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Plantaardig in plaats van dierlijk? 
 

Coby Wijnen schrijft: 
“De onderbouwing van dit dieet komt uit een Australische richtlijn voor voeding en dwarslaesie 
die uitgaat van 50% niet-zetmeelrijke groenten, 25% eiwit, inclusief vlees, vis, tofu, eieren, 
noten, bonen en (magere) kaas en 25% volkorenproducten, zetmeelrijke producten als haver, 
quinoa, mais, linzen en meergranenbrood. De keuze voor plantaardige eiwitten door de 
auteurs van het Sit Smart Dieet is dus niet volgens de Australische richtlijn en is daarmee een 
eigen invulling van de auteurs.” 
https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/224677/ACI_Eat_for_Healt
h_Nutrition.pdf 
 
 

De auteurs schrijven op pagina 11: 
“AUSTRALISCHE RICHTLIJNEN VOOR DWARSLAESIE 90% PLANTAARDIG 
Australië bleek zijn tijd ver vooruit te zijn qua voedingsrichtlijnen voor mensen met een 
dwarslaesie. 
 
De Australische overheid was de eerste ter wereld die, in samenwerking met de NSW Agency 
for Clinical innovaton (ACI), de NSW State Spinal Cord Injury Service, en de grote Australische 
ziekenhuizen, al in 2002 speciale voedingsrichtlijnen opstelde voor mensen met een 
dwarslaesie.  
 
Dit deed de overheid om mensen met een handicap in het uitgestrekte Australië op die manier 
de mogelijkheid te bieden tot werkelijke zelfregie en secundaire complicaties met de juiste 
voeding te voorkomen. ‘Even’ een arts bezoeken is, voor het grote aantal Australiërs dat zeer 
afgelegen woont, immers geen vanzelfsprekendheid. 
 
In 2014 werden de oorspronkelijke richtlijnen aangepast, en werd er een nagenoeg geheel 
plantaardig voedingsmodel geïntroduceerd: 50% niet zetmeelrijke groenten, 25% eiwitten (bij 
voorkeur plantaardig) en 25% volle granen en zetmeelrijke groenten. 
(www.aci.health.nsw.gov.au). Dit model is de basis geweest voor de Sit Smart Dieet 
Voedingsschijf.” 
 

Auteurs schrijven op pagina 14: 
“Het is wetenschappelijk aangetoond dat een overwegend plantaardig voedingspatroon, zoals 
gepubliceerd in de Lancet en JAMA, het meest effectief is voor de behandeling van obesitas, 
diabetes type 2 en cardiovasculaire aandoeningen, en effectiever is dan farmacotherapie. Is 
het dan niet aannemelijker en logischer om deze voedingsrichtlijnen te hanteren, in plaats van 
de Schijf van Vijf?”  
 
 

https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/224677/ACI_Eat_for_Health_Nutrition.pdf
https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/224677/ACI_Eat_for_Health_Nutrition.pdf
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“Wij zijn van mening van wel. Daarom ontwikkelden wij Het Sit Smart Dieet: de eerste 
voedingstherapie voor het voorkomen en behandelen van de secundaire complicaties bij een 
rolstoelbestaan. Het is een evidence-based, praktisch en kosteneffectief alternatief voor de 
achterhaalde voedingsrichtlijnen in revalidatiecentra, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Daarbij 
is het een pleidooi voor voeding als volwaardig onderdeel van de behandeling tijdens de 
revalidatie - in plaats van ‘bijzaak’ of ‘sluitstuk’, zoals nu nog altijd het geval is.” 
 

Auteurs schrijven op pagina 55: 
“NAAR AUSTRALISCH MODEL 
De gezonde voedingsschijf voor rolstoelers hebben wij ontwikkeld op basis van de Australische 
voedingsrichtlijnen voor mensen met een dwarslaesie. De Australische overheid was de eerste 
ter wereld die, in samenwerking met de NSW Agency for Clinical innovaton (ACI) en de grote 
Australische ziekenhuizen, al in 2002 speciale voedingsrichtlijnen opstelde voor mensen met 
een dwarslaesie. In 2014 werden de oorspronkelijke richtlijnen aangepast, en werd er een 
nagenoeg geheel plantaardig voedingsmodel geïntroduceerd: 50% niet zetmeelrijke groenten, 
25% eiwitten (bij voorkeur plantaardig) en 25% volle granen en zetmeelrijke groenten. Dit 
model is de basis geweest voor de Sit Smart Voedingsschijf. Wij hebben het model aangepast 
naar de huidige stand van de wetenschap. Wij hebben het Australische model aangepast naar 
de huidige stand van de wetenschap.” 
 

Reactie DSLM: 
Mevrouw Wijnen heeft moeite met begrijpend lezen of citeert bewust verkeerd. De auteurs 
schrijven namelijk helemaal niet, zoals deze mevrouw Wijnen beweert, dat de keuze voor 
plantaardige eiwitten door de auteurs van het Sit Smart Dieet niet volgens de Australische 
richtlijnen is en daarmee een eigen invulling van de auteurs. 
 
In het zelfde voorwoord schrijven auteurs namelijk dat ze de voedingsrichtlijnen bij de 
behandeling van chronische (leefstijl)aandoeningen in zorginstellingen van de American 
Medical Association (AMA) hebben toegepast: “Het is wetenschappelijk aangetoond dat een 
overwegend plantaardig voedingspatroon, zoals gepubliceerd in de Lancet en JAMA, het meest 
effectief is voor de behandeling van obesitas, diabetes type 2 en cardiovasculaire 
aandoeningen, en effectiever is dan farmacotherapie.” 
 

Conclusie:  
Auteurs schrijven dat het Australische voedingsmodel als basis heeft gediend voor het Sit 
Smart Dieet, aangepast met de meest actuele voedingsrichtlijnen van de AMA bij chronische 
aandoeningen. Mevrouw Wijnen verdraait de feiten, trekt de verkeerde conclusies en liegt 
tegen haar lezers. 
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Coby Wijnen schrijft: 
“Wij vinden dat de Australische brochure voor mensen met een dwarslaesie redelijk aansluit 
op de Nederlandse Schijf van Vijf en, met individuele aanpassingen, goed bruikbaar is voor 
rolstoelers in het algemeen.” 
 

Reactie DSLM: 
Wat bedoelt mevrouw Wijnen? Dat de Schijf van Vijf lijkt op het Australische Healthy Spinal 
Cord Injury Plate Model? Dat is opmerkelijk, omdat als mevrouw Wijnen het Australisch 
voedingsmodel goed zou hebben bestudeerd, ze had kunnen constateren dat dit overwegend 
voedingsmiddelen betreft van plantaardige oorsprong (90%). Wat bedoeld mevrouw Wijnen 
met ‘wij’, ze schreef de recensie toch alleen? 
 
Wat mevrouw Wijnen persoonlijk vindt is niet wetenschappelijk, en hieraan wij hebben geen 
enkele boodschap. Een goed onderbouwde mening zou voor ons interessant kunnen zijn of 
wetenschappelijke richtlijnen. 
 
Het is zorgelijk dat mevrouw Wijnen nooit eerder van het Australische model heeft gehoord, 
pas nadat ze dit heeft gelezen in het Sit Smart Dieet. Nochtans is dit model onder 
internationale toonaangevende diëtisten in de revalidatiewereld een bekend model. 
 

Mevrouw Wijnen schrijft: 
“De Nederlandse schijf van vijf is wetenschappelijk onderbouwd en wordt steeds aangepast 
aan nieuwe inzichten.” 
 

Reactie DSLM: 
Steeds? De laatste officiële richtlijnen goede voeding stammen uit 2015. De richtlijnen 
daarvoor stammen uit 2006. Bij een tussenperiode van 9 jaar lijkt het ons dat er geen sprake 
is van ‘steeds’ mevrouw Wijnen. Het laatste advies dat de Gezondheidsraad heeft uitgebracht 
over voeding voor overgewicht en obesitas stamt uit 2003. Dat is inmiddels 16 jaar geleden. 
Wat is één van de voornaamste problemen bij personen met een dwarslaesie…overgewicht 
en  verborgen obesitas? 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-
voeding-2015 
 
De Nederlandse Schijf van Vijf wetenschappelijk onderbouwd? Ja, de Schijf van Vijf is 
wetenschappelijk onderbouwd voor gezonde mensen met een gezonde BMI, niet bedoeld 
voor mensen met één of meerdere chronische aandoeningen. De Schijf van Vijf is 
wetenschappelijk onderbouwd binnen het Nederlandse consensusmodel. D.w.z. dat onder 
voedingswetenschappers geen éénduidigheid is over bijvoorbeeld het gebruik van 
plantaardige oliën.   
 
Dat de Schijf van Vijf integraal de wetenschappelijke onderbouwing en hoeveelheden 
aanhoudt van de Gezondheidsraad is niet het geval. De gezondheidsraad adviseert 90 gram 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015
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volkoren producten (brood, graanproducten en aardappelen) per dag. De schijf van vijf 
adviseert bij mannen 6 – 8 boterhammen per dag ( 90 gram volkoren producten komt neer op  
2,5 snee brood per dag). Over eigen invullingen gesproken mevrouw Wijnen! 
 

Reactie DSLM: 
Wat zegt de Gezondheidsraad over de eigen richtlijnen goede voeding? 
 
“1.3 Doel, domein en doorwerking 
In tegenstelling tot het advies van 2006 zijn in de huidige richtlijnen geen specifieke 
aanbevelingen opgenomen voor overgewicht of een ongewenste gewichtstoename en voor 
lichamelijke activiteit.1 In 2003 heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht over 
overgewicht en obesitas.3 Indien gewenst, zou de raad op enig moment dit advies kunnen 
herzien.” https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-
goede-voeding-2015 (2/7) 
 
 
“Ziektebeeldspecifieke richtlijnen vallen buiten het domein van dit advies. Hoewel de 
Richtlijnen goede voeding gericht zijn op de algemene bevolking, zijn ze ook van belang voor 
veel patiëntgroepen. Sommige patiëntgroepen hebben echter specifieke voedingsrichtlijnen 
nodig. Dergelijke ziektebeeldspecifieke voedingsrichtlijnen komen niet aan de orde in dit 
advies” 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/werkwijze-commissie-
richtlijnen-goede-voeding 
 

Wat zegt de bekende Professor Hanno Pijl – Leefstijl en Voedingsexpert over de 

Schijf van Vijf en diabetes? 
 
Minder brood voor mensen met diabetes type 2 
Pijl: ’Het advies om minder koolhydraten te nemen, wijkt wel af van de Richtlijnen Goede 
Voeding en de Schijf van Vijf. Pijl: ‘De Gezondheidsraad adviseert minimaal 90 gram volkoren 
brood en andere volkoren graanproducten per dag. Het Voedingscentrum heeft dat advies 
vertaald naar grote hoeveelheden volkoren brood: 4-5 boterhammen per dag voor vrouwen 
en 6-8 voor mannen. Dat is echt een verkeerd advies voor mensen met diabetes type 2!’. Wie 
gelooft u eerder? Mevrouw Wijnen of endocrinoloog professor Pijl? 
 
 

Mevrouw Wijnen Schrijft: 
“Ook past de Schijf van Vijf in het voedingsmodel met meer plantaardige en minder dierlijke 
voeding (publicatie The Lancet 2019). Diëtisten passen deze nieuwe inzichten toe in hun 
adviezen en hebben geen enkel probleem met rolstoelers die vegetarisch of veganistisch willen 
eten, maar dan wel op een verstandige manier, zonder tekorten aan voedingsstoffen. De 
opmerking van de auteurs dat diëtisten niet gewend zijn te denken in plantaardige eiwitten is 
daarom onzin.” 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/werkwijze-commissie-richtlijnen-goede-voeding
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/werkwijze-commissie-richtlijnen-goede-voeding
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Reactie DLSM: 
De AMA-voedingsrichtlijnen die de auteurs volgen worden omschreven als een WHOLE FOOD 
PLANT BASED voedingspatroon. Een dergelijk voedingspatroon is niet vegetarisch noch 
veganistisch.  
 
De nieuwe strategie van mevrouw Wijnen en het voedingscentrum is om te beweren dat de 
Schijf van Vijf lijkt op de revolutionaire Canadese Schijf van Drie. Dat is lezersbedrog: de 
Canadese Schijf van Drie heeft zuivel en vlees als volwaardige op zichzelf staande 
voedingsschijf volledig geëlimineerd. https://food-guide.canada.ca/en/ 
 
Dat is fundamenteel anders dan de Schijf van Vijf. De Schijf van Vijf impliceert namelijk dat 
zuivel en vlees essentiële voedingsgroepen zijn. Dat is een elementair verschil. Het 
Voedingscentrum haast zich meestal bij vragen over de Canadese Schijf van Drie om te 
vermelden dat er toch nog steeds vlees en zuivel in de Canadese Schijf van Drie zit. Ja, maar 
dat gaat omgerekend om ongeveer een flinke duim aan vlees, en dat is natuurlijk heel wat 
anders dan de algemene adviezen van het Voedingscentrum, en het advies van mevrouw 
Wijnen om minstens een halve liter melk per dag te drinken bij cerebrale parese. 
 
Gebruik je geen zuivel en vlees? Dan ontstaan er direct voedingsstoffen te korten volgens het 
Voedingscentrum en mevrouw Wijnen. M.a.w. volgens het Voedingscentrum en mevrouw 
Wijnen zullen over niet al te lange tijd berichten verschijnen dat Canadezen ernstige 
voedingsstoffen tekorten oplopen na het eten volgens de nieuwe Schijf van Drie. Dit is 
natuurlijk volkomen larie en apekool.  
 
Deze nieuwe Canadese voedingsrichtlijnen zijn gebaseerd op de eerder genoemde richtlijnen 
van de AMA. Weet u nog? Voedingsrichtlijnen bij chronische aandoeningen? In Canada was 
het idee ontstaan dat wanneer meer dan de helft van de algemene bevolking overgewicht 
heeft of minstens één andere chronische leefstijlaandoening, het voedingspatroon en 
richtlijnen hierop moet worden aangepast. Bovendien een voedingsmodel dat daadwerkelijk 
preventief werkt bij de gezonde bevolking met een gezonde BMI.  
 
Een slimme gedachtegang toch? De NVD heeft de kennissynthese Voeding als behandeling 
van chronische ziekten beoordeeld, maar tot op heden nog niet de koppeling gemaakt dat 
meer dan de 50% van de Nederlandse bevolking te kampen heeft met één of meerdere 
chronische (leefstijl)aandoeningen, het algemene voedingsmodel dan ook hierop moet 
worden aangepast. 

I) https://www.nvdietist.nl/images/NVD_Nieuws/NVD_NIeuws_nr.12_27_juni_201
7/Factsheet_kennissynthese.pdf 

II) https://bit.ly/33mUqgi 
 
Overigens heeft de Canadese overheid pas op advies en onder lichte druk van de Amerikaanse 
USDA toch, zij het zeer beperkt, dierlijke voedingsmiddelen toegevoegd, máár niet als 
essentiële voedingsgroep.  
 

https://food-guide.canada.ca/en/
https://www.nvdietist.nl/images/NVD_Nieuws/NVD_NIeuws_nr.12_27_juni_2017/Factsheet_kennissynthese.pdf
https://www.nvdietist.nl/images/NVD_Nieuws/NVD_NIeuws_nr.12_27_juni_2017/Factsheet_kennissynthese.pdf
https://bit.ly/33mUqgi


Bijlage 1: Inhoudelijke reactie op recensie diëtiste Coby Wijnen   
 

  

 

Mevrouw Wijnen beweert in essentie, door de Sit Smart voedingsrichtlijnen zonder relevante 
onderbouwing te veroordelen, dat de voedingsrichtlijnen van de AMA tekorten geeft aan 
voedingsstoffen bij mensen met chronische aandoeningen. 
 
U gelooft toch zelf niet mevrouw Wijnen dat de behoudende American Medical Association, 
uitgever van de JAMA, na 15 jaar onderzoek op basis, van RCT’s, epidemologische studies, 
meta-analyses en observational studies richtlijnen publiceert, en zijn overgenomen door het 
American College of Cardiology en de Bundesärtzekammer in Duitsland, als dit zou leiden tot 
tekorten aan voedingsstoffen? 
https://www.pcrm.org/news/news-releases/ama-passes-resolution-hospitals-should-
provide-plant-based-meals-and-remove 
 
De beweringen van mevrouw Wijnen zijn niets anders dan persoonlijke meningen, die niet 
wetenschappelijk zijn onderbouwd. Mevrouw Wijnen veegt jarenlang onderzoek door 
topwetenschappers in één keer van tafel.  
 

Volwaardig?  
 

Mevrouw Wijnen schrijft 
“Ondanks de suppletie van vitamines en mineralen is een voeding volgens deze principes 
onvolwaardig in eiwit, calcium en ijzer. Het is heel ingewikkeld om binnen de kaders van het 
dieet te komen tot een volwaardige voeding met voldoende energie, eiwit en micronutriënten. 
Bij rolstoelers met ondervoeding, decubitus of andere ontregelingen kan deze voedingswijze 
het herstelproces vertragen en benadelen.” 
 

Reactie DSLM: 
Mevrouw Wijnen onderbouwt haar bovenstaande bewering niet.  
 
Wij vermoeden dat mevrouw Wijnen bedoelt (en denkt) dat rolstoelers een tekort zouden 
kunnen krijgen aan eiwitten, vitaminen en mineralen door een whole food plant based 
voedingspatroon te volgen. Het vermoeden bestaat dat mevrouw Wijnen de eiwittransitie in 
de wereld van dierlijke naar plantaardige eiwitten niet heeft meegekregen.  
 
In lijn met de internationale adviezen en richtlijnen van belangrijke onderzoeksinstellingen 
hebben auteurs correct onderbouwd dat eiwitten voornamelijk van plantaardige oorsprong 
moeten komen. Dit wordt zeer duidelijk uitgelegd op de website van Harvard Medical School, 
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/protein/ maar ook de 
auteurs onderbouwen dit zeer degelijk in het boek. 
 
 
 

https://www.pcrm.org/news/news-releases/ama-passes-resolution-hospitals-should-provide-plant-based-meals-and-remove
https://www.pcrm.org/news/news-releases/ama-passes-resolution-hospitals-should-provide-plant-based-meals-and-remove
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/protein/
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(Bron: Harvard Medical School) 
 
 

Reactie DSLM: 
Het wordt duidelijk dat de recensie van mevrouw Wijnen een wirwar is aan persoonlijke 
meninkjes en niet onderbouwde beweringen. Het maakt een nogal verwarde indruk, en toont 
een gebrek aan kennis, omdat haar kritiek in strijd is met de internationale consensus onder 
toonaangevende voedingswetenschappers als het gaat om voeding en chronische 
aandoeningen. 
 
Ten aanzien van eiwitten is voornamelijk de bron (plantaardig) en niet de hoeveelheid van 
belang, zoals wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond. Mevrouw Wijnen vermeldt dit 
nergens in haar recensie.  
 
Wij zien het gebrek aan kennis van actuele richtlijnen bij mevrouw Wijnen ook terug in haar 
adviezen, zoals in de PowerPoint presentatie Voeding en Cerebrale Parese uit 2018. 
https://www.bosk.nl/cms_file.php?fromDB=12547&forceDownload 
 

 
 

https://www.bosk.nl/cms_file.php?fromDB=12547&forceDownload
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Evidence-based? 
 

Mevrouw Wijnen schrijft: 
“De onderbouwing van het Sit Smart Dieet oogt in eerste instantie degelijk, maar is dat zeker 
niet. Het is gebaseerd op eigen ideeën van de auteurs, zijnde niet-deskundigen op het gebied 
van voeding. Het is jammer dat een zo extreme, zelfverzonnen voedingswijze onterecht wordt 
verheerlijk tot hèt dieet voor rolstoelers en is mogelijk schadelijk voor rolstoelers die met 
onvoldoende kennis diet dieet gaan naleven.” 
 

Reactie DLSM: 
Wederom debiteert mevrouw Wijnen klinkklare onzin. Wij vallen in herhaling, maar de 
auteurs hanteren de meeste actuele wetenschappelijke inzichten op het gebied voeding en 
chronische (leefstijl)aandoeningen. 
 
Nogmaals mevrouw Wijnen, de auteurs hanteren de richtlijnen van de prestigieuze AMA en 
het innovatieve PCRM. Het is dus geen zelfverzonnen of extreme voedingswijze. Of mevrouw 
Wijnen heeft het boek niet gelezen, heeft het niet zorgvuldig gelezen of interpreteert bewust 
verkeerd om de niet-geïnformeerde lezer op een dwaalspoor te brengen. In alle drie de 
gevallen is dit stuitend te noemen, en illustreert dit tevens het failliet van het NTVD, door 
gebruik te maken van dit soort ondeskundige diëtisten voor hun magazine.  
 
Mevrouw Wijnen schrijft dat de auteurs niet-deskundigen zijn op het gebied van voeding. Dit 
is een nietszeggende zin. Ook bij deze bewering moeten wij gissen wat mevrouw Wijnen 
bedoelt. 
 
Wij vermoeden dat ze bedoelt dat beide auteurs geen diëtisten zijn. Maar mevrouw Wijnen, 
het feit dat beide auteurs geen diëtisten zijn, maakt nog niet dat beide geen specialisten zijn 
op het gebied van voeding. Dat zijn beide auteurs namelijk wel. Beide auteurs zijn 
zorginnovators, en auteur Annemarie de Vries-Postma is tevens een ervaringsdeskundige na 
40 jaar rolstoelgebonden te zijn door een dwarslaesie. 
 
Tegen wil en dank, is zij opzoek moeten gaan naar een voedingspatroon om letterlijk te 
overleven. Mede doordat veruit de meeste NVD-diëtisten tot op de dag van vandaag geen 
expertise hebben op het gebied van dwarslaesie en voeding, zoals ook mevrouw Wijnen. 
Mevrouw Wijnen gebruikt een voedingsmodel dat niet is ontwikkeld en bedoeld voor 
personen met chronische aandoeningen. 
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Een tussenstap 
Even een tussenstap mevrouw Wijnen. Het zal u wellicht zijn ontgaan, maar de grootste 
innovators op het gebied van voeding en leefstijl in de wereld hebben geen achtergrond als 
diëtist of voedingswetenschapper.  
 
Dr. Neal Barnard - de initiator en ontwikkelaar van de AMA-voedingsrichtlijnen - is van 
oorsprong psycholoog, en is pas op latere leeftijd arts geworden. 
https://www.pcrm.org/about-us/staff/neal-barnard-md-facc 
 
Dr. Dean Ornish heeft als eerste aangetoond dat door het volgen van een whole food plant 
based voedingspatroon het risico op cardiovasculaire aandoeningen geheel omkeerbaar 
kunnen zijn. Zelfs bij reeds geopenbaarde cardiovasculaire aandoeningen. 
http://deanornish.com/ornish-lifestyle-medicine/ 
 
Dean Ornish is cardioloog, en heeft geen opleiding diëtetiek gevolgd. Reeds vanaf 1970 
hanteerde Ornish in zijn revolutionaire gecombineerde leefstijlinterventie een whole food 
plant based dieet op basis van beschikbare wetenschappelijke bevindingen over de meest 
effectieve voedingsrichtlijnen bij chronische aandoeningen. 
 
Hieruit blijkt dat een opleiding tot diëtist niet nodig is om baanbrekend werk te verzetten, 
zoals beide auteurs hebben gedaan. Het is zelf een pre, omdat beide auteurs niet zijn 
beïnvloed door de beperkte mogelijkheden van de Schijf van Vijf bij de behandeling van 
chronische aandoeningen.  
 
De uitzonderingen daar gelaten zijn veel NVD-diëtisten verworden tot een sekte, die iedere 
kritiek op de Schijf van Vijf ervaren als een aanval op hun eigen existentie. Zoals vele 
voedingsexperts met mij ervaren, is de basishouding van het Voedingscentrum en in het 
kielzog de NVD zeer defensief bij nieuwe internationale evidence-based voedingsrichtlijnen.  
 
Dergelijk gedrag is in essentie geen wetenschappelijke houding. Net zomin als dat de Schijf 
van Vijf geen enkel wetenschappelijk bewijs bevat om te worden ingezet als preventieve en 
curatieve behandeling bij mensen met een dwarslaesie of door een andere neurologische 
aandoening rolstoelgebonden. 
 
Hiervoor heeft en kan mevrouw Wijnen geen wetenschappelijke bron citeren.  Een vilein 
pennetje hanteren en onwaarheden debiteren gaat haar duidelijk beter af.  
 
Wij hebben de moeite genomen om de adviezen van mevrouw Wijnen te lezen, en deze 
adviezen brengen ons terug naar de jaren 70. In een PowerPoint presentatie van november 
2018 zijn deze achterhaalde adviezen (zonder bronaanhaling) terug te lezen. Op de website 
van de BOSK notabene. https://www.bosk.nl/cms_file.php?fromDB=12547&forceDownload 
 
 
 

https://www.pcrm.org/about-us/staff/neal-barnard-md-facc
http://deanornish.com/ornish-lifestyle-medicine/
https://www.bosk.nl/cms_file.php?fromDB=12547&forceDownload
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Mevrouw Wijnen schrijft: 
“Het boek is chaotisch van opbouw. Daarom is het niet mogelijk een goede samenvatting te 
geven. Het geeft de lezer door de wirwar van losse adviezen geen beeld van hoe een 
verantwoorde Sit Smart voeding er uit zou kunnen zien of hoeveel voedingsmiddelen er globaal 
per dag nodig zijn. De claim dat het Sit Smart Dieet de eerste evidence-based voedingstherapie 
is”, is onzin, want er is geen enkel onderzoek uitgevoerd naar de effecten van déze voeding als 
leefstijl voor rolstoelers.” 
 

Reactie DSLM: 

Didactisch 

De opbouw van het Sit Smart Dieet is totaal niet chaotisch. Wij hebben bewust het boek laten 

redigeren door een specialist op het gebied van didactiek. Wij hebben tot dusver meerdere 

malen kunnen aantonen dat mevrouw Wijnen niet begrijpend kan lezen, en hierdoor zelf erg 

verward en chaotisch overkomt.  

Wederom gaat mevrouw Wijnen de fout in door te stellen dat er geen enkel onderzoek is 

uitgevoerd naar de effecten van het Sit Smart voedingsmodel.  

Gecombineerde Leefstijlinterventie 

Zoals beschreven in het boek Sit Smart Dieet is dit voedingsmodel ingebed in een door ons 

ontwikkelde gecombineerde leefstijlinterventie. 

Wij hebben het dieet toegepast bij controlegroepen, en hebben een inclusieve 

gecombineerde leefstijlinterventie ontwikkeld genaamd GLI-TOTAAL. Voor deze interventie 

hebben wij in juli 2018 een erkenningstraject aangevraagd en in december 2018 hebben wij 

deze gepubliceerd bij het RIVM. 

In april 2019 heeft het RIVM aangegeven dat deze interventie voldoet aan alle voorwaarden, 

en na vele documenten verder zijn wij in de fase beland dat de commissie de mate van 

effectiviteit gaat beoordelen op basis van onze proces- en effectevaluatie. 

Vanwege de successen bij rolstoelers onder de deelnemers hebben wij als WTZi-stichting 

besloten een specifieke aanvullende interventie te ontwikkelen voor rolstoelers genaamd GLI-

SIT SMART. 

Taskforce Team ACRM 

De voorpublicatie heeft geleid tot een uitnodiging voor beide auteurs om zitting te nemen in 

het Taskforceteam Lifestyle Medicine van het ACRM, geleid door twee directeuren van het 

American College of Lifestyle Medicine onder auspiciën van Harvard Medical School. In 

november 2019 zullen beide auteurs deze positie aanvaarden, en afreizen naar de Verenigde 

Staten.  

U begrijpt mevrouw Wijnen dat dergelijke wereldvermaarde zorg- en onderzoeksinstellingen 

niet in zee gaan met personen die niet evidence-based werken. 
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Mevrouw Wijnen is degene die niet evidence-based werkt. Nochtans heeft mevrouw Wijnen 

ruim 30 jaar de tijd gehad om een eigen voedingsmodel te ontwikkelen, maar heeft blijkbaar 

nooit de behoefte gevoeld een dergelijk model te ontwikkelen voor een hele grote kwetsbare 

groep die op de dag van vandaag een hoog-risico heeft op het ontwikkelen van chronische of 

levensbedreigende aandoeningen. 

Liever blijft mevrouw Wijnen vasthouden aan de richtlijnen goede voeding, met alle 

gezondheidsrisico’s van dien. Deze laatste bewering zullen wij verderop onderbouwen. 

Haar recensie is geen recensie, maar een artikel om de auteurs in diskrediet te brengen. Wat 

ook de reden hiervan mag zijn, behoort dit niet thuis op de website van de NTVD. Het is 

natuurlijk wel laster en dat zullen wij aanvechten. Bovendien maakt mevrouw Wijnen zichzelf 

belachelijk met haar recensie. Het is echter nog veel schandaliger dat ze niet bezig is met de 

doelgroep die ze zegt te bedienen, maar te voorzien van leugens en misinformatie. 

Reactie DSLM: 
Omdat wij graag integer werken zijn wij opzoek gegaan naar publicaties van mevrouw Wijnen. 

Dit was nog lastig om te vinden, omdat niet alles gratis toegankelijk is. Zoals eerder in dit 

schrijven vermeld is op internet een PowerPoint presentatie Voeding en Cerebrale Parese d.d. 

3 november 2018 van mevrouw Wijnen terug te vinden die gratis toegankelijk is. Het 

document ontbeert de benodigde wetenschappelijk bronnen als onderbouwing bij haar 

verouderde voedingsrichtlijnen. 

De recente adviezen van mevrouw Wijnen in het geval van ondergewicht bij cerebrale parese 

van november 2018 ontberen iedere wetenschappelijke onderbouwing (zie hieronder). Bij 

chronische aandoeningen is de inname van verhogen van suiker en zuivel (verzadigde vetten) 

wel het laatste dat de wetenschappelijke literatuur voorschrijft, zelfs de Schijf van Vijf.  
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Mevrouw Wijnen schrijft 
“Het Sit Smart Dieet verheerlijkt wordt tot hèt dieet voor rolstoelers en is mogelijk schadelijke 

voor rolstoelers die met onvoldoende kennis dit dieet gaan naleven.” 

Reactie DSLM: 
Ook hier onderbouwt mevrouw Wijnen haar bewering niet dat het mogelijk schadelijk is om 

het Sit Smart Dieet te volgen, en is haar bewering enkel op te vatten als stemmingmakerij. 

Bovendien is het hanteren van de Schijf van Vijf bij chronische aandoeningen eerder gevaarlijk, 

dan een aanbeveling, zoals medeauteur professor Gerjan Navis van de Kennissynthese 

voeding als behandeling van chronische ziekten stelt. https://www.lc.nl/friesland/Hoogleraar-

voeding-en-geneeskunde-Volgen-voedingsrichtlijn-kan-in-de-zorg-zelfs-gevaarlijk-zijn-

24350100.html 

Navis nefroloog en hoogleraar voeding en geneeskunde stelt: “Voedingsrichtlijnen in de zorg 

zijn niet alleen achterhaald, ze kunnen ronduit gevaarlijk zijn.” Dit zei Gerjan Navis in april 

2019 op het jaarlijkse wetenschapssymposium van Medisch Centrum Leeuwarden. 

 

https://www.lc.nl/friesland/Hoogleraar-voeding-en-geneeskunde-Volgen-voedingsrichtlijn-kan-in-de-zorg-zelfs-gevaarlijk-zijn-24350100.html
https://www.lc.nl/friesland/Hoogleraar-voeding-en-geneeskunde-Volgen-voedingsrichtlijn-kan-in-de-zorg-zelfs-gevaarlijk-zijn-24350100.html
https://www.lc.nl/friesland/Hoogleraar-voeding-en-geneeskunde-Volgen-voedingsrichtlijn-kan-in-de-zorg-zelfs-gevaarlijk-zijn-24350100.html
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Onvoldoende en onjuiste onderbouwing 
 

Mevrouw Wijnen schrijft: 
“Het wetenschappelijk bewijs over de voordelen van het vervangen van dierlijke eiwitten door 
plantaardige eiwitten overweldigend genoemd. Als onderbouwing wordt de studie van Song 
(JAMA, 2016) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5048552/) gebruikt. Echter, 
Song concludeert dat de inname van dierlijk eiwit, met name bewerkt rood vlees, werd 
geassocieerd met een hoger risico op overl_den door hart- en vaatziekten. Dit effect er niet 
voor vis en gevogelte. Die relatie werd gezien bij minstens één leefstijlrisico (roken, hoog 
alcoholgebruik, overgewicht/obesitas en fysieke inactiviteit). Mensen met een ongezonde 
leefstijl aten meer rood (bewerkt) vlees dan mensen met een gezonde leefstijl. Het advies 
vlees, vis, melk en eieren uit de voeding te verwijderen wordt nergens in de publicatie 
genoemd.” 
 

Reactie DSLM: 
Mevrouw Wijnen beweert dat auteurs het volgende hebben geschreven over de publicatie 

van Song (JAMA, 2016) : “Het advies vlees, vis, melk en eieren uit de voeding te 
verwijderen wordt nergens in de publicatie genoemd.” 
 
Wat hebben auteurs nou echt geschreven? En wat heeft Song nou daadwerkelijk 
geadviseerd op basis van zijn onderzoek 
 

Auteurs schrijven: 
“Maar niet alle eiwitten zijn gezond, en een hoge inname van dierlijke eiwitten wordt 
geassocieerd met overgewicht, sterfte door hart- en vaatziekten – vooral bij personen met 
minstens 1 leefstijl risicofactor - en een verhoging van het totale sterfterisico (Hernández-
Alonso et al. Clin. Nutr. April 2016). Tegelijkertijd wordt een hoge inname van plantaardige 
eiwitten juist geassocieerd met de afname van gewicht, sterfte door hart- en vaatziekten, risico 
op en beroerte en totaal sterfte. (T. Campbell. J Geriatr Cardiol, Mei 2017; Mingyang Song, MD 
et al. JAMA, Okt. 2016).” 

 

Reactie DSLM: 
Zoals te lezen valt schrijven de auteurs nergens dat vlees, vis, melk en eieren uit de voeding 
moet worden verwijderd. Wij zullen dit nog verder staven door het gehele hoofdstuk over 
eiwitten toe te voegen als bijlage bij dit schrijven.  
 
Het betreft hier wederom een voorbeeld waarin mevrouw Wijnen auteurs woorden in de 
mond legt die auteurs niet hebben opgeschreven. Auteurs hebben conform de aangehaalde 

onderzoeken beschreven dat plantaardige eiwitten de voorkeur hebben boven dierlijke 
eiwitten. Dit van wege het feit dat dierlijke eiwitten worden geassocieerd met een 
verhoging van het totale sterfte risico.  
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Waarom schrijven auteurs dit? 
Ze proberen een omdenken te bewerkstelligen bij diëtisten en zorgprofessionals in de 
revalidatiezorg. In de revalidatiezorg heerst nog steeds een hardnekkige eiwitmythe dat 
patiënten enorme hoeveelheden dierlijke eiwitten nodig hebben en eiwitten in het algemeen 
voor specifieke ziektebeelden. Deze voedingsrichtlijn is reeds decennia lang achterhaald, en 
ontbeert iedere steekhoudend wetenschappelijk bewijs.  

 
Ook mevrouw Wijnen is een adept van deze verouderde, achterhaalde voedingsrichtlijn. Zoals 
eerder geschreven in onze reactie adviseert mevrouw Wijnen in november 2018 juist 
voornamelijk dierlijke eiwitbronnen, en zelfs ongeklopte slagroom, of discutabele 
plantaardige vetten als halvarine en margarine en het verhogen van geraffineerde suiker (?!) 
bij cerebrale parese. De onderbouwing voor deze adviezen worden niet vermeld door 
mevrouw Wijnen.  

 
Overigens halen auteurs meer bronnen aan die mevrouw Wijnen wijselijk niet bespreekt. 

 

Mevrouw Wijnen schrijft: 
“Ook beschrijven de auteurs dat een overwegend plantaardig dieet leidt tot twee 
keer zoveel gewichtsverlies als b_ traditionele diabetesdiëten en dat het de 
insulinegevoeligheid in meer dan welk ander dieet verhoogt. Veleba (Nutrients, 2016) 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5133059/)onderzocht de effecten 
van een energiebeperkt vegetarisch dieet (- 500 kcal) en een conventioneel 
energiebeperkt diabetes dieet (-500 kcal) b_ mensen met diabetes type 2 op fysieke 
training. De mensen met een vegetarisch dieet presteerden na 12 weken iets beter. 
Gewichtsverlies en insulinegevoeligheid werden niet onderzocht.” 
 

Reactie DSLM: 
Mevrouw Wijnen probeert de indruk te wekken dat de auteurs de onderbouwing dat 
een overwegend plantaardig dieet leidt tot twee keer zoveel gewichtsverlies als bij 
traditionele diabetesdiëten en dat het de insulinegevoeligheid in meer dan welk ander 
dieet verhoogt hebben gebaseerd op de volgende bron: Veleba (Nutrients, 2016) 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5133059/) 
 
Mevrouw Wijnen voegt hieraan toe dat in dit onderzoek gewichtsverlies en 
insulinegevoeligheid niet werden onderzocht. 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5133059/
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Wat hebben de auteurs nou daadwerkelijk geschreven?  
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Wat staat er in de aangehaalde bron: Veleba (Nutrients, 2016)? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5133059/) 
 

In dit artikel wordt het effect bekeken op de lichamelijke conditie als reactie op aerobe 
oefeningen bij patiënten met diabetes type 2 bij een vegetarisch en een carnivoor dieet. 
 
Hierbij worden de resultaten gebruikt van het onderzoek van Kahleova et Al.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21480966,. 
 
Dezelfde onderzoeker Kahleova is tevens onderzoeker bij Veleba (Nutrients, 2016) 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5133059/). 
 
 

 
 
In bovenstaande printscreen is te lezen dat insuline gevoeligheid toeneemt en dat 2 x zoveel 
gewichtsverlies wordt bereikt met een vegetarisch dieet dan met een carnivoor dieet. 

 
Mevrouw Wijnen blijkt niet alleen nonchalant en gemakzuchtig, maar heeft moeite met de 
reikwijdte en de context te bepalen van onderzoeken. 
 
Bovendien is de vraag wat mevrouw Wijnen hiermee wil bereiken. De wetenschappelijke en 
intellectuele capaciteiten van mevrouw Wijnen lijken beperkt, en de samenhang van de Sit 
Smart richtlijnen ontgaat haar volkomen. Mevrouw Wijnen heeft zich ten onrechte een positie 
aangemeten van specialist op dit gebied, en heeft waarschijnlijk bij een gebrek aan echte 
specialisten zich deze rol geclaimd: in het land der blinden is éénoog koning. 
 
Mevrouwen Wijnen haalt allerlei termen door elkaar, weet het onderscheid niet tussen 
vegetarisch, veganistisch en whole food plant based. Nochtans is dit zeer cruciale kennis en 
informatie. 
 
Wij hebben inmiddels meer dan overweldigend aangetoond dat de recensie van mevrouw 
Wijnen zeer onbetrouwbaar is, en verwijzen haar classificatie dat het Sit Smart Dieet 
‘onbetrouwbaar’ zou zijn naar het rijk der fabelen. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5133059/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21480966
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5133059/


Bijlage 1: Inhoudelijke reactie op recensie diëtiste Coby Wijnen   
 

  

 

Mevrouw Wijnen schrijft dat het boek onbetrouwbaar wordt, doordat auteurs vreemde 
verwarrende en onjuiste uitspraken doen. Alsof beide auteurs volslagen idioten zijn die alles 
uit hun duimzuigen, en te kwader trouw zouden zijn. 
 

Mevrouw Wijnen schrijft: 
Mevrouw Wijnen veinst dat de volgende uitspraak van de auteurs vreemd en verwarrend is: 
 
“Eiwitten uit plantaardige bronnen zijn al aminozuren. Deze komen dus in optimale staat je 
lichaam binnen”. (pagina 59). 
 
Referenties zouden volgens mevrouw Wijnen hierbij ontbreken.  
 

Reactie DSLM: 
Auteurs onderbouwen hun teksten en alle referenties staan in of bij de tekst. Mevrouw Wijnen 
haalt geen referenties aan om de uitspraak van de auteurs te weerleggen.  Als mevrouw 
Wijnen niet bekend is met het feit dat plantaardige eiwitten al aminozuren zijn dan zou ik u 
willen adviseren terug de schoolbanken in te gaan, en geen patiënten meer te adviseren. 
Simpel gezegd moeten dierlijke eiwitten eerst worden omgezet naar aminozuren, dat is bij 
plantaardige eiwitten niet het geval. Dat zijn al aminozuren. Wat mevrouw Wijnen vreemd en 
verwarrend vindt is ons niet duidelijk.  
 

Mevrouw Wijnen schrijft: 
Volgens mevrouw Wijnen is onderstaande uitspraak van auteurs echt onzin: 
 
“Want de werkelijkheid is dat (rolstoel)sporters, ook degenen die aan krachttraining doen, echt 
maar iets meer eiwitten nodig hebben; eiwitten die gemakkelijk worden verkregen door het 
nemen van iets grotere porties plantaardige eiwitten (bonen, linzen, quinoa) om zo aan 
voldoende calorieën te komen”. (pagina 62). 
 
Aan de uitspraak is namelijk niets vreemds. Dit zou namelijk basiskennis moeten zijn van een 
diëtiste. Opvallend genoeg citeert mevrouw Wijnen niet de gehele tekst uit het uitgelichte 
kader. Vervolgens geeft mevrouw Wijnen een onjuiste interpretatie aan dit kader, en beweert 
mevrouw Wijnen dat de referenties bij dit kader ontbreken. Dat is niet het geval. 
 

Reactie DSLM: 
Mevrouw Wijnen neemt beide auteurs de maat door te liegen en te bedriegen, uitspraken en 
aangehaalde bronnen te verdraaien. De samenhang van alle onderzoeken, als ook de 
medische gevolgen en implicaties ontgaat mevrouw Wijnen volkomen. 
 
 


