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Bij lage(n) 

Een groeiend deel van de bevolking heeft een of meerdere chronische 
aandoeningen. Hierbij komt steeds meer aandacht voor het belang van een 
gezonde leefstijl als geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie. Voeding is een 
belangrijke leefstijlfactor. Volgens de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 
veroorzaakt ongezonde voeding 8 , 1 % van de totale ziektelast en €6 miljard aan 
zorguitgaven. 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

De Gezondheidsraad heeft al de Richtlijnen Goede Voeding (RGV) voor de gezonde 
bevolking gepubliceerd. Deze vormen de basis voor voedingsadviezen en de Schijf 
van Vijf. Er is echter onduidelijkheid over welke voedingsadviezen een positief 
effect hebben bij de behandeling van patiënten met een chronische aandoening. 
Om voeding in te kunnen zetten bij de behandeling van chronische aandoeningen, 
is er behoefte aan een solide wetenschappelijk gefundeerd advies hierover. 

Adv iesaanvraag Gezondhe idsraad 
Ik wil u vragen om advies uit te brengen over de toepasbaarheid van de 
Richtlijnen Goede Voeding (RGV) voor mensen met cardiometabole aandoeningen 
(hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en nierziekten) en mensen met een 
verhoogd risico hierop. Ik verzoek u bij de beantwoording van de adviesvraag mee 
te nemen welke ziekte specifieke aanpassingen van de RGV eventueel nodig zijn 
voor mensen met cardiometabole aandoeningen of met een hoog risico hierop. 
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Tot slot 
Ik verzoek u om mij spoedig, maar uiterlijk 1 januari 2022, van een advies te Directie voeding, 
voorzien. Daarbij vraag ik u om in uw reactie aan te geven wat de planning voor p r " ° ^ i d s b e s c h e r T n i n 9 e n

dit adviestraject is en wanneer ik uw advies kan verwachten. 
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