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Huisartsen merken behoefte aan deskundig
voedingsadvies van hun patiënten vaak niet op
Sonja van Dillen

Inleiding
Huisartsen zijn in de positie om op indicatie voedingsadviezen
aan de individuele patiënt te geven.1 Een praktijkvoorbeeld: stel
er komt een patiënt op het spreekuur die wil afvallen. Huisartsen
kunnen verschillend reageren op het verschijnsel overgewicht.
Huisarts A verstrekt de patiënt eenvoudige informatie over voeding en gezondheid. Huisarts B kiest ervoor om de patiënt intenHuisarts & Wetenschap

sief te begeleiden bij de verandering van het voedingsgedrag.
Huisarts C waarschuwt de patiënt dat voeding sterk van invloed
is op overgewicht. Huisarts D pakt het breed aan door het niet
alleen over voeding te hebben, maar ook rekening te houden met
de leefomstandigheden (bijvoorbeeld stress en beweegpatroon)
van de patiënt, terwijl huisarts E de patiënt liever direct doorverwijst naar een diëtist. In de praktijk blijken er dus verschil-
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Beschouwing
lende stijlen te bestaan om over voeding te communiceren. Ook
patiënten hebben weer hun eigen opvattingen over voeding. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat in de dagelijkse praktijk deze
communicatie over voeding tussen huisartsen en patiënten niet
optimaal verloopt.2-4 Voor mij was dit de aanleiding om eind 2000
te beginnen aan een promotieonderzoek met het doel om praktische handvatten aan te reiken voor een meer effectieve communicatie over voeding in de huisartsenpraktijk.5
In dit artikel schets ik een beeld van communicatie over voeding
de huisartsenpraktijk. Daarbij ga ik in op de volgende vragen:
 Hoe vaak komt voeding ter sprake in de huisartsenpraktijk?
 Wat zijn de opvattingen van patiënten over communicatie
over voeding door huisartsen?
 Wat zijn de opvattingen van huisartsen over communicatie
over voeding aan patiënten?

Voeding als gespreksonderwerp
In 1988 voerden Van Dusseldorp et al. het eerste onderzoek naar
communicatie over voeding in de huisartsenpraktijk uit. In 14%
van de consulten tussen Nederlandse huisartsen en patiënten
kwam voeding ter sprake.6 In 2005 heb ik een literatuuronderzoek
uitgevoerd naar de frequentie van vragen over voeding op het
spreekuur van de huisarts.7 Het bleek dat percentages over het
daadwerkelijke communicatiegedrag van huisartsen met betrekking tot voeding ver uiteenliepen, afhankelijk van het betreffende
land, meetmethoden en onderzoekspopulatie. Over het algemeen
bleken Amerikaanse huisartsen het meest over voeding te praSamenvatting
Van Dillen SME. Huisartsen merken behoefte aan deskundig
voedingsadvies van hun patiënten vaak niet op. Huisarts Wet
2007;50(4):155-8.
Patiënten verwachten dat huisartsen met hen over voeding praten. Ze vinden huisartsen de beste bron voor voedingsinformatie
en geven hoog op van hun betrouwbaarheid, deskundigheid,
toegankelijkheid en duidelijkheid. Huisartsen zien wel dat het
belangrijk is om met patiënten over voeding te spreken, maar
beperken zich tot het geven van eenvoudige adviezen. Ook vinden ze het moeilijk om overgewicht te bespreken. Huisartsen
gebruiken een combinatie van communicatiestijlen wanneer zij
het hebben over voeding. Het is belangrijk dat huisartsen beseffen dat patiënten hen zien als een belangrijke en deskundige
informatieverstrekker over voeding. Voorlichting op maat aan
geïnteresseerde subgroepen is hierbij het meest effectief. Bovendien zouden huisartsen voedingsinformatie moeten afstemmen
op de fase van gedragsverandering van de patiënt.

ment, Wageningen Universiteit.
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ten. Uit observationele onderzoeken concludeerde ik dat voeding
gemiddeld in circa 25% van de consulten ter sprake kwam; bij
vragenlijstonderzoeken was dit ongeveer 15%. Uit mijn literatuuronderzoek kwam naar voren dat huisartsen zelf gemiddeld vaker
aangaven over voeding te hebben gesproken dan patiënten (60%
tegenover 30%).

Opvattingen van patiënten
Door middel van focusgroep- en diepte-interviews heb ik in kaart
gebracht wat patiënten van voeding vonden, waar ze over praatten, waar ze graag meer over wilden weten en waar ze die informatie vandaan haalden.8 Al gauw bleek dat patiënten huisartsen als
een belangrijke informatiebron voor voeding zien, vooral als het
gaat om het verstrekken van voedingsinformatie bij ziekten in het
algemeen, cholesterolverlaging en minder vet eten.
Een grootschalig vragenlijstonderzoek dat ik uitgezet heb onder
1000 patiënten bevestigde mijn vermoeden dat patiënten huisartsen als de beste, meest toegankelijke voedingsinformatiebron
zagen.9 Alleen de diëtist scoorde hoger op deskundigheid en duidelijkheid. Als het ging om voeding en gezondheid waren huisartsen in de ogen van patiënten de meest betrouwbare bron voor voedingsinformatie, zoals ook al uit Nederlands onderzoek uit de jaren
negentig was gebleken.10 Uit een groot Europees onderzoek bleek
ook dat patiënten gezondheidsprofessionals het meest vertrouwden met betrekking tot voedingsinformatie.11 Daarnaast onderzocht
ik voor achttien verschillende voedingsonderwerpen welke persoon
of instantie het meest geschikt was om informatie te verstrekken.9
De huisarts werd als beste bron gezien voor drie voedingsonderwerpen: gezond afvallen, cholesterolverlaging en voedselallergie.
Voor twee andere onderwerpen stond de huisarts ook in de top 3,
namelijk voeding en geneesmiddelen, en mineralen.
Informatiebehoeften bij subgroepen

dr. S.M.E. van Dillen, onderzoeker, Alterra Wageningen UR, Postbus 47,
6700 AA Wageningen, destijds leerstoelgroep Communicatiemanage-

De kern
 Voeding komt vaak ter sprake in de spreekkamer van de huisarts.
 Patiënten zien huisartsen als de beste bron voor voedingsinformatie.
 Huisartsen zien het als hun taak om de nodige informatie over
voeding te verstrekken, maar hebben moeite om dit in de praktijk te brengen.
 Huisartsen gebruiken meerdere communicatiestijlen wanneer
zij het met patiënten over voeding hebben.

Ook heb ik gekeken naar informatiebehoeften bij subgroepen van
patiënten. Vrouwen en patiënten met overgewicht hadden een
relatief grote behoefte aan informatie over gezond afvallen. Ouderen wilden weer meer weten over cholesterolverlaging. Uit mijn
onderzoek bleek dat patiënten juist over deze twee onderwerpen
het liefst geïnformeerd wilden worden door de huisarts. Het ging
dan met name om patiënten met een laag voedingsbewustzijn.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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Opvattingen van huisartsen
Uit mijn vragenlijstonderzoek onder 600 huisartsen bleek dat er
dagelijks over voeding gesproken werd in de huisartsenpraktijk,
gemiddeld in 14% van de consulten.12 Huisartsen vonden het
onderwerp voeding redelijk belangrijk. In het algemeen vonden ze
het tot hun taak als huisarts behoren om met patiënten over voeding te praten: een bevestiging van resultaten van eerder onderzoek.3,13 Uit mijn onderzoek bleek dat het initiatief om voeding ter
sprake te brengen meestal bij de huisarts lag. Als er dan in een
consult over voeding gesproken werd, dan kwam dit vaak aan de
orde in de vorm van eenvoudige adviezen over gezonde voeding.
Gebrek aan kennis en tijd werd genoemd als de belangrijkste barrière om over voeding te communiceren. Huisartsen gaven ook aan
het moeilijk te vinden om over overgewicht te praten. Maar als er
een relatie met een gezondheidsklacht was, waren huisartsen eerder geneigd om over voeding te praten. Uit een ander Nederlands
onderzoek bleek dat huisartsen gewichtsproblemen, diabetes mellitus, hypercholesterolemie, maagdarmklachten en hypertensie als
de meest belangrijke voedingsgerelateerde onderwerpen zagen.14
In hun praktijk spraken huisartsen het meest over voeding met
patienten met ernstig overgewicht en diabetes mellitus.

van informatie over voeding en gezondheid in. Een motiverende
stijl staat voor het begeleiden bij verandering van het voedingspatroon. Een confronterende stijl betekent waarschuwen voor een
voedingsprobleem gerelateerd aan een gezondheidsklacht. Een
holistische stijl staat voor het betrekken van meerdere facetten die
deel uitmaken van de leefomstandigheden. Een verwijzende stijl
houdt het inschakelen van andere gezondheidsprofessionals bij
het voedingsprobleem in. Bij elke communicatiestijl met betrekking tot voeding passen een paar dimensies. De dimensies verwoordde ik in herkenbare stellingen voor het vragenlijstonderzoek.
Een opvallend resultaat van het vragenlijstonderzoek was dat
huisartsen een combinatie van communicatiestijlen gebruikten,
afhankelijk van de situatie.12 Als huisartsen communiceerden over
voeding in het algemeen, dan bleken ze alle vijf de communicatiestijlen te gebruiken, terwijl de meerderheid koos voor een motiverende stijl. Als huisartsen met een patiënt over diens overgewicht
spraken, dan bleken ze een confronterende of motiverende stijl te
gebruiken, waarbij de meerderheid koos voor een confronterende
stijl. Ik merkte op dat er geen significante verschillen in stijlen
optraden tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen of tussen
solo-, duo- en groepspraktijken.

Informatiebehoeften bij huisartsen

Conclusie

Hoewel patiënten vinden dat huisartsen deskundig zijn op het
gebied van voeding, denken huisartsen daar zelf anders over.
Ondanks het feit dat huisartsen voeding van belang vinden, verstrekken ze hoofdzakelijk basale voedingsinformatie aan hun
patiënten. Ook schatten ze hun eigen vaardigheden om over overgewicht te praten laag in. Ik ontdekte dat de meerderheid van de
huisartsen geïnteresseerd was in informatie over voeding om daar
in de praktijk iets mee te doen. Ze gingen nog het meest te rade
bij de diëtist of lazen in vaktijdschriften. Nascholingscursussen
vonden ze het meest geschikt om voedingskennis te verbeteren.

Patiënten verwachten dat zij met hun huisartsen over voeding
kunnen spreken. Ze zien hen als de beste bron voor informatie
over gezondheidsgerelateerde voedingsonderwerpen. In het bijzonder patiënten met een laag voedingsbewustzijn zijn hiervan
overtuigd. Omdat huisartsen zichzelf onvoldoende toegerust vinden om met patiënten over voeding te praten, zou het nuttig zijn
om een praktisch hulpmiddel voor huisartsen te ontwikkelen bij
de communicatie met patiënten met overgewicht in de vorm van
een minimale interventiestrategie. Het idee is dat dit gemakkelijk
in beperkte tijd op basis van een korte training kan worden toegespitst op de fase van gedragsverandering van de patiënt. Voorwaarde is dat deze interventie goed theoretisch onderbouwd is
en op wetenschappelijke en praktische uitvoerbaarheid getoetst
wordt voor gebruik.

Samenwerking en taakverdeling

Als het ging om voeding, werkten huisartsen het meest samen
met diëtisten, die zij als zeer deskundig beoordeelden. Over het
algemeen was men positief over de samenwerking met andere
gezondheidsprofessionals. Huisartsen zagen het als hun taak om
patiënten door te verwijzen, en het verstrekken van specifieke
voedingsinformatie als taak voor de diëtist. Motiveren werd in
gelijke mate als een taak voor de huisarts en diëtist gezien.

Communicatiestijlen
De laatste jaren heeft zich een nieuw onderzoeksgebied ontwikkeld binnen de arts-patiëntcommunicatie dat is gericht op (algemene) communicatiestijlen.15 Ook in mijn onderzoek – en dan toegespitst op voeding – besteedde ik daar veel aandacht aan. Door
focusgroepinterviews met huisartsen bij te wonen, ontdekte ik dat
er verschillende stijlen zijn om over voeding te communiceren,
namelijk een informerende, motiverende, confronterende, holistische en verwijzende stijl.16 Zoals ook in het praktijkvoorbeeld in de
inleiding te zien is, houdt een informerende stijl het verstrekken
Huisarts & Wetenschap

Aanbevelingen
Op basis van onderzoeksresultaten zijn enkele aanbevelingen te
formuleren voor een effectievere communicatie over voeding in
de huisartsenpraktijk.5 Het is belangrijk dat huisartsen onderkennen dat ze hoog in aanzien staan bij hun patiënten, ook wat
betreft het geven van voedingsinformatie. Daarnaast is het raadzaam aan te sluiten bij de criteria voor effectieve communicatie
over voeding die beschreven staan in een overzichtsartikel op
basis van 350 onderzoeken.17 Het gaat dan om het gebruik van
persoonlijk relevante factoren, toepassen van voorlichting op
maat, rekening houden met de fasen van gedragsverandering bij
voedingsgedrag en het langdurig volhouden hiervan. Voorlichting
op maat geven aan geïnteresseerde subgroepen lijkt het meest
effectief. Voor huisartsen betekent dit dus dat ze het beste met
ouderen kunnen communiceren over cholesterolverlaging en met
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vrouwelijke patiënten en patiënten met overgewicht over gezond
afvallen. De kans dat de boodschap beklijft, is dan namelijk het
grootst. Vanwege hun vertrouwen dat huisartsen genieten bij
patiënten met een laag voedingsbewustzijn is het raadzaam dat
zij dit bewustzijn verder stimuleren door persoonlijk relevante
informatie aan te bieden. Daarbij moet de huisarts zo veel mogelijk aansluiten bij persoonlijke kenmerken. Persoonlijke feedback
over het voedingsgedrag van de patiënt is hierbij van belang; de
aanbevolen hoeveelheden voeding dan wel het groepsgemiddelde voor patiënten uit dezelfde leeftijdscategorie kan daarbij als
vergelijking dienen. Persoonlijk relevant betekent ook dat informatie toegespitst kan worden op de fase van gedragsverandering
waarin de patiënt zich bevindt. Een paar minuten luisteren naar
de patiënt en vervolgens voorlichting op maat geven bevordert de
communicatie aanzienlijk.18 Met het oog op goed geïnformeerde patiënten zouden huisartsen op de hoogte moeten zijn van
betrouwbare websites met voedingsinformatie. Goede interactie
tussen huisarts en patiënt vereist dat beide gesprekspartners
actief informatie met elkaar delen en samenwerken bij het oplossen van het probleem.19
Terugkijkend naar het praktijkvoorbeeld in de inleiding wordt duidelijk dat huisartsen verschillende communicatiestijlen gebruiken
wanneer zij met patiënten over voeding spreken. De keuze voor
een bepaalde stijl wordt in grote mate bepaald door de opvattingen die de huisarts heeft over communicatie met betrekking tot
voeding. Maar ook het type klacht waar de patiënt mee komt, zou
hierbij een rol kunnen spelen. Het is dus belangrijk dat huisartsen
zich realiseren dat ze verschillende communicatiestijlen kunnen
toepassen, afhankelijk van de situatie.

Abstract
Van Dillen SME. GPs regularly do not recognise patients’ need
for nutrition advice. Huisarts Wet 2007;50(4):155-8.
Patients expect GPs to discuss nutrition with them. They consider GPs as the most important source of nutrition information and rate them highly with respect to reliability, expertise,
accessibility and clearness. GPs believe it is important to talk
about nutrition, but they restrict themselves to giving simple
advice. Moreover, they find it difficult to communicate about
overweight. GPs use a combination of nutrition communication
styles. It is important that GPs become convinced of the fact
that their patients perceive them as an important and expert
information source about nutrition. Providing information on
demand to interested subgroups seems to be most effective.
Furthermore, GPs should ensure that their information matches
the stage of any dietary change on the part of the patient when
talking about nutrition.
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