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Interventies: wat leveren ze nu op? 
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Kort CV:  
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De uitdaging… 
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Millions of years 

Only 50 years 

Wat hebben wij gedaan……???? 
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Processed foods induce overeating: 
Kevin Hall, Feb 2019, @NutriXiv 
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VOEDING 
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Onze eetomgeving is niet altijd even behulpzaam: 
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Vele factoren dragen bij………Helaas dit is de realiteit: 
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Mijn naam is Jan (55 jaar). Vanaf 1992 diabeet met hoge bloeddruk, een te 
hoog cholesterol en jicht. Ik spuit 64 eenheden insuline en slik 17 pillen per 
dag. Ik voelde me vaak lusteloos, inactief en mijn benen lagen open. Ook 
was ik zwaarlijvig. Op een gegeven moment woog ik 130 kilo, elk jaar komt er 
wel een kilo of wat bij. Ik heb niet de spirit om er wat aan te gaan doen. 
 

De realiteit: Jan (55 jaar) 
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Source: Willett WC, Science 2002 

Voeding en Leefstijl dragen tot 90% bij aan het 

ontstaan van diverse chronische ziekten: 
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Onze realiteit: Gemiddelde leeftijd type 2 diabeet 

in 1990 was ~62-67 jaar: 

Wat is die nu? 

48-55 jaar 
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Integratieve aanpak: 



16 

De Realiteit: Type 2 Diabetes Mellitus in Nederland: 5 
miljard per jaar aan ziektekosten + 6 miljard 

productiviteitsverlies (Booz&Co/Novo Nordisk, 2014) 

RIVM rapporteert een gelijke visie: 
24 januari 2017 
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Een calorie = Een Calorie: 

Natuurlijk……..?????....NIET!!!!!!!!!!!!! 



18 

Anabool 

= 

Opslag 

Katabool 

= 

Verbruik 

Wat gebeurt er tijdens eten: 
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Ons eetpatroon anno 2017 

Bron: Dr. D Ludwig 

Anabool 

= 

Opslag 

Katabool 

= 

Verbruik 

Meer ANABOOL = meer opslag als VET 
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We eten te vaak gedurende de dag:  

Dus we zijn in een continue hoge anabole toestand! 

Data uit de VCP 2016, RIVM 
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Effecten van Voeding en Leefstijl bij diverse chronische 

aandoeningen: 
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De grootste uitdaging van onze moderne maatschappij: 
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Checklist Individuele 
Spankracht 
(schaal van 0-35; 
lager is beter) 

Aantal Start 6 maanden Verschil Significantie 

Concentratie 13 
15,6 
(6,9) 

13,1 
(4,8) 

-2,5 
(5,6) 

P=0,129 

Vermoeidheid 13 
32,0 

(10,0) 
22,2 
(8,4) 

-9,8 
(6,6) 

P=0,000 

Motivatie 13 
12,6 
(3,7) 

10,3 
(2,7) 

-2,3 
(4,4) 

P=0,081 

Fysieke activiteit 13 
11,9 
(3,7) 

9,9 
(3,1) 

-2,0 
(3,9) 

P=0,086 

Cis totaal 
(van 140) 

13 
72,2 

(19,0) 
55,5 

(17,5) 
-16,7 
(15,8) 

P=0,002 

 

14 dagen Eet experiment in company: Gezonde 
Medewerker met 6 maanden follow-up 

In 2000 werd er door Bültmann et al. bepaald dat werknemers met een totale cis-score van 

boven de 76 door fysieke en mentale burn-out (langdurig) uit te vallen (U. Bültmann, 

2000) 
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Internationaal dezelfde resultaten: ook langere termijn. 



Fingerfoods voor mensen 
met dementie in een 

verpleeghuis 

Olga Patijn en Marieke Battjes 

Verhogen van de groente- en fruitinname 
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Wat is een fingerfood 

• Te eten met de handen 

 

• Bevat 45-70% groente of fruit 

• Veilig voor kauw- en slikproblemen 

• Uitgesproken smaak  
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Doel van het onderzoek 

• Fingerfoods (rijk in G&F) als snacks naast de 
gewone maaltijd 

 

• Haalbaarheid 
• Is de interventie succesvol en 

geaccepteerd? 
 
 

• Effectiviteit 
• Voedingsstatus  
• Kwaliteit van leven 
• Groente- en fruitinname 

 

 

         + 
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Deelnemers 

• Bewoners met dementie 

• Bewoners die wonen in 3 gesloten 
afdelingen van Lijtehiem in Ureterp 
(ZuidOostZorg) 

 

• Fingerfoods groep (2 afdelingen)                

• Reguliere maaltijden 

• Fingerfoods als snack om 16 uur  

 

• Controle groep (1 afdeling) 

• Reguliere maaltijden 
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Resultaten haalbaarheid (1) 

Fingerfoods werden goed gegeten! 

 
• Gem 1.4 stuks per bewoner 

• Dagelijks 41 gram extra groente of fruit  

45% toename in groente en fruit 

consumptie 

• Geen compensatie tijdens hoofdmaaltijden 
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Resultaten haalbaarheid (2) 

Evaluatie personeel 

• Algemeen:  

• Positief, genoeg tijd en goede sfeer  

 

 

• Verbeterpunten 

• Samenstelling Fingerfoods 

• Moment van serveren  

• Kostprijs (€ 0,70 tot € 1,25) 
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Resultaten effectiviteit 

• Groente en fruit inname  verhoogd   

• SNAQrc score   kleine verbetering zichtbaar 

• Kwaliteit van leven en voedingstoestand (BMI)  

gelijk bleven 

Hoog 

risico 

40% 

Middelhoo

g risico 

40% 

Laag risico 

20% 

Risico ondervoeding  

beginmeting 

Hoog risico 

42% 

Middelhoog 

risico 

22% 

Laag risico 

36% 

Risico ondervoeding 

eindmeting 
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Fingerfoods 2.0 
• Samenstelling Fingerfoods  

• Samenstelling en portiegrootte 

• Extra eiwit 

• Serveren Fingerfoods  

• Moment: tijdsrange ipv tijdstip, aangepast aan  

 ritme bewoner 

• Manier serveren (opwarmen en opdienen) 
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Conclusie 

• Fingerfoods interventie haalbaar? 

• Ja! 

• Verbeterpunten ontdekt die kunnen worden gebruikt om de 
haalbaarheid van het vervolg te vergroten 

• Fingerfoods interventie effectief? 

• Kleine effecten (groente en fruit en voedingsstatus), maar 
belovend 
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Startmeting 
en  

Advies 

De voedsel omgeving in kaart 

29-8-2019 Pennemes en Mennistenerf 
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De bewoners Mennistenerf  
 

• 34% heeft Diabetes 

• 17% heeft een nierziekte 
ondergewi

cht 

14% 

gezond 

gewicht 

52% 

te zwaar 

34% 

Verdeling voedingsstatus bij het Mennistenerf 
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De complexiteit: 
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•      

PPS project partners 
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Keer Diabetes 2 Om 
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Keer Diabetes 2 Om: Voor de verzekeraars cq inkopers van zorg: 
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Keer Diabetes2 Om.nl: het gaat om de person 
voor de Diabetes type 2 
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Ik ben op 7 december gestart in Rotterdam. Ik ben er 

toen met twee benen ingesprongen en ik ben alles 

wat ik daar leerde ook toe gaan passen.  

 

Op 4 juni was mijn eerste half jaar afgerond; het 

resultaat was dat ik 92 kilo woog, mijn laatste 

metformine mocht stoppen en dat ik onder de 

waarde zit waarbij vastgesteld wordt dat je diabetes 

type 2 bent. 

De realiteit: Jan (56 jaar) “er is lef voor nodig” 
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Macronutrienten van belang…??? 
Ja dus  
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Voeding/leefstijl bij MS: 
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Dank jullie wel: 
Marieke Battjes-Fries 
Olga Patijn 
Gerda Pot 
Lotte Schaffer 
Martijn van Beek 
Connie Hoek 
Ronald Rier 
Nicole de Groot 
Tamara de Weijer 
Albert van de Velde 
Hanno Pijl 


