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‘Jullie onthouden maar 5% van wat er vandaag wordt verteld 
en ongeveer 0,5% van jullie gaat het toepassen in de praktijk.’ 
Met deze optimistische boodschap begon het 4e Nationale 
Voedingscongres in de Reehorst in Ede-Wageningen. Het congres 
bood een gevarieerd aanbod aan actuele onderwerpen op het 
gebied van voeding. 

Het congres werd georganiseerd door de Alliantie Voeding Gelderse 
Vallei en trok ongeveer 250 deelnemers. Het doel van de dag was een 
update geven van ontwikkelingen in klinische en transmurale voeding. 
De dag werd verdeeld in een viertal sessies waarbij de klinische en 
wetenschappelijke sessies elkaar overlapten.
De dag begon met een plenaire sessie waarin onderwerpen werden 
besproken als evidence rond peri-operatieve voeding en een presen-
tatie over hoe protocol en praktijk dichter bij elkaar gebracht kunnen 
worden in onder andere ziekenhuizen. 
Voor het eerst waren er dit jaar wetenschappelijke en klinische 
parallelsessies. Bij de klinische sessies werd onder andere aandacht 
besteed aan dieet bij hartfalen en voeding bij kanker. De wetenschap-
pelijke sessie besteedde aandacht aan eiwitverrijking bij cachexie en 
anorexie en Lenny van Venrooij, werkzaam bij het Academisch Me-
disch Centrum Amsterdam, gaf een presentatie over haar onderzoek 
dat een lage vetvrije massa is geassocieerd met verhoogd optreden 
van complicaties na een hartoperatie. 

Hartfalen De praktische kant van een dieet bij hartfalen werd 
behandeld door Marjan Achterberg-Budding, werkzaam als diëtiste 
in het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Er zijn gemiddeld 35.000 
nieuwe patiënten per jaar met hartfalen. Om deze patiënten zo 

‘Waar het om draait bij de behandeling van eetstoornis-patiënten is heel 
veel geduld hebben’

de diëtist zorgt Voor praktisch 

adVies eN oNdersteuNiNg VaN 

de medische behaNdeliNg bij 

patiëNteN met hartfaleN.
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goed mogelijk te begeleiden als diëtist zijn praktische tips nodig. De 
aanbeveling is om de richtlijnen goede voeding te volgen (maximaal 
6 gram zout per dag). Als praktische tip om het natrium te verminde-
ren in het dieet gaf Achterberg-Budding aan: ‘Voeg zelf geen zout toe 
aan de bereiding van maaltijden, wees terughoudend wat betreft de 
kant-en-klaarmaaltijden, voer de zoutbeperking stapsgewijs in, gebruik 
smaakmakers zonder zout en gebruik bij voorkeur verse kruiden.’ 
Achterberg-Budding zei ook: ‘Let op bij natriumarme smaakmakers, 
daar zit vaak extra kalium in verwerkt. Te veel kalium kan leiden tot 
een hyperkaliëmie, dat ernstige spierzwakte en zelfs hartritmestoor-
nissen teweeg kan brengen.’ 
Verder stipte ze aan dat de rol van een diëtist cruciaal is bij het bege-
leiden van patiënten met hartfalen. De diëtist zorgt voor het prakti-
sche advies, de ondersteuning van de medische behandeling en het 
verbeteren van de kwaliteit van leven.  

OndervOeding bij kanker Dr. Sandra Beijer, diëtist-onder-
zoekster in het Academisch Ziekenhuis Maastricht, is samen met an-
dere onderzoekers bezig met het ontwikkelen van een nieuwe richtlijn 
‘ondervoeding bij kanker’. De nieuwe richtlijn is multidisciplinair en 
evidence-based opgezet en wordt eind 2011 verwacht. 
Een aantal nieuwe aanbevelingen kon ze echter al wel geven. Beijer: 
‘Vraag bij alle patiënten met kanker na of er recent gewichtsverlies is 
en/of er wijzigingen in de voedingsinname zijn. Hierdoor kan onder-
voeding sneller worden opgespoord.’ 
Ook Beijer gaf aan hoe belangrijk de rol van een diëtist is. ‘Er bestaat 
een positief effect op voedingsinname, gewichtsbehoud en gewichts-
verbetering.’ Enkele tips die Beijer meegaf aan de diëtisten: ‘Wacht 
niet met behandelen tot er klachten zijn, handel pro-actief, bekijk ook 
hoe het met de patiënt gaat na de behandeling, vaak is er sprake van 
een toename in gewicht en een afname in spiermassa zodat de ver-
houdingen verkeerd zijn. Wellicht kan er in de toekomst een richtlijn 
‘voeding ná kanker’ worden ontwikkeld?’

eetstOOrnissen Voor het eerst was er tijdens het Nationale 
Voedingscongres aandacht voor eetstoornissen. Dr. Hans Bloks, 
hoofd klinische behandeling in het Centrum Eetstoornissen Ursula 
Leidschendam, sprak in zijn presentatie over verschillende soorten 
eetstoornissen, en hoe ze behandeld moeten worden. In Nederland 
hebben ongeveer 160.000 mensen een eetstoornis. ‘De grootste 
risicofactor op het krijgen van een eetstoornis en dan voornamelijk 
Anorexia Nervosa is het lijngedrag van tieners’, aldus Bloks. ‘Waar het 
om draait bij de behandeling van deze patiënten is heel veel geduld 
hebben. Je moet uitvinden wat er achter zit, wat heeft ervoor gezorgd 
dat deze patiënt een eetstoornis heeft ontwikkeld.’ Verder gaf Bloks 
aan dat bij de behandeling het eetpatroon en gewichtstoename moe-
ten worden genormaliseerd en moeten worden behouden.

bruin vet Dr. Wouter van Marken Lichtenbelt, associate professor 
of Human Biology aan het Academisch Ziekenhuis in Maastricht, ging 
in zijn lezing in op bruin vet. De ontwikkelingen rond bruin vet staan 
nog in de kinderschoenen. Bruin vet zorgt voor de warmteproductie 
in het lichaam. Lang is gedacht dat het niet meer aanwezig was in 
het lichaam, omdat men tegenwoordig in een stabiele omgeving leeft 
waarbij het gemiddeld 21°C is. Bij röntgenfoto’s werd echter herhaal-
delijk bruin vet waargenomen rond het sleutelbeen als het in een wat 
koude omgeving werd genomen.
Bruin vet is niet zichtbaar als de omgeving rond de 21°C is. Het is dan 
niet actief omdat het lichaam niet warm gehouden hoeft te worden. 
Bij patiënten met obesitas wordt echter ook geen bruin vet waargeno-
men in een koude omgeving. Wel blijkt dat als patiënten met obesitas 
afvallen er na 1 jaar al bruin vet waar te nemen is.
Tot slot gaf van Marken Lichtenbelt aan dat er eventuele aanwijzingen 
zijn dat bruin vet een positief effect kan hebben bij diabetes type 2.

award De dag werd besloten met de uitreiking van de Alpro Foun-
dation Award. Dit jaar konden onderzoekers voor het eerst abstracts 
indienen. Uit de ingezonden abstracts blijkt dat er volop vernieuwend 
onderzoek is op het gebied van klinische en transmurale voeding. Het 
organiserend comité had vier abstracts geselecteerd om een presenta-
tie te geven. 
De award ging naar de winnende presentatie van Lenny van Venrooij, 
werkzaam bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Haar 
onderzoek met als titel ‘The impact of low preoperative fat free body 
mass on infections and length of stay after cardiac surgery’ toonde aan 
dat een lage vetvrije massa is geassocieerd met verhoogd optreden 
van complicaties na een hartoperatie. Zie ook blz. 33.

Lustrum 
 
Volgend jaar vindt het 5e Nationale Voedingscongres 
plaats op 14 februari 2012.
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