
Het MooDFOOD-project heeft 'evidence-based' conclusies verzameld over de rol van voeding bij 
het voorkomen van depressies. 

In het project werd bewijs onderzocht voor de rol van voedingsgroepen, voedingsstoffen, eetpatronen, 
voedingssupplementen, gewichtsverlies en voedingsgerelateerd gedrag (zoals mindful eten). 

Diëtisten kunnen een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van mensen bij het onderhouden 
van hun mentale gezondheid door middel van gezond eten. 

Samenvatting van concluSieS
PReventie van DePReSSie

•   Het eten volgens een gezond voedingspatroon, in 
overeenstemming met de Nederlandse voedingsrichtlijnen, 
kan symptomen van depressie bij de algemene bevolking 
verminderen. Groenten, fruit en vis zijn hierbij belangrijk.

•    Het gebruik van voedingssupplementen ter preventie van 
depressie wordt niet wetenschappelijk ondersteund. 

•   Bij mensen met obesitas kan gewichtsverlies de symptomen van 
een depressie verminderen.

BeHanDeling van DePReSSie
•   Het eten volgens een gezond voedingspatroon kan een aanvulling 

vormen op de huidige behandeling om bij patiënten met een 
klinische depressie depressieve symptomen te verminderen.

•  Omega-3-supplementen (≥1g/dag EPA en DHA) kunnen een 
gering gunstig effect hebben op symptomen van depressie bij 
patiënten met klinische depressie die antidepressiva gebruiken.

PatiËnten ZonDeR De DiagnoSe 
KliniScHe DePReSSie:
Welk voedingsadvies kan ik geven om het risico op het
ontwikkelen van een depressie te verminderen?
Adviseer uw patiënten om elke dag te eten volgens een gezond 
voedingspatroon in overeenstemming met de Nederlandse 
voedingsrichtlijnen. Voor mensen met obesitas kan gewichtsverlies 
ook helpen om depressieve symptomen te verminderen.
Moet ik voedingssupplementen voorstellen?
Nee. Het gebruik van voedingssupplementen ter preventie van 
depressie wordt momenteel niet wetenschappelijk ondersteund.

PatiËnten met De DiagnoSe KliniScHe
DePReSSie:
Welk voedingsadvies kan ik patiënten met een klinische
depressie geven?
Net als bij het voorkomen van depressie kan een gezond
voedingspatroon helpen depressieve symptomen te verminderen bij
patiënten met een klinische depressie.
Moet ik voedingssupplementen voorstellen?
Omega 3-supplementen (≥1 g/dag EPA en DHA) kunnen een gering 
gunstig effect hebben op depressieve symptomen bij patiënten 
met een klinische depressie die antidepressiva gebruiken.

MooDFOOD wordt gefinancierd door 
het Zevende kaderprogramma van de 

Europese Commissie  
(FP7-KKBE-2013-2-1-01).

DePReSSie vooRKomen DooR miDDel van voeDing 

BelangRiJK - let oP
Wanneer patiënten zich met symptomen van depressie melden bij een eerstelijnszorgverlener is dat hét moment om ervoor te zorgen dat patiënten 
ondersteuning krijgen en worden doorverwezen naar de juiste zorgverlener op gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Hoewel een gezond voedingspatroon 
kan helpen depressieve symptomen te verminderen, en ook kan bijdragen aan de behandeling daarvan, is het geen vervanging van de juiste geestelijke 
gezondheidszorg en medicatie. Daarnaast mogen voedingssupplementen nooit de juiste geestelijke gezondheidszorg en medicatie vervangen. 

www.moodfood-vu.eu

HANDLEIDING VOOR DIËTISTEN  

Depressie is een van de grootste oorzaken van arbeidsongeschiktheid 
in Europa. Tot nu tot zijn diëtisten beperkt geweest in het doen van 
'evidence-based' aanbevelingen om mensen te ondersteunen bij het 
onderhouden van hun mentale gezondheid.

De resultaten van het MooDFOOD-project hebben daar verandering 
in gebracht. We kunnen nu zeggen dat het volgen van een gezond 
voedingspatroon kan helpen om symptomen van depressie te 
verminderen en zo de mentale gezondheid te ondersteunen.

Wat MOet Ik MIjn patIënten aDvIseren? 

Wat Is een gezOnD eetpatrOOn?

Minstens 200g
groente per dag

Minstens 200g fruit
per dag

Wekelijks
peulvruchten

1 portie (vette) vis
per week

Volkorenbrood 
en granen

Enkele porties zuivel en 
minstens 15 g ongezouten 

noten per dag, met af en toe 
gevogelte of eieren

Minder rood vlees
en bewerkt vlees
en hooguit 1 glas
alcohol per dag



COnCLUsIes DIe 'evIDenCe-BaseD' zIjn
Op het gebied van voeding en depressies is er veel gerapporteerd op basis van 
individuele wetenschappelijke studies. Dit heeft geleid tot vele opvattingen 
rondom de rol van individuele voedselproducten, voedingsstoffen en diëten 
bij depressie. Onjuiste rapportage van bewijs kan negatieve gevolgen hebben 
omdat het kan bijdragen aan voedselangst, kan impliceren dat de schuld van 
de depressie bij de persoon zelf ligt, of omdat  onjuiste opvattingen mensen 
ervan kan weerhouden om hulp te zoeken bij de geestelijke gezondheidszorg. 
MooDFOOD-onderzoekers hebben de resultaten van al het onderzoek naar 
voeding en depressie geïntegreerd om onderstaande ‘evidence-based’ 
conclusies te formuleren.

SteRK niveau van BeWiJS
Gebaseerd op consistent bewijs uit meta-analyse van gerandomiseerde gecontroleerde interventiestudies (RCT’s)
PReventie

•  Voedingssupplementen met vitamine D, de combinatie van vitamine B12 en foliumzuur, en 
multinutriëntsupplementen zijn niet doeltreffend voor het verminderen van depressieve symptomen bij de 
algemene bevolking.

•  Interventiestudies naar gewichtsverlies, alsmede bariatrische chirurgie, tonen aan dat gewichtsverlies depressieve 
symptomen bij mensen met obesitas vermindert.

BeHanDeling
•  Omega-3 supplementen (≥1 g/dag van EPA en DHA) hebben een gering effect op het verminderen van depressieve 

symptomen bij patiënten met een klinische depressie die antidepressiva gebruiken.
•  Vitamine B12 en foliumzuursupplementen zijn niet effectief in het verminderen van depressieve symptomen bij 

patiënten met een klinische depressie.

BePeRKt niveau van BeWiJS
Gebaseerd op consistent bewijs uit meta-analyse van prospectieve cohortstudies
PReventie

•  Het eten volgens een gezond voedingspatroon kan bijdragen aan het verminderen van depressieve symptomen bij 
de algemene bevolking.

•  Regelmatige consumptie van vis, groenten en fruit kan helpen om depressieve symptomen bij de algemene 
bevolking te verminderen.

•  Ongezonde voedingspatronen (bijvoorbeeld westerse voedingspatronen en voedingspatronen die gekenmerkt 
worden door bewerkte voedingsproducten) worden niet geassocieerd met de ontwikkeling van depressie bij de 
algemene bevolking.

BeHanDeling
•  Twee kleine interventiestudies tonen aan dat het eten volgens van een gezond voedingspatroon (zoals aanbevolen 

door de Nederlandse voedingsrichtlijnen) kan helpen om depressieve symptomen te verminderen bij patiënten met 
een klinische depressie.

niet eenDuiDige BevinDingen
Beschikbare onderzoeken laten een hoge mate van heterogeniteit of tegenstrijdige resultaten zien
PReventie

•  Hoewel er enkele aanwijzingen zijn dat ongezonde voedselgroepen zoals suiker en geraffineerde granen, evenals 
junk- of fastfood een invloed kunnen hebben op het ontstaan van depressie, zijn de huidige bevindingen over deze 
associatie niet eenduidig.

te Weinig onDeRZoeK
Er zijn te weinig studies uitgevoerd om conclusies te kunnen trekken
PReventie

•  Er is te weinig onderzoek om te concluderen dat individuele supplementen van individuele supplementen van 
magnesium, calcium, zink, selenium, foliumzuur, vitamine B6, vitamine B12 en omega-3 depressieve symptomen 
kunnen verminderen bij de algemene bevolking.

•   Er is te weinig onderzoek om te concluderen dat behandeling van vitaminetekorten met supplementen depressieve 
symptomen kan verminderen bij de algemene bevolking.

BeHanDeling
•  Er is te weinig onderzoek om te concluderen dat individuele supplementen van vitamine D, magnesium, selenium, 

zink, calcium, vitamine B6 en multinutriëntensupplementen effectief zijn in het verminderen van depressieve 
symptomen bij patiënten met een klinische depressie.

•  Er is te weinig onderzoek om te 
concluderen dat de behandeling van 
vitaminetekorten met supplementen 
depressieve symptomen bij patiënten met 
een klinische depressie kan verminderen.

•  Er is te weinig onderzoek om te 
concluderen dat gewichtsverlies kan 
helpen depressieve symptomen te 
verminderen bij patiënten met een 
klinische depressie en obesitas.
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Het voedingspatroon dat in verband werd gebracht met verminderde 
symptomen van depressie omvat het regelmatig eten van groenten,
fruit, volkorenbrood en granen, vis, peulvruchten en noten, gezonde
oliën (zoals olijfolie), weinig rood vlees, regelmatig gevogelte en 
zuivelproducten, en weinig alcohol.

Wetenschappelijk onderzoek suggereert dat elke verbetering van 
het voedingspatroon een positieve stap is voor mentale gezondheid.  
Dit sluit goed aan bij de gedragsactivatie methode om de leefstijl 
te veranderen waarbij  cliënten worden geholpen om te werken 
aan kleine, bereikbare doelen. Het onderzoek ondersteunt ook 

een geZonD eetPatRoon vooR mentale geZonDHeiD
het focussen op positief gedrag zoals ‘meer groenten eten’, in 
tegenstelling tot de nadruk leggen op het beperken van specifieke 
voedselproducten, aangezien het MooDFOOD-project aantoonde 
dat er te weinig studies zijn om te concluderen dat ongezonde 
eetpatronen symptomen van depressie kunnen verhogen.

Elementen van het voedingspatroon die symptomen van depressie
mogelijk kunnen verminderen, komen in het algemeen overeen met 
de Nederlandse voedingsrichtllijnen. De specifieke elementen die 
belangrijk zijn, worden hieronder beschreven:

Fruit en groenten
Eet ten minste 5 porties per dag 

vis en zeevruchten
Eet ten minste 1 portie duurzaam
gevangen vis of zeevruchten per week: bij
voorkeur vette vis

peulvruchten en noten
Eet wekelijks peulvruchten en minstens 15 
gram ongezouten noten per dag

volkorenbrood  
en granen
Ruil bewerkt eten, zoals wit brood 
en suikerrijke granen in voor 
volkorenproducten en producten met veel 
vezels, zoals volkoren graan/brood en 
pasta, bruine rijst, zemelen en haver. 

zuivelproducten
Gebruik enkele porties zuivel per dag

vetten en oliën
Kies gezondere plantaardige oliën die rijk 
zijn aan enkelvoudige onverzadigde en 
meervoudige onverzadigde vetzuren.

vlees
Eet minder rood vlees. Gevogelte en 
peulvruchten zijn een goed alternatief.

Bewerkt vlees
Eet minder rood vlees. Gevogelte en 
peulvruchten zijn een goed alternatief.

alcohol
Vermijd alcohol of drink hooguit 1 glas 
alcohol per dag

Lichaamsgewicht
Bereik en behoud een gezond 
lichaamsgewicht door het volgen van een 
gezond voedingspatroon. Voor diegenen 
met obesitas kan gewichtsverlies 
symptomen van depressie verminderen.

Wat veRDeR onDeRZoeK veRDient 
Er is een complexe interactie tussen voedingsgerelateerd 
gedrag, psychologische eetstijlen, mindful eten en depressie.
Voedingsgerelateerd gedrag en de daaruit resulterende inname 
van voedsel moet worden gezien als één systeem. Hoewel er 
momenteel onvoldoende

bewijs is om conclusies te trekken, zijn er aanwijzingen dat 
voedingsgerelateerde gedragsstrategieën, zoals mindful eten, kan 
helpen om symptomen van depressie bij de algemene bevolking 
te verminderen.



geDRagSactiveRing
er is aangetoond dat 
gedragsverandering:

✔  kan helpen bij het onder controle houden van 
diabetes type 2

✔  kan helpen om gewichtsverlies te realiseren bij 
mensen met obesitas

✔ kan helpen om lichamelijke activiteit te bevorderen
✔  kan helpen om depressie te behandelen en te 

voorkomen

een bewezen, door psychologen geaccepteerde 
strategie voor het bevorderen van een positieve 
gedragsverandering en mentale gezondheid.

Gedragsactivering is een vorm van cognitieve gedragstherapie die
wordt gebruikt bij de behandeling van depressie. Deze therapie doet 
veel meer dan alleen het behandelen van de depressie omdat is 
aangetoond dat de therapie mensen ook succesvol aanspoort tot 
gezonde gedragsveranderingen.

Terwijl men zich bij motiveringsgesprekken richt op het werken aan 
de motivering van cliënten en het uitlokken van hun eigen strategieën 
voor verandering, ligt de nadruk bij gedragsactivering meer op 
het ontwikkelen van vaardigheden om vooraf opgestelde oplossingen/activiteiten te 
realiseren. Gedragsactivering helpt om de cyclus van negatieve gedachten en gevoelens 
te doorbreken die mensen met symptomen van depressie ervaren. Het stimuleert 
mensen om positieve activiteiten te ontplooien die de waarden ondersteunen die het 
meest belangrijk voor hen zijn. Het opstellen van SMART-activiteiten en doelen die 
specifiek, meetbaar, realiseerbaar en realistisch en tijdgebonden zijn, helpen om een 
positieve bevestigingscyclus te vormen waarbij ontvangers van de therapie snel het gevoel 
krijgen dat ze iets bereiken en zich gesterkt voelen om gedragsverandering te realiseren. 
Leefstijlfactoren zoals voeding en lichamelijke activiteit zijn uitstekende factoren om deze 
activiteiten op te richten en gedragsactivering kan zowel aan individuele personen als aan 
groepen worden aangeboden. Activiteiten kunnen niet alleen bestaan uit elementen die 
direct een gezond voedingspatroon ondersteunen (zoals het eten van meer groenten, fruit 
en peulvruchten), maar ook uit gedragsstrategieën, zoals mindful eten. De belangrijkste 
elementen van gedragsactivering zijn:

•  zelfcontrole - door het bijhouden van voedsel- en stemmingsdagboeken om 
eetgedrag en voedselinname in de gaten te houden

•  Functionele analyse - het identificeren van gedragstriggers en drempels om 
gezond te eten en effectieve activiteiten en doelen op te stellen om dit aan te 
pakken. 

•   planning van activiteiten - helpt bij het prioriteren van gedragsveranderingen en 
het aanleren van gezonde gewoontes met een actieve focus op het terugdringen 
van vermijding van activiteiten en op verandering van gewoontes.

•  Het verbeteren van voedingsgerelateerd gedrag - met name het bevorderen van 
mindful eten

Het MOODFOOD-preventIeOnDerzOek
Hoewel primaire analyse van het 
MooDFOOD-onderzoek geen effect
liet zien van voedingsgerelateerde 
gedragsverandering op het ontwikkelen
van een klinische depressie, 
werd er in de secundaire 
analyse aangetoond dat 
deelnemers die het meest 
vaak aanwezig waren bij 
de therapiesessies na 1 
jaar wel degelijk minder 
klinische depressies 
ontwikkelden.



zie onze 
brochure ‘eten 
voor geestelijke 
gezondheid’ voor 
de beste tips en een 
handige controlelijst om 
patiënten en cliënten te 
helpen naar een gezond 
eetpatroon en een gezonde 
mindset toe te werken.

veelgeStelDe vRagen
Wat verOOrzaakt een DepressIe?
Iedereen heeft wel eens depressieve gevoelens en die vormen een 
normaal onderdeel van leed of verdriet. Maar wanneer depressieve 
gevoelens een blokkerende, langdurige stoornis worden die iemand bij 
het dagelijkse leven in de weg zit, kan mogelijk de diagnose klinische 
depressie gesteld worden. Hoewel de exacte etiologie onduidelijk 
blijft, is depressie een stoornis met vele factoren. Het risico op een 
depressie wordt bepaald door een complexe wisselwerking tussen 
sociale, omgevings- en biologische factoren, waaronder stressvolle 
ervaringen, genen, leefstijlfactoren (inclusief voeding) en hormonale 
acties van het brein.

Kunnen vitamineteKoRten een DePReSSie 
verOOrzaken?
Hoewel voedingssupplementen nodig kunnen zijn voor 
gediagnosticeerde tekorten, werd er in het MooDFOOD 
preventieonderzoek (als ook in het gehele MooDFOOD-project) 
geen ondersteunend bewijs gevonden dat het slikken van 
voedingssupplementen symptomen van depressie kan verminderen 
of een klinische depressie kan voorkomen in de algemene bevolking. 
Er is te weinig onderzoek om te concluderen dat het aanvullen van 
tekorten door middel van supplementen symptomen van depressie 
kan verminderen. Supplementen dienen alleen gebruikt te worden 
zoals geadviseerd in de Nederlandse richtlijnen. 

iS Het gunStige effect van geZonD eten
oP Het vooRKomen van een DePReSSie in
een kLInIsCH OnDerzOek BeWezen?
In het MooDFOOD-onderzoek, waarbij 1025 deelnemers uit 
heel Europa waren betrokken, kon niet worden bewezen dat 
voedingsgerelateerde gedragsactivatietherapie een depressie kon 
voorkomen. Maar het onderzoek liet wel gunstige effecten zien voor 
diegenen die het meest vaak aanwezig waren bij therapiesessies. 
Er zijn dus wel aanwijzingen dat de therapie nuttig kan zijn bij 
het voorkomen van depressies. Meta-analyse van prospectieve 
observatiestudies toont bovendien aan dat mensen die volgens 
een gezond voedingspatroon eten in de tijd minder kans hadden op 
het ontwikkelen van een depressie in vergelijking met mensen die 
een minder gezond voedingspatroon hadden. Dit biedt voldoende 
ondersteuning voor diëtisten om proactieve stappen te zetten in het
stimuleren van cliënten die symptomen van depressie vertonen 
om gezonde doelen te stellen voor het verbeteren van het 
voedingspatroon.

Kan BePaalD voeDSel HelPen om een 
DepressIe te vOOrkOMen?
Op dit moment is er te weinig onderzoek om conclusies te trekken 
over de rol van afzonderlijke voedselproducten bij de preventie 
van depressies. In meta-analyses van observationele studies werd 
wel bewijs gevonden dat het regelmatig eten van vis, groenten 
en fruit geassocieerd was minder symptomen van depressie. De 
resultaten over de relatie tussen ongezonde voedselproducten of 
voedselgroepen en symptomen van depressie zijn tegenstrijdig. 
Hoewel een hoge inname van toegevoegde suikers soms 
geassocieerd wordt met een toename van depressieve symptomen, 
kunnen er door het beperkt aantal studies en de grote variatie in 
de opzet ervan geen conclusies worden getrokken. Daarom  is het 
bevorderen van een gezond voedingspatroon, waarbij men zich richt 

meeR infoRmatie   
voor meer informatie, inclusief patiënteninformatie, wetenschappelijke informatie en 
een volledige referentielijst, ga naar www.moodfood-vu.eu

op voedselproducten die juist wel moeten worden gegeten, in plaats
van de producten die moeten worden vermeden, de beste manier 
om mensen te helpen bij het ondersteunen van hun geestelijke 
gezondheid.

iS Het BevoRDeRen van een geZonD 
voeDingSPatRoon vooR Het 
onDeRSteunen van De geeSteliJKe 
gezOnDHeID DUUrzaaM?
Het is nog nooit zo belangrijk geweest om duurzame voeding te 
stimuleren en het goede nieuws is dat een voedingspatroon dat goed
is voor de geestelijke gezondheid ook een voedingspatroon kan zijn dat 
milieuvriendelijk is. In het MooDFOOD-onderzoek werden deelnemers
via gedragsactivatie technieken aangespoord om hun voedingspatroon 
te verbeteren, onder andere door een regelmatige inname van 
groenten, fruit, peulvruchten, volkorengranen, gezonde oliën en 
vetarme zuivelproducten. Dergelijke veranderingen kunnen een 
positief effect hebben op het mileu omdat mensen een betere balans 
vinden tussen de energie-inname en energiebehoeften, minder rood 
vlees eten en ook met mate genieten van duurzaam gevangen vis. 
De meeste Europese landen en diëtistenverenigingen hebben nu een 
duurzaam voedingsbeleid. Dit beleid pleit consistent voor het eten 
van een gezonde hoeveelheid voedsel, het verminderen van de inname 
van rood en bewerkt vlees, het promoten van duurzaam gevangen vis
en het eten van plantaardige voedselproducten, waaronder bonen 
en peulvruchten. Informatie hierover kunt u vinden in Nederlandse 
richtlijnen Goede voeding van de Gezondheidsraad en op de website 
van het Voedingscentrum onder de kop ‘Duurzaam eten’.

Wie WaS eR BetRoKKen BiJ Het 
MOODFOOD-prOjeCt?
Aan het MooDFOOD-project werkte experts op het gebied van voeding, 
psychologie en voedingsgerelateerd consumentengedrag mee uit 
diverse centra in Europa. Onder leiding van de Vrije Universiteit 
Amsterdam waren er 14 organisaties in 9 Europese landen bij 
betrokken, waaronder University College London, Azienda Sanitaria 
Firenze, University of Iceland, Amsterdam UMC-locaties AMC en VUmc, 
Aarhus University, GGZ InGeest, University of Exeter, Universitat de 
les Illes Balears en Leipzig University, evenals de communicatie- en 
disseminatiepartners European Association for the Study of Obesity 
(EASO), European Alliance Against Depression (EAAD) en Global Alliance
of Mental Illness Advocacy Networks Europe (GAMIAN).


