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Peter Weijs: 
‘de driehoek onderzoek- 
onderwijs-praktijk is zeer inspirerend’

Hoe ben je in de voedingssector 
terecHt gekomen? 

‘Ik kom van een voedselproductiebedrijf. Als 
puber las ik de etiketten op de verpakking. In 
Wageningen, aanvankelijk nog Hogeschool 
en later Universiteit, heb ik voor Voeding van 
de mens als studie gekozen. Daar ben ik nog 
altijd blij mee. Zeker als het gaat om de fysio-
logische en metabole kant en mijn latere pro-
motie op het onderwerp eiwitstofwisseling. 
Na mijn postdoc in het buitenland kon ik in 
Amsterdam in het onderwijs beginnen. Van 
de smalle promotie naar de volle breedte van 
het vak. Ik ben 15 jaar docent voedingsleer 
geweest. En nog steeds werk ik met veel ple-
zier met studenten.’

Wat Houdt je Huidige Werk in?
 
‘In 2004 ben ik naast mijn baan in het onder-
wijs bij het VUmc met diëtisten gaan werken 
en ik kreeg een aanstelling bij de intensive 
care. In 2009 ben ik Lector geworden en ver-
antwoordelijk voor het onderzoek binnen de 
opleiding Voeding en Diëtetiek van de Hoge-

school van Amsterdam. We hebben een mooi 
Voedingslab, met apparatuur om energiever-
bruik en lichaamssamenstelling te meten, 
waaronder een BODPOD. Momenteel doen 
we een groot onderzoek met Danone, samen 
met een inpandige diëtistenpraktijk, Vialente, 
een fysiotherapeut van ManualFysion en de 
fitnessclub Club West.  
Het gaat hier om praktijkgericht wetenschap-
pelijk onderzoek naar het effect van een ge-
wichtsmanagementprogramma bij oudere 
obesen. Daarnaast doen we ook onderzoek 
naar het handelen van de diëtist, voeding en 
sport, en nog veel meer. De driehoek onder-
zoek-onderwijs-praktijk is zeer inspirerend; 
over en weer is er veel te leren en te ontwik-
kelen.’

Wat zou je nog onderzocHt Willen 
zien?

‘Gelukkig is er in deze sector nog genoeg te 
doen. Mijn hobby is energie- en eiwitbehoefte 
en lichaamssamenstelling. Op de intensive 
care start ik binnenkort met onderzoek naar 
de eiwitbehoefte. Daar ben ik ook ooit mee 

begonnen, dan is de cirkel weer rond. Maar ik 
zou ook graag eenvoudige, betaalbare en de-
gelijke nauwkeurige methoden voor het me-
ten van lichaamssamenstelling (verder) wil-
len ontwikkelen, die in de praktijk ook echt 
goed werken. Daar zitten professionals om te 
springen. Daarnaast wil ik de meerwaarde 
van de diëtist aantonen; die moet natuurlijk 
sowieso terug in het basispakket.’ 
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social media

ook actief met social media? meld je 
aan op de linkedin discussiegroep 
van voeding nu of volg ons op twit-
ter.
www.voedingnu.nl
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