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Hoe staan we ervoor en wat zegt de wetenschap?



Humane Voeding en Gezondheid

Wageningen Universiteit

Missie: 
‘Gezondheid verbeteren door betere voeding’





Nog veel te voorkomen...
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Chronisch aandoeningen: 9,9 miljoen Nederlanders

57% 

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

https://bronnen.zorggegevens.nl/Bron?naam=Nivel-Zorgregistraties-eerste-lijn


Meest voorkomend in Nederland

1. Kanker

2. Hart-en vaatziekten

3. Darmziekten

4. COPD

5. ea

Chronische aandoening = aandoening waarbij

geen uitzicht is op volledig herstel

5,4 miljoen mensen hebben meer dan één 
chronische aandoening



Chronische aandoeningen ook bij jongeren
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Volgens zelfingevulde vragenlijst GGD 
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GGD per gemeente
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Overgewicht in gezondheidsmonitor Food Valley
10



GGD per wijk



Nog veel te voorkomen...
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Wat is nu (on)gezond?



Wie moeten we geloven?



Gezondheidsraad

Richtlijnen goede voeding 2015

Geïntegreerde boodschappen

gebaseerd op wetenschappelijk 

onderzoek

om chronische ziekten te voorkomen 

door middel van voeding



Richtlijnen Goede Voeding

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLuaPg96PJAhXDPg8KHbkSB_gQjRwIBw&url=http://www.funx.nl/news/omg/25770-dit-moet-je-voortaan-niet-eten&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNFjnkT7z0cRljBuE5UzgfRsJR4LNQ&ust=1448278401755435


✓ Lichamelijk actief: 30 minuten per dag of meer
(5x/week)

✓ Meestal bruin/volkoren ipv wit brood

✓ Vis 1x per week

✓ Fruit: 2x per dag of meer (~ 200 g)

✓ Groenten: 2 groentenlepels per dag of meer (~200 g)

✓ 3 koppen thee per dag of meer

✓ Alcohol: geen of nauwelijks (< 1 per dag) 

✓ Gewicht: BMI < 25, weinig vet op de buik

✓ 1 handje ongezouten noten per dag

✓ Vrouwen >50: vitamine D supplement (10µg/dag)

Wie blijft staan?





Percentage volwassen dat richtlijnen volgt



Wie volgt de richtlijnen?

Wat heeft u net gekozen?





Gezonde keuze = 

makkelijkste en lekkerste keuze

Minder verleidingen

Gerda Feunekes, Directeur Voedingscentrum: ‘Voor elke miljoen euro 
die de overheid investeert in het stimuleren van gezonde 
eetgewoonten, spenderen bedrijven 30 miljoen euro aan het 
promoten van ongezonde voeding.’



Gezonde keuze en kennis overal...

• Verloskunde praktijken

• Consulatiebureau’s

• Scholen

• Sportkantines

• Wijken

• Restaurants/cateraars

• Zorginstellingen

• Huisartsenpraktijken

• Supermarkten

• Treinstations 



En voor iedereen!!



Onze voorgangers...



Nu echt gezond: onze evidence-based proeftuin


