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Geen (potentiële) 

belangenverstrengeling

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 

relaties:

• Sponsoring of onderzoeksgeld • -

• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

• -

• Aandeelhouder • -

• Andere relatie, namelijk … • Strategisch adviseur Arts&Leefstijl

• Board of advice GreenHabit
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Selfcare

 Het behouden van gezondheid door 

gezondheidbevorderend gedrag

Leefstijl

 Gedrag waarvoor een relatie met 

goede gezondheid, of 

gezondheidsproblemen is vastgesteld



Jaarsma Eur J heart failure 2021



2016 ESC-richtlijn



2021 ESC-richtlijn



2021 ESC-richtlijn



Selfcare

Important 
is



Maar hoe?

Welke interventie

▪ Gesprekstechnieken

▪ Pillendoos

▪ Logboek

▪ Steun omgeving

▪ Duur

▪ Intensiteit

▪ Problem-solving skills

▪ Inhoudelijke kennis

▪ Confounding factors

Tailored self care advice

▪ Leeftijd

▪ Geslacht

▪ Mening (ziekte, authoriteit, zorgverlener)

▪ Waardes

▪ Hulpbronnen

▪ Motivatie

▪ Gewoontes

▪ Cultuur

▪ Sociaal

▪ Economisch

▪ Zelfvertrouwen

Op welk gebied

▪ Voeding

▪ Medicatie compliance

▪ Fysieke activiteit

▪ Stemming

▪ Slaap

▪ Roken/drugs

▪ Reizen/hobby

▪ zingeving



Samengestelde tabel
Jaarsma 

Eur J heart failure 2021

Onderdeel Bevindingen Advies

Lichaamsgewicht Overgewicht en cachectie

zijn prognostisch slecht

Gezond gewicht handhaven

Vocht Geen robuust bewijs 1,5-2,0 liter vochtrestrictie

Zout Geen robuust bewijs Gezonde zoutintake 

< 5 gr/dag

Alcohol Relatie tussen alcohol en CVD 

controversieel, meer bewijs 

voor overall schade

Onthouding 

< 2E/dag (man) 

1E/dag (vrouw)

Nutrients, foods, 

supplements

Orale ijzer suppletie: geen 

bewijs voor verbetering
Hyperkaliemie → slechtere 

uitkomsten

Deficienties in selenium, Q10, 
zink, thiamine → geassocieerd 

met slechtere uitkomsten

Geen routine orale suppletie

Algemeen Ieder consult: bespreek voeding, zonder oordeel

Leg uit over een gezonde voeding

Verwijs indien nodig

Streef naar een gezond gewicht



Niet te veel vocht (?) 

Gezonde voeding

Niet te veel alcohol

Let op je 

micronutriënten

Niet te veel zout (?)



Wordcloud

WAT IS GEZONDE VOEDING?



Wat is gezonde voeding?

 Hoeveelheid energie (kcal)

 Macronutriënten (koolhydraat/eiwit/vet)

 Micronutriënten (vitamines, mineralen)

 Samenstelling

 Cholesterol verhogend / verlagend 

 Pro inflammmatoir

 Invloed op glucose levels (Glycaemische index)

 Timing (Intermittend fasting, continue “grazen”)

 Manier waarop het bereid is (sap, raw, ultra processed) 



DIETFITS  Gardner et al, JAMA 2018



Algemene adviezen

 Eet gevarieerd 

 Eet zoveel mogelijk onbewerkte voeding (geen pakjes en zakjes)

 Eet voldoende vezels (30-40 gram per dag)

 Eet voldoende groente (>200 gram/dag) en fruit (> 2 stuks fruit 
per dag)

 Eet meer plantaardige dan dierlijke voeding

 Drink alcohol in beperkte mate (max 1 E/dag en niet elke dag)

 Eet of drink niet te veel zout (<6 gram/dag) en suiker

 Bewezen benefit voor CVD: plantaardig dieet, DASH dieet, 
mediterraan dieet



Onbewerkt

- Drogen

- Stomen

- Roosteren

- Pasteuriseren

Bewerkt

+ suiker/vet/zout

- Herkenbare 
ingrediënten

- Inblikken

- Inbottelen

Ultrabewerkt

+ suiker/vet/zout/

+ additieven

- Onherkenbare 
ingrediënten 

- Chemische 
modificatie

- Fractionering tot 
nutrienten



Hall et al. Cell Met 2019



Gesprekstip 1

Let op aannames, van jezelf en je patiënt

 Mijn patiënt weet wat gezond 

is

 Ik weet wat gezond is

 Dit komt met elkaar overeen

 Er is 1 universeel gezond dieet



Voorbeeldvragen

 Bewerkt

▪ Welke kruiden gebruik je tijden het koken?

▪ Gebruik je pakjes en zakjes?

▪ Hoe vaak per week eet je kant- en klare maaltijden?

 Voldoende groente

▪ Hoe ziet de verdeling groente/aardappelen/vlees 
op je bord eruit?

▪ Eet je buiten het avondeten groente?

 Wat drink je meestal?

 Waar denk je zelf dat meeste winst te behalen valt?



En hoe verder

 HFpEF, diabetes, overgewicht, hypertensie

 Patiënt eet en drinkt dagelijks

 +/-10 gram zout 

 3 flesjes bier per dag

 100 gram groente

 Wit brood bij het ontbijt en de lunch

 1 liter cola



Pollvraag 1

A) EET MINDER ZOUT

B) DRINK MINDER ALCOHOL

C) EET ‘S AVONDS MEER GROENTE

D) EET BIJ JE ONTBIJT 

VOKORENBROOD IPV WIT BROOD

E) DRINK WATER IPV COLA

F) IK WEET HET NIET

WELK VOEDINGSADVIES GA 

JIJ JE PATIËNT GEVEN?



SlachtofferAanklage

r

Gesprektstip 2

vermijd de dramadriehoek

Redder

SlachtofferAanklage

r

Drama

Driehoek

Aanklager



Om over na de te denken

 Self care is 

 Essentieel

 Divers

 Soms ingewikkeld

 Gezonde voeding  

 Onbewerkt

 Gevarieerd

 Mediterraan/DASH/plantaardig

 Gesprektips

 Let op aannames van jezelf en 
de patiënt

 Let op de drama driehoek


