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Voeding en ziekte

  die een dieet 
moeten volgen, kunnen dit moei-

lijk volhouden. Afhankelijk van de
aard van het dieet blijkt dat 30 tot 60
procent van de cliënten zich niet aan
het voorgeschreven dieet houdt (1).
Dit is geen wenselijke situatie. Voor
cliënten die om medische redenen
hun voeding aan moeten passen,
draagt een dieet immers bij aan
gezondheidswinst. Het niet of maar
gedeeltelijk volgen van een dieetad-
vies heeft tot gevolg dat het beoogde
effect van een dieet, gezondheids-
winst, niet wordt behaald. En proble-
men met het volgen van een dieet zijn
van invloed op de kwaliteit van leven.

Waarom is een dieet zo moeilijk vol

te houden? Uit eerder onderzoek van
het Voedingscentrum (2) blijkt dat
cliënten de moeite die ze hebben om
een dieetadvies op te volgen voorna-
melijk toeschrijven aan externe en
interpersoonlijke factoren. Dieet-
adviezen sluiten bijvoorbeeld niet
altijd aan bij de gewoonten en voor-
keuren van de cliënt. Ook blijken
cliënten vooral in sociale situaties,
zoals feestjes en uit eten gaan, hun
dieet moeilijk te kunnen toepassen.
De diëtist reikt te weinig praktische
handvatten aan, zodat de cliënt
onvoldoende leert om met moeilijke
situaties om te gaan. Maar ook de
opstelling van de cliënt bij de dieetad-
visering kan beter. Veelal is de cliënt
passief, terwijl het toepasbaar maken
van het dieetadvies in de persoonlijke
situatie iets is wat cliënten zelf moe-
ten doen. Dieetadvisering en -begelei-
ding moeten dus beter en vraagge-
stuurd.

Vraaggestuurde dieetzorg
Vraaggestuurde dieetzorg wordt
gezien als een gezamenlijke inspan-
ning van cliënt en diëtist, die ertoe
leidt dat de cliënt hulp ontvangt die
tegemoet komt aan zijn behoeften en

verwachtingen. Hierbij spelen twee
belangrijke speerpunten een rol:
– verhelderen en differentiëren van de
zorgwens van de cliënt;
– verbeteren van de communicatie
tussen cliënt en diëtist en de besluit-
vorming.

Er is dan sprake van een cultuurom-
slag in de relatie cliënt-diëtist. Een
interventie gericht op het afstemmen
van vraag en aanbod rond de dieet-
zorg verhoogt de kwaliteit van zorg,
draagt bij aan zelfmanagement, ver-
mindert de medische consumptie
door minder vragen en ontsporingen
en verlaagt daarmee de kosten van de
gezondheidszorg. De cliënt kan een
balans vinden tussen gezondheidsbe-
hoeften en kwaliteit van leven. De
kans op non-compliance wordt klei-
ner en daarmee de kans op het uit-
blijven van het met het dieet beoogde
gezondheidseffect.

Het Voedingscentrum heeft met
behulp van een subsidie van ZonMw
een driejarig project Naar vraagge-
stuurde dieetzorg ontwikkeld en uitge-
voerd. Dit project richt zich in eerste
instantie op mensen met diabetes
mellitus type 2, een snelgroeiende
cliëntencategorie. Zij zijn afhankelijk
van levenslange trouw aan het volgen
van hun dieet. Aanpassing van leefstijl
wat betreft voeding speelt hierbij een
belangrijke rol en blijkt een van de
moeilijkste aspecten van de behande-
ling te zijn.

Interventie    De doelstelling van
het inmiddels afgeronde project was
het ontwikkelen, implementeren en
evalueren van een interventie gericht
op afstemming van vraag en aanbod
in de dieetzorg, die cliënten in staat
stelt het dieet toe te passen en voor
langere tijd vol te houden. Daarbij
moet de cliënt in staat zijn om de
dieetzorg te sturen naar eigen wensen
en behoeften en zelf de (mede)ver-
antwoordelijkheid voor de behandel-

Motivational interviewing levert posit
In het project Naar vraaggestuurde dieetzorg zijn diëtis-

ten getraind in motivational interviewing. Zij hebben

deze techniek vervolgens gebruikt in hun behandeling

van cliënten met diabetes type 2. Ten aanzien van de

beperking van vet en verzadigd vet werd in deze inter-

ventiegroep een betere dieettrouw bereikt dan in een

controlegroep.
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keuze te dragen, met als resultaat
hogere dieettrouw, meer satisfactie en
een betere kwaliteit van leven. De dië-
tist moet hierbij vraaggestuurd maat-
werk leveren.

De interventie in het project
bestond uit een groepstraining voor
diëtisten die was gericht op het aanle-
ren van attitudes en vaardigheden om
dieetadviezen meer op maat te kun-
nen leveren en hierin hun cliënten
meer verantwoordelijkheid te geven.
In deze training leren diëtisten zich
meer als dieetcoach en minder als
instructeur op te stellen. Diëtisten
zijn hiervoor getraind in motivational
interviewing om te kunnen onderzoe-
ken of deze techniek gedragsverande-
ring bij de cliënt bevordert.

In het buitenland is al door middel

van verschillende studies aangetoond
dat motivational interviewing een
positieve bijdrage kan leveren aan een
behandeling waarin gedragsverande-
ring noodzakelijk is om gezondheids-
winst te behalen (3,4).

Motivational interviewing
Motivational interviewing is een coun-
selingstijl die directief en cliëntgericht
is. Hij helpt cliënten hun ambivalen-
tie ten aanzien van gedrag te explore-
ren en op te lossen. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van verschillende
principes en technieken (5). Het is
daarbij van groot belang dat er ver-
trouwen wordt opgebouwd, weer-
stand wordt verminderd en direct
gericht wordt op het verhogen van
het stadium van gedragsverandering.

De essentie is dat de motivatie tot

verandering vanuit de cliënt zelf komt
en niet van buitenaf wordt opgelegd.
Het is de taak van de cliënt en niet
van de diëtist om uitdrukking te
geven aan de eigen ambivalentie en er
oplossingen voor te zoeken. De sfeer
tijdens een gesprek met een cliënt is
dan ook kalm en uitnodigend. De
diëtist is echter wel directief in het
bijstaan van de cliënt. De verhouding
tussen beiden is dus een gelijkwaardig
partnerschap (5).

Onderzoek    In maart 2003 is een
groep diëtisten getraind om motiva-
tional interviewing in praktijk te bren-
gen binnen de Nederlandse diabetes-
zorg. Gedurende het hele onderzoek
hebben de diëtisten feedback van de
projectmedewerker gekregen. De
oefenperiode en het krijgen van feed-
back zijn van essentieel belang geble-
ken voor de diëtisten om zich de
gespreksvaardigheden eigen te maken
en ook werkelijk motivational inter-
viewing te kunnen toepassen.

Met behulp van de aangeleerde
techniek hebben 18 diëtisten diabe-
tescliënten behandeld. Daarnaast heb-
ben 19 niet-getrainde diëtisten hun
bestaande werkwijze toegepast bij het
behandelen van andere diabetescliën-
ten. In de effectevaluatie van het pro-
ject is gebleken dat de dieettrouw in
de interventiegroep ten aanzien van
beperking van vet en verzadigd vet in
de voeding na een half jaar beter was
dan die in de controlegroep. De totale
hoeveelheid vet was in de interventie-
groep significant met 12,7 procent
afgenomen ten opzichte van die in de
controlegroep. Vraaggestuurde dieet-
zorg met behulp van motivational
interviewing heeft dus positieve effec-
ten op het volgen van het dieet. Ook
blijkt uit de procesevaluatie dat de
inzet van motivational interviewing
tot een positievere werkhouding en
werkbeleving van de diëtist leidt.

Implementatie    De Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen/Voeding en
Diëtetiek heeft de training, zoals die
werd uitgevoerd in de interventiestu-
die, in het post-hbo-onderwijs opge-
nomen.

Meer informatie: www.voedingscen-
trum.nl (Eindrapportage ‘Naar vraag-
gestuurde dieetzorg: Motivational
Interviewing’) en www.vdo.han.nl
(via de link beroepsontwik-
keling).
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positieve bijdrage aan dieettrouw

Gemotiveerde cliënt

voorwaarde voor

gedragsverandering

Afbeelding:

Motivational inter-

viewing in een

notendop: de funde-

ring (= spirit) van

het huis is de basis. 

Principes
Wees empatisch

Weerstand — meeveren
Ondersteun eigen-effectiviteit

Ontwikkel discrepantie
Vermijden discussie/argumentatie 

Gesprekstechnieken
Open vragen
Samenvatten

Ondersteunen/bevestigen
Reflectief luisteren

Strategieën voor het
faciliteren van
veranderingsuitspraken

Strategieën voor het
reageren op en
verminderen van
weerstand

Spirit
Motivatie tot veranderen van gedrag komt vanuit de cliënt

Oplossingen voor ambivalentie zoeken is taak van de cliënt
Overtuigen is geen goede strategie

Stijl en sfeer zijn kalm en uitnodigend
Hulpverlener is directief

Bereidheid tot veranderen is een wisselend product
Gelijkwaardige partners


