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Voeding en de preventie van kanker 

Prof. Ellen Kampman presenteerde de nieuwe richtlijnen voor de preventie van kanker. Op 24 mei 

2018, na ruim 10 jaar, heeft het Wereld Kanker Onderzoeks Fonds een nieuw rapport gepubliceerd 

over voeding, leefstijl en kanker. Op basis van de laatste stand van de wetenschap heeft een panel 

van internationale experts de 10 aanbevelingen voor het verkleinen van de kans op kanker herzien. 

In vergelijking met het vorige rapport zijn de aanbevelingen voor alcohol, vlees, groenten en 

lichaamsbeweging aangescherpt. Het advies voor alcohol is: ‘drink zo min mogelijk’. Er is geen veilige 

innamegrens van alcohol. Elke vorm van alcohol vergroot de kans op diverse soorten kanker. Het 

advies voor vlees is: eet weinig rood vlees, zoals rund-, varkens- en lamsvlees, tussen de 350 en 500 

gram per week (ongeveer drie porties). Eet weinig of geen bewerkt vlees. Het advies voor groente: 

eet minimaal 250 gram/dag en elke week peulvruchten. En voor beweging geldt: maak 

lichaamsbeweging onderdeel van je dagelijks leven (loop meer en zit minder). 

Ellen Kampman is betrokken bij de website www.voedingenkankerinfo.nl/ . Het verbaast haar dat 

veel mensen vragen hebben over bijvoorbeeld de rol van E-nummers, zoetstoffen, soja etc. maar niet 

over lichaamsgewicht. Overgewicht is juist de belangrijkste factor in het ontstaan van kanker (naast 

roken). Daar zouden mensen zich juist de meeste zorgen over moeten maken. (Deze website heeft 

een apart gedeelte voor professionals waar heel veel nuttige informatie op staat en ook flyers 

besteld kunnen worden om uit te delen aan patiënten (red.)). 

Op de website: https://www.wcrf.org/dietandcancer/interactive-cancer-risk-matrix staat een matrix 

die de relatie tussen voeding en diverse kankersoorten weergeeft. Is er sprake van een sterk of een 

zwak verband en wat is het voedingsadvies. 

Het gehele rapport van de WCRF ‘Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer; a Global Perspective, a 

summary of the Third Expert Report’ is te downloaden van de website: 

https://www.wcrf.org/dietandcancer/contents . Ook daar zijn materialen voor professionals te 

downloaden. 

 

https://dcn-dietist.us11.list-manage.com/track/click?u=19d4fdf1cb0865b1325ee8ff7&id=d389dd41aa&e=cf8a159162
https://dcn-dietist.us11.list-manage.com/track/click?u=19d4fdf1cb0865b1325ee8ff7&id=d15aac6cf1&e=cf8a159162
https://dcn-dietist.us11.list-manage.com/track/click?u=19d4fdf1cb0865b1325ee8ff7&id=dbd392e13f&e=cf8a159162
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De nieuwe Voedingsnormen voor micronutriënten voor volwassenen 

Dr. Caroline Spaaij, secretaris commissie Voeding van de Gezondheidsraad, presenteerde de nieuwe 

voedingsnormen die de dag ervoor uitgekomen waren. 

Zij legde uit dat de EFSA voedingsnormen (2010-2017) zijn overgenomen, tenzij de Gezondheidsraad 

(GR) bezwaar zag tegen toepassing van de EFSA-norm in Nederland. Nieuw is het onderscheid tussen 

voedingsnormen met een sterke versus zwakke onderbouwing. Advies: gebruik de normen als 

richting niet als vast gegeven, met name de normen die zwakker onderbouwd zijn. De normen zijn in 

principe bedoeld voor gezonde mensen met een gezond gewicht. Voor mensen met chronische 

ziekten zijn soms andere normen opgesteld. Voedingsnorm is hoger geworden van vitamine A 

(gemiddelde Nederlander is langer dan de gemiddelde Europeaan). Verder is hoger de gemiddelde 

aanbevolen hoeveelheid van ijzer Verschillen 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van 2014 zijn samengevat in een tabel. 



Afbeelding 1 Bron: Kernadvies Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen

Afbeelding 2 Bron Kernadvies Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen 

 

 



Dr. Kirsten Berk : Nieuwe NHG-standaard en NIV-richtlijn Diabetes type 2 
 
Presentatie door: Dr. Kirsten Berk 

 
Kirsten Berk als diëtist aan de werkgroep die de richtlijn heeft ontwikkeld, heeft voeding een 
belangrijke plek in de richtlijn gekregen. Zo staat er in de richtlijn: Allereerst is het aangewezen om 
dieet en leefstijl opnieuw kritisch te beschouwen. Aanpassingen in het dieet kunnen de 
glucoseregulatie verbeteren en leiden tot gewichtsreductie, waarmee toevoeging van medicatie 
soms kan worden uitgesteld (zie hiervoor de NDFvoedingsrichtlijn diabetes).[AD2]  
 
NHG standaard diabetes type 2 
Het primaire doel van de diabetes behandeling door huisartsen -  het voorkómen en behandelen van 
klachten en complicaties, zoals (toename van) hart- en vaatziekten, chronische nierschade, retino- en 
neuropathie -  is niet veranderd in de nieuwe NHG-standaard. Voor de opbouw van medicatie zijn de 
eerste 3 stappen gelijk gebleven bij behandeling van diabetes type 2 , stap 4 is gewijzigd.  

Stap 1 Metformine 

Stap 2 Voeg  een sulfonylureumderivaat toe (bij voorkeur gliclazide) 

Stap 3 
Voeg (middel)langwerkende insuline eenmaal daags toe (bij voorkeur NPH-
insuline)  Alternatief:  DPP-4-remmer  of  GLP-1-receptoragonist* 

Stap 4 Intensiveer insulinebehandeling. Alternatief:  DPP-4-remmer of GLP-1-receptoragonist* 

*Op  indicatie bij een HbA1c > 15 mmol/mol boven de streefwaarde 
 
De belangrijkste punten uit de vernieuwde NHG-standaard zijn: 
Een lagere HbA1c streefwaarde in het begin van de ziekte is heel belangrijk om complicaties en 
mortaliteit op de lange termijn te voorkomen. 
NHG houdt nog vast aan NPH-insuline (humaan insuline) boven insuline-analogen. De reden hiervoor 
is dat er geen goede onderzoeken zijn die aantonen dat nieuwe middelen beter werken. (wel 
duurder) 
De nieuwe middelen in stap 4 (DPP-4/GLP-1) kunnen worden ingezet naargelang leeftijd, 
diabetesduur, levensverwachting, co morbiditeit/polyfarmacie, psychosociale omstandigheden, 

http://dietistencooperatie.nl/2019/04/14/nieuwe-nhg-standaard-en-niv-richtlijn-diabetes-type-2/#_msocom_2


complicaties en gewenste kwaliteit van leven. Hierbij geldt wel een richtlijn : bij een BMI <30 kg/m² 
wordt gekozen voor de DPP4-remmer en bij BMI 30-35 kg/m² voor de DPP4-remmer of de GLP-1 
receptoragonist. Bij BMI ≥35 kg/m² wordt gekozen voor een GLP-1 receptoragonist. 
Metformine wordt nu ook voorgeschreven bij een verminderde nierfunctie. 
Leefstijlfactoren als overgewicht en te weinig lichaamsbeweging spelen een belangrijke rol in het 
ontstaan en de progressie van diabetes type 2. Het nastreven van een betere leefstijl vormt daarom 
de basis van de behandeling en blijft belangrijk gedurende het hele ziektebeloop. Besteed bij elk 
consult, en ook voorafgaand aan de overgang naar een volgende stap, aandacht aan het belang van 
een gezonde leefstijl en bespreek eventuele belemmeringen om de geïndiceerde interventies toe te 
passen en juist gebruik van de medicatie. 
Een gezonde leefstijl betekent: 
1. Kwalitatief hoogwaardig dieet (AlternativeHealthyEating Index) 
2. Niet roken 
3. Matig tot forse lichamelijk inspanning (≥150 min/week) 
4. Matig alcohol gebruik (5-15 g/dag voor vrouwen en 5-30 g/dag 
voor mannen) 
De niet-medicamenteuze behandeling bestaat uit de volgende aandachtspunten: 
Geef een voedingsadvies gebaseerd op de Richtlijnen goede voeding. Dit betekent vooral minder 
gebruik van verzadigd vet en meer onverzadigd vet en vezelrijke koolhydraten (vooral in groente en 
fruit), en weinig alcohol. 
Er is geen consensus in de literatuur over de wenselijkheid van ofwel een dieet met relatief meer 
koolhydraten en minder vet (High Carb, Low Fat), of juist minder koolhydraten en relatief meer vet 
(Low Carb, High Fat) 
Gebruik van (extra) omega-3-vetzuren, vitamine D, vitamine E, zink, vanadium, chroom of kaneel 
wordt niet aangeraden. 
 
De nieuwe NHG geeft duidelijk aan: Verwijs de patiënt voor advies en begeleiding naar een diëtist. 
De diëtist werkt samen met de patiënt de doelstellingen verder uit. Aandachtspunten zijn: afvallen 
door het samenstellen van haalbare calorierestrictie en het inpassen van gezonde voeding in de 
individuele situatie van de patiënt. Bij patiënten met een BMI > 25 kg/m2 leidt 5 tot 10% 
gewichtsverlies tot lagere glucosewaarden, een betere vetstofwisseling en een lagere bloeddruk. Bij 
nieuw ontdekte diabetes kan men met alleen energierestrictie bij 10 tot 20% van de patiënten een 
adequate glucoseregulering bereiken. Bij patiënten die insuline gebruiken is er speciale aandacht 
nodig voor afstemming insuline, koolhydraatinname en koolhydraatverbranding (fysieke activiteit).  
 
De NIV-richtlijn diabetes type 2 (NIV: Nederlandse Internisten Vereniging). 
Kirsten maakte deel uit van de werkgroep die de richtlijn heeft ontwikkeld, waardoor voeding een 
belangrijker plek in de richtlijn gekregen. Zo staat er:  ‘allereerst is het aangewezen om dieet en 
leefstijl opnieuw kritisch te beschouwen’.  Aanpassingen in het dieet kunnen de glucoseregulatie 
verbeteren en leiden tot gewichtsreductie, waardoor  medicatie of meer  medicatie soms kan 
worden uitgesteld.  
 
De medicamenteuze behandeling bestaat uit: 
HbA1c >15 mmol/mol te hoog: kies voor insuline (GLP-1/DPP-4/SGLT-2 bij BMI>30). Evalueer na 6 
maanden of er >5 mmol/mol daling HbA1c is. 
Viermaal daags insuline en slechte regulatie? Intensiveer de insulinetherapie. Voeg alleen nieuwe 
middelen toe indien HbA1c >10 mmol/mol te hoog en intensiveren van insuline niet mogelijk is. 
 
Doorverwijzing naar een eerstelijns diëtist vanuit de tweedelijn: 
Verwijs patiënt naar een diëtist gespecialiseerd in diabetes, wanneer er sprake is van onder andere: 
▪ mogelijke problemen op het gebied van voeding in relatie tot diabetesregulatie of -medicatie; 
▪ een specifieke voeding gerelateerde hulpvraag; 



▪ instelling op een basaal-bolusschema voor uitleg over de relatie tussen koolhydraatinname en 
insulinedosering; 
▪ de aanwezigheid van complicaties waarbij voeding een onderdeel vormt van de behandeling (onder 
andere chronische nierinsufficiëntie, gastroparese). 
 
Elementen bij diabeteseducatie omvatten gezond eten, actief zijn, monitoring, het innemen van 
medicijnen, het oplossen van problemen, het verminderen van risico’s, en adequate coping. In de 
Nederlandse praktijk hebben zowel de diabetesverpleegkundige als de diëtist een rol bij educatie van 
personen met type 2 diabetes. 
Samenwerking 
Kirsten pleit ervoor om met de richtlijnen in de hand contact op te nemen met huisartsen en 
internisten. Bespreek inhoud van je dieetbehandeling aan de hand van de NHG standaard/NIV 
richtlijn aangevuld met de NDF voedingsrichtlijn bij diabetes. 
met de NDF voedingsrichtlijn bij diabetes. 
 

Aileen de Vogel: PCOS 
Poly Cysteus Ovarium Syndroom (PCOS) is een endocrien syndroom waarbij 2 van de 3 Rotterdam 
criteria (2003) zich openbaren: 
minder dan 8 menstruaties per jaar of blijft in geheel uit 
verhoogde waarde van testosteron en/of verschijnselen daarvan (acne, hirsutisme) 
een typisch echoscopisch beeld; veel polycysteuze eierstokken 
Diagnose 
PCOS wordt vaak ontdekt als vrouw niet ongesteld wordt of als zwanger worden niet lukt. Het is 
belangrijk om de diagnose door een internist of gynaecoloog te laten stellen. PCOS komt voor bij 5-
10% van de vrouwen. 50% van de vrouwen met PCOS heeft overgewicht, maar er zijn ook vrouwen 
die juist ondergewicht hebben. Insulineresistentie i.c.m. PCOS komt veel voor, met name bij vrouwen 
met overgewicht is dit 95%. 
Voeding en gewicht 
Vrouwen met PCOS hebben vaak veel vragen over voeding. Ze hebben meestal een heel traject 
doorlopen, veel teleurstellingen meegemaakt, ze willen hun verhaal kwijt. Het is een kwetsbare 
groep die alles wil aangrijpen om zwanger te worden. Let op (zeer) hoge doseringen supplementen 
en heb aandacht voor eetstoornissen. Probeer bij zwangerschapswens ook de leefstijl van de partner 
te optimaliseren. Er is geen streef-BMI aan te geven, iedere gewichtsdaling is positief. Tip: vraag na 
of de gynaecoloog heeft afgesproken dat de vrouw een bepaalde behandeling krijgt bij een bepaalde 
BMI. Bij ondergewicht is een Mediterraan dieet vaak de beste optie. Let op volwaardige voeding, en 
vooral op de jodium-intake, want deze vrouwen eten vaak heel koolhydraatarm. 
LIFEstyle studie 
In de LIFEstyle-studie (2016) werd onderzoek gedaan naar de invloed van leefstijlbegeleiding gericht 
op gewichtsreductie op de kans op zwangerschap bij vrouwen met overgewicht en subfertiliteit. 
Deze studie was dus niet specifiek op PCOS gericht, maar PCOS is wel de grootste oorzaak van 
onvruchtbaarheid. Uit de resultaten blijkt dat het percentage gezond geboren baby’s tijdens 
fertiliteitsbehandelingen niet omhoog ging door leefstijlbegeleiding, maar dat het aantal spontane 
zwangerschappen (en een spontane zwangerschap is altijd beter!) toenam van 16 naar 26%. 
Gewichtsverlies was daarbij een heel belangrijke marker. 
Aileen heeft een netwerk van diëtisten met aandachtsgebied PCOS opgericht: PCOS 
Diëtistenvereniging. Dit netwerk is een platform voor verwijzers, cliënten en hulpverleners. Heb je 
interesse? Mail naar info@aileendevogel.nl. 
 

mailto:info@aileendevogel.nl


Zorgstandaard Eetstoornissen en Orthorexia(2017) 

Presentatie door: Marion Hoogkamer 

 
 
Zorgprofessional 

In de zorgstandaard Eetstoornissen wordt gesproken over het herstel van vermogen om je aan te 
passen en eigen regie te voeren in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen in 
het leven. Essentieel hierin zijn: eigen regie, zelfmanagement, gelijkwaardigheid en het vinden van 
eigen kracht. Zelfmanagement is het vermogen goed om te gaan met symptomen, behandeling, 
gevolgen van de eetstoornis en leefregels te aanvaarden. Het veronderstelt de aanwezigheid van 
inzicht, motivatie en vaardigheden bij de patiënt. Juist bij patiënten met een eetstoornis, waar 
thema’s als autonomie en controle zo’n belangrijke rol spelen, is het bieden van keuzen in een 
gezamenlijke besluitvormingsproces belangrijk. 
Zorgstandaard Eetstoornissen 
Als zorgprofessional moet je zelf ook fit zijn en veel geduld kunnen hebben. Bij patiënten met een 
eetstoornis spelen ‘autonomie’ en ‘controle’ een belangrijke rol. Daarom is het bieden van keuzes in 
een gezamenlijk besluitvormingsproces belangrijk. Omdat voorkomen van dwang essentieel is vraagt 
dit goede vaardigheden en samenwerking van het behandelteam onderling. Voor een goede 
behandeling stel je heldere behandeldoelen en geef je aan welke zorg je biedt. Je laat de patiënt 
zijn/haar verwachtingen uitspreken. Marion doet een oproep naar de professional; staar je niet blind 
op de diagnostische labels, maar houd altijd oog voor de mensen om wie het gaat. Heb oog voor hun 
leefwereld. 
Orthorexia nervosa is geen erkend ziektebeeld. Derhalve is deze niet opgenomen in de zorgstandaard 
Eetstoornissen. Er is wel informatie te vinden in de richtlijnen van de eetstoornis en is daar 
omschreven als “extreem dwangmatig gezond eten.” De kwaliteit van het eten staat voor patiënten 
gelijk aan de kwaliteit van leven. Er is sprake van een overmatige fixatie op gezonde pure voeding. Er 
zijn angst- en schuldgevoelens bij het eten van bewerkte suikerrijke en vette producten. En patiënten 
leven in een sociaal isolement. Het ziektebeeld is te herkennen aan onder meer veel ‘doen’ in plaats 
van ‘voelen’, onrust, controle over eigen plan, zwart-wit denken, bagatelliseren, rationaliseren en 
ontwijken. Het advies is om te proberen te doorzien waar de behoefte aan controle is ontstaan. 
Controle is zichtbaar door strakheid in het lichaam, ‘moetens’, tunnelvisie, angst, gedrag op 
automatische piloot en afwezigheid van een gevoelslaag. Probeer er achter te komen waar de 
levendigheid is gestagneerd. Levenslust is herkenbaar door mildheid, zachtheid, vrij in het lichaam 
indenken, relativeren, ruimte en speelsheid. 
Links 



https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/eetstoornissen/visie-op-zorg-gezondheid-
als-perspectief/inleidinghttps://www.ggzrichtlijnen.nl/eetstoornissen 
 
Verslag door Corien Maljaars en Marjorie Former 
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