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Er wordt veel geloof gepredikt en 
verkocht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

marketing 
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•  Verkoopt gezegende pennen waarmee je volgens hem 
niet kunt zakken voor een examen ; 

•  Koopt de pennen in voor € 0,15 en verkoopt ze na zijn 
zegening, voor een prijs tussen € 1 tot € 20 ; 

•  De pastoor beweert dat de pen efficienter werkt als je er 
meer voor betaalt ;  

•  De pennen vinden gretig aftrek, vooral na de getuigenis 
van één van zijn volgelingen op zijn Facebookpagina: 
"Mijn zoon is niet de slimste, maar met de gezegende 
pen en met de hulp van god haalde hij een ruime 
voldoende op zijn examen”. 

Spits 28 oktober 2015 om 13:59 door A. de 
Jong 

Sham Hungwe,  een zelfverklaarde 
goeroe uit Zimbabwe, 

Een zelfverklaarde voedingsgoeroe uit 
Zuidlaren….. 

•  Koopt DETOX kruiden voor € 1 op de markt en verkoopt 
ze in verschillende varianten voor € 70 tot €146 per kuur 
….; 

•  Legt uit dat hoe duurder de kuur is hoe effectiever de 
gifstoffen worden afgevoerd......; 

•  Kan niet uitleggen om welke gifstoffen het gaat en hoe 
dat werkt......; 

•  MAAR, zijn klanten zweren dat zij zich beter voelen…! 

•  Dus, HET werkt… 
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Er wordt veel geloof gepredikt en 
verkocht 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is de werkelijkheid? 

marketing 
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•   
Voeding is emotie 

Het internet is deels ‘n soap, vol met 
“fake news” 

Wat kun je nog geloven 
 
 

Are we connected…? 
Spreken wij over het zelfde….? 

Hebben wij dezelfde kennisbasis 
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Een ander blikveld 
 geeft een andere waarneming  

•  Je neemt details waar, 
•  Die krijgen “betekenis in context”… 
•  De oude geërodeerde boomwortel brengt “levenskracht die versterkt”!  

Wat oppervlakkig aan ons verschijnt heeft onze onmiddelijke 
aandacht voor een oordeel.   
Wij moeten vaker de vraag stellen Waarom? Wat zijn de feiten 
op de achtergrond? Klopt het? 
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During a 70 yrs life time 
•  You spent ≈ 50.000 hours on eating and drinking 
•  You consume > 55.000.000 Kcal 
•  You drink > 65.000 liters of fluid 
 

 http://www.freewebs.com/teacherjem/apps/photos/photo?photoid=12904625 
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•  So, every individual should be a nutrition expert… 
 
•  And, if you talk about my food you talk about ME! 
•  My food is “EMOTION”! 
 

One week of 
food and drink in 
a German family 

     Ik kies en eet 
 

Maar, het is de voedingsindustrie die mij dik 
maakt! 

 
Maar …AND EMOTION……. 
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•  Communicatie is de weg naar zichtbaarheid en daardoor 
naar publieke waarneming en invloed en het internet is 
HET grote medium geworden voor velen 

•  Het internet is zowel een bron van informatie als een 
bron van angst, wantrouwen en verwarring!  

•  Kent u de valkuilen? 

De waarheid van het internet… 

Maar..... 

•  Is het internet waar zelfbenoemde experts “van alles 
kunnen roepen” een betrouwbare gids? 

•  Hoe weet je nou wie of wat betrouwbaar is? 

•  Hoe weet je of iemand een echter inisder is- een echt 
“track record” heeft? 
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John de Mol- MAX tv. 7 Jan 2014 
•  “Iedere idioot kan een geloofwaardige mening op internet 

zetten. Als je dat dan leest weet je niet wat er achter zit…..” 
 
•  Er is vrij spel voor kwakzalvers… 

Foto van  http://www.mediacourant.nl/?p=49520 

De consument is de weg kwijt!  
Wie en Wat kunt u nog geloven? 

•  Het geloof van een hele reeks zelfbenoemde goeroes 
op het internet 

•  Het nieuws in de krant:  “energiedrankjes zijn giftig”?
net? 

•  De uitspraak in “Broodbuik” è “gluten veroorzaakt 
vele ziekten en brood maakt dik”? 

•  De uitspraken van het Voedingscentrum - Nederlandse 
Gezondheidsraad ‘dat dit onjuiste informatie is”? 
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Wat is de echte waarde van een 
lekenboek? 
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ASSCHER • BRINKMAN •MERKEL • OBAMA • PLASTERK •ROEMER
VAN ROMPUY • DI RUPO • RUTTE • SAMSOM •SAP •WOLFSEN

PAUL STAMSNIJDER

Attention = POWER 
MARKETING = Power  
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Van zaadje tot mond è veel partijen 

Overheid & 
controle organen 

Levensmiddelen 
producent 

De Verkoper 

Landbouw 

De consument 
 

U 
 supply chain 

EU-Politiek 

Machinerie & 
Technologie 

Gezondheid 
adviseur 

 
Zijn alle partije

n betrouwbaar? 

Behartig
en zij M

IJN  belangen 

 

Wie mag ik nog vertrouwen 

https://www.youtube.com/watch?v=EVUediTNLiE 
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http://www.nrcnext.nl/blog/author/trueb/ 

Op de grens van….. 

De speelruimte 

Een paar stellingen voor vandaag 

•  Alles is onderling verbonden! 

•  Door teveel te kijken naar één specifiek detail raken wij vaak de 
context kwijt. 

•  Wij focussen bij voorkeur op snel voordeel, winst maken. Maar, 
hebben wij zicht op onvoorziene, niet bedoelde gevolgen? 

•  Meer vlees consumptieè klimaat veanderingen è droogte, 
overstromingen è voedselbeschikbaarheid 

•  “Fat blocker” voor afslankenè vette ontlasting è verstopte 
rioleringen 
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Energiebalans 

•  Bij calorieën overschot  è opslag als vet 
•  Bij calorieën tekort è afbraak vet en eiwit 

(spieren) 
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    Eiwit/aminozuren balans  
 
 
 
 
 
      Stikstof in     Stikstof uit 

  
Bij een negatieve balans worden lichaamseigen eiwitten 
afgebroken om in de aminozuurbehoefte te kunnen 
voorzien 

Het niet bedoelde gevolg……. 

24 > 

Verlies aan veerkracht tegen ziekte!  
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Ondervoeding: ook in Nederland! 
Te weinig energie, eiwit en micronutriënten 

Voldoende energie 
maar te weinig 
micronutriënten 
 

 Stanga Z et al. 2004  
 

•  Uit onderzoek blijkt dat 
15-25% van ouderen die 
thuis wonen kwalitatief 
ondervoed zijn 

1.  In ziekenhuizen zijn 
25-45% opgenomen 
ouderen ondervoed 

2.  In verzorgingshuizen liggen 
de cijfers tussen 17-65%! 

Ondervoeding  bij  ouderen 
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Normale energie-inname            Energie-inname ouderen  
- Man   1600+ Kcal    - Man   <1000 Kcal 
- Vrouw  1200+ Kcal   - Vrouw  < 800 Kcal 

 
•  Minder eten è ook lagere inname van voedingsstoffen:   

–  Eiwitten 
–  Calcium, Magnesium 
–  Zink, ijzer  
–  Vitamine D, K, foliumzuur, B vitaminen 
–  Etc.  

•  Dit heeft effect op o.a. botten, spieren, immuun systeem en 
weerstand tegen ziekte.  

Ondervoeding bij ouderen: WAAROM? 

1/3 patiënten in zorg ondervoed   
(NRC 13 sept. 2006) 

•  Universiteit  Maastricht „ondanks alle initiatieven” de 

afgelopen jaren nauwelijks  verbeterd. 

•  Onderzoek bij 36.000 patiënten en 364 zorginstellingen, 

ziekenhuizen, thuiszorginstellingen en verpleeghuizen. 

•  Door een tekort aan eiwitten, koolhydraten en vitamines 

gaan de lichaamsfuncties van patiënten achteruit. 
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•  Minder weerstand è sneller ziekte 
•  Slechte wondgenezing 
•  Meer infecties 
•  Verhoogde co-morbiditeit / mortaliteit 
•  Hoger geneesmiddelen gebruik 
•  Instabiliteit è vallen è botbreuken 
•  Inactiviteit, spierverlies 
•  Doorliggen,  
•  Trombose 
•  Depressie 
•  Verwarring 
•  Etc.    

(NICE , 2005) 

Afname kwaliteit van leven Toename zorgkosten çè 

Impact van “ondervoeding” 

Waarom eten ouderen/zorgpatienten 
te weinig? 

•  Wat is er op de achtergrond wat wij niet goed waarnemen? 
•  Meer verstrekken heeft weinig zin! 
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Eiwit inname tijdens hospitalisatie 

Weijzen et al., unpublished observations 
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Het eiwit wordt wel vertrekt maar niet gegeten! 
Waarom niet? 
•  Eetlust gebrek? 
•  Smaakt/ruikt het niet lekker? 
•  Consistentie? 
•  Verkeerd moment? 
•  ..? 

Sterker bij 
ondervoeding 
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KWETSBAARHEID 
VAN OUDEREN 

•  Osteoporose + weinig spierkracht 
è vallen è botbreuken 

 
•  Botfractuur è zelfstandigheid 

kwijt è aanzienlijke sterfterisico  
 
•  Door vergrijzing zal het aantal 

heupfracturen 100-200% 
toenemen 

•  Maatschappelijke gevolgen en 
zorgkosten zijn enorm! 

•  Kern: blijf mobiel, sociaal actief 
en zelfstandig! Eet optimaal!  

Botbreuken è afhankelijkheid zorg 

Eet met mate 
Rood & bewerkt rood vlees, vis, schaaldieren  
 

Er is behoefte aan meer gezond voedsel 

Kies vooral voor 
Plantaardige oliën - onverzadigde vetten  

Eet meer: 
groenten, knollen, fruit, volkoren, 
noten & zaden 

Beperk: zout, suiker, alcohol, 
verzadigde- en transvetten 
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Voedingssupplementen zijn nodig 
als de basisvoeding te kort schiet! 

 
Supplementen zijn duur! 

 
Verbeter eerst de basisvoeding en 

eetomstandigheden! 
 

Als die kloppen wordt er meer 
gegeten en zijn supplementen niet 

meer nodig 

“Blue Zones” relatief veel koolhydraten, 
matig vlees en vis, weining VET  è oudste 

mensen van de wereld 
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Blue Zone Sardinië 

Eat to 100! 



20 

Blue zones kenmerken 

1.  Dagelijks bewegen 
 
2.  Geef betekenis aan je leven,wees 

dankbaar voor het resultaat 
 
3.  Eet “wijs” 

•  Veel planten  
•  Een wijntje in de namiddag mag 
•  Stop bij 80% ….= genoeg 
 

4.  Wees sociaal actief / verbind!: 
•  Kies/biedt de juiste omgeving/

mensen om je heen 

Zuid America Tsimane- jager verzamelaars  

•  De Tsimane hebben een traditionele jager-verzamel-planten cultivatie 
leefstijl 

•  72% van hun voeding bestaat uit koolhydraat, 14% eiwit, 14% vet.  

Kaplan et al Lancet 2017; 389: 1730–39  

The Tsimane, hebben het 
laagst gerapporteerde 
hart- en vaatziekten 
voorkomen in de wereld!  
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Gezondheidsraad NL- Richtlijnen goede voeding 2015  

Ouderen en zorg: Verbetering van consumptiemomenten, -
keuzemogelijkheden en –ambiënte is een must! 

Questions?  Ask me! 

brounshfc@gmail.com 


