Het tweede Orthica Health Science Congres (na 25 jaar Folia Orthica Symposium) vond plaats
op donderdag 19 september 2019 in Theater Flint te Amersfoort. Met een gevarieerd aanbod
aan lezingen kregen aanwezige gezondheidsprofessionals nieuwe inzichten voorgeschoteld.
Het belang van inzicht in onze biologische ritmen werd onderstreept, leefstijlgeneeskunde
werd vanuit verschillende invalshoeken belicht en we werden geïnspireerd met nuttige
strategieën om duurzaam gezond gedrag te stimuleren bij cliënten en klanten.

Ben je er (weer) bij op donderdag 17 september 2020?
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Plenaire lezingen
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Peter Voshol
(PhD, Fysioloog)

CHRONISCHE AANDOENINGEN;
ALS WE NU EENS BEGINNEN MET
VOEDING EN LEEFSTIJL!
In de evolutie zijn we in rap tempo (in slechts 30 jaar) van
gezonde mensen naar zieke mensen gegaan. En dat terwijl onze genen nauwelijks
veranderd zijn. We lijden massaal aan overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk en meer
chronische aandoeningen. Nederland telt 8,6 miljoen mensen met een chronische
aandoening; bijna de helft van Nederland is ziek. Dit komt door onze omgeving en hier
kunnen we zelf iets aan doen volgens fysioloog Peter Voshol.
Niet alleen voeding en leefstijl gedurende het leven, maar ook de genoten opleiding zijn
belangrijk om zo lang mogelijk gezond te blijven. Stress, de verleidingen van onze
leefomgeving (waaronder supermarkten met ongezonde voeding) en snel eten zijn zaken
waarin verandering nodig is.
Stress en bloedsuiker
Stress verhoogt de bloedsuiker. Alle soorten stress doen dit, zo ook ‘hittestress’, aldus Voshol.
Voshol trok daarmee de gezonde aspecten van de sauna in twijfel, wat veel vragen opriep uit
de zaal. Volgens Voshol is de hittestress die je ervaart als je naar de sauna gaat of op vakantie
naar een heet land schadelijk voor de metabole gezondheid, omdat dit bloedsuiker verhogend
werkt.
Voeding en leefstijl; de bron van veel aandoeningen
Voeding en leefstijl dragen tot 90% bij aan het ontstaan van diverse chronische ziekten. Zeer
illustrerend was daarbij het voorbeeld van diabetes type 2. De gemiddelde leeftijd waarbij
diabetes type 2 ontstaat, was in 1990 62-67 jaar. Nu, 30 jaar later, is die leeftijd drastisch
gedaald naar 48 - 55 jaar. Het ontstaan van chronische ziekten heeft dus vooral te maken met
voeding en leefstijl. Dat aanpassing van voeding en leefstijl effectief is, blijkt ook uit onderzoek:
aanpassing van voeding en leefstijl leidt tot 55% minder depressie en 80% minder metabool
syndroom. Logische conclusie is dat de eetomgeving gezonder moet: meer onbewerkte verse
groenten en fruit en minder bewerkte voeding.
De ene calorie is de andere niet
Peter Voshol pleit ervoor niet meer over calorieën in het algemeen te praten. De ene calorie
is de andere niet, volgens Voshol. Er kwam een dia voorbij met o.a. een bord groenten, een
mars en een klontje boter. Dit illustreerde goed dat het volume dat op deze borden lag wel
heel erg uiteenliep. Zijn boodschap: “Kwaliteit van voeding moet boven kwantiteit van calorieën
gaan. Of je nu vegan eet of carnivoor bent.”
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En wat we volgens Voshol ook moeten afleren is snacken. Met andere woorden, we moeten
afleren om de hele dag door te eten. Tijdens het eten slaan we calorieën op en zijn de
stofwisselingsprocessen anabool. Op de momenten dat we niet eten, is de stofwisseling
katabool en verbruiken we juist onze reserves.
Integratieve leefstijlaanpak
Voshol sloot af met een pleidooi voor een integratieve aanpak van chronische ziekten.
Bewegen, stress, mentale gezondheid, voeding, het sociale systeem en slaap; ze spelen
allemaal een rol bij het ontstaan van chronische ziekten en verdienen aandacht bij het
voorkomen en behandelen ervan.
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Rogier Hoenders
(MD, PhD, Psychiater, dagvoorzitter)

GEZONDER LEVEN: HOE BEREIKEN WE EEN
DUURZAME GEDRAGSVERANDERING?
Weten is nog geen doen. We beschikken over veel
informatie, maar brengen vaak geen verandering aan in ons gedag. We zijn in ons
gedrag onbewust, onlogisch en geconditioneerd. We doen niet wat we belangrijk
vinden. Want bedenk eens voor jezelf: Wat is voor jou het belangrijkst in het leven en
hoeveel tijd besteed je hier nu echt aan? We zijn te veel geautomatiseerd en
geconditioneerd in ons oude, bekende gedrag, en dat remt gedragsverandering.
Waarom gedragsverandering zo moeilijk is
Er zijn verschillende redenen waarom gedragsverandering moeilijk is. Allereerst speelt een
gebrek aan kennis een rol. Maar ook vooroordelen (“mensen met overgewicht zijn lui en
zwak”), negatieve overtuigingen over jezelf (“ik kan dit niet”), te weinig gevoel van regie, gericht
zijn op de korte termijn (impulsbeheersing), ontkenning van een probleem en automatisme.
Maar ook de omgeving heeft grote invloed op gezond gedrag. Reclame en media beïnvloeden
onze perceptie van wat leuk, lekker en stoer is, en dat wordt vaak niet aan gezonde voeding
verbonden. Verder speelt opvoeding een rol (denk aan het eten op de bank in plaats van aan
tafel), de hoge kosten van gezonde voeding en gezond gedrag, politieke beslissingen
(accijnzen op gezonde voeding), belangen vanuit de industrie, de beschikbaarheid van
gezonde voeding, de tijd die het bereiden van een gezonde maaltijd en bewegen kost, en
groepsdruk.
Ten slotte zorgt ons brein er ook voor dat gedragsverandering moeilijk is. We maken de beste
plannen met ons mensbrein maar deze plannen worden overruled door diepere breindelen die
gericht zijn op overleving en automatisme. Bekend, oud gedrag krijgt onbewust de voorkeur
boven nieuw gedrag.
Hoe benader je een puber die op de bank hangt?
Allereerst is het belangrijk dat we over voldoende informatie beschikken die onderbouwd en
begrijpelijk is. Daarnaast moeten we het nieuwe gedrag zo concreet mogelijk maken en
registreren wat we al gehaald hebben. Bij gedragsveranderingen moet rekening gehouden
worden in welke fase van gedragsverandering iemand zit. Dit is het ‘Stages of Change’ model.
Het heeft geen zin om een puber die met een zak chips onderuitgezakt op de bank zit, een
actieplan te geven om gezonder te gaan leven. Het is beter om empathie te tonen en
voorzichtig een ‘zaadje te planten’: “Wist je dat je een mooiere huid krijgt van worteltjes?”
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Kaizen methode
Hoenders liet ons kennismaken met de Kaizen methode. Dit houdt in dat je werkt met kleine
en eenvoudige stapjes van gedragsverandering, dat je successen erkent en deze ook beloont.
Het is effectiever om meerdere en kleinere successen te vieren dan om één groot doel na te
streven. De kracht van herhaling is hierbij zinvol. We leerden dat het gemiddeld 6-8 weken
duurt voordat gedrag beklijft.

Regie bij de cliënt
Verder is het zinvol om de regie van de behandeling bij de cliënt te leggen en zelf als coach te
fungeren in plaats van behandelaar. Door wegen te kiezen die bij de persoon passen, flexibel
hiermee om te gaan en diversiteit tussen mensen te erkennen is de kans op succes groter.
Geef daarnaast veel feedback. Dit kan bijvoorbeeld door middel van smartphones en fitbits.
Door het hele systeem te betrekken (partner, kinderen, ouders, sportverenigingen, scholen)
kan het gedrag makkelijker geïntegreerd worden in het dagelijks leven. Hoenders zette zijn
boodschap kracht bij met een voorbeeld uit IJsland. Hier werd in 1998 een project gestart om
de hoge aantallen jongeren die roken, drinken en blowen op een systemische wijze omlaag te
brengen. Scholen, voetbalcoaches en ouders werden betrokken. Er werd ingezet op het
bezighouden van jongeren na schooltijd, het instellen van een avondklok waarbij ouders
surveilleerden, het verhogen van de leeftijd voor het gebruik van alcohol en tabak en reclame
hiervoor te verbieden, verplicht toezicht op feestjes, verplichting van ’12 geboden’ thuis, het
inzetten van sportgeld en aandacht voor vrijetijdsbeweging. Deze aanpak resulteerde in een
sterke daling van het aantal jongeren dat de maand ervoor dronken was, dat dagelijks rookte
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of cannabis gebruikte. Nu is IJsland het aller gezondste land van Europa en worden deze
initiatieven ook in Nederland toegepast. Het gaat hier dus om leefstijlverandering in het individu
maar vooral óók in het systeem!
Zingeving
Een belangrijk punt bij gedragsverandering is de koppeling van het gedrag aan een lange
termijn doel, ofwel: zingeving. In de Tweede Wereldoorlog betekende zingeving in de
concentratiekampen het verschil tussen leven en dood. Diegenen die een zinvolle bezigheid
hadden, zoals verhalen vertellen, hadden meer kans op overleving.
Hoenders eindigde zijn lezing met een waarschuwing: word geen leefstijlextremist. Pas de
20/80 regel toe (20% ongezond, 80% gezond) en leef met plezier.
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Lezingen op het wetenschapspodium
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Marijke Gordijn
(PhD, Chronobioloog en slaaponderzoeker)

ZIN EN ONZIN VAN MELATONINEGEBRUIK
Slaaponderzoeker Marijke Gordijn liet er geen twijfel over
bestaan: melatonine is geen slaaphormoon. Pas het
daarom ook niet als zodanig toe.
Melatonineritme en biologische klok
Melatonine is een hormoon dat wordt gemaakt door een kleine klier in de hersenen; de
pijnappelklier. Tryptofaan wordt omgezet naar melatonine onder het signaal van de biologische
klok. Deze klok is overdag (bij licht) actief waardoor de melatonine-aanmaak wordt geremd. ’s
Nachts (als er geen licht is) wordt melatonine aangemaakt.
Onderzoek laat zien dat het natuurlijke melatonineritme (hoog ’s nachts en laag overdag)
voortdurend doorloopt, ook als je je altijd in schemering bevindt. Het (dag)licht heeft dus vrijwel
geen effect op het melatonineritme. Het ritme wordt door de biologische klok bepaald, die een
lengte heeft van gemiddeld 24,2 uur. Licht in de ochtend en donker in de avond, zorgt ervoor
dat het ritme in de pas loopt (synchroniseert) met de 24 uur van onze dagen. Blootstelling aan
licht en donker corrigeert dus de biologische klok.
Bij veel licht in de avond (bijvoorbeeld in de zomer of met felle lampen in huis), schuift het ritme
naar achteren: je wordt later moe, gaat later slapen en wordt later wakker. Fel licht in de avond,
verschuift dus het biologische ritme naar een later tijdstip. Bij meer licht in de ochtend schuift
het ritme naar voren: je wordt eerder wakker en gaat eerder slapen. Een felle lamp in de
ochtend helpt om wakker te worden. Een half uur extra licht in de ochtend schuift je dagritme
op naar voren. De ritmes van onze biologische klok worden voornamelijk bepaald door ons
interne klok en niet door licht of donker.
Melatonine is geen slaaphormoon
Dat melatonine geen ‘slaaphormoon’ is, wordt duidelijk omdat nachtdieren juist wakker zijn bij
een hoog melatonine niveau. Dit laat dus zien dat melatonine eerder een dag/nacht hormoon
is dan een slaaphormoon. Het is de biologische klok in het lichaam die je vertelt hoe laat het
is.
De biologische klok doet meer dan het regelen van de slaap. Zo heb je ’s middags onder
invloed van melatonine een hogere pijndrempel. Je kunt dus het best in de middag naar de
tandarts gaan.
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Melatonineniveaus zijn persoonlijk
De hoeveelheid melatonine die je aanmaakt verschilt van persoon tot persoon en kan wel met
een factor 10 verschillen in gezonde volwassenen die allemaal goed slapen. Het heeft dus
geen zin om de melatoninewaarde te bepalen!
Net als licht en donker kan de inname van melatonine via een supplement de biologische klok
(melatonine aanmaak) verschuiven. 0,5 mg melatonine 2-3 uur voor het slapen gaan, kan het
melatonine niveau laten stijgen. Dit verschuift de biologische klok een uur naar voren en kan
ervoor zorgen dat je eerder in slaap valt.
Het heeft geen zin om een half uur voor het slapen melatonine in te nemen. Dit geeft een te
late stijging van het melatonineniveau waardoor je de volgende dag juist moeilijker in slaap
komt en later wakker wordt. Om dezelfde reden kan een te hoge dosering ook contraproductief
werken. Melatoniesuppletie is dus niet zinvol voor mensen met slapeloosheid.
Door melatonine val je 4 minuten sneller in slaap
Slaap je slecht maar heb je overdag geen klachten? Dan is er geen sprake van een
slaapprobleem. Onderzoek laat zien dat inname van melatonine, 2 uur voor het slapen, geen
effect heeft op REM slaap, diepte van de slaap, slaapduur, de tijd dat je wakker ligt en het
aantal keer dat je wakker ligt ten opzichte van placebo. Het heeft uitsluitend invloed op de
slaaplatentie; de snelheid van in slaap vallen. Een meta-analyse laat zien dat melatonine
suppletie helpt om 4 minuten sneller in slaap te vallen en dat je minder onderbroken slaapt.
Dit zijn dus kleine effecten. De vraag is of ze de moeite van het innemen waard zijn.
Wanneer is melatonine wel zinvol?
Melatonine kan zinvol zijn, maar alleen bij de juiste doelgroepen:
-

-

-

De late slapers ofwel de avondmensen. Zij hebben een vertraagd slaap-waak ritme.
Hun biologische klok maakt ze laat moe. Tijdens de werkweek gaan ze eigenlijk te
vroeg naar bed en staan ze te vroeg op, wat niet bij hun biologische klok past.
Melatoninesuppletie kan helpen om de klok iets naar voren te verschuiven.
Mensen/kinderen met chronische problemen om in slaap te vallen. Dit is vaak het geval
bij ADHD en autisme. Met melatoninesuppletie kan je het slaap-waak ritme met 1 uur
verschuiven. Een dosering van 0,05 mg/kg (1 mg per dag) is voldoende.
Blinde mensen (waarbij er geen synchronisatie is van zonlicht).
Mensen met een jetlag.

Risico’s van melatonine gebruik
Melatonine wordt afgebroken door CYP1A2. Dit enzym breekt ook cafeïne af. Kun je niet
slapen als je ’s avonds koffie drinkt? Dan ben je waarschijnlijk een ‘slow metaboliser’ en breek
je ook melatonine minder snel af. Hierdoor loop je het risico dat je melatonine die je inneemt
via een supplement stapelt (dit gebeurt bij ca. 1 op de 10/20 gebruikers). Het gevolg is dat
melatonine overdag hoog blijft, en dat verstoort de biologische klok. Hierdoor kunnen
slaapproblemen ontstaan. Wat beter werkt: een felle lamp in de ochtend!
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Niet meer dan een 0,5 mg ruim voor het slapen gaan
Melatonine is volgens Marijke Gordijn geen geneesmiddel of supplement maar een
‘chronobioticum’. Er zijn grote individuele variaties in melatonine niveaus en 1 mg melatonine
kan al te veel zijn. 0,5 mg 2-3 uur voor slapen is het best. Vooral voor hen met vertraagde
slaapfase, kinderen met ADHD, autisme, blinden en mensen met een jetlag. Voor de rest geldt:
meer licht in de ochtend en dim het licht in de avond!
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Roelof Hut
(Prof. dr., Chronobioloog)

DE BIOLOGISCHE KLOK: GEZONDE
RITMIEK IN EEN GEZOND LICHAAM
De circadiane klok is onze interne bron van dagelijkse
ritmiek. Deze klok coördineert onder andere de
fysiologie en het gedrag. Elk orgaan en iedere
lichaamscel heeft zijn eigen interne klok. Hierdoor verschilt de activiteit van cellen en
weefsels gedurende de dag. Sporters presteren bijvoorbeeld het beste aan het eind van
de middag/ begin van de avond. Het is belangrijk dat de klokken in het lichaam goed
gesynchroniseerd zijn, aldus Roelof Hut. Zonlicht speelt hierbij een belangrijke rol.
Het nut van slaap
Slaap is nodig voor het onderhoud van het zenuwstelsel, het verwerken en opslaan van
informatie en het tot rust komen van het immuunsysteem. De biologische klok zorgt er,
ondanks een toenemende ‘slaapdruk’ voor dat je overdag niet gaat slapen, tot op het moment
dat je moet gaan slapen (’s nachts).
Social jetlag
Een ‘social jetlag’ komt voornamelijk voor bij late slapers en mensen met een trage klok, die
vanwege werk toch vroeg op moeten. Ze compenseren het slaaptekort in het weekend. Er
bestaat bij deze mensen een groot verschil tussen slaap-waak patroon in de werkweek ten
opzichte van het weekend. Aan de hand van je ‘middenslaap ofwel je chronotype’ kun je
bepalen wat voor type slaper jij bent. Bijvoorbeeld: je gaat doordeweeks om 0.00 uur naar bed
en staat om 7.00 uur op. Het midden van je slaap is om 3.30 uur. Als je in het weekend om
2.00 uur naar bed gaat en om 11.00 uur opstaat, is het midden van je slaap om 6.30 uur. Als
het tijdstip van het midden van je slaap sterk verschilt tussen weekend- en weekdagen, heb je
een grotere social jetlag. Deze zogenaamde ‘social jetlag’ kan op de lange termijn tot
gezondheidsproblemen leiden.
Een toename van de social jetlag is ook geassocieerd met meer roken, depressie, koffie en
alcoholconsumptie en een hogere BMI. Deze effecten zijn sterker in de zomertijd (langer licht)
en onder jongeren (die gemiddeld een later slaappatroon hebben).
Ben je een laat type? Dan is het belangrijk om avondlicht te dimmen en in de ochtend meer
licht te gebruiken om wakker te worden. Zonlicht is daarin beter dan lamplicht. Licht kan dus
als medicijn gebruikt worden!
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Gezonder in het Oosten
In de Westelijke landen binnen een tijdzone, komt de zon later op en zijn er logischerwijs meer
avondmensen: Nederland ligt in het westen van de tijdzone wat dus ongunstig is. Als
Nederland bij de Engelse tijdzone zou horen, zouden er vermoedelijk minder avondmensen
zijn en daardoor minder sprake zijn van social jetlags, depressies, roken en alcoholgebruik en
minder ernstig overgewicht. Mensen in Oostelijke landen (Azië) binnen eenzelfde tijdszone
hebben dan ook een hogere levensverwachting dan de mensen in het Westen van de tijdzone.
Onderzoek laat zien dat per uur dat je meer naar het westen gaat in de tijdzone zonder de tijd
te verzetten er een verdubbeling van het aantal kankergevallen is. Dit effect werd overigens
niet gezien in Amerika.
Roelof Hut pleit voor het afschaffen van de zomertijd. Niet alleen omdat het 2x per jaar
verzetten van de klok het ritme verstoort, maar ook omdat het later licht wordt.
De invloed van eten op de interne klok
Eten is een signaal voor synchronisatie van de klok. Eten op het juiste moment van de dag is
daarom erg belangrijk. Als je ’s nachts of laat op de avond eet, nemen je cellen minder
makkelijk glucose op waardoor de bloedsuikers hoog blijven. Hierdoor nemen ook de AGE’s
(advanced glycation end products) toe die eiwitten beschadigen en de kans op diabetes
verhogen.
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Normaal gesproken neemt het hormoon leptine toe tijdens het eten. Leptine zorgt ervoor dat
je een verzadigd gevoel hebt. Eten in de nacht zorgt juist voor een daling van leptine productie
waardoor je lichaam ‘denkt’ dat je slanker bent en minder verzadigd. Hierdoor nemen ook de
glucose en insulinegehaltes toe en reageert het lichaam niet goed meer op insuline.
Bij mensen die in ploegendiensten werken, komen psychische problemen vaker voor. Een
advies aan mensen die in ploegendiensten werken: probeer het tijdstip van de hoofdmaaltijd
niet te veel te veranderen tijdens veranderende diensten. Gebruik ondanks het tijdstip van
werken, altijd rond 18.00 uur je hoofdmaaltijd.
Grote maaltijd in de ochtend
Om af te vallen is het beter om een grotere eerste maaltijd op de dag te gebruiken. Dit kan
bereikt worden met Time Restricted Eating (12 uur vasten in de avond en nacht). Met een
grote eerste maaltijd in de ochtend val je meer af, omdat je de hele dag voordeel hebt van het
verzadigingsgevoel. Bij een groot diner, heb je minder profijt van het verzadigingsgevoel.
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Suzan Wopereis
(PhD, systeembioloog)

PERSONALISED NUTRITION VANUIT EEN
SYSTEEMBIOLOGISCH PERSPECTIEF;
FLEXIBILITEIT IS HET TOVERWOORD!
De vader van Suzan Wopereis en het schilderij ‘Fontein
der Jeugd’ inspireerden haar om gezondheid op een systemische manier te benaderen.
Ze is op zoek naar individuele mogelijkheden om metabolisme flexibeler te maken, met
een betere gezondheid als resultaat. Haar uiteindelijke doel is om leefstijlziekten om te
keren door middel van gepersonaliseerde preventie- en leefstijladviezen.
Suzan ziet twee belangrijke aspecten als het gaat om gezondheid:
1. Gezondheid is een systeem: er is een verband tussen verschillende (metabolische)
bloedwaarden.
2. Gezondheid is flexibiliteit: hoe flexibeler, hoe gezonder. Flexibiliteit is de manier
waarop het lichaam reageert op een stressor.
Personalized nutrition
Iedereen is anders en iedereen reageert anders op voeding. Door zoveel mogelijk persoonlijke
aspecten in kaart te brengen (de gezinssituatie, leefstijl, DNA, glucose en het microbioom),
kan je de gezondheidsstatus definiëren. Daarna is het ook mogelijk om per ‘stressor’ te
bepalen hoe iemand hierop reageert.
Metabole flexibiliteit
Flexibiliteit is de capaciteit om je aan te passen op sociale, fysieke of emotionele stressoren
uit je omgeving. Metabole gezondheid (of ‘metabole leeftijd’) is de reactie van je metabolisme
op voeding. Geef je mensen een drankje met veel glucose, vet, eiwit (als stressor), dan kun je
meten hoe lang het duurt voordat het metabolisme weer terug is in de gezonde/basis conditie.
Een dergelijk onderzoek werd uitgevoerd bij vier verschillende groepen mensen:
•
•
•
•

Jonge, flexibele, gezonde mensen
Ouderen
Volwassenen (30-60 jaar) met alle vetpercentages
Mensen met type 2 diabetes

Uit de resultaten bleek dat jongeren een flexibeler metabolisme hebben. Wat opviel, was dat
het metabolisme van volwassenen met een laag vetpercentage overeenkomt met het
metabolisme van jongeren. Het metabolisme van volwassenen met hoog vetpercentage,
kwam overeen met de metabole leeftijd van ouderen.
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Naar een ‘jonger’ metabolisme
Het is interessant om te achterhalen wat mogelijk is om ouderen meer in de richting van een
‘jonger’ metabolisme (met een betere metabole gezondheid) te sturen. Om dit te onderzoeken
kregen mensen tussen de 60 en 80 jaar gepersonaliseerde adviezen in voeding en beweging,
of ze kregen algemene richtlijnen voor beweging en voeding (schijf van 5 en 10.000 stappen
per dag). Uit het onderzoek bleek dat de mensen die gepersonaliseerde voeding kregen
minder verzadigd vet innamen, en eiwitten gebruikten met een betere eiwitkwaliteit. Ook
hadden de mensen met gepersonaliseerde adviezen een lager vetpercentage, een lagere
heup- en middelomtrek, meer gewichtsverlies, een betere vitamine D- en omega-3 status en
was de metabolische flexibiliteit verbeterd. Gepersonaliseerde adviezen bleken vooral effectief
bij mensen met een laag zelfvertrouwen. Beide groepen gingen overigens sterk vooruit op het
gebied van spiergezondheid en welzijn.
Wopereis droomt van de fontein van de jeugd. Een situatie waarin we net als naar de tandarts,
straks 2x per jaar een checkup doen voor onze gezondheid en metabole flexibiliteit, en waarbij
we op tijd bijsturen als dat nodig is. Het doel is om tot op hoge leeftijd flexibel te blijven.
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Lezingen op het inspiratiepodium
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Anneloes van Vemde
(Diëtist)

EEN MAAGVERKLEINING,
DE GEMAKKELIJKE OPLOSSING
VOOR OBESITAS?
Op het inspiratiepodium bijt Anneloes van Vemde
het spits af. Ze is in 2009 begonnen in het
Slotervaart ziekenhuis als diëtist en beheert de
website www.wlsrecepten.nl. Inmiddels is deze website, met recepten voor mensen die
een maagverkleining hebben ondergaan, een uit de hand gelopen hobby. Ook werkt ze
in de Nederlandse obesitaskliniek, waar ze patiënten begeleidt die een maagverkleining
ondergaan. Haar werk is gericht op leefstijlinterventie.
Iedereen heeft een mening
Maagverkleining is een onderwerp waar iedereen wel een mening over heeft. Je ziet aan de
ene kant een beeld van BN’ers die er beter uitzien na een maagverkleining. Aan de andere
kant is er kritiek; waarom snijden in een gezond lichaam, ‘elk pondje gaat door het mondje’.
Dat laatste is volgens van Vemde veel te kort door de bocht.
Fatshaming
Van Vemde constateert dat er in Nederland in toenemende mate sprake is van ‘fatshaming’.
Mensen met overgewicht hebben te maken met vooroordelen (‘lui, dom, onsportief’) op de
werkvloer, op social media, maar ook in de spreekkamer bij de hulpverlener. Hierin speelt ook
framing een rol: obese mensen worden vaak op een stereotype manier afgebeeld:
bankhangend met een zak chips. En minder vaak sportend of met een gezonde maaltijd.
Voordelen van een maagomleiding
Van Vemde bespreekt enkele hormonen die de eetlust reguleren, zoals leptine en ghreline en
geeft aan dat, naast preventie als ideale oplossing, bariatrische chirurgie vooralsnog de enige
optie is voor mensen met extreem overgewicht. Een van de grootste voordelen is
gezondheidswinst op een groot aantal gebieden, waaronder astma en depressie. De
bewegingsvrijheid neemt toe; simpele zaken als veters strikken gaan veel gemakkelijker. Een
betere conditie werkt als een positieve spiraal: je komt makkelijk de trap op en sporten gaat
beter. Het zelfbeeld verbetert ook.
Ook het hongergevoel neemt af, ook als is hoofdhonger vaak nog wel aanwezig, wat maakt
dat de behoefte blijft. Bovendien verbeteren de hormoonspiegels na de maagomleiding: onder
andere een verlaging van ghreline (het hongerhormoon) en een verminderde leptineresistentie
(het verzadigingshormoon).

Copyright 2019 © Orthica - Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. | Fotografie door Frans Kanters Fotografie.

21

De operatie heeft ook nadelen
Elke operatie brengt risico’s met zich mee. Er zijn veel complicaties mogelijk, zoals
huidoverschot. Patiënten moeten levenslang multivitaminen slikken, omdat vitamine B12 en
ijzer minder goed worden opgenomen. Ook al is zo’n multivitamine hooggedoseerd, er worden
toch nog tekorten gezien aan vitamine B12, D, ijzer en calcium. Bovendien is de jaarlijkse
controle en levenslange multivitamine een extra kostenpost, die flink optelt voor sommige
mensen.
Teleurstelling komt ook voor: minder afvallen dan verwacht door de operatie roept schaamte
en negatieve reacties van de omgeving op. In de relationele sfeer kan er ook een impact zijn.
Vaak in de positieve zin, omdat ze vrolijker en opener worden, maar dit kan wennen zijn voor
de partner. Sociale activiteiten zijn minder makkelijk; omdat er minder keuze-opties zijn en
drinken tijdens het eten niet mogelijk is. Tenslotte is er een verhoogde kans op alcoholmisbruik,
omdat mensen mogelijk verslavingsgevoelig waren. Alcohol gaat na de operatie sneller de
darm in, dus een prettig aangeschoten gevoel treedt sneller op.

Bariatrie is niet de makkelijke oplossing
Bariatrische chirurgie is niet de gemakkelijke of ideale optie, maar (vooralsnog) de enige optie.
Anneloes hoopt wel dat er ooit een minder rigoureuze oplossing komt, zoals dat het ooit zover
zal zijn dat de effecten van bariatische chirurgie na te bootsen zijn in een pil.
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Karin Janssen
(Drs., Kindigo® therapeut)

NAAR DE KERN VAN EEN KLACHT MET
HOLISTISCHE GENEESKUNDE
‘Ik heb nooit het gevoel dat ik werk, dit is mijn passie!’
aldus Karin Janssen. Haar doel is om op zoek te gaan
naar het ‘waarom’ van de klacht en het ziek zijn. In plaats van het adviseren van
maagzuurremmers, vraagt Janssen liever: “Waar zit je mee in je maag?” De Kindigo®
KEI therapie is daarop gebaseerd. Het is een holistische benadering van klachten op 4
niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.
Volledig in je kracht
Het uitgangspunt van Kindigo® is dat je volledig in je kracht staat en je onbelemmerd en vrij
voelt. Het belang van het emotionele, mentale en spirituele niveau moet niet worden
onderschat. Voor Karin is daar niks zweverigs aan: “Gewoon de beste versie van jezelf leven!”
Prikkels volgens de Kindigo® KEI-methode
‘KEI’ staat voor kosmische prikkels (bijvoorbeeld kinderen die nachtmerries hebben), externe
prikkels (bijvoorbeeld straling: kun je niet horen, zien, ruiken of proeven, maar toch zijn er
mensen die er last van hebben) en interne prikkels (bijvoorbeeld kwik uit vullingen of
onverwerkte emotionele trauma’s). Ook kinderen zijn tegenwoordig snel overprikkeld en
hebben concentratieproblemen. Daar komt dan snel een label op (ADD, ADHD) en er wordt
methylfenidaat (ritalin) voorgeschreven. Janssen ziet met de Kindigo® KEI methode de
onderliggende problemen en prikkels, waaronder tekort aan neurotransmitters, ongezonde
voeding, negatieve gedachten, hypoglykemie, tekort aan vitaminen en mineralen en
darmproblemen, die concentratieproblemen kunnen veroorzaken.
Zorg dat de buitenwereld niet in je binnenwereld komt
Als er sprake is van een lekkende darm, kunnen door het hele lichaam ontstekingen ontstaan.
De darmwand staat symbool voor jouw connectie met de buitenwereld: de eerste plek waar
de buitenwereld de binnenwereld ontmoet. Als je bijvoorbeeld een ‘pleaser’ bent, ben je
constant met de buitenwereld bezig en komt deze je binnenwereld in. Daar word je moe van.
Volgens dit principe los je darmproblemen dan ook niet op met alleen probiotica (en lglutamine, magnesium en zink). Op fysiek niveau helpt dit natuurlijk, maar dat is niet
voldoende, want je moet ook emotioneel, mentaal en spiritueel ondersteunen. Om dit te
onderstrepen laat Janssen wat mooie behandelresultaten zien, van kinderen en volwassenen
met huidproblemen.
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Het motto van Karin Janssen
Janssen sluit haar inspiratielezing af met het motto: “Samen in verbinding sterk, er is zoveel
meer mogelijk dan alleen een pilletje of een label.” Ze voegt nog toe: “Ondanks dat Kindigo®
niet volledig evidence based is, houdt dat mij juist scherp en stuur ik de cliënt naar de huisarts
als er iets is om uit te sluiten, voor een holistische samenwerking.”
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Marie-José Torenvliet
(Diëtist)

PERIODIEK VASTEN;
HET WAPEN TEGEN INSULINERESISTENTIE
80% van de mensen die hun streefgewicht bereikt, is
binnen een jaar weer terug bij het oude gewicht. MarieJosé begrijpt goed waarom. Ongeveer 200 keer per dag word je verleid tot eten.
Argumenten om te grijpen naar eten zijn echter lang niet altijd legitiem, zoals verveel-,
vermoeidheid- of gewoontehonger.
Afvallen is iets tegennatuurlijks
De hypothalamus in je brein is uit op homeostase (evenwicht), en dan het liefst het evenwicht
van zoveel kilogrammen geleden. Door af te vallen ontregel je dus het lichaam. Ook de
amygdala in de hersenen wil geen verandering, of op zijn minst subtiel. Marie-José merkt
terecht op: “Maar als ik tegen een patiënt zeg “u valt 2 kg af per jaar” ben ik ‘m kwijt.”
Feitelijk moet je dus een afvalmethode vinden die of rigoureus en kortstondig is, óf subtiel.
Marie-José toetst elke methode aan twee voorwaarden: volwaardigheid en of het op lange
termijn vol te houden is; dus duurzaamheid.
Wat past bij jou?
Marie-José benadrukt dat je pas weet wat bij je past, als je verschillende methoden uitprobeert.
Dit heeft ze zelf ook gedaan. Michael Mosley was de persoon die haar uiteindelijk inspireerde
voor het 5/2-dieet. Toen ze begon met het adviseren van het dieet aan cliënten, zo’n 7 jaar
geleden, voelde ze zich wel bezwaard. Als diëtist oproepen om niet te eten, voelt heel raar.
Maar vasten is in diverse vormen algemeen bekend, bijvoorbeeld binnen de religie en ook het
sapvasten is eeuwenoud. Periodiek vasten is vrij recent, maar heeft op Google al zo’n 6 miljoen
hits en is inmiddels goed geaccepteerd.
Wat is het 5/2-dieet in de praktijk
Het 5/2-dieet houdt in dat je twee dagen per week 16 uur per dag niet eet. Dit mag echter niet
twee dagen achter elkaar. Dat betekent meestal dat je op deze dagen niet meer eet nadat je
warm hebt gegeten, tot aan de lunch de volgende dag. Maar er zijn ook mensen die liever het
avondeten overslaan. Je hebt maximaal 2 eetmomenten per dag, waarin je in totaal 500 - 625
kcal nuttigt (zo’n 25% van wat je normaal zou eten).
De voordelen van periodiek vasten
Er zijn vele positieve effecten van periodiek vasten. De neurogenese verbetert, maar ook de
bloeddruk, cholesterol en bloedglucose verbeteren. De belangrijkste motivatie voor Torenvliet
is het groeiende zelfvertrouwen. Ook verbetert de concentratie, wat misschien niet verbazend
is, omdat spijsvertering ook veel energie kost. Met periodiek vasten kan je zo’n 5,5 - 7 kg per
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kwartaal kwijtraken, als gevolg van 3000 - 3750 kcal restrictie per week. Met bewegen erbij
kan dat nog meer zijn. Naar verhouding is dit geen duur dieet, omdat je minder eet.
Ruimte voor guilty pleasures
Is 5/2 de heilige graal? Zeker niet, zegt Torenvliet. Ze zet het pas in als mensen stagneren in
hun gewicht. Het voordeel van 5/2 is dat er meer ruimte is voor de guilty pleasures op de nietvastendagen. Het vooruitzicht van de beloning, niet eens zozeer de beloning zelf, lijkt vooral
belangrijk om ervoor te zorgen dat je je kunt committeren aan het patroon dat je wilt naleven.

‘Do’s en don’ts’ bij het 5/2-dieet
Het 5/2-dieet is beter vol te houden als je het langzaam opbouwt met geleidelijk aan minder
eetmomenten. Het is aan te raden om de vastendagen te plannen op dagen dat er afleiding is
(bijvoorbeeld op een werkdag).
Torenvliet raadt aan om multivitaminen en mineralen te nemen op de dagen dat je vast. Drink
ruim voldoende (koffie, thee, bouillon of water), en kies voor fruit en salade met veel
peulvruchten. Het dieet is niet geschikt voor mensen met geestelijke instabiliteit, historie van
eetstoornissen, ouderen, en bij medicatiegebruik en nierfalen.
Pas je advies aan op je cliënt
Kortom, vasten heeft voordelen, maar het is niet de eerste keuze. Pas je vastenadvies aan,
aan de persoon die voor je zit. Het is een goede keuze voor mensen die na enige tijd van
calorierestrictie niet meer verder afvallen.
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Kwee Siok Lan
(Acupuncturist, herbalist en voedingsadviseur)

LEVEN IN BALANS VOLGENS DE CHINESE
ORGAANKLOK
Kwee Siok Lan (roepnaam Lan) staat met haar 76 jaar fit
en vitaal op het podium. Ze werkt nog 20 uur per week
en zegt zelf ‘the sky is the limit!’. Het publiek is zichtbaar
onder de indruk en er volgt applaus. Toen Lan in
aanraking kwam met de Chinese geneeskunde, was het als een jas die ze nooit meer uit
wilde doen. Haar lezing bestaat uit persoonlijke anekdotes en wetenswaardigheden
over de Chinese Orgaanklok.
Wat langer luisteren
De liefde van Lan voor de Chinese geneeskunde komt voort uit haar gevoel dat patiënten door
Westerse geneesheren met een kluitje in het riet worden gestuurd. ‘Neem maar een
paracetamolletje’ lost het onderliggende probleem niet op. Als je echt de tijd hebt en neemt
om met mensen te gaan praten, kom je achter dieperliggende zaken dan in 10 minuten bij een
huisarts. Haar leraar zei bovendien altijd ‘je krijgt de mensen die bij je passen en die je aankan’.
Ze geeft daarnaast het belang van de deelname van de cliënt in de behandeling aan: de
acupunctuurnaalden werken wel, maar je moet er als cliënt ook actief aan meedoen voor een
optimale behandeling.
Ga geen gekke dingen doen
Ontbijten is de eerste stap om je maag tevreden te stellen tussen 7 en 9 uur ‘s ochtends. De
biologische energie van de maag op dat moment is belangrijk, volgens de Chinese
Orgaanklok. Verbazing dus bij Lan, toen ze laatst in de trein zat en om 22.00 uur een meisje
met een mega zak patat met een brij bruine prut (patatje oorlog) binnenkwam. Ik dacht ‘dat
wordt zo meteen oorlog in de maag, want na 20:00 uur doet de maag namelijk niet zo veel,
aldus Lan. Jij maakt het bioritme aan jou geschikt, dus ga geen gekke dingen doen.’ Eet matig,
niet te veel en vooral de producten van het seizoen, want die zijn het beste in kwaliteit. Kijk
bijvoorbeeld naar de bewoners van de Blue Zones, die harken er nog lustig op los en kijken
gewoon wat ze per dag nodig hebben voor hun lijf.
Alles is met elkaar verbonden
Dit is terug te zien in het symbool yin en yang. Nooit is iets yin of yang, dat bewijzen de stippen
(yin in yang en andersom). Dit zit verweven door het hele leven, zoals hoog en laag of man en
vrouw. Ieder moment wordt gekenmerkt door yin en yang. Het is dan ook beter dat je je balans
houdt in het leven. De 5 elementen van yin en yang zijn vuur, aarde, metaal, water en hout.
De organen weerspiegelen daarnaast emoties: de maag staat voor walging, milt is
bezorgdheid (als het maar niet regent, als er maar niemand ziek wordt), en longen voor
verdriet. Lan wil weten of het publiek wel eens last heeft van een middagdip? Tussen 15 en
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17 uur is het de tijd van de blaas, maar als deze geen vloeistof heeft kan deze niet werken en
ontgiften. Dan krijg je een middagdip, want de blaas trekt de energie ergens anders uit het
lichaam vandaan.

Vol wijsheden
Kwee Siok Lan sluit haar inspiratielezing af met haar motto: ‘De mens meet de tijd, maar de
tijd meet ook de mens’. Ze deelt nog enkele andere gezegdes om over na te denken: er is
geen andere weg dan je eigen weg (Spinoza), en intuïtie, kennis en wijsheid kunnen jezelf
naar een gezonder leven tillen.
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Jacqueline Elferink
(Drs., Orthomoleculair holistisch therapeut)

BLOEIEND NA DE OVERGANG
Jacqueline heeft de inspiratie voor deze lezing
opgedaan in Afrika. Zij heeft daar gewoond toen ze
zwanger was. Haar zwangerschap werd uitbundig
gevierd. Een ander woord voor vrouw in Zimbabwe is
‘amai’, wat ‘moeder’ betekent. De insteek van haar lezing: we kunnen onze
hormoonbalans en vitaliteit beïnvloeden met voeding en leefstijl.
Menopauze versus overgang
De beide woorden worden vaak afwisselend gebruikt om hetzelfde aan te duiden, maar zijn
eigenlijk niet precies hetzelfde. De menopauze treedt gemiddeld in op 51-jarige leeftijd en is
de dag van de laatste menstruatie, wanneer je letterlijk uitgebloed bent. De overgang begint
al een paar jaar eerder. Tijdens de overgang dalen de vrouwelijke hormonen oestrogeen en
progesteron. Gedurende deze levensfase zijn vrouwen vaak gevoeliger voor stress, omdat
progesteron een natuurlijke benzodiazepine is; een angstremmer en rustgever van het
lichaam. Cortisol wordt bovendien ook aangemaakt uit progesteron, dus als je meer stress
hebt, nemen overgangsklachten toe. Daling van oestrogeen veroorzaakt symptomen als
vermindering van (vaginale) slijmvliezen en dus droogheid. Als dit gepaard gaat met een
koolhydraatrijke voeding worden hormonen minder goed vervoerd, waardoor er meer
androgenen (mannelijke hormonen) in het bloed kunnen circuleren. Kortom: dan voelen we
ons niet zo vitaal.
Omarm wat in je zit
Naar iets anders streven dan je bent kan leiden tot frustratie. Zelf vindt Elferink het
onaantrekkelijk als mensen streven naar verjonging, maar geen vitaliteit uitstralen. Haar advies
is: ‘ontdek wie je bent en kijk met nieuwsgierigheid naar jezelf in de spiegel en dan zul je
verrast zijn wat eruit komt’. Wees bewust van je eigen krachten: de inner sexyness blijft altijd.
Zo gauw je dat beseft, kun je ook de vruchten plukken van je leven. En een ding weten we
zeker: het leven verandert altijd, dus je kunt dat maar beter accepteren en streven naar bloei
in plaats van surrealistische groei. Ze benadrukt dat ze in haar behandeling ook liever
ondersteuning biedt met natuurlijke kruiden zoals ashwagandha, cimicifuga en maca, dan met
HRT.
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Taboe rondom overgang moet worden doorbroken
Elferink sluit af met de wens het taboe rondom overgang te doorbreken. Bijvoorbeeld LINDA
zegt niet meer te gaan schrijven over de overgang, omdat ze dat niet sexy vindt. Dat taboe is
zonde, want dat doet wat met je zelfbeeld. Als we kunnen accepteren wat er is, kunnen we
veel beter laten stromen wat er is (onze lichaamsenergie).
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Wendy Walrabenstein
(Drs., diëtist en onderzoeker)

MEER ‘SUPERAGERS’
DOOR LEEFSTIJLPROGRAMMA’S
Oud worden is leuk! Walrabenstein onderstreept dat
dit mooi aansluit bij het verhaal van Elferink. Ze is nu
diëtist, maar was voorheen econoom en wist 20 jaar
geleden ‘helemaal niks’ over voeding en leefstijl. Haar man leerde ze kennen bij de bank
waar ze werkte (‘we zijn een bankstel’). Hij is 23 jaar ouder en ze maakte zich zorgen;
‘hij gaat eerder dood’. Bovendien ging het bourgondische leven van Walrabenstein en
haar man wel een beetje uit de hand lopen.
Blue Zones
Tot ze hoorde over de Blue Zones: gebieden op de wereld waar tot 10 keer meer 100-plussers
wonen dan elders ter wereld. Je kunt het een klein beetje genetisch verklaren en er is meer
zon op deze plekken, maar het grootste effect lijkt toch te komen van hun leefstijl. De Blue
Zoners bevinden zich in de natuur, zitten minder, hebben minder stress en meer liefde. Voor
de gemiddelde Nederlander is dit allemaal niet het geval. Bovendien heeft 1 op de 4
Nederlanders méér dan 1 ziekte. Hoe komt dat? Volgens Walrabenstein is een groot deel te
verklaren door ons Bourgondische, zittende, stressvolle leven. Dit proberen we op te lossen
met respectievelijk slechter eten (fastfood, snel en gemakkelijk), ongezond comfort (op de
bank ploffen, lekkerdere stoel kopen) en slap entertainment (Netflix binge watchen).
Niet een paar jaar korter, maar een paar jaar langer ziek
“Jaaaa Wendy! Dan leef ik maar een paar jaar korter!” is een reactie die ze vaak hoort. Maar
ze benadrukt dat het niet zo werkt: het is niet een paar jaar korter, het is een paar jaar langer
ziek. Onze gezondheidszorg is uitstekend, dus we worden echt wel in leven gehouden met
medicijncocktails, kunstheupen en luiers.
Inflammaging en reuma
Er is een groeiende groep oudere mensen waar we ons zorgen om moeten maken. Van de
75-plussers is een aanzienlijk deel ziek. Bovendien leidt chronische laaggradige inflammatie
tot versnelde veroudering en ‘inflammaging’.
Walrabenstein doet zelf onderzoek naar het behandelen van reuma en artrose met
plantaardige voeding en stressmanagement ‘Plants for Joints’. Methotrexaat is een effectief
medicijn bij reuma, maar bij een cliënt ging het gepaard met veel bijwerkingen. Zij vond het
middel dan ook erger dan de kwaal. Toen adviseerde Walrabenstein een plantaardig
voedingspatroon en andere leefstijlverbeteringen, zoals minder stress en meer bewegen.
Ondanks dat de reuma niet weg is, heeft haar cliënt weer grip op haar leven. Welvaartsziekten,
waar reuma ook onder valt, zijn namelijk een teken van versnelde veroudering. Dirk Jan van
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Schaardenburg, de professor die het onderzoek leidt, geeft ook aan: ‘reuma kan prima worden
behandeld met medicijnen, maar je mist voeding. En dat terwijl reumatologen zeggen dat
voeding geen invloed heeft op reuma’.

Eigenlijk geen nieuwe wetenschap
Uit onderzoek blijkt dat reuma vermindert en bijna verdwijnt als mensen stoppen met eten (op
basis van onderzoek met het water ’dieet’). Minder inflammatoire voeding, zoals plantaardige
voeding, kan de klachten helpen verminderen. In de jaren ’80 kwam dit neer op zilvervliesrijst
met bruine bonen. Onderzoek uit die periode wees uit dat vele indicatoren bij reuma beter
werden. Zo nam inflammatie objectief waarneembaar af (pijn, ochtendstijfheid, grijpkracht).
Alleen in deze tijd werden ook medicijnen ontwikkeld, dus de voeding verdween naar de
achtergrond.
Walrabenstein vindt het tijd om dit onderzoek af te stoffen en voort te zetten, want er is
tegenwoordig een veel ruimere keuze in voedingsmiddelen en grotere beschikbaarheid van
recepten. Zo werd Bill Clinton geadviseerd over plantaardige voeding, beweging en
stressmanagement door Dean Ornish. Deze liet in een groep patiënten met een vernauwing
van de kransslagader een revolutionaire verbetering zien door de interventie, waarbij de ziekte
werd omgekeerd.
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Hoe word je leuk en gezond oud?
Walrabenstein baseert haar adviezen op de wetenschap, met in haar achterhoofd ‘oud worden
is leuk!’ Ze benadrukt het belang van liefde en saamhorigheid, naast gezonde, plantaardige
voeding, voldoende bewegen en stressmanagement.

Wil je meer weten over ‘gezond ouder worden’? Schrijf je dan in voor de Expert Clinic
van Orthica. Wendy vertelt daarin meer over het oprekken van de ‘healthy life span’.
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Elly Kaldenberg
(Diëtist)

HET RITME VAN ETEN
Elly Kaldenberg begeleidt als diëtist veel mensen die in
nachtdiensten werken. Ongeveer 1.3 miljoen mensen in
Nederland werken (wel eens) in de nacht. Haar doel is om
mensen de leiding te geven over hun eigen ritme.
Nachtdiensten zijn heel divers en daar moet rekening
mee worden gehouden.
Slaapkwaliteit na nachtdiensten
Mensen slapen gemiddeld maar 5.5 uur na een nachtdienst en geven zichzelf daar bovendien
maar een cijfer 4.8 voor. Terwijl in hun vrije tijd een nachtrust van 7.9 uur gehaald wordt, met
een waardering van 7.7. Tijdens het nachtwerk komt rond een uur of 4 ’s nachts vaak de man
met de hamer. Maar als je na het nachtwerk naar bed gaat, staat je lichaam weer aan. Om
een uur of 10 moet je altijd even plassen En uiteindelijk ben je om 12 uur weer wakker, want
je hebt honger. Dat komt doordat je biologische klok je ontwaakt. Er is dus een mismatch met
nachtwerken.
Biologische klok
De biologische klok zit in de hersenen en is heel gevoelig voor licht. Dit is niet omgedraaid als
je ’s nachts werkt. Het is vergelijkbaar met een jetlag: de tijd staat wel anders, maar jouw
lichaamstijd niet. Is dit voor iedereen hetzelfde? Grotendeels wel, maar er zijn wel chronotypes
(ochtend- of avondmensen) en er is een verschil in leeftijd. Als 20-jarige red je het nog wel,
maar naarmate je ouder wordt, heb je gewoon meer tijd nodig om bij te komen.
Voeding, slaap en gezondheid
Een stewardess zei eens tegen Kaldenberg: ‘zodra de klep van vliegtuig dicht gaat, gaat mijn
klep open’. Je eetgedrag verandert ook daadwerkelijk in de nacht: je maakt ongezondere
keuzes en gaat meer eten. Met het programma 2424FIT onderzoekt Kaldenberg met een team
wat voeding eigenlijk doet, en hoe je slaap en gezondheid kunt beïnvloeden. Ze durft het bijna
niet te zeggen als diëtist, maar: ‘het gaat in dit geval niet over gezonde voeding, maar over de
juiste voeding op het juiste moment’. Bijvoorbeeld noten en peulvruchten zijn heel gezond,
maar liggen ‘s nachts vaak zwaar op de maag.
Regelmaat in de onregelmatigheid
De meest gestelde vraag aan Kaldenberg: ‘Vertel me wat ik moet eten?’ Dat doet ze nooit. Ze
draait het juist om, omdat mensen anders weerstand gaan bieden. Door mensen te vertellen
wat er in hun lijf gebeurt, maken ze zelf wel de keuze wat voor hen werkt. Regelmaat in de
onregelmatigheid is verstandig. Ook is het verstandig om een voeding te kiezen die relatief
laag is in koolhydraten, en iets hoger in eiwit en groente. Bijvoorbeeld een ouderwetse soep
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is een prima maaltijd voor de nacht. Maar eerst moeten we kijken naar gedrag, om vervolgens
de voeding in ogenschouw te nemen.

Niet slapen tot na de weervrouw
Na een vraag in het publiek geeft Kaldenberg aan dat een powernap ideaal zou zijn tijdens de
nachtdienst, maar deze mag niet te lang duren. Ze vergelijkt het met in slaap vallen tijdens het
journaal: door het journaal heen slapen en bij de weervrouw wakker worden is prima, als je
daar doorheen slaapt word je misselijk en versuft wakker. Ze sluit af met haar motto: ‘Je hebt
zelf een knop waar je aan kunt draaien’.
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Was je er niet bij dit jaar? Houd dan je inbox in de gaten. Zodra je je kunt inschrijven voor het
Orthica Health Science Congres op donderdag 17 september 2020, sturen we je een e-mail.
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