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opgenomen naar de externe prestatie-
indicatoren van de stuurgroep Zichtba-
re Zorg Ziekenhuizen4 (zie kader ). “Dit 
is voor zover ik weet de eerste keer dat 
er een set prestatie-indicatoren wordt 
ontwikkeld, direct voortkomend uit 
een CBO-richtlijn”, zegt Van Kemenade. 
“Wanneer deze prestatie-indicatoren 
operationeel worden, kan dit ook een 
moment zijn om in ziekenhuis de dis-
cussie rondom het perioperatieve voe-
dingsbeleid te starten. Zo kun je kansen 
creëren om in je instelling aan de slag te 
gaan met implementeren. De indicato-
ren moeten nog besproken worden in 
de stuurgroepvergadering van septem-
ber 2009 en zijn op dit moment (eind 
augustus) nog niet vastgesteld.”
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Calorieën, de enige 
eenvoudige toverformule
Matigheid en variatie zijn de tover-
woorden voor een goede gezonde 
voeding. Toverwoorden zijn helaas al-
leen herkenbaar voor degenen die de 
toverformule uitspreken. Vraag tove-
naars naar uitleg van de formule en er 
wordt een stortvloed van begrippen 
en bezweringen over de vrager uitge-
stort die hem doen vermoeden nooit 

achter de ware betekenis hiervan te zullen komen, laat staan de hier-
uit voortvloeiende adviezen te kunnen opvolgen. 

Hoe kunnen we de boodschap simpel houden in ‘vetzuchtland’? De 
calorie kan hier uitkomst bieden. Als iedere volwassene zich houdt 
aan de hem/haar geadviseerde hoeveelheid calorieën per dag of per 
week, dan is al veel van dit gewichtige probleem opgelost, zowel let-
terlijk als fi guurlijk. Maar eten ze dan wel voldoende groente, fruit en 
vette vis en gebruiken ze wel de goede oliën en vetten en drinken ze 
dan wel voldoende, en dan bedoel ik niet frisdrank?
De ‘tovenaars’ realiseren zich niet welk een gigantisch probleem 
deze be(z)weringen bij hun cliënten oproepen om nog rustig kunnen 
te slapen. Immers het advies is toch duidelijk uitgelegd? En door deze 
overtuiging komt het dat dit sprookje niet goed afl oopt. De bood-
schap is veel te complex en onduidelijk. Daarom pleit ik ervoor om 
op de oude vertrouwde calorie terug te vallen. Eerst afvallen door 
meer te bewegen en minder calorieën te consumeren. Laat ze eerst 
de euforie van het gewichtsverlies ervaren en kom dan pas met een-
voudige richtlijnen en bouw dat langzaam verder uit.
Zevenendertig jaar geleden ben ik begonnen met de Calorieëntabel, 
calorieën per portie. Toen heel nieuw. Er is nog steeds vraag naar. 
Mensen willen calorieën kunnen opzoeken en zelf hun keuzes maken 
en hun eigen variatie bepalen. 
Matigheid, variatie en calorieën zijn de basisbegrippen voor een goe-
de voeding. Het lijkt zo eenvoudig, maar het blijft nog knap lastig uit 
te leggen en op te volgen. 

Nicoline Duinker, diëtist
Auteur van de Calorieëntabel (vernieuwde 34ste druk), Kijk op calorieën 
en joules en Kijk op koolhydraten, uitgeverij Inmerc.
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De toolkit voor de implementatie 
van de CBO-richtlijn Perioperatief 
voedingsbeleid is te downloaden 
op de website van de NVD: www.
nvdietist.nl > landelijke netwerken 
> CHIODAZ.

Mail & Win!
Uitgeverij Inmerc stelt tien gratis exem-
plaren van de Calorieëntabel beschik-
baar. Stuur vóór 15 december een e-mail 
met uw naam en adres naar m.former@
academicjournals.nl en maak kans op 
dit informatieve boekje.

Aan dit artikel is een e-learningmodule 
gekoppeld. Ga naar de website online-
e-learning.nl om uw vakkennis te testen 
en accreditatiepunten te behalen.
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