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Discussie

‘  we voeding op 
de politieke agenda?’, was de cen-

trale vraag tijdens de bijeenkomst van
de Nederlandse Academie van
Voedingswetenschappen in april in
Den Haag. Daarover werd gediscus-
sieerd naar aanleiding van twee

onderwerpen: ondervoeding in
Nederland en voeding in het basison-

derwijs. Deze onderwerpen werden
ingeleid met stellingen (zie kaders)
waarop een forum reageerde. De
forumleden waren: Godelieve van
Heteren (Tweede-Kamerlid voor de
PvdA), Evelien Tonkens (Tweede-
Kamerlid voor GroenLinks), Goof
Buijs van het Nationaal Instituut voor
Gezondheidsbevordering en Ziekte-
preventie (NIGZ) en Ton Legerstee
van de dienst Stedelijk Onderwijs van
de gemeente Rotterdam.

Ondervoeding    ‘De prevalentie
van ondervoeding in verpleeghuizen
varieert van 30 tot 60 procent, afhan-
kelijk van de definitie. Sinds 2001 is
er de Multidisciplinaire richtlijn ver-
antwoorde vocht- en voedselvoorzie-
ning voor verpleeghuisgeïndiceerden,
maar het uitvoeren van een dergelijke
richtlijn strandt door gebrek aan ken-
nis over voeding bij de hulpverleners,
zoals verpleegkundigen, afdelings-
hoofden en artsen’, aldus Wija van
Staveren in een toelichting op haar
stelling over ondervoeding (zie kader
Ondervoeding). Dat dit geen goede
insteek is om het probleem op de
politieke agenda te krijgen, blijkt uit

de reactie van de beide politica.
‘Kennis ontbreekt in verpleeghuizen
op alle punten’, reageert Evelien
Tonkens, ‘er is zowel gebrek aan per-
soneel als aan voldoende gekwalifi-
ceerd personeel. Voeding is helaas
maar een onderdeeltje van de proble-
men in de verpleeghuizen en kan niet
los daarvan gezien worden.’ ‘Voeding
komt in de praktijk helaas alleen op
de politieke agenda als er schandalen
zijn’, constateert Godelieve van
Heteren. Tonkens beaamt dit: ‘Politiek
gaat over rampen, rellen en ruzies, wij
noemen dat de drie R’en.’ Omdat
voeding niet vaak onderwerp is van
rampen, rellen en ruzies moet je voor
voeding bondgenoten zoeken, is haar
advies.

Marian van Bokhorst brengt het
argument van de kostenbesparingen
voor de gezondheidszorg naar voren.
Volgens haar is één op de drie patiën-
ten in ziekenhuizen ondervoed en
zijn de kosten van een ondervoede
patiënt twee keer zo hoog als die van
een goed gevoede patiënt. Een derde
tot de helft van de ondervoede
patiënten wordt niet herkend en niet
behandeld. Ondervoeding kost de

Voeding in de politiek: bondgeno
Als je wilt dat voeding op de politieke agenda komt te

staan, heb je bondgenoten nodig. Dat wil zeggen dat je

moet aansluiten bij onderwerpen die hoger op de politie-

ke agenda staan. Dat was een belangrijke boodschap

voor de voedingswetenschappers tijdens het Voedings-

forum van de Nederlandse Academie van Voedings-

wetenschappen. Ook veel lobbyen en aandacht vragen

via de media kunnen effectief zijn.

 

 

Stellingen over ondervoeding
– Ondervoeding is een complex, multifactorieel en veel
voorkomend verschijnsel bij ouderen. In Nederland wordt
de noodzaak om hulpverleners te scholen in de signalering
en behandeling van ondervoeding zwaar onderschat (Wija
van Staveren, hoogleraar Voeding van de oudere mens,
Wageningen).
– Sneller beter door beter eten! Door zorgen voor kostelijk
eten minder kosten in de zorg! (Marian van Bokhorst,
hoofd Diëtetiek en Voedingswetenschap VU Medisch
Centrum, Amsterdam).
– Ouderdomssuiker onder jongeren en ondervoeding
onder ouderen nopen huisartsen en ziektekostenverzeke-
raars tot een inspanningsverplichting (Jaap van
Binsbergen, bijzonder hoogleraar Huisartsgeneeskunde en
Voeding, Radboud Universiteit Medisch Centrum,
Nijmegen).

Politiek gaat vooral over rampen, 

rellen en ruzies

Godelieve van Heteren (links) en Evelien Tonkens tijdens het Voedingsforum.
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Nederlandse gezondheidszorg naar
schatting tussen de 310 miljoen en 2,7
miljard euro per jaar. Een voedingsin-
terventie in de vorm van twee extra
tussenmaaltijden per dag kost slechts
drie tot vijf euro per patiënt. Deze
interventie betaalt zich in veelvoud
terug, maar juist op dit soort inter-
venties wordt bezuinigd, evenals op
de diëtist. ‘Bij preventie kun je altijd
uitrekenen wat je aan kosten kunt
besparen en dat levert vaak indruk-
wekkende getallen op. Maar in de
politiek werkt dit niet’, is de ervaring
van Tonkens. ‘Het schrikt mensen
maar even op.’ Dit komt volgens Van
Heteren omdat politiek vooral is
gericht op kortetermijneffecten en
preventie meestal pas resultaat ople-
vert op de lange termijn.

Onderwijs    Een tweede discussie-
onderwerp was de vraag hoe men de
politiek moet benaderen om voeding
structureel in het basisonderwijs te
krijgen (zie kader Voeding in het
basisonderwijs). De aanwezige voe-
dingswetenschappers laten blijken dat
zij erg teleurgesteld zijn dat er zo wei-
nig aandacht is voor voeding in het
onderwijs, zeker nu er zoveel kinde-
ren met overgewicht zijn. Boudewijn
Breedveld wijst erop hoe lang deze
situatie al bestaat. ‘Al in 1979 bracht
de toenmalige Voedingsraad een
advies uit om voeding structureel in
het basisonderwijs op te nemen. In
1982 probeerde de Voedingsraad het
nogmaals. Maar van het ministerie
van Onderwijs kwam een afwijzende
reactie.’ Probleem is volgens Goof
Buijs de grote concurrentiestrijd tus-
sen verschillende gezondheidsonder-
werpen binnen het onderwijs en de
steeds grotere autonomie van de
scholen, maar Breedveld geeft ook de
beperkte samenwerking tussen de
ministeries van VWS en Onderwijs
op dit punt de schuld. ‘VWS heeft in
2004 een preventienota uitgebracht,

waar onderwijs nog heel ver vanaf
staat.’ Hoe het in Rotterdam toch is
gelukt om voeding als vast onderdeel
in het basisonderwijs te krijgen, licht
Ton Legerstee toe. In Rotterdam was
al eerder dan elders in Nederland dui-
delijk dat er zich een ramp aan het
voltrekken was rond het toenemende
overgewicht van vooral allochtone
kinderen. Er is direct goede monito-
ring verricht en dit is van groot
belang geweest om het onderwerp op
de gemeentelijke politieke agenda te
krijgen. Bovendien was er één wet-
houder zeer doordrongen van het
belang van voeding voor de gezond-
heid en deze heeft drie andere wet-
houders weten te overtuigen om zijn
plan in de gemeenteraad te steunen.

Dat in Rotterdam intussen het
fiets(vergoedingen)beleid van de
gemeente is afgeschaft, komt op de
aanwezigen inconsequent over. Van
Heteren wijst erop dat ambtenaren
het verband soms helemaal niet zien,
daarom moeten ze er steeds aan wor-
den herinnerd. Buijs voegt daaraan
toe dat het belangrijk is om niet
alleen een probleem bij een lokale
wethouder aan te kaarten, maar hem
ook concrete maatregelen aan te rei-
ken waarmee hij iets aan het pro-
bleem kan doen.

Media-aandacht    Veel lobbyen
blijkt dus belangrijk om iets te berei-
ken. Tonkens adviseert om vooral

goed de politieke agenda in de gaten
te houden en steeds daarbij aan te
sluiten. Momenteel zijn er voor voe-
ding veel bondgenoten mogelijk,
zoals overgewicht, ADHD en diabetes.
Van dat voordeel kunnen de aanwezi-
gen gebruik maken. Wim Saris
(Universiteit Maastricht) is teleurge-
steld dat politieke besluiten blijkbaar
worden genomen op basis van de
waan van de dag: hoe vaker een
onderwerp in de media is geweest,
hoe meer geld het krijgt. ‘Politiek ver-
eist nu eenmaal een andere benade-

ring dan de wetenschap’, reageert
Tonkens, ‘een wetenschapper kan wel
het gelijk aan zijn kant hebben, maar
moet het ook nog krijgen’.

Van Heteren adviseert ten slotte om
een basisverhaal te maken met alle
feiten over voeding en vervolgens
geen moment voorbij te laten gaan
om aandacht voor voeding te vragen.
‘Blijf je boodschap herhalen en wijs de
politiek ook op kortetermijnvoorde-
len. Schakel de media in en benader
tegelijkertijd enkele politici per-
soonlijk. Maar verwacht geen 
successen op korte termijn.’

ndgenoten nodig

Stellingen over voeding in het basisonderwijs
- Iedere school dient een gezondheidsbeleid te hebben ten aanzien van voe-
ding en beweging (Ineke van Dis, Nederlandse Hartstichting).
- Structurele inbedding van voedingseducatie in het basisonderwijs is een
basisvoorwaarde voor gezonde leefstijl (Boudewijn Breedveld, Voe-
dingscentrum).
- Om voedinggerelateerde maatschappelijke problemen, zoals overgewicht,
een halt toe te roepen is het noodzakelijk dat de consument al op basis-
schoolleeftijd geïnteresseerd raakt in voeding en voedsel en bewust met deze
onderwerpen leert omgaan. (Hante Meester, Wageningen Universiteit).

Overgewicht goede bondgenoot 

voor voeding


