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100ml:
1 yoghurtdrink

10g: 
2 boterhammen

250ml:
1 glas

3 PORTIES PER DAG -> 1 PORTIE =

1 per dag

* Resultaten van een Europese meting onder 9066 deelnemers naar het   
 bewustzijn en begrip van cholesterolcijfers.

** Becel pro.activ bevat plantensterolen. Het is aangetoond dat plantensterolen het  
  bloedcholesterol verlagen als onderdeel van een gezonde voeding met voldoende  
  groente en fruit en een gezonde leefstijl. Een hoog cholesterolgehalte is een   
  risicofactor voor de ontwikkeling van coronaire hartziekten. Hiervoor bestaan  
  meerdere risicofactoren en de verandering van één van die factoren kan al dan niet  
  een heilzaam effect hebben.

professional

Bezoek 
www.becelproactiv.nl
voor voorlichtingsmaterialen 
en meer informatie

Verlaag het cholesterol met 3 porties 
of 1 yoghurtdrink per dag

Kleine veranderingen 
kunnen een verschil maken
voor uw cliënten
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Graag stellen wij het tijdschrift Voeding & Visie in een 
nieuwe opzet aan u voor. Het tijdschrift is namelijk uit-
gebreid met een wetenschappelijk katern. Gerdien Lig-

thart-Melis is als wetenschappelijk redacteur verantwoordelijk 
voor de inhoud hiervan. Zij werkt hiervoor samen met NESPEN 
(Netherlands Society for Parenteral and Enteral Nutrition) en het 
internationale vaktijdschrift Clinical Nutrition.

In dit katern wordt een artikel dat eerder in het tijdschrift Clini-
cal Nutrition is gepubliceerd, vertaald en aangevuld met Neder-
landse vertalingen van abstracts, artikelen uit Clinical Nutrition 
ESPEN en nieuws van NESPEN, de wetenschappelijke vereniging 
voor klinische voeding en metabolisme.  Verder is in de weten-
schappelijke katern ruimte voor wetenschappelijke publicaties 
betreffende voedingsonderzoek van Nederlandse bodem.

Nederlandse diëtisten, artsen en (voedings-)verpleegkundigen 
die zich bezighouden met voedingsonderzoek worden uitgeno-
digd om originele artikelen (eigen onderzoek), overzichtsartike-
len of opinieartikelen in te sturen voor het wetenschappelijke 
katern. Deze worden door deskundigen tegengelezen (peer-
reviewed) en waar nodig op aanwijzing van deze deskundigen 
gereviseerd door de auteurs. Ook zijn brieven aan de weten-
schappelijk redacteur welkom. Deze in het wetenschappelijke 
katern geplaatste originele artikelen van Nederlandse auteurs 
kunnen, na vertaling in het Engels (door de auteurs zelf) wor-
den aangeboden aan Clinical Nutrition ESPEN, waarvan Gerdien 
Ligthart-Melis Associate Editor is. Clinical Nutrition ESPEN is 
één van de drie tijdschriften van ESPEN, ‘The European Society 
for Clinical Nutrition an Metabolism’. De doelstelling van Clini-
cal Nutrition ESPEN is om nationaal relevante publicaties inter-
nationaal onder de aandacht te brengen.

In het wetenschappelijke katern van dit nummer vindt u twee 
verwante publicaties, in die zin dat in beide artikelen het fe-
nomeen ‘insulineresistentie’ een belangrijke rol speelt. In de 
publicatie van Pérez-Ferre e.a. (Clinical Nutrition, augustus 
2015) wordt het succes van een mediterraan dieet in combina-
tie met een begeleid bewegingsprogramma ter preventie van 
glucosehomeostase-stoornissen na een doorgemaakte zwan-
gerschapsdiabetes besproken. Bepalend voor dit succes waren 

onder andere een BMI<27 kg/m2 en een lagere (verzadigd) ve-
tinname. Het opinieartikel geschreven door Erica Slof en Ellen 
Govers pleit juist voor een inname van minder koolhydraten 
om overgewicht en insulineresistentie aan te pakken. Dit lijkt 
een tegenstelling, maar er is ook een overeenkomst. Beide ar-
tikelen leggen de relatie tussen overgewicht en het ontstaan 
van verstoring van de glucosehomeostase. Het verschil tussen 
beide publicaties is de nadruk op preventie in het artikel van 
Pérez-Ferre en op behandeling in het artikel van Slof en Govers. 
Het is goed mogelijk dat deze verschillende omstandigheden 
om een andere dieetbenadering vragen. Slof en Govers slui-
ten met hun opinie naadloos aan op de onlangs gepubliceerde 
voedingsrichtlijn van de Nederlandse Diabetes Federatie. Des-
alniettemin kan de nadruk op de koolhydraatbeperking botsen 
met de opvattingen over gezonde voeding van de gemiddelde 
diëtist. Daarom zijn wij benieuwd naar reacties van lezers. We 
nodigen u van harte uit te reageren met een brief aan de we-
tenschappelijk redacteur. 

Verder blijft Voeding & Visie bestaan uit interviews met pro-
fessionals uit de dagelijkse praktijk, casuïstiek en productin-
formatie. Aan de redactionele artikelen zullen korte kennis-
toetsen worden gekoppeld waarvoor accreditatie zal worden 
aangevraagd bij de Stichting ADAP. Daarnaast biedt de website 
van Voeding & Visie uitgebreide e-learningmodules aan over 
diverse thema’s binnen de diëtetiek. 

Wij hopen met deze verdiepingsslag een nog interessanter 
vaktijdschrift neer te zetten en zien graag reacties van u als 
lezer tegemoet.

Namens de redactie,
Majorie Former-Boon en  
Gerdien Ligthart-Melis (l)
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