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Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient 
Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake

Kevin D. Hall, en collega’s Cell Metabolism Mei 2019 DOI: 10.1016/j.cmet.2019.05.008

ULTRA-BEWERKTE
VOEDING

+ 1 kg/2wkn

ONBEWERKTE
VOEDING

- 1 kg/2wkn



ADVIES KAN OOK IN 1 MINUUT: KOKEN ZONDER PAKJES EN 
ZAKJES

BEWERKT ONBEWERKT



PROBLEEMSTELLING:

• We weten dat gezonde leefstijl effectief is.

• 1. Leefstijladvisering kost veel tijd!

• 2. Er is geen direkte beloning voor het geven
van leefstijladviezen.



20 jr geleden 2000 ptn, nu ruim 3000 en minder druk in 
de huisartsenpraktijk!
Hoe??

• 1. Leefstijl, autonomie en zelfredzaamheid 
bevorderen!

• 2. thuisarts.nl zorggebruik bij de huisarts na 4 jaar 
afgenomen met 12%. Na 10 jaar met 20%?

• 3. fitkompas.nl zorggebruik in gezondheidszorg neemt 
af met 10% in 10 jaar??

http://thuisarts.nl


Waarom leefstijl en voeding zelfredzaamheid 
bevordert.

• > 50% van de aandoeningen in de huisartsenpraktijk
komt door leefstijl

• Direct pillen geven verhoogd de werkdruk vd arts. 

• Bijwerkingen van  cholesterolverlagers, 
bloeddrukverlagers, insuline, etc. vergroten de werkdruk.



Grootste bedreiging voor de komende jaren:

Gezondheidszorg raakt overbelast
door kwetsbare ouderen!

NTVG, Ook op middelbare leeftijd heeft gezonder leven zin. 
ntvg.nl/C4626.

http://ntvg.nl/C4626


Kwetsbaarheid verminderen bij 50 jarige door:

1. 2 x per dag groenten of fruit,

2. >2.5 uur matig intensief bewegen per week 

3. Niet roken     

4. Matig alcoholgebruik

Dit verlaagt het risico op kwetsbaarheid met ruim éénderde!

36% bij  2 gezonde gewoontes
43%  bij 3-4 gezonde gewoontes. ntvg.nl/C4626

http://ntvg.nl/C4626


HET BELANGRIJKSTE IS:
HOE BEVORDER JE GEDRAGSVERANDERING?

WAT VINDT DE PATIENT BELANGRIJK!

WAT ZIJN HAAR/ZIJN DRIJFVEREN/VOORKEUREN?

HOE KOM JE DAAR ACHTER?







Jan was here!



Wat heb ik van jullie nodig?

• 1. Doe je mee met van 1 op 1 naar 2 op 2 ?

• Halve tot hele dag samen spreekuur doen met 
andere huisarts? 



2. Inhoud aanleveren voor fitkompas.nl in jouw 
werkomgeving



verdienmodel

leefstijlgeneeskunde

• Minder druk en meer voldoening
van het werk

• Zorgprofessional blijft gezonder
• Patiënten zijn zelfredzamer en 

gezonder
• Leefstijl helpt tegen alle ziekten
• Minder belasting van de overvolle

gezondheidszorg



STELLING:

• Een leefstijladvies kost minder tijd dan het 
voorschrijven van medicatie.
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Websites en Boeken
• fitkompas.nl

• thuisarts.nl

• artsenleefstijl.nl

• puurgezond.nl

• dokterTamara.nl

• FoodfirstNetwork.nl

• voedingleeft.nl

• Sportzorg.nl  Papendal; sportblessures en sportvoeding

• Studentenhelpenscholieren.nl

• IPH.nl Instituut for Positive Health

• Boeken:

• Voedsellabyrint, Jongleren met voeding, Jaap Seidell en Jutka Halberstadt

• Ontpillen, David van Bodegom

• Vet belangrijk, Liesbeth van Rossum en Mariette Boon

• DM2  Het Kookboek, Hart en Vaatziekten,  Hanno Pijl en Carine Hoenderdos

• Het Leefstijlboek. Eet beter in 28 dagen. Eet beter voor je maag en darmen. Tamara de Weijer, leefstijlhuisarts.

• Leefstijlgeneeskunde in de praktijk, Maaike de Vries en Tamara de Weijer; voor zorgprofessionals.

• Bewegen kan altijd. Wouters

http://thuisarts.nl
http://thuisarts.nl
http://artsenleefstijl.nl
http://puurgezond.nl
http://puurgezond.nl
http://puurgezond.nl
http://voedingleeft.nl
http://voedingleeft.nl
http://iph.nl

