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Bgn-lid mildred van vrijberghe: 
‘ik werk op basis van een persoonlijk plan’

Hoe ben je in de voedingswereld 
terecHt gekomen?
‘Eigenlijk begon dat toen ik uit huis ging en 
zelf ging koken. Ik hield me vanaf toen bezig 
met het uitproberen van recepten, voeding 
en ook steeds meer met de gezondheidsa-
specten ervan. Ik werkte in de marketing 
voor een farmaceutisch bedrijf waardoor ik 
ook in aanraking kwam met de medische 
aspecten van voeding en gezondheid, er 
werden onder andere medicijnen gemaakt 
voor de verlaging van het cholesterolgehalte 
en tegen diabetes. Ik verslond ook boeken 
over koken, gezonde voeding en over afval-
methodes. Niet dat ik zelf een probleem 
met mijn gewicht had, wel zag ik die proble-
men bij mensen in mijn directe omgeving. 
De relatie tussen leefstijl en gezondheid fas-
cineren me. Gaandeweg merkte ik dat ik zo 
nu en dan advies gaf over voeding en afval-
len en dat sprak aan. Hierom ben ik drie 
jaar geleden begonnen aan een opleiding 
tot gewichtsconsulent en ben ik lid gewor-
den van de Beroepsvereniging Gewichtscon-
sulenten Nederland.’ 

Wat houdt je huidige Werk in?
‘Ik begeleid nu tientallen mensen als ge-

wichtsconsulent en leefstijlcoach, ik doe dat 
vanuit mijn praktijk Slimmerfit en ook in sa-
menwerking met een sportcentrum. Afval-
len of een gezondere leefstijl aannemen is 
een ingewikkeld proces. Er gaat daarbij veel 
tijd zitten in de uitleg over de leefstijl en het 
achterhalen van de oorzaken van het onge-
zonde gedrag. Ik ga ervan uit dat met een 
normale voeding, die zo min mogelijk be-
werkt is, de beste resultaten kunnen worden 
gehaald. Geen crashdiëten of calorieën tel-
len, maar het aanpakken van de oorzaken 
van het gedrag.  
Sommige mensen zijn gedemotiveerd als 
het niet snel genoeg gaat met hun gewichts-
verlies. Alleen langzaam afvallen en een an-
der gedrag zal het meeste effect op de lange 
termijn hebben. Het gaat er bij veel cliënten 
om te achterhalen wat de valkuilen zijn en 
deze gezamenlijk aan te pakken, bijvoor-
beeld te veel snacken bij de tv, onregelmatig 
eten of, wat ik toch ook geregeld hoor, te 
veel alcohol drinken. Samen met de cliënt 
probeer ik de oorzaken van ongezond ge-
drag te achterhalen, waarbij het natuurlijk 
het beste is als deze zelf en vanuit het eigen 
belang inziet, wat de oorzaken en mogelijke 
oplossingen van het probleem zijn. Met de 

meeste mensen lukt het een goede vertrou-
wensband op te bouwen, op basis van een 
persoonlijk plan gaan we dan aan de slag. 
Er is niet één therapie die voor iedereen 
werkt.’

wat zou je nog onderzocHt  
willen zien? 
‘Er gebeurt al veel onderzoek naar voeding 
en gezondheid, alleen ik hoor nog steeds 
geluiden van mensen die zich afvragen of 
de huidige voeding wel voldoende voedings-
stoffen bevat in vergelijking met vroeger. 
Aan de ene kant wordt er niet aan getwijfeld, 
maar ik hoor ook het tegendeel, daar zou ik 
wel wat meer duidelijkheid over willen. 
Daarnaast vraag ik me af of er niet wat te te-
rughoudend met supplementen wordt om-
gegaan, aangezien veel mensen met een 
normale voeding niet de aanbevelingen ha-
len. Zijn we niet te voorzichtig? Tot slot ver-
baas ik me erover dat we met zo veel kennis 
die er op voedingsgebied is er nog steeds 
niet in slagen de juiste vertaalslag naar de 
praktijk te maken. Te meer als je kijkt naar 
de stijging van problemen die aan voeding 
zijn gerelateerd, zoals diabetes en overge-
wicht. Daar ligt ook nog een uitdaging.’
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