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Deze uitgave van Voeding & Visie staat voornamelijk in 
het teken van het ESPEN-congres dat van 9-12 septem-
ber plaatsvond in Den Haag. Hier kwamen ruim 3.000 

zorgprofessionals vanuit de hele wereld met elkaar samen. Het 
thema was ‘Nutrition meets innovation’. Voorafgaand aan het 
ESPEN-congres vond het Healthy Food Congress plaats, waarin 
de voeding van het jonge kind centraal stond. We doen verslag 
van deze congressen.

Daarnaast tref je in deze uitgave een ingezonden artikel aan 
geschreven door diëtisten van de Landelijke Werkgroep Dië-
tisten Oncologie (LWDO). Zij maken een vergelijking tussen de 
nieuwe ESPEN-richtlijnen oncologie en de richtlijnen die zijn 
beschreven in het Handboek Voeding bij kanker. Wat zijn de 
verschillen en wat de overeenkomsten, hoe zijn die verschillen 
te verklaren en hoe ga je hier als diëtist mee om in de praktijk? 
Een mooi overzicht met praktische adviezen.

Een onderwerp van een heel andere orde, maar zeker heel in-
teressant voor de diëtist, is moreel beraad. In een interview 
vertellen Ellen Sikkes en Christa Nagel over moreel beraad in 
de diëtistenpraktijk. Zij geven aan dat we bijvoorbeeld gewend 
zijn om vanuit onze professie naar het dilemma van patiënten-
zorg te kijken, maar het is de vraag of de patiënt ten koste van 
alles gezond wil worden. Het moreel beraad dwingt je om het 
vraagstuk van een andere kant te bekijken. Tijdens het moreel 
beraad word je geconfronteerd met je eigen waarden, opvoe-
ding en professionaliteit, en hierdoor wordt de zorg op een ho-
ger plan getild. Het is een pleidooi voor alle diëtisten om zich 
op het gebied van moreel beraad te gaan bijscholen. Aan dit 
artikel is ook een casus gekoppeld.

In het wetenschappelijke deel staat een origineel artikel ge-
schreven door Judith Beurskens, verpleegkundig specialist. Zij 
heeft in het samenspel tussen mantelzorger en zorgprofessio-
nals bij patiënten die met totaal parenterale voeding worden 
gevoed, onderzocht wat de wensen, behoeften en knelpunten 
in de zorg zijn met betrekking tot de mantelzorgers. Mantelzor-
gers willen bijvoorbeeld graag meer betrokken worden tijdens 

controles op de polikliniek en hebben behoefte aan informa-
tie en instructies over ontslag uit het ziekenhuis en hulp in de 
thuissituatie. De auteur doet een aantal praktische aanbevelin-
gen voor de praktijk.

Dit artikel is een mooi voorbeeld van hoe zorgprofessionals 
vanuit de praktijk een wetenschappelijk artikel kunnen schrij-
ven op basis van eigen onderzoek. Wij willen een oproep doen 
aan iedereen die onderzoek doet, maar nog twijfelt over het 
publiceren van de resultaten. Vraag de auteursrichtlijnen op 
voor een wetenschappelijk artikel en ga ermee aan de slag. Wij 
zien jullie artikelen graag tegemoet.

Majorie Former-Boon en Gerdien Ligthart-Melis
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1,5-2,4 g per dag 
van plantensterolen kan het cholesterol met 7 tot 10% verlagen 
na 2 tot 3 weken als onderdeel van een gezonde voeding met 
voldoende groente en fruit en een gezonde leefstijl.*

Plantensterolen 
in Becel ProActiv verlagen actief het cholesterol. 
Dat is in meer dan 50 wetenschappelijke studies bewezen.

Voedings- en 
leefstijlveranderingen 
kunnen een bijdrage leveren bij cholesterol management.

Bezoek www.becelproactiv.nl voor meer informatie en patiëntenmaterialen.

* Becel ProActiv bevat plantensterolen. Het is aangetoond dat plantensterolen het bloedcholesterol verlagen. De inname van 1,5-2,4g plantensterolen per dag kan het 
cholesterol met 7 tot 10% verlagen na 2 tot 3 weken. 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. Meer dan 3 gram plantensterolen per dag dient niet 
geconsumeerd te worden.

kleine veranderingen 
kunnen een  verschil  maken

Hoeveel
heb je nodig om 
het cholesterol

te verlagen

1 portie = 10 g

 (voor 2 boterhammen) bevat 
0,75 g plantensterolen.

3 porties = 1 flesje

bevat 2 g plantensterolen. 

1 portie = 175 g

bevat 0,75 g 
plantensterolen.

OFmix en match 3 porties per dag neem 1 flesje per dag 
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