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PAUL ROSENMÖLLER:

DE STRIJD TEGEN OVERGEWICHT WIN JE 
ALLEEN ALS IEDEREEN MEEDOET

‘Overgewicht is een groeiend probleem. Een op de zeven kinderen 

heeft overgewicht. In sommige wijken is dat zelfs al één op de drie 

kinderen,’ zegt Paul Rosenmöller, voorzitter van het Convenant  

Gezond Gewicht, naar aanleiding van het TNO-rapport met cijfers over 

het beweeg- en eetgedrag van kinderen, jongeren en  volwassenen.  

‘Er zijn stappen vooruit gezet in de strijd tegen overgewicht. Dat toont 

de TNO Monitor 2012 aan.’
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CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2015 

Het aantal Nederlanders dat te zwaar is neemt toe. Om 
dat probleem aan te pakken is eind 2009 het Convenant 
Gezond Gewicht getekend, een samenwerkingsverband 
(voor de periode 2010-2015, de eerste periode gold 
2005-2010) van 26 partijen (afkomstig van rijks- en 
lokale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties) die zich met elkaar inzetten om over gewicht 
en obesitas terug te dringen. Het doel is aandacht te 
krijgen voor het probleem van een te hoog gewicht in 
de Nederlandse samenleving. Er moeten maatregelen 
worden genomen om daar wat aan te doen. Men hoopt 
zo in brede kring op bewustwording (en kennis ) van de 

gezondheidsrisico’s van overgewicht en obesitas. Het doel 
van CGG is een trendbreuk realiseren in de ontwikkeling 
van ongezond gewicht bij zowel kinderen als volwassenen. 
Het CGG bestaat uit een koepelconvenant (met algemene 
doelstellingen) en vier deelconvenanten: werk, school, 
consument en vrije tijd en JOGG (Jongeren Op Gezond 
Gewicht) waarin (een deel van) de partijen afspraken  
hebben gemaakt voor dat specifieke terrein. Het CGG 
werkt samen met kennis instituten, netwerken en 
organi saties die beschikken over kennis op het gebied 
van overgewicht en obesitas zoals bijvoorbeeld het 
Centrum Gezond Leven van het RIVM. 

December 2012 verscheen een TNO-rapport  met cijfers 
over het beweeg- en eetgedrag van kinderen, jongeren  
en volwassenen.  Om de doelen van het Convenant  
Gezond Gewicht (zie kadertekst)  te evalueren, ver-
schijnt elk jaar (2010 tot en met 2014) een rapport 
over de determinanten van beweeg- en eetgedrag van 
kinderen, jongeren en volwassenen. Er wordt gebruik 
gemaakt van de ‘Enquête Ongevallen en Bewegen in 
Nederland’, jaarlijks uitgevoerd door TNO en gaat in  
op bewegen en gezondheid van mensen in Nederland.  
De gegevens zijn voor een deel telefonisch en gedeeltelijk 
via internet verzameld. Het zijn dus zelfgerapporteerde 
cijfers, die als het om de eigen gezond gedrag gaat, vaak 
worden overschat. Om de enquête aan te laten sluiten  
bij de evaluatiebehoefte van het Convenant Gezond  
Gewicht (CGG) zijn aanvullende vragen toe gevoegd.  

‘Er zijn stappen vooruit gezet in de strijd tegen over-
gewicht. Dat toont de TNO Monitor 2012 aan,’ aldus 
Paul Rosenmöller, voorzitter van het CGG. ‘Zo zijn 
kinderen tussen de 4 en 11 jaar meer gaan bewegen, 
waardoor nu 40% van hen aan de Fitnorm voldoet. Dat 
was in 2011 32%. En meer dan de helft van de scholen 
in het basisonderwijs ondernam in 2012 activiteiten om 
overgewicht tegen te gaan. Maar ondanks deze winst-
punten blijft de support van de sociale omgeving soms 
sterk achter.’  
Er zijn in 2012 in vergelijking met 2011 wel enkele 
positieve veranderingen in het beweeg- en eetgedrag, 
maar er valt nog veel te verbeteren voor echt gesproken 
kan worden van gezond gedrag. Aan het einde van de 
looptijd Monitor Gezond Gewicht (eind 2014) is er meer 
duidelijk heid over mogelijke trends. 

Interview



Weinig steun van anderen
Uit het onderzoek blijkt dat er positieve veranderin-
gen zijn, maar er is nog steeds een groot deel van de 
onderzoeksgroep die onvoldoende  beweegt en niet de 
aan bevolen hoeveelheden groente en fruit eet. Het ziet 
er naar uit dat anderen vooral ook invloed zouden kun-
nen hebben door de doelgroepen te stimuleren meer 
te bewegen en gezond te eten. Rosenmöller:  ‘Want 
slechts 12% van de ouders van de 4-11 jarigen vindt het 
nodig dat hun kind meer gaat bewegen en maar 22% 
van de ondervraagde ouders vindt het belangrijk dat 
hun kind gezonder gaat eten dan het nu doet. Kinde-
ren en volwassenen ervaren nog altijd weinig steun 
van hun ouders, collega’s, vrienden en klasgenootjes 
om gezonder te gaan eten en meer te bewegen.’ Op de 

vraag wie hen moeten stimu leren zegt hij: ‘Voor iedereen 
is er wel een rol weggelegd: ouders, vrienden, collega’s, 
medescholieren, publieke en private partijen. Sociale 
steun vanuit de directe omgeving is in ieders belang om 
de omgeving gezonder te maken. En het is belangrijk om 
de gezonde keuze dan vooral ook de gemakkelijke keuze 
te maken. Overgewicht is een groeiend probleem. Een op 
de zeven kinderen heeft overgewicht. In sommige wijken 
is dat zelfs al één op de drie kinderen! 

In 2015 vijfenzeventig JOGG-gemeenten
Gemeenten die zich aansluiten bij JOGG zorgen er 
samen met hun lokale partners voor dat kinderen 
gezonder eten en meer bewegen.’ JOGG is de be-
weging voor een gezonde omgeving en een gezonde 
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jeugd. Iedereen in een stad, dorp of wijk zet zich in om 
gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en 
aantrekkelijk te maken. ‘Het is een lokale, duurzame, 
intersectorale aanpak die bewezen effectief is om de 
stijging van overgewicht bij jongeren (0-19 jaar) om 
te zetten in een daling. Publieke en private partijen 
werken nauw samen. Gemeenten vervullen een spil-
functie. Zij nemen de regie op zich zodat samenhang 
en samenwerking gewaarborgd zijn. Er zijn nu vijf-
entwintig JOGG-gemeenten. Onze ambitie is dat er in 
2015  vijfenzeventig JOGG-gemeenten zijn.’ Rosenmöl-
ler meldt dat er dit jaar in die gemeenten veel aandacht 
is voor de landelijke thema-aanpak ‘Drink Water’ en 
de eerste aanzet voor het nieuwe thema ‘Buiten actief’. 
‘En we zetten in op een gezonder voedingsaanbod in 
kantines, zowel in school-, sport-  als  bedrijfskantines.’ 
Hij reageert positief op de gesignaleerde toename van 
lessen over gezondheid op middelbare scholen.  ‘De 
scholen besteden ook meer aandacht aan bewegen en 
organiseren een gezonder aanbod in de schoolkantine.’ 
Belangrijk zegt hij: ‘Want de strijd tegen overgewicht 
win je alleen als iedereen meedoet.’

Lees de details in: http://www.convenantgezondgewicht.nl/ 
download/158/monitor_convenant_gezond_gewicht_2012.pdf

In 2012 bestond de steekproef van de rapportage uit 
ouders/verzorgers (n=644) van kinderen  (4-11 jaar), 
jongeren (n=441, 12-17 jaar) en volwassenen (n=4085, 
>18 jaar). Een groot deel van de 4-11 jarigen mag dan 
wel lid zijn van een sportvereniging (72%), maar de 
meeste kinderen voldoen niet aan de beweegnormen. 
Ruim 25% voldoet aan de NNGB (Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen) en 40% aan de Fitnorm. Dat is een 
groter aantal dan in 2011. 51% van de kinderen komt 
uit boven de norm van maximaal twee uur per dag tv 
kijken of computeren. Ze ontbijten ’s ochtends bijna 
allemaal (96%), maar eten onvoldoende groenten 
en fruit. In 2012 voldeed 8% van de kinderen aan de 
groentenorm en 28% aan de fruitnorm.  Maar een 
klein deel van de kinderen vindt het wel prettig om 
gezonder te eten dan zij nu doen. Ze worden  niet 
sterk gestimuleerd door anderen (kinderen, ouders, 
verzorgers) om dat wel te doen. Ook voor jongeren 
(12-17 jaar) is er nog heel wat te verbeteren op het 
gebied van bewegen en voeding. Op een gemiddelde 
schooldag zitten ze 6,9 uur op  school en 3,3 uur na 
schooltijd. Het merendeel van de jongeren ontbijt 
wel (83%) maar eet veel te weinig groenten en fruit 
(7% voldoende groenten, 26% voldoende fruit). Maar 
weinig jongeren staan stil bij de vraag of ze niet te dik 
worden, voldoende bewegen en gezond eten. Van de 
volwassenen die meededen aan het onderzoek vol-
doen 24% aan de Fitnorm en 59% aan de NNGB. Bijna 
driekwart ontbijt dagelijks, maar slechts 33% van hen 
eet de aanbevolen hoeveelheid groenten van 200 g per 
dag en 43% eet twee stuks fruit.

RESULTATEN KINDEREN,  
JONGEREN EN VOLWASSENEN

Interview

http://www.convenantgezondgewicht.nl/download/158/monitor_convenant_gezond_gewicht_2012.pdf
http://www.convenantgezondgewicht.nl/download/158/monitor_convenant_gezond_gewicht_2012.pdf
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ONDERZOEK LEIDT TOT VERWARRING

De prevalentie van diabetes is de afgelopen dertig jaar 
meer dan verdubbeld. Deze stijging is voor het grootste 
deel toe te schrijven aan diabetes type 2. Een belangrijke 
oorzaak voor het ontstaan van diabetes type 2 is het 
meta bool syndroom, doorgaans veroorzaakt door obe
sitas. Maar de toename in de prevalentie is niet volledig 
toe te schrijven aan obesitas.  
In landen waar veel diabetes voorkomt, komt niet per se 

ook veel obesitas voor, en vice versa. Onderzoekers gaan 
daarom op zoek naar andere oorzaken. Is er wellicht een 
relatie met de inname van suiker? Wetenschappers van 
de Stanford University (Californië) deden onderzoek 
naar het verband tussen hoge suikerinname en de preva
lentie van diabetes type 2. Zij verzamelden gegevens in 
175 landen, afkomstig van de FAO en de International 
Diabetes Federation.

SUIKERINNAME EN DE PREVALENTIE VAN DIABETES TYPE 2

Onderzoekers van de Stanford University in Californië publiceerden recent een onderzoek naar het verband 

tussen suikerinname en de preva lentie van diabetes mellitus type 2. ‘Opmerkelijk is dat dit onderzoek sugge-

reert dat calorieën er niet toe doen, terwijl interventie studies het tegendeel bewijzen,’ aldus prof.dr.ir. Edith 

Feskens (Wageningen Universiteit).
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SLIMMER is het preventieproject  dat zich richt op 
diabetes mellitus type 2. Het is de implementatie van 
de SLIM-interventie – ontwikkeld door Universiteit 
Maastricht en Wageningen Universiteit –  gericht 
op mensen met een hoog risico op diabetes. Met die 
interventie is aangetoond dat 50% van diabetes type 2 
kan worden voorkomen. De huisarts spoort de mensen 
op via het HIS, waarna ze één jaar worden  begeleid 
door fysiotherapeut (wekelijkse sportles) en  diëtist 
(zeven keer voedingsadvies). Meer informatie:  
www.slimmerdiabetesvoorkomen.nl

Er is sprake van een epidemische toename van de 
prevalentie van diabetes type 2. Het aantal patiënten 
met deze ziekte werd in 2011 wereldwijd geschat op 
349 miljoen. De WHO verwacht dat tussen 2005 
en 2030 het aantal doden als gevolg van diabetes 
zal verdubbelen. Kenniscentrum suiker en voeding 
heeft een nieuwe position paper1 over diabetes 
mellitus gemaakt. Download de position paper via 
www.kenniscentrumsuiker.nl.

Statistische associatie, geen interventie
De Amerikaanse onderzoekers vonden een correlatie tus-
sen zowel de mate als de duur van de suikerinname en een  
hogere diabetesprevalentie. Ze concluderen dat daarmee 
de verschillen in de inname van suiker en de statistische 
variatie in diabetesprevalentie bij de verschillende bevol-
kingen zijn verklaard. Maar dat zijn verbanden op popula-
tieniveau, er kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak 
worden gedaan over de oorzaak. Prof.dr.ir. Edith Feskens 
(hoogleraar Preventie overgewicht, diabetes en hart- en 
vaatziekten, Wageningen Universiteit) vindt dat het onder-
zoek naar verbanden tussen de diabetesprevalentie per 
land en de nationale gegevens over voedselverbruik netjes 
is uitgevoerd.’Maar het gaat om een statistische associatie 
en niet om een interventie. Bovendien is het opvallend dat 
erkende diabetesrisicofactoren zoals leeftijd en lichame-
lijke activiteit in dit onderzoek geen effect hebben. Ook is 
het opmerkelijk dat dit onderzoek suggereert dat calorieën 
er niet toe doen, terwijl interventiestudies het tegendeel 
bewijzen.’ Feskens is duidelijk. ‘Suiker speelt alleen met 
het oog op overgewicht een rol bij het ontstaan van dia-
betes, en dan als bron van calorieën. Dat geldt niet speci-
fiek voor suiker, maar voor alle calorieënleveranciers.’ Ze 
benadrukt het belang van onderzoek naar deze thema’s. 
‘Uit dit onderzoek blijkt maar weer dat daar nog altijd 
verwarring over bestaat.’ De onderzoekers noemen zelf ook 
enkele beperkingen van hun onderzoek. De resultaten die 
ze presenteren zijn op bevolkingsniveau en niet op indivi-
dueel niveau. Ook de gegevens over de suikerconsumptie 
wijken mogelijk af van de werkelijke individuele inname. 

Geen direct verband
De Expert Consultation on Carbohydrates in Human 
Nutrition van de FAO/WHO heeft vastgesteld dat er 
geen direct verband is tussen het ontstaan van diabetes 
en sacharose of andere suikers. Vele wetenschappelijke 
publicaties noemen obesitas als belangrijkste oorzaak voor 
diabetes. Behoud van een gezond lichaamsgewicht door 

een gezonde voeding en voldoende lichamelijk activiteit 
zijn belangrijke adviezen om diabetes te voorkomen.

Interview

1  De inhoud staat onder toezicht van de hoogleraren prof. 
dr. ir. E.J.M.  Feskens (Wageningen Universiteit), prof. dr. 
L.J.C. van Loon (Maastricht University) en prof.dr.ir.  
G. Schaafsma (Schaafsma Advisory Services, Scherpenzeel)

HUISARTS GEBRUIKT HIS

Nieuw:  
position paper  
over diabetes mellitus

Prof.dr.ir.  
Edith Feskens

http://www.slimmerdiabetesvoorkomen.nl
http://www.suikerinfo.nl/nl/professionals/positionpapers.php?rubriek=voeding
http://www.slimmerdiabetesvoorkomen.nl
http://www.suikerinfo.nl/nl/professionals/positionpapers.php?rubriek=voeding


HUISARTS JEROEN SMEETS:

ONZE PREVENTIEVE TAAK IS AANZIENLIJK

‘Het advies aan mensen om te proberen af te vallen is moeilijk. Want dan 

kom je vooral op het terrein van  leefstijl aanpassen. Dat vind ik soms wel 

frustrerend. Want zo’n advies geef ik wel twintig keer per dag, terwijl dat 

maar één keer dagelijks wordt opgevolgd,’ zegt huisarts Jeroen Smeets. 

‘Het normaliseren van het gewicht, dat blijft een grote taak voor ons.’
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suggesties van de diëtist aan de patiënt die terminaal 
ziek is. Een praktisch voedingsadvies in de laatste fase 
van iemands  leven, dat heeft veel meerwaarde.’

Maak onderwerpen bespreekbaar
De meeste Nederlandse huisartsen behandelen de pati-
enten met overgewicht, een ernstig vergrote buik omvang 
en degenen die vragen om begeleiding, of bijvoorbeeld 
met overgewicht samenhangende co morbiditeit heb-
ben.  Smeets: ‘Het advies aan mensen om te proberen 
af te vallen is moeilijk. Want dan kom je vooral op het 
terrein van  leefstijl aanpassen. Dat vind ik soms wel 
frustrerend. Want zo’n advies geef ik wel twintig keer per 
dag, terwijl dat maar één keer dagelijks wordt opgevolgd. 
Hetzelfde geldt trouwens voor het stoppen met roken.’ 
Huisartsen geven informatie over de te verwachten com-
plicaties bij over gewicht en vertellen doorgaans dat een 
realistisch gewichtsverlies van 5-10% al gezondheids-
winst oplevert.  ‘Je probeert het onderwerp bespreekbaar 

Jeroen Smeets is huisarts in een grote stadspraktijk in 
Maastricht: Gezondheidscentrum Heer. ‘Ook al is het 
Maastricht, we hebben ook veel oudere patiënten die 
nog een dorpsmentaliteit hebben, omdat deze wijk tot 
1976 de aparte gemeente Heer is geweest.’ Hij vertelt 
dat er dagelijks veel voedingsvragen aan hem worden 
gesteld. ‘Primair komt de patiënt toch bij ons terecht 
en heeft dan met name voedingsvragen naar aan leiding 
van diabetes, een verhoogd cholesterolgehalte, over-
gewicht of bijvoorbeeld juist ondergewicht. Er zijn aller-
lei gezondheidsproblemen gerelateerd aan voeding. Als 
het om basale vragen gaat, weet ik daar wel antwoord 
op, maar wordt het ingewikkeld dan verwijs ik door 
naar de diëtist.’ In Gezondheidscentrum Heer werkt 
twee dagen per week een diëtist (naast bijvoorbeeld ook 
een psycholoog en diverse medisch specialisten als in-
ternist, neuroloog en dermatoloog).  ‘Doorverwijzen en 
overleg verlopen dus heel soepel.  Dat hoeven niet altijd 
ingewikkelde problemen te zijn, het kan ook gaan om 

Preventie en beïnvloeding van de risico’s van onge-
zond gedrag zijn zorgvragen die de huisarts elke dag 
in zijn of haar praktijk tegenkomt.  De huisarts richt 
zich op zorggerelateerde preventie (chronische aan-
doeningen)  en geïndiceerde preventie (hypertensie, 
hypercholesterolemie). De jaarlijkse griepvaccinatie en 
cervixuitstrijkjes in de huisartsenpraktijk zijn voor-
beelden van succesvolle selectieve preventie, die een 
grotere respons opleveren dan via de publieke gezond-
heidszorg. De preventie van de huisarts is voornamelijk 

individueel gericht, aansluitend bij de vraag waarmee 
de patiënt op het spreekuur komt. Er is steeds meer be-
hoefte om met de preventieve boodschap naar de men-
sen toe te gaan. Naar verwachting zullen de huisartsen 
in de toekomst patiënten met een verhoogd risico meer 
op die manier benaderen,  bijvoorbeeld door handelen 
gericht op doelgroepen in de wijk. Universele preventie 
– gericht op de algemene bevolking –  wordt niet tot de 
huisartsgeneeskunde gerekend.

Interview

DE HUISARTS EN PREVENTIE



te maken en vertelt dat gewichtsverlies (onder andere) 
gunstig is voor de bloeddruk en het cholesterol gehalte. 
Tegen de patiënt die zelf graag met mij over het onder-
werp wil praten, zeg ik ‘maak voor volgende week een 
dubbele afspraak’. Dat is nodig omdat de tijd per con-
sult maar gering is. Eigenlijk heb je voor deze categorie 
patiënten te weinig tijd. Tien minuten per consult en dat 
is nog inclusief administratie, dus je komt uit op acht 
minuten. Echt te weinig!’  

Jeroen Smeets noemt het belang om dergelijke onderwer-
pen bespreekbaar te maken. ‘Het normaliseren van het 
gewicht, dat blijft een grote taak voor ons.  Onze preven-
tieve taak is echt aanzienlijk. Als iemand een half jaar niet 
in de praktijk is geweest en dan ondertussen fors blijkt 
te zijn aangekomen,  dan stel ik voor er wat aan te doen. 
Soms zegt iemand nee dat wil ik niet, maar misschien is 
er twee weken later toch een opening. Want ik zeg altijd 
dat iemand welkom is om er alsnog over te praten.’

Interview



13| Preventieve taak is aanzienlijk    
Suiker in perspectief, mei 2013  

Hun rol is heel groot
Huisarts Jeroen Smeets en collega’s werken in hun 
gezondheidscentrum samen met een verpleeg kundig 
specialist, een praktijkondersteuner en praktijk-
assistenten. De functie van verpleegkundig specialist 
en praktijkondersteuner is gericht op ondersteuning 
en begeleiding van patiënten. ‘Hun rol is heel groot,’ 
zegt Smeets. ‘Zij zien de mensen die chronische zorg 
– diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement – 
nodig hebben, geven voedingsadviezen, meten bijvoor-
beeld gewicht, lengte en buikomvang.’ René van den 
Heuvel is de verpleegkundig specialist in Gezondheids-
centrum Heer. Het is voor mij het mooiste beroep, zegt 
hij. ‘Ik was al diabeteseducator en heb later meegedaan 
met een Euro pees project gericht op cardiovasculair 
risico management in de huisartspraktijk. Werken in 
een huisartspraktijk is fantastisch. Je bent een soort 
spin in het web en het is ieder kwartier wat anders: de 
medi catie aanpassen voor een patiënt met diabetes, 
proberen om een kritisch probleem van een COPD- 
patiënt op te lossen maar ook iemand behandelen 
met een verstuikte enkel. Die brede variatie maakt het 
erg leuk.’ De verpleegkundig specialist is een nieuwe 
beroepsgroep die absoluut geen concurrent is van de 
praktijk ondersteuner, vindt René van den Heuvel.  
‘We vullen elkaar aan. Ik merk dat we elkaar voort-
stuwen en dat komt de kwaliteit van de zorg ten 
goede.’ Over de voedingsadviezen zegt hij: ‘Eén van 
de leuke adviezen aan patiënten vind ik ‘het afleren 
van het gebruik van zout’. De zoutconsumptie terug-
schroeven, daarover is veel bekend en eigenlijk kan 
iedere patiënt daar wel  zijn of haar voordeel mee doen. 
Ik zeg altijd tegen hen: ‘zout gebruiken is ouderwets, 
dat hoort bij de schepen die destijds om Kaap de Goede 
Hoop voeren’. Ik stimuleer patiënten om met verse  
kruiden te werken. Je kunt gerechten zo lekker maken, 
ook zonder zout.’ 

De verpleegkundig specialist (een geregistreerde 
verpleegkundige met een Masteropleiding) werkt 
onder andere op het gebied van diagnostiek, be-
handeling, preventie en onderzoek. Medische en 
verpleegkundige taken worden geïntegreerd.  
De praktijkondersteuner (HBO-verpleegkundige 
of MBO-verpleegkundige met extra opleiding)  
begeleidt patiënten met een chronische ziekte 
(zoals diabetes, astma/COPD en hart- en 
vaatziekten), geeft voorlichting over het ziekte-
beeld, gebruik van medicijnen en bijvoorbeeld 
veranderingen in leefstijl. Praktijk assistentes 
(MBO-opleiding) verrichten in de huisartsprak-
tijk voornamelijk administratieve en medisch-
technische taken zoals hechtingen verwijderen 
en oren uitspuiten.

Interview

Verpleegkundig specialist  
en praktijkondersteuner
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ONVOLDOENDE BEWIJS VOOR 
VOEDINGSADVIEZEN ADHD   

In de media verschijnen regel matig berichten om ADHD-symptomen te bestrijden. Pseudo-

wetenschappers maken oorverdovend veel lawaai en de (ervarings) deskundigen, die echt 

iets zinnigs hebben te melden, blijven angstvallig stil, schrijft de columnist van het ADHD-

netwerk. Professionals in ‘het veld’ willen graag meer inhoudelijke informatie. Het RIVM heeft 

onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag: is er een relatie tussen gedragstoornissen 

(ADHD) en voeding?  
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Een kind met ADHD-symptomen zou een speciaal 
dieet moeten gebruiken of bijvoorbeeld kleurstoffen 
of andere additieven moeten vermijden. Ze leiden tot 
hyperactief gedrag. In de media verschijnen regelma-
tig berichten naar aanleiding van dergelijke adviezen. 
Als ze daadwerkelijk effectief zijn, zou dat bij kinderen 
wellicht leiden tot een geringer gebruik van genees-
middelen. Professionals in ‘het veld’ willen graag meer 
inhoudelijke informatie. Op verzoek van het Ministerie 
van VWS (Volksgezondheid Welzijn en Sport) heeft 
het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu) in de periode 2009-2012 onderzoek gedaan 
naar het antwoord op de vraag: is er een relatie tussen 
gedragstoornissen (ADHD) en voeding? Op basis van 
het onderzoek dat het RIVM uitvoerde, is er tot dus-
ver geen bewijs dat voeding een rol speelt. Concrete 
adviezen zijn er niet. Hooguit enkele kleine aanwij-
zingen zoals een gering, niet klinisch relevant effect 
van omega-3 en omega-6 vetzuren. Dat wil zeggen dat 
een gunstig effect door de aanpassing van de voeding 
niet groot genoeg is om minder afhankelijk te zijn van 
medicijnen. Als er van additieven (zoals zink, magne-
sium, ijzer en gluten) al een effect op gedrag is – zoals 
de verandering in de gedragsscore - dan is dit waar-
schijnlijk klein en niet specifiek voor ADHD. 

Vermeende gedragseffecten
Dr. Rob Markus (Universiteit Maastricht) is neuro-
psycholoog en universitair hoofddocent. Hij waar-
schuwt voor vermeende gedragseffecten. Globaal is 
zijn advies: er bestaan nauwelijks tot geen voedings-
middelen of diëten waarvoor positieve effecten op 
het gedrag kunnen worden aangetoond. ‘Er bestaan 
absoluut geen diëten waardoor je merkbaar of aan-
toonbaar slimmer, sneller, positiever of minder 
hyperactief wordt.’ Markus schetst het probleem dat 

Feingold, Oligoantigeen en  Pelsser 
In de media krijgen voedingen als het Feingold-
dieet, het Oligoantigeendieet en het Pelsser 
Voeding en Gedragdieet veel aandacht. De 
allergoloog Feingold ontwikkelde in de jaren 
zestig en zeventig zijn ‘Feingolddieet’. Hij ging 
er vanuit dat vooral kleurstoffen zorgden voor 
gedragsveranderingen bij kinderen. Het Pelsser 
Voeding en Gedragdieet bestaat uit een be-
perkt aantal normale voedingsmiddelen (zoals 
rijst, sla, peer water en lamsvlees) die worden 
gebruikt in een wisselschema. Gemiddeld is de 
duur van het dieet vijf weken. Als het kind dan 
geen gedragsverbetering laat zien, mag het alles 
weer eten. Het Oligoantigeendieet wordt ook 
wel het ‘Few Foods dieet‘ genoemd. Er wordt 
alleen een keuze gemaakt uit twee soorten vlees, 
twee koolhydraatbronnen, twee soorten fruit, 
enkele groenten, water, zout en peper. Er is geen 
wetenschappelijke evidentie voor de werkzaam-
heid van dergelijke voedingen.

Commentaar

ook voor ADHD geldt. ‘Het probleem is dat voor bijna 
elk wenselijk voedingseffect wel een onder steunende 
studie is te vinden. Vaak gaat het dan om een enkele 
studie die qua opzet/methode eigenlijk helemaal niet 
gepubliceerd had mogen worden. Of het gaat om een 
aantal studies waarbij uitkomsten onjuist worden geïn-
terpreteerd of zwaar worden overdreven.  
Alleen wanneer we echt open staan voor de werkelijk-
heid, onze dogma’s opzij zetten en de moeite nemen om 
zoveel mogelijk goede wetenschappelijke studies met 
elkaar te vergelijken – bijvoorbeeld via meta-analyse – 
dan zien we dat voor bijna geen enkele voedingsclaim 
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Na een oproep van het televisieprogramma Zembla (op 
zoek naar kinderen met ADD of ADHD) publiceerde 
columnist  Suzan Otten-Pablos een open brief  aan de 
programmamakers (www.adhdnetwerk.nl). Ze had graag 
haar mening en ervaring met de makers gedeeld. ‘… Maar 
omdat de strekking van deze oproep me doet denken aan 
‘De ADHD-hype’ van een aantal jaren geleden doe ik het 
niet en neem ik mijn verantwoordelijkheid alleen in de 
vorm van deze brief. Rondom ADHD worden, met name 
door de media, te vaak mythes verspreid, waardoor er 
veel misverstanden bestaan. Het beeld dat in de media 
geschetst wordt is regelmatig ongenuanceerd, onvolledig 
en negatief.’ Ze schildert het eenzijdige beeld van ADHD. 
‘… Dat heeft tal van schadelijke gevolgen voor mensen 

met ADHD en hun omgeving.’ En schrijft Otten ‘… Als 
ik de verhalen op Twitter lees van mensen die inmiddels 
contact met u hebben gehad, naar aanleiding van uw 
oproep, houd ik mijn hart vast. Met lede ogen zie ik aan 
dat de beeldvorming wéér onjuist zal worden neergezet, 
in plaats van positief. Dat de pseudowetenschappers 
oorverdovend veel lawaai maken en dat de deskundigen 
en ervaringsdeskundigen, die echt iets zinnigs te melden 
hebben, angstvallig stil blijven. Ook ik blijf stil. Stil omdat 
ik niet mee wil werken aan een vooringenomen uitzending. 
Want met polariserende journalistiek helpen we niemand. 
De wetenschap dat er geknipt en geplakt zal gaan worden 
in mijn verhaal verlamt me.’

voldoende wetenschappelijk bewijs bestaat. In dit rijtje 
hoort zeker ook de claim over voeding en ADHD thuis. 
Maar ondanks dit gegeven geloven veel ouders nog 
steeds dat hun kinderen druk worden door het suiker-
goed dat ze krijgen op een verjaardagsfeestje. Terwijl dat 
toch echt de minst aannemelijke aanwezige factor is om 
druk van te worden tijdens de gekte van een kinderfeest!’

Vervolgonderzoek
Het RIVM meldt in haar rapport  aan het ministerie 
dat de onduidelijkheid die nog steeds over het onder-
werp voeding en ADHD bestaat, eventueel zou kunnen 
worden weggenomen door een interventiestudie. Dat zou 
een dubbelblinde studie moeten zijn waarbij placebo- en 
niet-voedingseffecten kunnen worden uitgesloten. Pelsser 
en collega’s (zie kadertekst) zeggen dat zo’n aanpak niet 
mogelijk is, maar het RIVM vindt dat het zeker niet on-
mogelijk is. Daarnaast wil het RIVM meer inzicht krijgen 
in de verschillen (bijvoorbeeld hoe ziet het dagmenu er 
uit?) tussen kinderen met en zonder ADHD. Dat vraagt 
om een observationele studie. Er zijn dus veel meer data 

nodig zodat eventueel een causaal verband tussen voeding 
en ADHD kan worden vastgesteld. Er moet antwoord 
komen op vragen als welke voedingsmiddelen hebben 
invloed? Wat zijn hun karakteris tieken? En wie reageren 
wel op voedings middelen en wie niet? Het is nu afwach-
ten wat het ministerie van VWS doet met de aanbevelin-
gen voor vervolgonderzoek.  

Lees de details in: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/ 

350021003.html

Commentaar

MEDIA-AANDACHT VOOR ADHD

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/350021003.html
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/350021003.html
http://www.adhdnetwerk.nl
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Het verschil in verzadiging  
tussen een kersendrank met 
fructose of glucose 
 
Sinds de jaren zeventig is in de Verenigde Staten het ge-
bruik van fructose in de voeding aanzienlijk toegenomen, 
met name door het gebruik van High Fructose Corn 
Syrup (HFCR, circa 55% fructose en 45% glucose) in de 
levensmiddelenindustrie. Gelijktijdig is de prevalentie 
van obesitas gestegen. Onderzoekers onder leiding van 

Kathleen Page van de Yale University School of Medicine 
publiceerden onlangs de resultaten van hun studie naar 
het effect in de hersenen van kersendrankjes met fruc-
tose en met glucose (JAMA 2013;309:63-70). Gezonde 
vrijwilligers (n=20) kregen twee maal een kersendrank 
aangeboden terwijl ze in de MRI-scanner lagen. De 
ene keer was de drank gezoet met fructose, de andere 
keer met glucose. Vooraf werd een scan gemaakt, bloed 
afgenomen en gaven de deelnemers aan hoeveel trek ze 
hadden voor en na de kersendrank. 

IN DE MEDIA
IN DE MEDIA is de rubriek waarin wetenschappers commentaar 
geven op een onlangs verschenen mediabericht naar aanleiding 
van voedingsonderzoek



‘Deze studie zegt niets over de gevolgen van het 
gebruik van fructose in het dagelijkse leven. 

Fructose komt niet als uitsluitend monosaccharide voor 
in voedsel en drank, maar altijd samen met glucose. 
Dit is het geval bij vruchten, hun sappen en ook bij 
suikerbronnen zoals die worden toegevoegd aan dran-
ken. Suiker heeft een verhouding van 50% glucose en 
50% fructose, honing van 45% glucose en 55% fructose, 
HFCS van 45% glucose en 55% fructose. In appel is de 
verhouding glucose-fructose 45-55  en in banaan 50-50 . 
Dus .., er is altijd een combinatie van fructose + glucose. 
Het doen van onderzoek naar de veranderingen in de 
hersendoorbloeding, in respons op het innemen van 
suikers is mechanistisch interessant. Echter, het testen 
van puur fructose zegt uitsluitend iets over dit specifieke 
monosaccharide en NIETS over de vorm waarin wij het 

in het dagelijks leven fructose consumeren, namelijk 
samen met glucose.’
‘Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat als wij glu-
cose samen met fructose innemen, dit soortgelijke effecten 
heeft op de hersenen als glucose alleen. In het betreffende 
onderzoek is dat helaas niet gedaan. In dit verband is het 
belangrijk om op te merken dat veel onderzoeken laten 
zien dat suiker – zoals wij dat consumeren – andere me-
tabole effecten heeft als fructose in ge ïsoleerde vorm (zie 
bijvoorbeeld Jurgens et al. OBESITY RESEARCH Vol. 13 
No. 7, 1146-1156. July 2005). 
Effecten waargenomen na inname van alleen maar fruc-
tose zijn dan ook niet relevant voor de voedingsaanbeve-
lingen (Tappy and Mittendorfer. Fructose toxicity: is the 
science ready for public health actions? Curr Opin Clin 
Nutr Metab Care 2012, 15:357–361.) Wel relevant is de 
waarneming dat alle vormen van suiker in oplossing min-
der door het verzadigingssysteem worden waargenomen. 
Dit leidt ertoe dat het regelmatig gebruik van suikerhou-
dende drank bijdraagt tot een positieve energiebalans en 
gewichtstoename. Het effect van deze ‘vloeibare calorieën’ 
is onafhankelijk van het aan wezig zijn van fructose, geldt 
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Fructose en obesitas 
De primaire uitkomstmaat was het verschil in verande-
ringen van de perfusie rond de hypothalamus (Cerebrale 
Blood Flow, CBF) door de monodisacha riden. De onder-
zoekers keken ook of andere gebieden in de hersenen 
eveneens verschillen in doorbloeding vertoonden. Bin-
nen vijftien minuten verminderde glucose de CBF signi-
ficant, terwijl fructose dat niet deed. Het verschil bleef 
bestaan tot één uur na het innemen van de drank. Ook 
andere hersengebieden die hebben te maken met bevre-
diging en beloning zoals insula (een deel van de cere-
brale cortex) en striatum (in de voorhersenen) reageer-

den sterker op glucose dan op fructose.  De deel nemers 
registreerden ook zelf een (significant) verschil in 
vermindering van gevoelens van honger en ver zadiging. 
In een eerdere kleine studie onder vrijwilligers zijn geen 
significante verschillen gevonden tussen de MRI-scans. 
Het lijkt er op dat door fructose de hersengebieden die 
een gevoel van verzadiging moeten geven,  niet of min-
der worden geactiveerd. De Amerikaanse onderzoekers 
houden er rekening mee dat het toegenomen gebruik van 
fructose een deel van de verklaring van de obesitasepide-
mie zou kunnen zijn. Bron: NTVG 2013;157:C1642

in de mediaIn de media

COMMENTAAR: 
Prof. dr. Fred Brouns 
(Universiteit Maastricht)
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IN DE MEDIAIn de  media

‘De glycaemische Index (GI) van glucose is per 
definitie gesteld op 100. Fructose verhoogt het 

bloedglucosegehalte veel minder sterk (GI van fruc-
tose=19). Het is derhalve aannemelijk dat de bovenge-
noemde resultaten worden verklaard door verschillen 
in het bloed glucosegehalte. De GI van saccharose (50% 
fructose, 50% glucose) is ook aanmerkelijk lager dan die 
van glucose, namelijk 68.  Uit gegevens over het bruto 
en netto suikerverbruik in Nederland (In Nederland 
wordt geen HFCS gebruikt) blijkt dat er de afgelopen 

dertig jaar geen sprake was van een toename van de 
suiker consumptie en er geen aanwijzingen zijn dat de 
energie-inname is gestegen. De voedselconsumptie-
peilingen laten zien dat in de periode 87/88-97/98 
de energie-inname voor de totale populatie en voor 
geselecteerde leeftijdscategorieën zelfs licht is gedaald 
en dat in dezelfde tijd wel sprake was van een forse 
gewichtstoename binnen de Nederlandse bevolking. 
Daaruit kan worden geconcludeerd dat het niet waar-
schijnlijk is dat de toename van het lichaamsgewicht 
in Nederland een gevolg is van een toename van het 
gebruik van suiker. Aannemelijk is dat de gewichts-
toename is toe te schrijven aan een afname van de licha-
melijke activiteit, die onvoldoende is gecompenseerd 
door een daling van de energie-inname.’ 

voor alle suiker vormen (Soenen S, Westerterp-Plantenga 
MS. No differences in satiety or energy intake after high-
fructose corn syrup, sucrose, or milk preloads. The Ame-
rican journal of clinical nutrition. 2007;86(6):1586-94.) 
en ook voor alcohol. Om overgewicht te vermijden dienen 
dan ook minder suikerhoudende en alcoholische dranken 
te worden geconsumeerd, dan wel veel meer lichamelijke 

activiteit in het dagprogramma te worden opgenomen om 
de energie weer te verbranden.  
Zo consumeren wielrenners tijdens de wed strijden veel 
suikers om hun prestatievermogen op peil te houden 
zonder dat dit enig effect heeft op hun lichaamsgewicht. 
Voor kinderen is in dit kader het regelmatig gebruik van 
suikerhoudende fris- en energiedrank sterk af te raden.

COMMENTAAR: 
Prof. dr. ir. Gertjan Schaafsma 
(Schaafsma Advisory Services, 
Scherpenzeel)



SUIKER EN WONDBEHANDELING   
 
Moses Murandu (senior lector) maakt deel uit van de staf 
van de Universiteit van Wolverhampton. Hij onderzoekt  
in drie ziekenhuizen in West Midland het gebruik van 
suiker als middel om moeilijk  te behandelen wonden te 
genezen. Murandu heeft in de studie (gerandomiseerd 
gecontroleerd) tot nu toe 35 patiënten (met wonden door 
amputatie en doorliggen, zweren) met succes en zonder 
nadelige bijwerkingen behandeld. In zijn kinderjaren in 
Zimbabwe zag onderzoeker Murandu hoe zijn vader in 
wonden suiker strooide om ze te genezen en de pijn te 
verzachten. Door suiker op de wond aan te brengen wordt 
vocht onttrokken en kunnen bacteriën niet overleven en 
zich vermenigvuldigen. Murandu: ‘Ik geloof in suiker en 
de artsen en verplegers die de vooruitgang zien, beginnen 
er ook vertrouwen in te krijgen.’ (University of Wolver-
hampton februari 2013).

WAGENINGSE VOEDINGS-
ONDERZOEKERS EN DE  
BREINPROEF

De afdeling Humane Voeding van Wageningen Uni-
versiteit heeft van oktober 2012 tot en met maart 2013 
de ‘Breinproef’ uitgevoerd. Het doel van de Breinproef 
is om te onderzoeken welke gebieden in de hersenen 
worden geactiveerd als iemand iets zoets proeft. De 
deel nemers (vrouwen 18-35 jaar, gezond gewicht) die 
meededen aan dit onderzoek, kregen zoete en minder 
zoete dranken aangeboden (gezoet met glucose, fruc-
tose, sucralose of maltodextrine) terwijl hun hersen-
activiteit werd gemeten in een hersenscanner  (fMRI 
meting). Dit gebeurde twee keer: één keer terwijl de 
deelnemers hongerig waren en één keer terwijl ze  
verzadigd waren.  De onderzoekers  proberen zo  meer 
inzicht te krijgen in het eetgedrag van mensen en de 
rol die zoete smaak daarbij heeft. Naar verwachting 
zullen de resultaten tegen de zomer worden gepubli-
ceerd. (Wageningen Universiteit november 2012)

ZELF JE ETEN BESTELLEN  
IN HET ZIEKENHUIS

Als eerste ziekenhuis in Europa voert Ziekenhuis 
Gelderse Vallei in Ede ‘At Your Request’ in. Dat is 
een maaltijdservice van cateraar Sodexo waarbij 
patiënten zelf hun eetmomenten bepalen. Uit een 
pilotstudie  blijkt dat patiënten met die aanpak beter 
eten, waardoor hun voedingstoestand verbetert.  Het 
onderzoek dat in 2010 op vier verpleegafdelingen 
werd uitgevoerd, toonde aan dat het maaltijdconcept 
succesvol is. De patiënttevredenheid en de waarde-
ring van medewerkers scoorden hoog en de maal-
tijdservice bleek niet duurder dan het oude maaltijd-

Nieuwsflitsen
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EFSA PUBLICEERT NIEUWE  
ENERGIENORMEN 

De EFSA (European Food Safety Authority) heeft begin 
dit jaar de nieuwe energienormen voor groepen van de 
Europese bevolking gepubliceerd.  Ze zijn bedoeld voor 
zuigelingen, kinderen, zwangeren , zogenden en volwas-
senen.  Een paar voorbeelden: voor zuigelingen tot zes 
maanden is de norm vergelijkbaar met de energie die 
wordt geleverd door borstvoeding, voor oudere zuige-
lingen (6-11 maanden) is de gemiddelde energienorm 
per dag 700 kcal voor jongens en 600 kcal voor meisjes. 
De EFSA gaat uit van een (gewenste) gewichtstoename 
van 12 kg gedurende de zwangerschap. Het vraagt per 
dag in het eerste trimester 70 kcal extra, in het tweede 
trimester 260 kcal en in het laatste trimester 500 kcal 
extra.  Als de moeder in de eerste zes maanden na de ge-
boorte alleen borstvoeding geeft, heeft ze in die periode 
dagelijks 500 kcal extra nodig. Bij de schattingen voor 
gezonde Europese volwassenen is uitgegaan van een 
BMI van 22 en een gemiddeld activiteitenpatroon. De 
aanbeveling voor volwassenen is afhankelijk van de 
leeftijdscategorie: 2000-2600 kcal/dag  (30-39 jaar); 
2000-2500 kcal/dag  (50-59 jaar); 1800-2300 kcal/dag  
(70-79 jaar). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
mannen en vrouwen.   
 
Raadpleeg de details in:  EFSA Journal 2013;11(1):3005 [112 pp.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2013.3005

systeem. Het bestelde eten wordt opgegeten zodat er 
dus vrijwel niets hoeft te worden weggegooid. De groot-
ste voordelen zijn het verminderen van de afhankelijk-
heid van de patiënt en het gunstige resultaat in de strijd 
tegen ondervoeding. Iedere patiënt kan tussen 7.00 en 
19.00 uur telefonisch eten en drinken van de menu-
kaart bestellen. Tijdens dat contact krijgt de patiënt een 
persoonlijk advies, bijvoorbeeld over voedingswaarde 
en dieet, zodat verantwoorde keuzes kunnen worden 
gemaakt. De bestelling wordt direct bereid en binnen 45 
minuten bij de patiënt bezorgd. (Ziekenhuis Gelderse 
Vallei november 2012).

KABINETSBESLUIT OVER  
‘NATIONAAL PROGRAMMA  
PREVENTIE’ 

Het kabinet heeft 12 april 2013 een besluit genomen 
over de uitwerking van het  Nationaal Programma 
Preventie. Het programma wordt najaar 2013 gepresen-
teerd. Om diabetes, (ernstig) overgewicht, roken, (over-
matig) gebruik van alcohol, depressie en onvoldoende 
bewegen tegen te gaan, wordt een gebundelde aanpak in 
de wijk, op het werk en op school uitgewerkt. Daarnaast 
worden  plannen gemaakt om nieuwe bedreigingen – 
zoals infectieziekten, milieurisico’s en resistentie van 
bacteriën – het hoofd te bieden. Het kabinet gaat de ko-
mende maanden in gesprek met alle partijen die nodig 
zijn om concrete doelstellingen, afspraken en acties vast 
te leggen in het Nationaal Programma Preventie.

Nieuwsflitsen
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FRISDRANK MET SUIKER EN HET 
RISICO OP DIABETES TYPE 2

Diverse onderzoekers maken graag gebruik van de schat 
aan gegevens  uit de EPIC-studie (European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutrition). Gedurende 
zestien jaar zijn data van meer dan 28.500 Europese 
deelnemers verzameld. In april 2013 publiceerden Britse 
wetenschappers de uitkomst van hun onderzoek naar de 
relatie tussen het gebruik van (fris)dranken en diabetes 
type 2. Hun conclusie: één extra consumptie frisdrank 
met suiker kan het risico op diabetes type 2 vergroten 
met 18%. Maar de publicatie zorgde onmiddellijk voor 
felle reacties van collega-wetenschappers. Want de EPIC-
data mogen dan wel zeer uitgebreid zijn, de studie kent 

duidelijk zijn beperkingen. Zo vulden de deelnemers 
bijvoorbeeld zestien jaar geleden de vragenlijst in over 
hun eetgewoonten van het afgelopen jaar (geringe mate 
van betrouwbaarheid) en recente eetgewoonten werden 
niet geïnventariseerd. De critici benadrukken dat onder-
zoek naar de relatie voedselconsumptie en ziekte risico’s 
complex is, ook andere leefstijlfactoren moeten worden 
beoordeeld. Het is bijvoorbeeld bekend dat gebruikers 
van gezoete dranken minder groenten en fruit, en meer 
rood en bewerkt vlees eten. De Britse onderzoekers 
hebben die aspecten er niet bij betrokken. (The InterAct 
Consortium (2013) Consumption of sweet beverages and 
type 2 diabetes incidence in European adults: results 
from EPIC-InterAct. Diabetologia. DOI 10.1007/s00125-
013-2899-8)
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6 MILJOEN VOLWASSEN  
NEDERLANDERS HEBBEN  
OVERGEWICHT 

Het aantal mensen met overgewicht is de afgelopen 
twintig jaar tijd aanzienlijk hoger geworden. In 2011  
had 54% van de volwassen mannen en 43% van de 
vrouwen overgewicht. In 1991 was dit nog respectievelijk 
39% en 31%. Inmiddels zijn er 6 miljoen volwassenen 
met overgewicht, 1,4 miljoen van hen hebben obesitas.  
(Smakelijk weten, trends in voeding en gezondheid.  
CBS december 2012) 

Nieuwsflitsen Overgewicht

Rondom het metabool syndroom bestaat nog veel onduidelijkheid. Daarom publiceert het Kenniscentrum 
suiker en voeding nu een position paper over dit onderwerp1.  Kernadvies om het metabool syndroom te 
voorkomen is een gezonde leefstijl  (gezond gewicht, voldoende beweging en een evenwichtige voeding). Als 
de balans tussen eten en bewegen goed is, is er geen reden om suiker in de ban te doen.  Download de position 
paper via www.kenniscentrumsuiker.nl. 

Nieuw: position paper over metabool syndroom

1  De inhoud van de position paper staat onder toezicht van de hoogleraren prof.dr.ir. E.J.M.  Feskens (Wageningen Universiteit), 
 prof.dr. L.J.C. van Loon (Maastricht University) en prof. dr. ir. G. Schaafsma (Schaafsma Advisory Services, Scherpenzeel)

ONTSTEKINGSREMMENDE  
MEDICIJNEN VOOR OBESE  
KINDEREN 

Bij obesitas raken vetcellen overbelast door de grote 
hoeveelheid vet die ze moeten verwerken. De adipok-
ines die worden uitgescheiden, trekken ontstekingscel-
len naar het vetweefsel. De ontsteking van vetweefsel is 
een belangrijke schakel tussen obesitas en de ontwik-
keling van diabetes mellitus type 2 en hart- en vaat-
ziekten. Arts-onderzoeker Henk Schipper heeft in zijn 
promotie onderzoek ontdekt dat kinderen met ernstig 
over gewicht mogelijk zijn gebaat bij ontstekingsrem-
mende medicijnen. Hij deed bloedonderzoek bij kinde-
ren met obesitas (n=60) en gezonde kinderen (n=30). 
De obese kinderen hebben ook een hogere bloeddruk 
en een lagere insulinegevoeligheid ontdekte Schipper.  
Ze zullen waarschijnlijk niet afvallen door ontstekings-
remmende medicijnen, maar het verkleint wel de kans 
dat ze op latere leeftijd diabetes type 2 en hart- en 
vaatziekten krijgen. (Henk Schipper. ‘Adipose tissue as 
an immuno logical organ. Implications for childhood 
obesity’, Universiteit Utrecht 2013)

http://www.suikerinfo.nl/nl/professionals/positionpapers.php?rubriek=voeding
http://www.suikerinfo.nl/nl/professionals/positionpapers.php?rubriek=voeding
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NA GEZONDHEIDS-
PROGRAMMA NEW YORK  
MINDER KINDEREN MET  
OVERGEWICHT 
Kinderen uit de staat New York, die meedoen aan een 
gezondheidsprogramma van de overheid, hebben na 
twee jaar gezondere eetgewoontes. Ook komt er onder 
de deelnemers minder obesitas voor, aldus onderzoekers 
in Obesity. Het zijn de eerste resultaten uit een nationaal 
programma dat in de VS is gestart: het USDA Special 
Supplemental Nutrition Program for Women, Infants 
and Children (WIC). Onderdeel van het programma:  het 
verstrekken van bonnen voor gezonde producten zoals 
fruit, groenten, volkoren graanproducten, magere zuivel 
en het stimuleren van een gezonde leefstijl. (Changing 
WIC changes what children eat. M. A. Chiasson et al. 
DOI: 10.1002/oby.20295. Copyright © 2012 The Obesity 
Society)

MENSEN MET OVERGEWICHT 
GEVOELIGER VOOR VOEDSEL-
FOTO’S

Mensen met overgewicht hebben meer risico op 
overeten. Als ze trek hebben zijn ze gevoeliger voor 
voedsel gerelateerde prikkels. Bovendien zijn ze 
minder goed in staat om de beslissing te nemen te 
stoppen met eten,  als ze eigenlijk voldaan zijn. De 
hersen activiteit van mensen met overgewicht verschilt 
duidelijk van degenen met een gezond gewicht als ze 
foto’s van voedsel te zien krijgen. Dat geldt zowel voor 
als na het eten. Het verschil in hersenactiviteit werd 
aangetoond via MRI-onderzoek van Universiteit Maas-
tricht.  (Martens MJI et al. Increased sensitivity to food 
cues in the fasted state and decreased inhibitory control 
in the satiated state in the overweight. American Journal 
of Clinical Nutrition 2013;97:471–9)

ZELFGEMETEN MIDDEL OMTREK 
IS BRUIKBAAR 

Een op de vier patiënten die bij zichzelf een verhoogde 
middelomtrek meet, heeft het metabool syndroom. 
Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.  
Er werden patiënten (20-70 jaar) onderzocht die nog 
niet bekend waren met een verhoogde bloeddruk, 
verhoogd cholesterol, diabetes of hart- en vaatziekten. 
27% van de onderzoeksgroep heeft bij zichzelf een 
verhoogde middel omtrek gemeten (>88 cm bij vrou-
wen, >102 cm bij mannen). Mensen met het metabool 
syndroom (naast een verhoogde middelomtrek nog 
twee andere risicofactoren zoals verhoogde nuchtere 
bloedglucosewaarden, verhoogde bloeddruk, laag 
HDL-cholesterol  of verhoogde serum-triglyceriden) 
werden vervolgens behandeld in de huisartsenpraktijk 
(meer bewegen, minder en gezond eten, stoppen met 
roken). Drie jaar na de screening was er bij ruim de 
helft van de mensen sprake van een verbetering van 
de risicofactoren. Er was niet langer sprake van het 
metabool syndroom.  De conclusie van onderzoeker 
Corine den Engelsen: screening op het metabool syn-
droom, gevolgd door reguliere huisartsenzorg, leidt tot 
een verlaging van het risico op hart- en vaatziekten en 
diabetes. (Corine den Engelsen. ‘Screening for Meta-
bolic Syndrome in Primary Care. Universiteit Utrecht 
Februari 2013)



NIEUW: POSITION PAPER OVER 
KOOLHYDRATEN EN SPORT-
VOEDING 

Er is veel interesse van sporters om het prestatiever-
mogen te verbeteren met een uitgebalanceerde voe-
ding. Op basis van de resultaten uit wetenschappelijk 
onderzoek geeft Kenniscentrum suiker en voeding in 
de nieuwe position paper – geschreven door dr. Naomi 
Cermak en prof.dr. Luc van Loon (Universiteit Maas-
tricht) - haar standpunt over de rol van kool hydraten 
in sportvoeding. Download de position paper via 
www.kenniscentrumsuiker.nl.
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De Menselijke Motor
Er is een nieuwe versie verschenen van de brochure 
‘De Menselijke Motor’. De brochure – geschreven door  
prof. dr. Luc van Loon (Universiteit Maastricht) – 
geeft inzicht in de recente wetenschappelijke ontwik-
kelingen over onder andere het spier metabolisme,  de 
rol van voeding,  de opslag van brandstofvoorraden en 
het gebruik van deze energiebronnen bij inspanning. 

Download ‘de Menselijke Motor’ via  
www.kenniscentrumsuiker.nl. 

DE 
MENSELIJKE 

MOTOR
Dr. L.J.C. van Loon

Nieuw

http://www.suikerinfo.nl/nl/professionals/positionpapers.php?rubriek=voeding
http://www.suikerinfo.nl/nl/professionals/positionpapers.php?rubriek=voeding
http://www.suikerinfo.nl/brochures
http://www.suikerinfo.nl/brochures
http://www.suikerinfo.nl/nl/professionals/positionpapers.php?rubriek=voeding
http://www.suikerinfo.nl/nl/professionals/positionpapers.php?rubriek=voeding
http://www.suikerinfo.nl/brochures
http://www.suikerinfo.nl/brochures


Afscheid van een voedingswetenschapper
Zaterdag 20 april vindt  de crematie plaats van Willem 
Bosman*. Hij vroeg me de week daarvoor of ik over zijn 
leven en werk bij de Voedingsraad  en de Gezondheids-
raad zou willen vertellen wanneer zijn afscheid daar was.  
Willem, die zijn hele loopbaan heeft gewerkt in de 
voedingswetenschap (eerst bij de Voedingsraad, daarna 
bij de Gezondheidsraad), en ik hebben  elkaar zeer goed 
leren kennen tijdens ons wekelijks werkoverleg.  Ik 
omschrijf Willem  als een zeer markant persoon,  zeer 
goed geïnformeerd over bijna alles wat er zoal ge-
beurde in voeding-Nederland. Hij bedacht strategieën 
hoe de Voedings raad gepositioneerd kon worden in de 
Gezondheids raad,  hij zorgde er voor dat de minister van 
Landbouw ( indertijd Cees Veerman ) zich verantwoor-
delijk bleef voelen voor het smaldeel  voeding binnen die 
Gezondheidsraad. Het afscheid van Willem Bosman, een 
goede en zeer loyale vriend. 

Raad van Toezicht  van het Voedingscentrum 
Op maandag 22 april ga ik onder andere naar Den 
Haag voor een vergadering van de Raad van Toezicht 
(RVT) van het Voedingscentrum  Nederland.  Deze keer 

26| Column     
Suiker in perspectief, mei 2013  

AFSCHEID EN TOEZICHT

wordt er vergaderd in het Vredespaleis. De voorzitter 
van de RVT , Steven van Hoogstraten, heeft ons uitge-
nodigd om op zijn kantoor te vergaderen. Steven is de 
directeur van de Carnegie stichting die de eigenaar is 
van het Vredes paleis. We besteden veel aandacht aan 
een evaluatie rapport over EZ-taken van het Voedings-
centrum. We zijn als RVT zeer positief over de uit-
komsten van deze evaluatie. Na de vergadering leidt 
Steven ons, Hetty Linden en mijzelf, rond in een deel 
van het Vredes paleis.  Hetty is directeur van de GG&GD  
Utrecht en oud-voedingsstudent. We reizen altijd samen 
terug naar Wageningen,  hebben dan veel te bespreken 
en halen uiteraard ook  oude herinneringen op.

Wetenschappelijke rapporten  over inuline
Dinsdag 23 april. In de loop van de morgen begin ik 
met een telefonisch overleg met de directeur van de 
schouwburg Junushoff in Wageningen, Loek Buys. Ik 
doe dit vanuit mijn functie als voorzitter van de Raad 
van Bestuur.  Om 12.30 uur ben ik in Utrecht voor 
een vergadering van de  wetenschappelijke adviesraad 
van het bedrijf Sensus waarvan ik voorzitter ben. We 
spreken diepgaand welke relevante kennis er is over  het 
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ingrediënt inuline, en welk onderzoek er zou moeten 
plaatsvinden. In de afgelopen jaren zijn enkele weten-
schappelijke rapporten gepubliceerd onder de titel : The 
science behind inuline. Marianne Stasse-Wolthuis , oud 
–voedingsstudent en promovenda, speelt daarbij een 
cruciale rol als mede-auteur. ik vind het altijd geweldig 
om met haar samen te werken. 

Epidemiologie in Rotterdam
Woensdag 24 april, rond de middag heb ik een telefoon 
gesprek met een Indiase collega die binnenkort met een 
MSC-epidemiologie begint in Rotterdam.  Ze is on-
langs getrouwd en haar man werkt bij het Unilever lab 
in Vlaardingen. Ik moet haar moed inspreken. Daarna 
gaan we naar Oss om daar de balletvoorstelling “le chat 
noir “ van het Scapino Ballet te gaan zien. 

Commissie van toezicht RIVM
Op donderdag 25 april beginnen we ’s-morgens met 
een rondje golf spelen. Wat een sport! Na enkele mooie 
ballen ben je zo weer aan het prutsen.  In het begin van 
de middag heb ik een eerste gesprek met een potentiële 
kandidaat voor het bestuur van de Junushoff.  

Vervolgens snel naar het RIVM waar vanmiddag profes-
sor Roel Coutinho afscheid neemt. Minister Schippers is 
er en ook oud-minister Els Borst. Els ken ik nog uit mijn 
Gezondheidsraadtijd, we praten even bij. Mijn aanwezig-
heid bij dit afscheid is ook vanwege mijn functie in de 
commissie van toezicht bij het  RIVM. Vervolgens weer 
snel terug naar Wageningen.  Wij – mijn vrouw Marlou 
en ik – gaan vanavond naar het ‘Wachten op Godot’  van 
de toneelgroep Oostpool. We genieten van de hoofdrol-
spelers Stefan Rokebrand en Sanne den Hartogh.

Prof.dr. Jo Hautvast 
Emeritus hoogleraar Humane Voeding,  
studeerde geneeskunde en was onder andere voorzitter 
van de Voedingsraad,  vice-voorzitter (en erelid) van de 
Gezondheidsraad

Column

* Willem Bosman was een zeer gewaardeerd lid van de 
Redactie raad vanaf het eerste nummer van Suiker in 
perspectief
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suiker in perspectief  
is een uitgave van Kenniscentrum suiker en voeding.  
meer informatie: www.kenniscentrumsuiker.nl  

http://www.kenniscentrumsuiker.nl
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