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Kwaliteit van 
adviezen 

wisselt sterk
De kwaliteit van gewichtsconsulenten 

varieert enorm en ook het lidmaatschap 
van de beroepsvereniging biedt geen 

garantie op een goede kwaliteit, 
blijkt uit mysteryonderzoek onder 

23 gewichtsconsulenten. 

Tekst Linda de Gouw

GEWICHTSCONSULENTEN
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afvallen

De helft van de  
gewichtsconsulenten 
informeerde niet naar 
medicijngebruik

Product
Gewichts-

consulenten

Uitvoering 
We lieten 4 vrouwe-
lijke mysteryshop-
pers met een licht 
tot matig overge-
wicht op consult 
gaan bij in totaal  

23 gewichtsconsu-
lenten. In 20 geval-
len ging het om een 
fysieke afspraak, in 
2 gevallen om een 
skypeconsult en  

1 afspraak verliep 
volledig via de 

website van de 
consulent. We be-

oordeelden de inta-
ke, het vragen naar 

algemene gegevens, 
de navraag van het 

voedingspatroon 
en het inhoudelijke 
advies van de ge-

wichtsconsulenten. 

wat & hoe

W
ie wil afvallen kan vaak 
terecht bij een gewichts-
consulent. Die is opge-
leid om voedingsadvie-

zen te geven en hulp te bieden bij 
afvallen. Maar hoe weet je nu welke goed 
is? Wij bezochten in het geheim 23 ge-
wichtsconsulenten en de onderlinge 
verschillen blijken groot, ook al hebben 
21 van de consulenten zich door hun 
lidmaatschap gecommitteerd aan de 
eisen van de Beroepsvereniging Ge-
wichtsconsulenten Nederland (BGN). 

Een belangrijke voorwaarde voor het  
werk van een gewichtsconsulent is dat  
de cliënt geen medische klachten heeft, 
want dan is advies en hulp aan een diëtist 
voorbehouden. Medische omstandighe-
den vragen namelijk om een medische 
benadering. Om die reden staat in het 
beroepscompetentieprofiel van de 
BGN-gewichtsconsulent dat die hier vóór 
of aan het begin van de eerste afspraak 
naar moet vragen. Zo moet de consulent 
de medische en dieetgeschiedenis van de 
cliënt nagaan en informeren naar ge-
zondheidsklachten.

Het is verbazingwekkend hoeveel con-
sulenten dit niet doen: 8 van de 23 sloe-
gen dit belangrijke onderdeel over. En de 
helft informeerde niet naar medicatie- 

en supplementengebruik. Verontrus-
tend. Vooral omdat het antwoord op 
deze vragen bepaalt of de gewichtscon-
sulent de cliënt überhaupt van voedings-
advies mág voorzien.

Als de belangrijke eerste stap is gezet, 
moet de BGN-consulent nog meer gege-
vens van de cliënt checken. Denk aan 
gewicht, lengte, de reden om te willen 
afvallen en het streefgewicht. Van de  
23 onderzochte consulenten vroegen er 
7 niet naar de motivatie van de cliënt, 
terwijl dit belangrijk is bij het stellen van 
de doelen en voor de verwachtingen van 
de cliënt. Verder vroeg de helft van de 
consulenten niet naar het streefgewicht 
dat de cliënt voor ogen heeft.

Omdat ook voldoende beweging een 
grote rol speelt bij je lichaamsgewicht en 
energiegebruik, is het belangrijk te vra-
gen naar sportbeoefening en de mate 
van dagelijkse activiteit, zoals tijdens het 
werk. Twee consulenten vroegen niet 
hoeveel de hulpvrager sport en vijf wa-
ren niet geïnteresseerd in de dagelijkse 
activiteiten. 

Eetdagboek
De meeste consulenten vroegen de mys-
teryshoppers meerdere dagen een eet-
dagboekje bij te houden voorafgaand 
aan de afspraak: meestal voor twee door-
deweekse dagen en één weekenddag, en 
in een enkel geval voor een hele week. 

Drie consulenten vroegen dit niet; zij 
deden tijdens de afspraak (uitgebreid) 
navraag van het eetpatroon. Het maakt 
eigenlijk niet zo veel uit, als er maar ge-
detailleerd naar het eetpatroon wordt 
gevraagd en het advies daarop wordt 
gebaseerd. Eén consulent laat de cliënt 
wel een eetdagboek bijhouden, maar 
heeft dit tijdens de afspraak niet paraat 
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Voedingsdagboek

  Voor consult digitaal  
bijhouden

  Voor consult schrif
telijk bijhouden

  Wel bijhouden, maar 
niet verteld of dit 
digitaal of schriftelijk 
moest

  Eetpatroon wordt 
tijdens consult  
besproken

  Dagboek ná consult 
bijhouden 

  Er wordt niet  
naar een eetpatroon 
gevraagd

en heeft zich verder ook niet voorbereid. 
Gevolg: de mysteryshopper mag op-
nieuw haar eetpatroon opsommen tij-
dens de afspraak.

Kauw langzaam
Ondanks dat alle mysteryshoppers het-
zelfde eetpatroon opgaven bij alle be-
zochte gewichtsconsulenten, liepen de 
adviezen sterk uiteen. Vijf consulenten 
gaven verre van gedetailleerde adviezen 
of algemene adviezen voor eetgedrag, 
zoals ‘kauw langzaam’ of ‘probeer de 
hele dag door te blijven eten, dat houdt 
de motor aan de gang’. Op het eetpa-
troon van de cliënt werd hier nauwelijks 
ingegaan. 

Andere consulenten noemden juist 
weer heel specifieke producten. Zo advi-
seerde een consulent veel kaneel te eten 
– omdat deze suiker zou afbreken – en 
om minder gist te gebruiken.

Niettemin moeten alle BGN-gewichts-
consulenten zich bij hun aanbevelingen 
aan de Schijf van Vijf houden, die begin 
2016 door het Voedingscentrum werd 
vernieuwd. Eenderde van de gewichts-
consulenten baseerde zijn advies nog op 
de oude Schijf van Vijf die tot en met 
2015 van kracht was of week met zijn 
advies af van de huidige Richtlijnen  
Goede Voeding van de Gezondheids-

raad. Deze richtlijnen hanteert het Voe-
dingscentrum voor de Schijf van Vijf.

Zo zagen we dagmenu’s waarin vruch-
tensap en smoothies werden genoemd, 
terwijl deze niet in de Schijf van Vijf 
staan. Eén gewichtsconsulente adviseer-
de bijvoorbeeld sandwichspread op 
brood te eten en een ander deed aardap-
pelen in de ban. Ook adviseerde een 
aantal consulenten roomboter te smeren 
in plaats van margarine of halvarine. 
Terwijl dit allemaal niet past in de Schijf 
van Vijf.

Gelukkig was er ook één consulent die 
erg goede en gedetailleerde adviezen gaf 
op basis van het eetpatroon van onze 
mysteryshopper. Deze consulent be-
schreef aan de hand van de Richtlijnen 
Goede Voeding van de Gezondheidsraad 
10 knelpunten in het voedingspatroon en 
gaf de cliënt per knelpunt praktische 

Gewichts- 
consulent 
versus diëtist
Er is geen specifieke voorop
leiding nodig voor de oplei
ding gewichtsconsulent die 
in deeltijd binnen een jaar 
kan worden voltooid via een 
opleidingscentrum zoals de 
LOI. BGNgewichtsconsulen
ten behoren te adviseren 
volgens de Richtlijnen Goe
de Voeding van de Gezond
heidsraad en de adviezen  
uit de Schijf van Vijf van het 
Voedingscentrum. Verder 
mogen ze geen medisch 
voedingsadvies geven of 
cliënten behandelen die 
medisch voedingsadvies 
nodig hebben. 

Een diëtist daarentegen 
heeft een beschermd be
roep, dat alleen mag worden 
uitgeoefend na een succes
volle voltooiing van een 
hboopleiding, die meestal 
vier jaar in beslag neemt en 
waarvoor wel specifieke 
toelatingseisen gelden. Een 
diëtist is een paramedicus 
die, in tegenstelling tot een 
gewichtsconsulent, cliënten 
met gezondheids of medi
sche klachten mag behande
len en adviseren.

Alle consulenten  
raadden het crash
dieet van 1000  
kilocalorieën af
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Gewicht

  Consulenten  
die dit meten

  Consulenten  
die dit niet meten, 
maar vragen
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MEER INFORMATIE
consumentenbond.nl/
gewichtsconsulent

Als je een gewichtsconsu
lent wilt raadplegen voor 
hulp bij verstandig afvallen, 
herken dan een goede con
sulent met deze tips. Ge
bruik je medicijnen of heb je 
gezondheidsklachten, ga 
dan naar een diëtist.

1 Zeg bij het maken van de 
afspraak dat je verwacht 
gedetailleerde en persoonlij
ke adviezen te krijgen om je 
voedingspatroon en je eetge
drag aan te kunnen passen.

2 De consulent moet, bij voor
keur bij het maken van de 
afspraak, vragen naar je me
dische situatie en gezond
heidsklachten. Als je ge
wichtsklachten iets te maken 
hebben met je medische 
conditie mag een gewichts
consulent je namelijk niet 
behandelen, maar moet  
die verwijzen naar  
een diëtist of huisarts. 

adviezen om haar doelen te behalen. 
Een andere fijne uitkomst van ons 

onderzoek is dat alle consulenten een 
crashdieet van 1000 kilocalorieën afraad-
den. Met zo’n dieet zou je volledig over-
gaan op maaltijdvervangers zoals shakes. 
Er was wel één consulent die een recept 
meegaf voor een ‘verbrandingssoep’ die 
het lichaam zou reinigen. 

Tarieven
Door het grote verschil in kwaliteit blijkt 
het lastig erachter te komen naar welke 
gewichtsconsulent je het best kunt gaan. 
Ingeschreven staan bij de beroepsvereni-
ging geeft niet altijd de garantie op een 
kwalitatief goed advies, zo blijkt. Kan het 
tarief van de gewichtsconsulent dan 
misschien nog wat sturing geven? 

Ook dat blijkt lastig vanwege de grote 
verschillen en de diverse uitkomsten. 
Want de consulent die €15 rekende voor 
een onlineconsult gaf een veel beter ad-
vies op maat dan de consulent die zichzelf 
€85 per uur waard vindt. De meeste con-
sulten kosten rond de €60 per uur. En dat 
is best veel als je de pech hebt een alge-
meen advies te krijgen.  ■

3 Als de consulent niet 
vraagt waarom je wilt afval
len, wat je verwachtingen 
zijn en hoeveel je beweegt, 
kan die je geen degelijk ad
vies geven.

4 De Gezondheidsraad noch 
het Voedingscentrum staat 
achter adviezen om hele 
groepen voedingsmiddelen 
te schrappen, zoals koolhy
dratenbronnen als brood en 
aardappelen. Een gewichts
consulent mag dergelijke 
adviezen dus ook niet geven.

5 Ben je na een afspraak met 
een gewichtsconsulent niet 
tevreden? Ga dan eerst met 
de consulent in gesprek. 
Kom je er samen niet uit, dan 
kun je een klacht indienen 
bij de BGN (mits de consu
lent aangesloten is bij deze 
beroepsvereniging).

Tips &  
alarmbellen

Middelomtrek Medicijn- en 
supplementengebruik

Medische situatie en 
gezondheidsklachten 

  Consulenten 
die dit meten

  Consulenten 
die dit niet  
meten

  Consulenten die 
hiernaar vragen

  Consulenten  
die hier niet naar 
vragen

  Consulenten die 
hiernaar vragen

  Consulenten  
die hier niet naar 
vragen
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Behandelen kan, 
genezen niet
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scoren magertjes

WIL JE BEWUSTER EN  
GEZONDER LEVEN?
Met de tips en adviezen van de Gezondgids blijf je fitter 
en vitaler. Kijk meteen op consumentenbond.nl/gezondgids 
en kies de aanbieding die bij je past.

HAAL ’M  
IN HUIS
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