Voeding en Leefstijl in de opleiding geneeskunde
Een notitie gericht aan prof. dr. Gerda Croiset, directeur VUmc School of Medical Sciences

Aanleiding en probleemschets
In juni verscheen het rapport ‘Voeding en Leefstijl in de opleiding Geneeskunde’, geschreven in
opdracht van de Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het Ministerie van
Volksgezondheid Welzijn en Sport.
Het aantal uren dat besteed wordt aan voeding, leefstijl en/of gesprekstechnieken in de curricula en
het extra-curriculaire aanbod van de acht medische faculteiten is geanalyseerd. Daarnaast is er een
enquête gehouden onder 160 huisartsen (minimaal 3 jaar na afstuderen) en 884 coassistenten.
De samenvatting van de resultaten is gegeven in deze factsheet: http://bit.ly/voedingingeneeskunde
Gemiddeld krijgt een student in zes jaar tijd 29 uur les over voeding, 30 uur over leefstijl en 8
uur over motiverende gespreksvoering.
80% van de huisartsen en coassistenten wil meer onderwijs over voeding en 70% wil meer
onderwijs over leefstijl.
Ruim 75% van de coassistenten en 60% van de huisartsen wil leren wanneer ze patiënten
moeten doorverwijzen.
Ruim 75% van de coassistenten en 80% van de huisartsen wil leren naar wie ze patiënten
moeten doorverwijzen.
Ruim 70% van de coassistenten wil graag betrouwbare bronnen aangereikt krijgen over
voeding en leefstijl. Ditzelfde geldt voor 80% van de huisartsen. Echter, de bekendheid van
reeds bestaande onafhankelijke informatieve websites is slecht
Het totale rapport is hier te lezen: http://bit.ly/rapport_voeding_geneeskunde
Het aantal uren voeding en leefstijl binnen de geneeskundeopleiding van de VU zijn hierin niet
weergegeven.

Wat kunnen de afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen VUmc, de faculteit Aard en
Levenswetenschappen VU, medische afdelingen VUmc en het lectoraat gewichtsmanagement
van de HvA hierin betekenen?
Meer aandacht voor het voedingsonderwijs of een betere invulling hiervan in de opleiding
geneeskunde maar ook in de opleiding voor verpleegkundigen en verzorgenden zal een positieve rol
spelen in de multidisciplinaire aanpak van de preventie en behandeling van medische problemen rond
voeding en leefstijl.
Aanbod van de afzenders van deze notitie
De afzenders van deze notitie zeggen graag samenwerking toe om de hiaten op te sporen en te
dichten. Hierin valt te denken aan een adviserende rol bij de vaststelling van het curriculum op gebied
van voeding en leefstijl, deelname in onderwijs door het geven van colleges en het ontwikkelen van
studiemateriaal. We kunnen, in overleg met alle betrokkenen (diëtisten, voedingswetenschappers én
artsen), in de toekomst een lijst van onderwerpen ontwikkelen die in het curriculum aandacht zouden
kunnen krijgen.
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