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'Ats er geen evidenceII 5, ff iOeten we zo rge n

Peter Weijs studeerde 'Voeding van de

mens' aan de toenmalige Landbouwuniver-

siteit Wageningen. Hij promoveerde in ry93
en verbleef als postdoc in het buitenland.

"Ondezoek is helemaal miin ïing', maar ik

voelde me geen voedingskundige en wilde

breder werken. Onderwijs was een logische

keuze en ik kon meteen terecht bii de oplei-

ding Voeding & Diëtetiek van de Hogeschool

van Amsterdam."

Dr. ir. Weijs werd aangesteld als docent

voedingsleer, vooral om dit vak meer diep-

gang te geven. Dat was een aanbeveling

van de v is i ta t iecommissie d ie de ople id ing

kort daarvoor had beoordeetd. Diepgang is

nog atti id het betangrijkste aandachtspunt

van Weijs: "ln het competentiegericht on-

derwiis zijn we erg veel aandacht aan het

proces gaan besteden. Het bti jft een uitda-

ging om de werkvormen zo te kiezen dat

diepgang bij studenten voldoende wordt

behaatd.  Voor mezel f  heb ik  besloten dat

ik  d ie d iepgang moest  gaan behalen door

in de prakti jk te gaan werken, dus naast

het onderwijs."

Onderzoeksbegele ider  VU mc

Dat was voor Weijs ook de reden om ja te

zeggen op hetverzoekvan hetVU medisch

centrum om diëtisten te gaan begeleiden

bij onderzoek. Hij werkt daar twee dagen

in de week en begeleidt een team diëtis-

ten. Aan de HvA werkt hij eveneens twee

dagen. Zijn huidige functie daar is coórdi-

nator afstudeerprojecten en onderzoek.

"Dat is een erg leuke combinatie, want ik

doe eigenli jk op beide plekken hetzelfde,

alleen zitten de mensen die ik begeleid in

een andere fase. En voor mijzelf is dit ook

heel leerzaam: ik doe onderzoek en ben

nauw betrokken bii de prakti ik."

Oproep aan d iët is ten

Weijs doet zelf ook onderzoek. "Hier op de

HvA hebben wij bijvoorbeeld een prachtig

Voedingslab. Onze studenten werken daar-

in samen met studenten van de Academie

voor L ichamel i ike Opvoeding.  Maar wat  ik

graag zou witlen, is dat er meer samen-

werking komt met diëtisten uit de regio. Er

staat bijvoorbeeld een 'Bodpod', een soort

luchtvariant van de onderwaterweging,

waarmee we het l ichaamsvetpercentage

meten. We doen nu nogvooral onderzoek

naar de effectiviteit van leefsti j ladviezen

bil mensen met overgewicht, maar dat kan

ook bil andere type patiënten. Door samen-

dat die er l<* r*ï'

werking met de prakti ik zouden we hierin

veel  meer kunnen bereiken.  Als  er  geen

evidence voor de effectiviteit van de be-

handeling is, moeten we zorgen dat die er

komt! Bij deze roep ik diëtisten op om sa-

men te werken. lk sluit op voorhand geen

enkel onderwero uit."

Masterople id ing

"0pleidingen wil len krit ische studenten

ople iden,  d ie moeten kunnen analyseren,

oplossingen bieden en innoveren", aldus

Weijs. "Hiervoor zijn onderzoeksvaardig-

heden nodig. Het competentiegericht on-

derwijs levert daar een goede bijdrage aan,

maar hbo-opleidingen zijn natuurli ik geen

onderzoeksopteidingen. Zelf onderzoek

doen is noodzaketijk." Studenten V&D heb-

ben sinds drie jaar de mogeli jkheid door te

studeren aan de masteropteiding'Voeding

& Gezondheid 'van de VU. Ook h ier  is  Wei js

bil betrokken. "Deze master is onderdeel

van de opleiding Gezondheidswetenschap-
pen.  Ook d iêt is ten kunnen inst romen.  Na

een doorstroomjaar (het derde jaar) kunnen

ze de master in een jaar afronden. Hiervan

bestaat ongeveeÍ een halfjaar uit een prak-

ti jkopdracht. De master bevat twee modu-

tes Ctinicat Nutrit ion (l en l l) met voorbeel-

den uit de klinische diëtistische prakti ik.

Weiis: "Hoe meer diëtisten zich bekwamen

in onderzoeksvaardigheden, des te beter

het is voor de toekomst van het beroeo en

het hele werkvetd."
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