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ellen Govers:
‘ik vind het belangrijk om mezelf vragen 
te blijven stellen’

Hoe ben je in de voedingssector 
terecHt gekomen?
‘Na de middelbare school wist ik niet pre-
cies wat ik wilde worden. Daarom heb ik 
eerst gewerkt, onder andere op een collec-
tieve boerderij in het buitenland, waar ik 
werkzaamheden verrichtte zoals koeien 
melken, fruit plukken en in de keuken 
werken. Daar ontstond toen het idee om de 
opleiding tot diëtist te gaan volgen. 
Wat mij zeker beïnvloedde was dat mijn 
vader in die tijd bij Ahold werkte en ik dus 
van jongs af aan over voeding heb leren  
nadenken en discussiëren.
De opleiding Diëtetiek ervaarde ik na de  
vrijheid van het buitenland als een cultuur-
shock. In het buitenland genoot ik van de 
vrijheid en het contact met mensen met 
zeer verschillende achtergronden. Om daar-
na weer terug naar school te gaan en om 
mij aan te passen aan de schoolregels was 
erg wennen. 
Eenmaal terug op school kregen we ver-
schillende vakken. Vooral de medische vak-
ken spraken me erg aan. Het begon pas 
echt inte ressant te worden toen ik voor het 
eerst stage ging lopen en ik mijn voedings- 
en dieetkennis kon toepassen bij patiënten. 

Ik merkte dat zij er baat bij hadden. Het 
kwartje viel!’

Wat Houdt je Huidige Werk in?
‘Ik werk sinds 1993 in de 1e lijn. Nu werk ik 
bij thuiszorg Amstelring in Amstelveen. Ik 
ben geen ‘volger’, maar vind het belangrijk 
om de ontwikkelingen goed bij te houden 
en ook om mezelf vragen te blijven stellen. 
De behandeling kan op een bepaalde ma-
nier worden gedaan, maar hoe kan deze nog 
verbeterd worden? Ik neem graag initiatief 
om het een en ander te onderzoeken. 
Ik heb veel kennis en vaardigheden in het 
behandelen van alle ziektebeelden die in de 
eerste lijn worden behandeld, maar heb me 
gespecialiseerd in overgewicht en obesitas. 
Wat heel belangrijk is, is het vaststellen van 
de diëtistische diagnose. Er is tegenwoordig 
veel wetenschappelijk aangetoond over de 
effectiviteit van behandelingen (evidence-
based). 
Maar dat is niet voldoende. Het is belangrijk 
om ook practise-based te werken. Dat bete-
kent de combinatie van evidence en wat 
daadwerkelijk werkt in de praktijk. De resul-
taten van onderzoek zijn in de praktijk niet 
van toepassing op alle patiënten. Wat voor 

een patiënt helpt, werkt vaak niet bij een  
andere patiënt.’ 

Wat zou je nog onderzocHt  
Willen zien?  
‘Ik vind wetenschappelijke discussies erg  
interessant. Vaak vraag ik me af: waarom is 
het zo? En kan het nog verbeterd worden 
voor de patiënt? Dat is de uitdaging van het 
vak! 
Hoewel er al veel in onderzoek is, wil ik nog 
onderzocht hebben hoe we de behandeling 
van obesitas in de praktijk kunnen verbe-
teren. Bijvoorbeeld: wat is de effectiviteit 
van de diëtist in de behandeling van obesi-
tas en welk dieet werkt bij welke patiënt? 
Onderzoek is een proces waar verschillende 
professionals aan werken. Dat is ook juist 
de uitdaging. Omdat obesitas mijn speciali-
satie is, ben ik ook voorzitter van het Ken-
niscentrum Diëtisten Overwicht en Obesi-
tas (KDOO).’ 
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