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In deze uitgave is de transitie naar een meer plantaardig voe-
dingspatroon een belangrijk thema. De verschuiving naar 
een voedingspatroon met relatief meer plantaardige eiwit-

ten ten opzichte van dierlijke eiwitten is nodig om over 50 jaar 
alle mensen wereldwijd te kunnen blijven voeden en om het 
gebruik van landbouwgrond en de uitstoot van CO2 te beper-
ken. Daarnaast is het voor de algehele gezondheid ook beter 
om minder vlees te consumeren, dan we nu doen. Er komt 
steeds meer keus in vleesvervangers wat de overgang verge-
makkelijkt. De diëtist kan hierin een rol spelen door cliënten 
hierover te adviseren. 

In twee artikelen komt dit thema aan bod. We hebben gespro-
ken met Jeroen Willemsen woordvoerder van de Green Proteïn 
Alliance (GPA) en met Sarai Pannekoek, sportdiëtist en klinisch 
epidemioloog. Zij geven hun visie op een duurzamer voedings-
patroon. Ook het initiatief ‘Beterschappen’ voor nierpatiënten 
adviseert een meer plantaardige voeding. Femke Vlieland, dië-
tist, en Eddie van Breukelen, nierpatiënt, vertellen over dit am-
bitieuze project.

Vanuit het bedrijfsleven bestaat er steeds meer aandacht voor 
de gezondheid van werknemers. Gezonde werknemers zijn 
energieker en productiever en zijn minder vaak ziek. Diëtis-
ten kunnen hierop inspelen door hun diensten aan te bieden. 
Twee diëtisten die hier ervaring mee hebben vertellen hun 
 ervaringen. 

In het wetenschappelijke deel publiceren wij twee consensus-
artikelen.

Het ingezonden consensus artikel “Handvatten voor voedings-
zorg bij mensen met Cerebrale Parese (CP), eerste dieetbe-
handelingsrichtlijn voor diëtisten” beschrijft de inhoud en de 
totstandkoming van een nieuw gepubliceerde richtlijn CP voor 
diëtisten. Over voedingszorg voor patiënten met CP is nog wei-
nig bekend en de nieuwe richtlijn biedt diëtisten handvatten 
om de zorg voor deze patiënten te optimaliseren.

De vertaling betreft een belangrijke publicatie over de nieuwe 
internationale consensus over criteria voor ondervoeding. Het 
Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) heeft in 
september van dit jaar deze consensus gepresenteerd op ESPEN 
en gepubliceerd in Clinical Nutrition en in JPEN – het Journal of 
Parenteral and Enteral Nutrition. Wij hebben de versie in Clinical 
Nutrition voor u vertaald. Het is een waardevol document waar 
u bij de behandeling van ondervoede patiënten en het (weten-
schappelijk) evalueren daarvan veel aan kunt hebben.

Majorie Former en Gerdien Ligthart-Melis (l)
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Goed nieuws vanuit ESPEN: In de guidelines is er een aanbeveling opgenomen 
voor de behandeling van de onder  voede patiënt met Ensure Plus Advance. 
De unieke eigenschap van Ensure Plus Advance is dat het niet alleen 
de spiermassa opbouwt maar ook de spiermassa afbraak vermindert.1-9
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