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Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en 
te worden? En dan niet alleen geredeneerd vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) 
zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte en rekening houdend met allerlei andere 
aspecten die onze gezondheid beïnvloeden. Met deze vragen in het achterhoofd organiseert 
de Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies in 2018 een reeks gezondheidstafels. 
Steeds weer met een ander thema, op een ander plek in Brabant en met andere mensen. We 
gaan in gesprek over wonen, (samen)leven, zingeving, natuur, technologie, werk en voeding 
en de relatie met gezondheid. Met deze gezondheidstafels halen we bouwstenen op voor een 
overkoepelende en integrale gezondheidsstrategie in de provincie Brabant.

De gezondheidstafel ‘Naar een gezond voedsellandschap’ staat 31 augustus in Leende. Het 
dorp waar de potten Griekse yoghurt niet aan te slepen waren, nadat twee artsen een nieuwe 
voedselcultuur introduceerden. Maar de discussie gaat niet alleen over dit Brabantse dorp. 
Het gaat over Italiaanse oma’s en herenboeren, over fastfoodketens en vitaminetekort. En 
over nog veel meer.

Een van de deelnemers aan de gezondheidstafel is sportarts Hans van Kuijk. Samen met 
huisarts Norbert van den Hurk richtte hij GezondDorp Leende op. Inmiddels hebben zo’n 250 
Leendenaren hun voedingspatroon veranderd. Ze eten minder koolhydraten, meer gezonde 
vetten en eiwitten. En al na een paar maanden waren de resultaten daar: een paar kilo lichter, 
minder buikomvang, de body-mass index omlaag, verbeterde bloedsuikerspiegel en betere 
cholesterolwaarden en minder medicatie nodig. 
Leendenaar en ondernemer Ingeborg van Meggelen is blij met GezondDorp Leende. “Het is fijn, 
zo’n community. Je hoeft op een verjaardag niet uit te leggen dat je geen stukje taart wil.” Om 
te illustreren wat goed eten met een mens doet, vertelt ze over haar moeder. Sinds ze 
dementie heeft en is opgenomen in een verzorgingstehuis eet ze meer koolhydraten en 
suikers. Ook lijkt ze weinig plezier te beleven aan het nuttigen van een maaltijd. “Vaak valt ze 
tijdens het eten in slaap.”
Ingeborg bracht haar moeder de dag voor de gezondheidstafel een harinkje. Dat vond ze altijd 
al lekker. Ze at sowieso altijd gezond. Door haar ziekte beleefde ze het eten van de zoute 
haring als een nieuwe ervaring. “Dit heb ik nog nooit op”, zei ze. En ze beleefde er ontzettend 
veel plezier aan: “Ik kan wel dansen op mijn bed.” 

Nieuwe groenteconcepten
Na het introductierondje zoeken de deelnemers het antwoord op de vraag: Wat betekent 
gezondheid voor jullie? Esther Mollen, bestuurslid van GezondDorp, noemt goede voeding, 
volop beweging, ontspanning en gezelschap, slaap en bioritme. Het zijn de pijlers onder 
GezondDorp Leende.
Dit alles komt dicht in de buurt van positieve gezondheid, merkt Herman Peppelenbos op. Hij 
is lector Groene Gezondheid aan de Hogere Agrarische School (HAS) in Den Bosch. In die 
functie initieert en coördineert hij praktijkgericht onderzoek, onder meer naar nieuwe 
groenteconcepten. “Het gaat niet alleen om eten, maar ook om het gedrag eromheen”, zegt hij.
“Gezondheid is geen doel, maar een middel”, vindt onderneemster Phyllis den Brok. 
“Gezondheid brengt kwaliteit van leven, zorgt er voor dat je mee kunt (blijven) doen.” Wies Arts 
onderschrijft dat van harte. Ze werkt bij ZET in Tilburg en houdt zich onder meer bezig met 
dementievriendelijke gemeenschappen. “Gezondheid betekent ook dat je onderdeel blijft 
uitmaken van de samenleving, ondanks je beperkingen.” 
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Het Pioppi dieet
“Hoe draagt voeding bij aan gezondheid?” wil gespreksleidster Roos Sohier van de Provinciale 
Raad Gezondheid weten. “Waar liggen kansen?” Ondernemer Dalila Sayd: “Kijk naar de sociale 
waarde van voedsel.” Ze vertelt over haar initiatief Wortelschieten, waarbij nieuwe 
Nederlanders en studenten kennismaken met elkaars eetculturen. “Goed eten is goed 
gezelschap organiseren.” 
“We hebben onze voeding uit handen gegeven aan de voedingsindustrie, aan fabrikanten” 
zegt Hans, “En die zijn er niet op gericht ons zo gezond mogelijk te houden, ondanks dat ze 
soms claimen gezonde producten aan te bieden en deze slim vermarkten.” Wat hem betreft 
liggen er ook kansen in het met elkaar beleven van eten en drinken. De Mediterrane eetcultuur 
kan daarbij als voorbeeld dienen. Hans noemt de documentaire The Pioppi diet, waarin 
Italianen op leeftijd vertellen over hoe zij koken en eten.

Herman pleit voor meer groente op het menu. Nederlanders besteden per persoon gemiddeld 
maar 195 euro per jaar aan groenten; ofwel maar een halve euro per dag. Dat is schrikbarend 
laag. Ook aan de aanbodkant is iets structureel mis. Wies noemt een alternatief voor 
grootschalige landbouw: de Herenboeren in Boxtel. Hier zijn inwoners een kleinschalig 
gemengd bedrijf gestart: een coöperatieve boerderij, gerund door een ervaren boer. Zo’n 
tweehonderd gezinnen produceren en consumeren gezond, betaalbaar, smaakvol en 
duurzaam eten van de boerderij. Dit initiatief spreidt zich nu ook al uit over verschillende 
Brabantse steden, zoals Helmond, Breda en Tilburg.

Systeemverandering
“Beïnvloedt de supermarkt ons of kunnen wij de supermarkt beïnvloeden?” vraag Roland 
Voets, verantwoordelijk voor voeding en catering bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in 
Tilburg. Hans vertelt hoe hij naar de plaatselijke bakker stapte, nog vóór de eerste 
informatieavond over GezondDorp Leende. Die raakte ervan overtuigd dat het initiatief niet 
alleen een bedreiging vormde, maar ook kansen bood. Deze bakker verkoopt nu heerlijk 
koolhydraatarm brood en speciale crackers. Hans: “De omzet is alleen maar gegroeid.” De 
kansen liggen naar zijn mening ook echt in het organiseren van lokale en regionale 
voedselketens. 

Renée Schreurs-Linnenbrink heeft veel projecten gedaan om gezond eten en drinken te 
stimuleren. Vaak worden zulke initiatieven (mede) gefinancierd door de voedingsindustrie. 
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is daar een voorbeeld van. Het zou volgens haar mooi 
zijn als vertegenwoordigers van de voedingsindustrie vandaag ook aanwezig waren. “Waar 
zitten de mensen van Campina?” 

Voor grote veranderingen hebben we ook maatregelen van de overheid nodig, vindt Roland. 
Phyllis zegt dat het hier om een systeemverandering gaat. “Maar die begint van onderaf. En ja, 
dan loop je tegen de grenzen van het systeem aan. Die maak je dan zichtbaar. Dit gebeurt 
vanuit ontzettend veel enthousiasme, passie en doorzettingsvermogen. Focus op wat je zelf 
kunt doen. Blijf met z’n allen doorgaan. Dáár liggen kansen.” 

Gezondheidskloof
Na de pauze wil Roos van de deelnemers weten wat er níet goed gaat. Dalila maakt zich 
zorgen om de toenemende gezondheidskloof tussen arm en rijk. Vooral de elite is bezig met 
gezond leven. “Die heeft daar ruimte voor, in het hoofd en financieel.” Voor veel mensen is 
ongezond eten vaak de makkelijkste keuze. “Dat heeft ook met omgeving te maken”, stelt 
Marlieke de Jong van GGD Brabant Zuidoost. “Als ik kijk hoeveel fastfood restaurants er de 
laatste tijd oppoppen in het centrum van Eindhoven, dan stimuleert dat niet tot het maken van 
gezonde keuzes."

Hans vertelt over een 16-jarig meisje uit Woensel-Noord, een Eindhovense wijk met veel lage 
inkomens. Samen met haar ouders kwam ze naar zijn spreekuur. Vader en dochter hadden 
knieklachten na een scooterongeluk. Röntgenfoto’s lieten echter geen fysieke mankementen 
zien. Na enig doorvragen, bracht Hans de relatie tussen overgewicht en fysiek welbevinden 
ter sprake. Het meisje bleek ontvankelijk voor zijn woorden. “Moeten we dan meer groenten 
gaan eten? Broccoli en zo?” vroeg ze. “Gatverdamme!” reageerden de ouders. 



3

Verschillende aanwezigen pleiten voor deze meer holistische benadering in de gezondheidzorg. 
“Medici kiezen zelden voor een integrale blik waarin eten en drinken wordt meegenomen”, zegt 
Herman. Hij illustreert dat met een verhaal over de vriendin van zijn zoon. “Ze had 
uitvalsverschijnselen en belandde in een rolstoel. Artsen dachten aan een hersentumor, aan 
MS, aan Lyme en zeiden op den duur dat het wel tussen de oren zou zitten.” Gezien de 
symptomen adviseerde Herman haar om haar vitamine B-12 gehalte (en een intrinsieke factor, 
van belang voor opname door het lichaam) eens te laten onderzoeken. En dat bleek inderdaad 
te laag. Iets wat regelmatig voorkomt, maar waar artsen in eerste instantie dus kennelijk niet 
aan denken. Gelukkig is er nu de vereniging Arts en Voeding, die veel werk verzet op dit terrein.

Goede voorbeelden
Roos vraagt wat de overheid, de provincie zou kunnen doen. Dalila vindt dat de overheid de 
toegang tot gezond voedsel makkelijker zou moeten maken. Dat kan bijvoorbeeld door 
introductie van een basisvoedselinkomen: gratis groente en fruit voor mensen die dat nodig 
hebben. “Zo besparen we kosten voor gezondheidszorg.” Anderen zijn voorstander van lessen 
over gezonde voeding op school. Hans stelt voor om dat door opa’s en oma’s te laten doen: zij 
weten hoe eten vijftig jaar geleden werd bereid en tegelijkertijd zijn zij dan zinvol bezig.

Ook ‘het systeem’ en wetgeving komen aan bod. De provincie zou gezonde gemeenten kunnen 
ondersteunen, door deuren te openen die nu voor hen dicht blijven. Regels zouden initiatieven 
van betrokken Brabanders niet in de weg mogen staan. Op ander vlak zouden de regels 
strenger mogen. Waarom wordt er de een na de andere vergunning gegeven aan 
fastfoodketens? Niet alleen economische argumenten zouden moeten worden meegewogen, 
maar juist ook gezondheidsaspecten. 

Hans en Herman houden ten slotte een pleidooi voor een kritische benadering van medisch-
wetenschappelijke onderzoeken, bijvoorbeeld naar het effect van een voedingsstof. “In de 
medisch-wetenschappelijke wereld draait alles om evidence based medicine. De randomised 
clinical trial wordt in deze wereld gezien als de gouden standaard. Het is een perfecte tool 
gebleken voor pharma-therapeutisch onderzoek, maar het is minder geschikt voor 
gezondheids- en lifestyle-gerelateerd onderzoek”, aldus Hans. Beter is kennis toetsen aan de 
praktijk, door de effecten over een langere periode te meten. Dat gebeurt nu ook met 
GezondDorp. Herman vult aan: “Onze onderzoeksmethoden zijn aan vernieuwing toe, waarbij 
we ‘toegepaste evidence’ ook gaan waarderen als kennis.”

Passie en gedrevenheid
Tot slot vat Myrtille Verhagen van de Provinciale Raad Gezondheid samen wat ze heeft 
gehoord. “Vooral veel passie en gedrevenheid.” Ze hoort ook kritiek op ‘het systeem’ en 
pleidooien voor een holistische benadering. Wat de provincie daarmee doet? Gezondheid kan 
stevig meegenomen worden in de vernieuwing van de landbouw in Brabant. “In feite gaat het 
niet om vernieuwing van de landbouwstrategie, maar om het denken over een nieuwe voedsel- 
en consumentenstrategie. Hierbij kunnen we misschien ook meer praten over rollen en minder 
over doelgroepen en sectoren. Dat is iets om over door te denken”, aldus Myrtille. 

Ook biedt de nieuwe Omgevingswet kansen. “Hoe richt je de omgeving zo in dat het maken van 
gezonde keuzes gemakkelijker wordt? Hoe kun je met een vergunningenbeleid sturen op het 
vestigen van meer gezonde bedrijven? En hoe kunnen we experimenteerruimte organiseren om 
praktijkkennis over gezond eten en drinken en gezond gedrag op te doen?” De deelnemers 
hebben in ieder geval veel stof tot nadenken geboden voor de provincie. 
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