
Voedingscommunicatie
  |  vo

e
d

in
g

 n
u

  |

9

Rol huisarts verandert
meer voorkomen dan genezen

Maurice de Jong en Rosanne Smilde

Het tijdperk van de huisarts als pure heelmeester, behoort definitief 
tot het verleden. Het laatste decennium verschuift zijn taak steeds 
meer van mensen beter maken naar voorkomen dat ze überhaupt 
ziek worden. De omschakeling geldt als noodzakelijk door de 
stijgende zorgvraag en de complexere zorgvragen. ‘Huisartsen zijn 
de laatste tien jaar alerter op leefstijl.’

Zomaar een huisartsenpraktijk in Zaandam. In een rek vol foldertjes 
over allerhande klachten lukt het na goed zoeken om ook iets te 
vinden over voeding en leefstijl. De patiënt vertelt over bloed in zijn 
ontlasting. Na een controle draait de dokter een recept uit met daarop 
een middeltje af te halen bij de apotheek om de ontlasting soepel te 
houden. Geen woord over voedingsmiddelen die hier eventueel aan 
kunnen bijdragen. Het besef van het belang van leefstijl- en voe-
dingsadviezen is nog niet in elke huisartsenpraktijk doorgedrongen. 
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‘Naarmate meer van dergelijke adviezen worden gegeven, zullen ook 
meer huisartsen hierin meegaan. Het besef moet groeien, maar het tij 
is aan het keren.’ Aan het woord is Jaap van Binsbergen. Hij is hoog-
leraar Voedingsleer en Huisartsgeneeskunde aan het UMC Sint Rad-
boud in Nijmegen en tevens huisarts in Brielle. Volgens de professor 
vormen huisartsengeneeskunde en voeding niet alleen een praktische, 
maar ook een historische combinatie. Artsen waren immers dege-
nen die voedingsleer begin twintigste eeuw op de kaart zetten. Na 
de Tweede Wereldoorlog verzwakte de aandacht voor voeding, want 
voedseltekorten waren er niet meer. ‘Toen is voedingsleer enigszins 
uit het gezichtsveld verdwenen. In de jaren negentig van de vorige 
eeuw groeide het aantal voedingsgerelateerde ziekten en het besef 
hierover’, geeft Van Binsbergen een korte geschiedenisles. ‘Huisartsen 
zijn de laatste tien jaar attenter op leefstijl.’

Alerter op leefstijl De Landelijke Vereniging voor Huisart-
sen (LHV) bevestigt de lezing van Van Binsbergen. De belangenver-
eniging waar 8500 actieve huisartsen bij aangesloten zijn, ging de 
afgelopen jaren een aantal partnerschappen aan met andere organi-
saties om op die manier meer te doen aan preventie. Veel initiatieven 
komen ook van de huisartsen zelf. Afgelopen jaar kregen de huisart-
sen van Gezondheidscentrum Rubenshoek in de Haagse Schilderswijk 
hier zelfs een Lifestyle Award voor. De prijs is een initiatief van de 
Haagse Hogeschool bedoeld voor succesvolle projecten die ervoor 
zorgen dat jongeren afvallen. De hogeschool zal het project van het 
gezondheidscentrum Kinderen met Overgewicht gratis helpen te ont-
wikkelen en ondersteunen met onderzoek, zoals effectiviteitmetingen. 
Het project richt zich op het terugdringen van overgewicht van de 
veelal allochtone jongeren die Rubenshoek bezoeken. Bij de intensieve 
begeleiding die de kinderen krijgen, hoort een bewegingsprogramma 
en speciale programma’s voor dikke kinderen, zoals Fitkids of Vet 
Cool Kids Club. Opvallend aan het project is dat het kinderen tot hun 
achttiende jaar volgt en waar nodig probeert te voorkomen dat ze 
terugvallen in hun oude gewoontes. Naast de twee huisartsen van 
het gezondheidscentrum waren ook partijen als diëtisten en fysiothe-
rapeuten bij het project betrokken. Nanja Danhof was als huisarts in 
opleiding van het begin af aan betrokken bij het bekroonde initiatief. 
Ze vindt het leuk om met kinderen te werken en om te helpen het 
project op te zetten, maar kwam tegelijkertijd schokkende dingen 
tegen. Bij bloedtesten zaten sommige jongeren in een voorstadium 
van diabetes. ‘Wanneer je hier niets aan doet krijgen ze suikerziekte.’ 
Na wegen, meten en bloed opnemen stelde Danhof vast of het kind 
in aanmerking kwam voor Kinderen met Overgewicht. Hoe overtuigt 
Danhof ouders en hun kroost om deel te nemen? Een speels boekje 

over overgewicht, ontwikkeld met steun van zorgverzekeraar Azivo, 
moet hen over de streep trekken. ‘Ze konden hier stickers in plakken 
en als het boekje vol was kregen ze een bal.’ 
In het jaar 2008/2009, toen Danhof stage liep bij Gezondheidscen-
trum Rubenshoek, bleek het project redelijk succesvol, al viel wel een 
derde van de deelnemers af na het eerste bezoekje aan de diëtist of 
fysiotherapeut. ‘Maar degenen die blijven gaan wel gezonder leven, 
meer sporten en ontwikkelen een beter BMI.’

structurele inbedding preventie Naast de projecten en 
campagnes, dienen standaarden die door het Nederlands Huisart-
sen Genootschap (NHG) worden ontwikkeld voeding en leefstijl een 
structurele plaats te geven in de huisartsenpraktijk. In 2008 begonnen 
de huisartsen met het opstellen van de NHG-standaard Obesitas. De 
standaard is in de loop van het jaar klaar en zal dan helemaal toege-
spitst zijn op de huisartspraktijk. De richtlijnen in de standaard geven 
dokters handvatten om dikke patiënten te behandelen. Deze gaan 
vergezeld van voorlichtingsbrieven en nascholingsmateriaal. ‘Voe-
ding- en leefstijladviezen staan in de nieuwe standaard centraal’, zegt 
hoogleraar Jaap van Binsbergen die nauw betrokken is bij de ontwikke-
ling van de standaard. Hij hoopt dat de NHG-standaard Obesitas snel 
verankerd zal raken bij huisartsen. Samenwerking tussen de huisarts/
praktijkverpleegkundige (POH), de diëtist, de fysio/beweegtherapeut 
en de eerstelijns psycholoog is hierbij onontbeerlijk. Een ander onder-
werp is ondervoeding bij patiënten met chronische ziekten. Hiertoe 
is een zogeheten Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak 
(LESA) in de maak. Deze richtlijn laat zien hoe huisartsen, diëtisten 
en wijkverpleegkundigen met elkaar de schouders onder dit voedings-
probleem zetten.

Werkdruk Een veel gehoorde klacht is dat huisartsen door hun 
veelheid aan taken een hoge werkdruk hebben. Hebben ze eigenlijk 
wel tijd om zich goed op voeding en leefstijl te richten? Ja, denkt Van 
Binsbergen. Veel huisartsen willen alles in één consult persen, maar 
dat hoeft natuurlijk niet. Zelf plant de huisarts regelmatig aparte 
afspraken in om over dit onderwerp te praten. En dan zijn er nog de 
praktijkondersteuners, die huisartsen werk uit handen kunnen nemen 
op het gebied van preventie. Ongeveer driekwart van de 8500 prak-
tiserende huisartsen heeft praktijkondersteuning. In 2008 luidde de 
LHV de noodklok: er waren extra doktersassistenten en praktijkonder-
steuners nodig, maar de vacatures waren nauwelijks te vervullen. 
Twee jaar later ziet de situatie er beter uit. Destijds was vooral de 
financiering rond de extra capaciteit onduidelijk, nu is dat opgelost 
bevestigt de LHV, dus investeren huisartsen in aanvullend ondersteu-

‘Voeding- en leefstijladviezen staan in de nieuwe standaard centraal’
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nend personeel. De huisarts vervult vooral de rol van regisseur in de 
zorgketen en kan veel overlaten aan de partners waar hij mee samen-
werkt, zoals de diëtist of fysiotherapeut. 

sAmenWerking Volgens de LHV verloopt de samenwerking in 
de keten met huisarts als aanjager steeds beter, maar volgens Van 
Binsbergen nog niet goed genoeg. Voor hele specifieke voedingsadvie-
zen voor patiënten met een complexe leefstijl, zoals degenen met een 
zittend beroep of mensen die in ploegendienst werken, is de diëtist 
een onmisbare schakel. Arts en diëtist weten elkaar nog niet genoeg te 
vinden, aldus de professor. ‘De huisarts denkt er niet altijd aan en de 
diëtist zou zich ook meer kenbaar moeten maken.’ Wat een probleem 
vormt, is dat de grens tussen het werkvlak van de arts en diëtist niet 
duidelijk vastligt, meent Bas Maiburg, onderwijscoördinator AIOS 
Huisartsgeneeskunde in Maastricht. Dit moet duidelijker vastgesteld 
worden. ‘De Artsenwijzer Diëtetiek is een product van de samenwer-
king tussen artsen en diëtisten. Verder gebeurt er echter weinig op 
dit vlak.’ Dit kwam in het verleden voornamelijk doordat er weinig 
overeenstemming was over de beste aanpak voor obesitas. In het 
algemeen bestaat er onder huisartsen niet veel animo voor primaire 
preventie, de effecten hiervan zijn moeilijk te meten.

HuisArtsenopleiding Het lijkt logisch om het groter wordende 
belang van preventie nadrukkelijker op te nemen in de opleiding. 
Maiburg promoveerde op het onderwerp huisartsen en voeding en 
constateert dat er nu meer aandacht voor dit onderwerp is op de op-
leiding dan tien jaar geleden. Maar voeding beslaat nog steeds slechts 
een klein deel van het curriculum, voornamelijk gericht op pasgebore-
nen en kinderen. Maiburg ontwikkelde in 2001 in samenwerking met 
diëtisten een computerondersteund programma waarin diabetes, obe-
sitas, maag-darmproblematiek, hypertensie en hypercholesterolemie 

aan bod komen. Uit een effectmeting bleek dat door het programma 
de kennis over voeding aanzienlijk verbeterde. Door IT-problemen 
werd het programma alleen op de Maastrichtse opleiding in gebruik 
genomen en niet op andere instituten. ‘Inmiddels zijn de IT-facilitei-
ten op opleidingen sterk verbeterd, maar om het programma verder 
te verspreiden moet er eerst een inhoudelijke update worden gedaan. 
Daar is voorlopig helaas geen geld voor beschikbaar.’

Huisarts Annette Bax meent ook dat voeding onderbelicht is in de 
opleiding voor huisartsen. Met als gevolg dat ze niet over voldoende 
deskundigheid beschikken. ‘Maar die is elders te halen. Voeding is 
een vak apart’, zegt ze in het blad Huisarts in Praktijk. Van Binsbergen 
denkt dat meer aandacht voor voeding en leefstijl binnen de bestaan-
de standaarden vanzelf zorgt voor meer aandacht voor het onderwerp; 
ook in de opleiding to huisarts. Afgestudeerde huisartsen kunnen via 
nascholingscursussen hun kennisniveau opschroeven, stelt hij. 

AAnspreken pAtiënten Een ander aspect waar huisartsen 
aan zullen moeten wennen, is het aanspreken van patiënten op hun 
voeding- en leefstijl. ‘Als een moeder met haar zoon op spreekuur 
komt voor oorpijn, spreek haar dan bijvoorbeeld ook aan op zijn over-
gewicht. Want de huisarts heeft invloed.’ Er bestaan nog altijd twee 
kampen: de ene helft van de huisartsen zegt dat dit wel kan en voor de 
andere helft is dit not done. ‘Maar wat nu als na vijftien jaar datzelfde 
joch van toen als volwassen man op het spreekuur komt en hij heeft 
overgewicht en diabetes?’ Het belang van preventie door voeding en 
leefstijl zit er bij Nanja Danhof, die in Leiden de huisartsenopleiding 
voltooide, nog vers in. Om patiënten te confronteren met hun voeding 
en leefstijl levert voor Danhof geen probleem op. ‘Als ik tegen ze zei 
dat ze te dik waren dan schrokken ze wel even. Maar mensen, zeker 
van buitenlandse afkomst, accepteren het oordeel van de huisarts, 
omdat je huisarts bent.’ Hier moeten patiënten dan wel mee aan de 
slag gaan, want het gevaar voor versloffing ligt op de loer. Een kind 
van 106 kilo aanspreken op zijn overgewicht is één ding, aldus Dan-
hof, ‘maar wat te doen als hij in Turkije op vakantie is en opa en oma 
zeggen, wat zie jij er gezond uit?’
Om huisartsen meer met voeding te laten doen wordt nog een 
‘giga klus’, meent Maiburg. Hij heeft meer vertrouwen in vrouwelijke 
dokters als Danhof dan in mannelijke collega’s. ‘Het klinkt misschien 
wat ouderwets, maar vrouwen zijn wat zorgzamer en hebben meer 
aandacht voor care in plaats van cure.’

eet voor je leven

tijdens het congres Eet voor je leven zal jaap 
van Binsbergen ingaan op voeding en leefstijl 
in de huisartsenpraktijk.  
www.voedingnederland.nl
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