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Redactioneel

K
eto, Paleo, intermittent fasting, koolhy-
draatbeperkt, zoek op internet naar 
populaire diëten en geheid dat voor-
gaande termen in de bovenste regio-

nen van het lijstje verschijnen. Dat was pakweg tien, 
twintig of dertig jaar geleden wel anders. Ik herin-
ner me bijvoorbeeld nog goed dat het brooddieet ra-
zend populair was om af te slanken…Wie zou daar 
nu nog aan beginnen? 

Eet- en afslankgewoonten lijken aan mode onderhevig. En 
dat is dan nog afgezien van de roep om minder vlees te 
gaan consumeren voor behoud van de wereld. Tijdens een 
recente conferentie over de toekomst van voedsel en voeding 
werd één ding duidelijk: we zullen op termijn meer plantaardig 
(moeten) gaan eten. Groenten als ontbijt, bij de lunch of als tus-
sendoortje. Zaadveredelaars en kwekers zijn druk bezig om daarvoor 
de smaak van bijvoorbeeld tomaatjes zoeter te maken en wortelen meer 
verschillende kleuren te geven, dit alles in een poging het bord gevuld met 
enkel groenten, gevarieerder en daarmee aantrekkelijker te maken.

Vegetarisch of veganistisch eten is namelijk allang niet meer alleen maar voor de geiten-
wollensokkentypes. Steeds meer mensen willen bewuster met hun eetpatroon omgaan, en 
is het niet voor hun gezondheid, danwel vanwege het klimaat of dierenwelzijn. Het aantal 
flexitariërs is sterk toegenomen: van 14 procent in 2011 naar 43 procent in 2019.

Trends. Dat is het thema van deze editie van Voeding Nu. Het gaat hierbij niet alleen 
om eetgewoonten en diëten, ook fabrikanten en wetenschappelijke onderzoeken doen 
hieraan mee. Zo wordt op verschillende fronten gekeken naar mogelijkheden om de 
voedselomgeving in kaart te brengen en waar nodig te wijzen. Daarnaast is personali-
zed nutrition in opkomst. De diëtist van de toekomst kan zich wellicht verrijken met 
de mogelijkheden die dit gaat bieden. Er kunnen meer data beschikbaar komen waar 
de diëtist het advies op kan baseren. 

Niet alle trends zijn trouwens nieuw. Zoals de huidige mode onder met name dertigers 
om zelf groenten te gaan kweken en streekproducten te eten. Waar heb ik dat eerder 
gezien? Oh  ja, mijn opa en oma hadden, net als veel mensen in de vorige eeuw, een 
flinke moestuin achter het huis. Ik herinner me rijtjes bonen die langs stokken omhoog 
klommen, wortelen die je zelf kon uitgraven en ook bessen, die nu in de supermarkt 
een vermogen kosten omdat ze zo geliefd zijn. Stoofperen werden geweckt, boontjes 
gedopt. Ze aten bijna het hele jaar van hun eigen stukje grond. In deze tijd zouden ze 
heel hip zijn geweest. Het was vast ook gezond, mijn oma is 96 geworden!

Veel leesplezier!  

Angela Jans 
Hoofdredacteur
angelajans@aleapublishers.nl

Onderzoek 
Dijkstra naar 
gezonde start

8

Hip

‘Het individu gaat 
de verschillen  

niet kleiner maken,  
dat kan alleen de 

omgeving’
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Coosje Dijkstra wil meer kinderen 
een gezonde start geven
Hoe verander je voedingsgedrag? Wat 
werkt wel, wat niet? dr. ir. Coosje Dijkstra 
is werkzaam als universitair docent 
Gezondheidswetenschappen aan de VU 
in Amsterdam en betrokken bij verschil-
lende studies op dit gebied zoals 
Food4smiles, het LIKE-onderzoek en 
Etenopschool. Met behulp van de resul-
taten hoopt ze meer kinderen een ge-
zonde start te geven.

25%
is het voedselaanbod voor 

voedselbanken gedaald in jaar 
tijd

4 jaar
korter leven mensen met 

diabetes type 2 gemiddeld

1,9 kg
minder vlees gegeten per 

persoon in 2020 t.o.v. 2019

2023
Dan opent in Ede de World Food 

Center Experience

71 - 72%
van de Europese consumenten is 

bereid extra te betalen voor 
lokale, duurzame en/of fairtrade 

producten

Het (on)gezonde aanbod van pizza’s 
in Nederland
Pizza’s zijn populair maar er is weinig 
bekend over de verschillen in voedings-
waarden en groottes. Onderzoekers heb-
ben informatie verzameld van 449 piz-
za’s in supermarkten en 585 pizza’s in 
pizzaketens in Nederland. De gemiddel-
de grootte van pizza’s bij ketens was bij-
na de helft groter dan bij de supermarkt 
(namelijk, 702 gram per stuk bij pizzake-
tens en 380 gram in de supermarkt).

Position paper over personalized 
nutrion, voeding op maat
Judith van der Horst, de Innovation Lead 
Food & Health bij Foodvalley NL ziet per-
sonalized nutrition als een manier om 
gezonde voeding toegankelijker te ma-
ken voor iedereen: “Ons uitgangspunt is 
dat als iets gezond is voor de mens, het 
ook gezond is voor de wereld.” 

Trends in onderzoek naar de 
effecten van voeding op het brein
Accenten binnen het voedingsonderzoek 
verschuiven. Daar zijn veel voorbeelden 
van. Deze trends worden mogelijk ge-
maakt door ontwikkelingen in aangren-
zende wetenschapsgebieden en techno-
logieën. Deskundigen spraken op een 
bijeenkomst in Baarn over leefstijl, voe-
ding en brein. 
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Dat schrijft Wageningen University & 
Research (WUR) in het persbericht over 
Monitoring, een onderzoek naar de ge-
zondheid van het aanbod en promoties van 
supermarkten en out-of-homeketens, uitge-
voerd door de WUR, de Vrije Universiteit 
en de Universiteit Utrecht, in opdracht van 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS). De aanbiedingen stimule-

Monitoring supermarktaanbieding gewenst
80% van de aanbiedingen in de supermarkt bestaat uit producten die niet in de Schijf van Vijf staan. 

Onafhankelijke monitoring van de voedselomgeving is structureel nodig.

Tekst: Julia van der Zande en Nienke Arkeraats

Afleidingseffect stimuleert gezondere keuze
Het zogenoemde decoy effect kan er in de supermarkt voor zorgen dat je de chocoladekoekjes laat  

liggen en toch voor het bakje druiven gaat.

Marketeers gebruiken het decoy effect re-
gelmatig, bijvoorbeeld bij een kopje koffie 
bij het tankstation, waar je ‘voor slechts € 
0,50 extra’ een gevulde koek erbij kunt ko-
pen. Onderzoekers van de Universiteit 
Maastricht (UM) vroegen zich af of dit fe-
nomeen ook inzetbaar is om consumenten 
gezondere keuzes te laten maken en voer-
den een online experiment uit met 237 
deelnemers, verdeeld in twee groepen.

De eerste groep koos tussen gezonde drui-
ven en ongezonde chocoladekoekjes. Beide 
opties werden even vaak gekozen. De twee-
de groep kreeg nog een derde optie voorge-
legd, die duidelijk minder aantrekkelijk ge-
maakt was. “Het toevoegen van deze decoy, 
in dit geval worteltjes, zorgde ervoor dat in 

de tweede groep maar liefst 73% voor de 
gezonde druiven koos”, vertelt UM-
onderzoekster Gitta van den Enden in het 
persbericht van de UM. 

Als je producten in de juiste opstelling aan-
biedt, bijvoorbeeld in een apart kopschap, 
kun je door het toevoegen van een decoy je 
klanten richting het gewenste product stu-
ren, concludeert Van den Enden. 
Supermarkten kunnen hun klanten op die 
manier gezondere keuzes laten maken, 
maar de studieresultaten laten ook zien dat 
je er voedselverspilling mee kunt tegengaan 
of kunt sturen op producten met hogere 
winstmarge. 

Bron: bit.ly/UMDecoy 

ren geen gezonde voedselkeuzes, conclude-
ren de onderzoekers. En om de voedselom-
geving gezonder te maken, is het 
noodzakelijk om beleidsambities en zelfre-
gulering van retailers en horeca te volgen 
en waar nodig bij te sturen.

Naast de Schijf van Vijf als maatstaf voor 
(on)gezonde voeding, gebruikten de onder-

zoekers de mate van bewerking van voe-
dingsmiddelen en de nutriscore om de re-
sultaten te bepalen. 80% van de 
aanbiedingen valt niet in de Schijf van Vijf. 
De productgroepen niet-alcoholische dran-
ken, alcohol, snoep, koek, vlees en gevogel-
te werden het meest aangeboden door su-
permarkten. De top 5 productgroepen met 
het hoogste aandeel producten die wel in 
de Schijf van Vijf vallen, bestaat uit eieren, 
peulvruchten, vis, fruit en groente.  

Het beeld dat dit onderzoek schetst is niet 
nieuw, zegt Maartje Poelman, universitair 
docent Consumptie en gezonde leefstijl, in 
het persbericht van de WUR. Maar de ma-
nier van monitoren en de uitvoering in op-
dracht van het Ministerie van VWS, biedt 
kansen op het gebied van beleid. 
“Monitoring is bedoeld om te evalueren of 
het huidige en toekomstige beleid bijdraagt 
aan veranderingen van de voedselomgeving. 
Je zult dit onderzoek dan herhaaldelijk en op 
grotere schaal moeten uitvoeren.”  

u	Lees het rapport via: edepot.wur.nl/555613 FO
TO
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Tekst: Romy Delneij

In 2021 startte Stichting Eten+Welzijn in 
opdracht van het Zorginstituut een pilot-
project met het Groeilemniscaat in drie 
verschillende zorgorganisaties in de ver-
pleeghuiszorg. Het project is bedoeld om 
het gat tussen de verwachtingen van zorg-
professionals en cliënten te verkleinen, met 
daarbij specifieke focus op eten en drinken 
en duurzaamheid. De basis van de metho-
de is dat informatie wordt opgehaald uit 
het gesprek tussen een zorgverlener en cli-
ent. Van hieruit worden zorgverleners zich 
bewust van het thema en de invloed van 
teamleden hierop.

Resultaten
Het Louis Bolk Instituut heeft het project 
mondeling en via metingen geëvalueerd op 
basis van drie thema’s: verspilling & cliënt, 
smaak & cliënt en gezonde voeding & cli-
ent. De metingen laten zien dat het 
Groeilemniscaat toepasbaar is op korte ter-
mijn in de ouderenzorg, vertelt Gerda Pot, 
voedingskundige en onderzoeker bij het 
Louis Bolk Instituut, in het persbericht van 
Stichting Eten+Welzijn. “Na ongeveer drie 
maanden was er een positieve verandering 
te zien in de aandacht voor de onderwer-

Pilot groene voeding verbindt  
zorgprofessional en oudere

pen gezondheid en duurzaamheid. Maar 
voor een structurele verandering in de zorg 
zou het Groeilemniscaat - als een langdurig 
proces - herhaald moeten blijven worden.”

Hoe goed de methode werkt, hangt daar-
naast af van hoe goed het team functio-
neert en hoeveel steun het ervaart vanuit 
de organisatie. Wil je als zorginstelling het 
Groeilemniscaat implementeren, dan be-
veelt Pot aan om te zorgen voor voldoende 
tijd en middelen. “Dit helpt de medewer-
kers de methode langdurig te volgen. Ook 
goede communicatie en samenwerking zijn 
nodig om de methode te laten slagen. En 
misschien wel het allerbelangrijkste is om 
op het netvlies te houden dat deze methode 
uiteindelijk voor de cliënt of bewoner is 
ontwikkeld.”
 
Stap richting duurzame zorg
Zorginstituut Nederland investeerde in het 
onderzoek om duurzame zorg onder de 
aandacht te brengen, vertelt Hans 
Ossebaard, adviseur duurzame innovatie. 
“De zorg koopt jaarlijks voor meer dan € 1 
miljard euro eten en drinken. Hierdoor 
heeft de zorg de kans om een belangrijke 

bijdrage te leveren aan de voedseltransitie 
waarbij, binnen regionale voedselketens, de 
economie, gezondheid en duurzaamheid 
samen komen. Deze methode is een manier 
om duurzaamheid als keuzefactor mee te 
nemen. Door dergelijke methoden ook echt 
te laten onderzoeken, wordt bovendien de 
kennisinfrastructuur versterkt.” 

De onderzoekers van het Louis Bolk 
Instituut bevelen Zorginstituut Nederland 
aan om duurzaamheid mee te nemen als 
dimensie van passende zorg. Ossebaard: 
“Dit zou mogelijk werkelijkheid kunnen 
worden. Als maatschappij moeten we ons 
allemaal inzetten om de afgesproken kli-
maatdoelstellingen te behalen. Tot nu toe 
loopt de zorg daarin nog wat achter, terwijl 
de milieu-impact van de sector groot is. 
Duurzaamheid als dimensie opnemen, 
helpt de zorg eraan te gaan werken.”  

u	Download het rapport via: bit.ly/

Groeilemniscaat 

Voeding Nu 
online
Op voedingnu.nl vind je dagelijks nieuws 

over voeding, gezondheid, diëtetiek, inno-

vatieve producten en nog veel meer. 

Niets missen? 

Schrijf je in voor de wekelijkse nieuws-

brief: voedingnu.nl/nieuwsbrief

 Twitter: twitter.com/VoedingNu

 Facebook: facebook.com/VoedingNu

 LinkedIn: linkedin.com/

company/11680557

We zien je graag online! 

Pas je het Groeilemniscaat - een methode om zorgmedewerkers te 

begeleiden naar groene langdurige zorg - toe in een zorginstelling, 

dan is er binnen drie maanden meer aandacht voor eten en drinken.
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Tekst: Angela Jans | Foto’s Herbert Wiggerman

Wie is dr. ir. Coosje Dijkstra?

u	Geboren: 1981 in Balk, Friesland  
u	Woont: in Amsterdam
u	Werkzaam: universitair docent/ 

onderzoeker, afdeling 
Gezondheidswetenschappen, sectie 
Jeugd en Leefstijl, Vrije Universiteit 
Amsterdam 

u	Opleiding: Voeding & Diëtetiek 
Hanzehogeschool Groningen, 
Voeding- en Gezondheid WUR,  
gepromoveerd aan de VU 
Amsterdam 

u	Vrije tijd: zoon (3), vriend, koken, 
eten, zeilen, sporten

Interview
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L
IKE (Lifestyle Innovations Based on youth’s 
Knowledge en Experience) is een vijf jaar durend pro-
ject in Amsterdam Oost. De focus ligt hier op het sti-
muleren van een gezonde leefstijl van kinderen in de 

leeftijd van 10 tot 14 jaar waarin de focus ligt op de transitie van 
basisschool naar middelbare school. Voor deze groep is gekozen 
omdat in Amsterdam, bij 23 procent van deze kinderen, sprake is 
van overgewicht of obesitas.  
Dijkstra: “In deze studie proberen we het hele systeem rondom ge-
zondheid te verbeteren in plaats van dat we ons richten op het in-
dividu. Ook betrekken we kinderen en ouders actief bij het onder-
zoek door samen onderzoek te doen en acties uit te voeren. Want 
het is nog steeds een puzzel om uit te zoeken, wat werkt nou wel en 
wat niet. Hoe kunnen we mensen gezonder laten eten, hoe geef je 
de juiste informatie, hoe verbeter je voedingsgedrag? Door ons en-
kel te richten op het individu gaan mensen niet gezonder eten, 
daarvoor is de omgeving te bepalend.  We zien dat die omgeving 
vooral ongezond is. Uit een recent onderzoek dat we uitvoerden in 
opdracht van het ministerie van VWS, bleek dat 80 procent van al 
het aanbod, de aanbiedingen en de promoties in de supermarkt, 
niet in de Schijf van Vijf valt.  Als je dat beseft, kun je eigenlijk niet 
verwachten dat een individu gezond gaat eten. Pas als je die omge-
ving verandert, wordt een gezonde keuze, de makkelijke keuze. Ik 
hoop dat dit op lange termijn tot gezondheidswinst leidt.”

Voedingsvak
Na haar middelbare school koos Dijkstra, bijna als vanzelfspre-
kend, voor de opleiding Voeding en Diëtetiek. “Ik heb het voe-
dingsvak altijd fascinerend gevonden. Iedereen eet, iedereen heeft 
er een mening over. Ik wilde er meer over weten. Maar tijdens mijn 
opleiding merkte ik dat mijn kracht niet ligt in het individueel advi-
seren van mensen.  Ik ontdekte dat ik geen diëtist wilde worden en 
ben verder gaan studeren: Voeding en Gezondheid in Wageningen. 
Uiteindelijk ben ik gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam op sociaal-economische verschillen in voedingsgedrag 
en voedingsinname.”

Gedrag van tieners
Lopende onderzoeken waar ze momenteel bij betrokken is, kijken 
behalve naar de voedselomgeving in bepaalde wijken in 
Amsterdam, naar het voedingsgedrag van tieners, verschillen in so-
ciaal-economische status of naar de eerste duizend dagen van een 
kind (Food4smiles).
Dijkstra: “We betrekken bij dat alles actief de doelgroep. Want te 
vaak wordt er over mensen gedacht, in plaats van mét ze te spre-
ken. Ik kan als wetenschapper in mijn ivoren toren blijven zitten, 
dat werkt in ieder geval niet. Dus ik wil naar buiten om te zorgen 
dat de impact wordt vergroot en ik probeer samen met mensen on-
derzoek te doen, en ik hoop dat ook diëtisten dat doen. Door op 
verschillende plaatsen hun stem te laten horen over gezond eten, 
het belang van een gezonde omgeving en wat we hieraan kunnen 
doen. Zonder activistisch te willen worden, maar ik denk dat het 
helpt als iedereen het belang van gezonde voeding op verschillende 
plekken laat vallen.”

Food4smiles
Zoals bij het onderzoek Food4smiles. Hierbij gaat het om inzichten 
die kunnen helpen, kinderen in de eerste duizend dagen van hun 
leven een gezonde start te geven. Het Food4smiles-onderzoek wil 

Hoe verander je voedingsgedrag? Wat werkt, wat niet? Zonder dat je wat gaat 
opleggen. “Ik wilde daar altijd al meer over weten”, zegt dr. ir. Coosje Dijkstra, 
nieuw lid van de Redactieadviesraad van Voeding Nu. Als docent bij de afdeling 
Gezondheidswetenschappen van de VU in Amsterdam is ze betrokken bij studies 
op dit gebied zoals Food4smiles, het LIKE-onderzoek en ‘Etenopschool’.

Meer kinderen een 
betere start geven

‘Pas als je de voedselomgeving 
verandert, wordt een gezonde 
keuze, de makkelijke keuze’

Onderzoeker dr. ir. Coosje Dijkstra:

THEMA: 
TRENDS
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het grotere systeem rond deze factoren in kaart brengen. “Dus wij 
betrekken zowel zwangere vrouwen als aanstaande vaders bij het 
onderzoek, maar ook alle stakeholders in de wijk die van belang 
zijn voor een gezonde start”, zegt Dijkstra. De vrouwen worden 
bijvoorbeeld uitgenodigd voor bijeenkomsten in de buurt waar 
moeders elkaar kunnen ontmoeten en tips uitwisselen. Soms krij-
gen ze daar bijvoorbeeld uitleg van een diëtist om zelf gezonde ba-
byhapjes te maken. Of een diëtist vertelt over wat ze beter kunnen 
mijden in de supermarkt bij de afdeling babyvoeding. “Daar staan 
tegenwoordig ontzettend veel ongezonde dingen zoals te zoete py-
jamapapjes, of babychips. Producten die helemaal niet nodig zijn 
voor baby’s. Jonge kinderen kunnen al vrij snel gewoon een beetje 
met de pot mee-eten”, zegt Dijkstra, zelf moeder van een zoontje 
van 3 jaar oud. 

Schoollunch
In de afgelopen vier jaar heeft ze in samenwerking met verschillen-
de partijen, ook onderzoek gedaan op basisscholen in Nederland 
om te kijken wat er bij de leerlingen in het broodtrommeltje zit en 
wat kinderen, ouders en scholen zouden vinden van een gezonde 
schoollunch. De verschillen bleken heel groot. “Het ene kind had 
dagelijks een goed gevulde trommel met volkorenbrood, een stukje 
fruit, paar plakjes komkommer. Echt een traktatie, elke dag weer. 
Maar je zag ook lege trommels of broodtrommels waar alleen een 
donut of een knakworstje in zit. Daar merk je weer dat de soci-
aal-economische verschillen in voedingsinname enorm zijn. 
Daarop hebben we gesproken met de kinderen, met ouders, onder-
wijzers, schooldirecteuren en gevraagd: ‘Wat zou je willen?’ 
Uiteindelijk is er, in overleg met het Voedingscentrum, op basis van 
de Schijf van Vijf, een concept voor een gezonde schoollunch uit-
gerold. Vervolgens hebben we een half jaar lang, kinderen elke dag 
een gezonde lunch aangeboden op school. De basis daarvoor werd 
een zelfsmeerlunch; met volkorenbrood, gezond beleg, altijd groen-
te erbij. En daarnaast iedere dag een extraatje als soep, een gekookt 
eitje, een vegetarisch balletje of iets dergelijks. Het resultaat was 
enorm. Ze vonden het lekker en je zag dat kinderen veel meer 
groenten gingen eten. We hebben ook gemeten of dit effect had op 
de thuisomgeving, of ze daar dan wellicht ongezonder gingen eten, 
dat leek niet aan de orde. Er was geen compensatie effect. Uit de 
resultaten van de studie blijkt dat het effect heel groot is als je de 
ongezonde keuze weghaalt en dit vervangt door een gezonde keuze.  

En het bereik van een interventie op school is heel groot omdat alle 
kinderen, ongeacht hun achtergrond, naar school gaan. Dus dit is 
een interventie waarbij je als je de omgeving verandert, je een goed 
bereik hebt voor iedereen.”
Haar eigen kind zit, toevallig, zegt ze, op een kinderdagverblijf 
waar tussen de middag een gezonde warme maaltijd wordt geser-
veerd. Een gewoonte waar Dijkstra heel blij mee is en die ze op 
veel plekken zou toejuichen. 
Thuis probeert ze zelf zo gezond mogelijk te eten door ‘gewoon’ zo 
min mogelijk ongezonde producten in huis te halen. “En als ik de 
deur uitga, zorg ik er altijd voor dat ik een gezonde lunch mee-
neem. Dan hoef ik niet te stoppen bij een tankstation, om daar in 
de verleiding te komen en dan misschien ook wel een kaassoufflé te 
nemen.”

Regelgeving
Wat Dijkstra betreft, is nu de overheid aan zet om regelgeving op 
nationaal niveau te bewerkstelligen. Om er op die manier aan bij te 

‘De ene broodtrommel was 
goed gevuld, de andere leeg. 
De verschillen zijn heel groot’
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dragen dat het aanbod, de voedselomgeving wellicht wijzigt en 
mensen gezonder gaan eten. 
“Er is actie nodig op alle fronten. Onderzoek heeft aangetoond dat 
het geven van enkel voorlichting niet goed genoeg werkt en uit stu-
dies blijkt dat de invoering van een suikertaks wel effect kan heb-
ben. Die uitkomst is heel overtuigend. We zien inmiddels gelukkig 
bij sommige politieke partijen, de invoering van de suikertaks in 
hun politieke programma staan. Dat was vijf jaar geleden ondenk-
baar. Dus er gebeurt wel iets, het beleid lijkt te veranderen, maar 
het gaat heel langzaam. Ik hoop dat we over vijf jaar echt succesvol 
zijn, want gezondheidsverschillen groeien. Het is niet nog niet ge-
lukt om dit een halt toe te roepen. Daar is echt meer voor nodig, 
want je ziet dat mensen met een laag inkomen in Nederland ge-
middeld 6 jaar korter en zelfs 15 jaar minder lang in goede gezond-
heid leven dan mensen met een hoger inkomen. Dit zijn schrikba-
rende cijfers dus enige regelgeving vanuit de overheid daarvoor, is 
wel wenselijk.”
Dijkstra is gepromoveerd op sociaal-economische verschillen in 

voedingsgedrag en voedingsinname. Waarom eten mensen met la-
ger inkomen en lagere opleiding ongezonder? “Er lijkt een bredere 
benadering nodig om hier verandering in te krijgen waarbij ver-
schillende settingen worden betrokken: armoede, stress, bewegen, 
slaap, alles zul je in moeten zetten om echt problemen op te lossen. 
Er is niet één oplossing of één gouden tip. Je hebt een heel scala 
aan oplossingen nodig waarbij onder anderen wij als wetenschap-
pers en (kinder)diëtisten, verschillende disciplines vanuit voedings-
wetenschap, bestuurskundigen, antropologen en betrokken hulp-
verleners uit een buurt moeten samenwerken.”
Ze pleit voor een beperking op het aanbod van ongezond voedsel. 
Moet alles wat (te) zoet, zout of vet is, verboden worden? Dijkstra: 
“Nee hoor. Want bijna ieder kind wordt geboren met een voorkeur 
voor deze smaken. Dat zit erin en iets minder gezonds op zijn tijd 
hoort erbij. Maar het zou heel mooi zijn als ze opgroeien in een 
omgeving waarbij de keuze fifty-fifty is, zodat je altijd en overal 
evenveel kans hebt om gezond te kiezen of ongezond. Dat zou een 
enorme winst zijn.”  
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Pizza’s zijn populair, maar er is weinig bekend over de verschillen in 
voedingswaarden en groottes. Studenten Healthy Living van de HAS hebben voor 
opdrachtgever RIVM/Voedingscentrum, informatie verzameld van 449 pizza’s in 
supermarkten en 585 stuks in pizzaketens in Nederland. 

Het (on)gezonde 
aanbod van pizza’s 
in Nederland

Wetenschap Tekst: Tim A. van Kuppeveld, dr. Ir Ivon E.J Milder,  
ir. Wieke P. van der Vossen-Wijmenga, dr. Annet J.C Roodenburg THEMA: 

TRENDS
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Probleemstelling 
Eén van de ambities van het Akkoord Verbetering 
Productsamenstelling, was om het de consument voor 2020, ge-
makkelijker te maken, minder energie binnen te krijgen, door waar 
dat mogelijk is de energiedichtheid van producten te verlagen via 
reductie van suiker en/of (verzadigd) vet en/of portiegrootte te ver-
kleinen [4]. Voedingsmiddelen worden in veel verschillende varian-
ten en groottes aangeboden, dit gebeurt zeker ook in de steeds po-
pulairder wordende foodservice markt, waarin pizzaketens een 
grote rol spelen. Het aanbieden van een grotere pizza leidt moge-
lijk tot het eten van een grotere portie [12]. Echter, er is nog wei-
nig informatie beschikbaar over het formaat van pizza’s in 
Nederland. Om meer inzicht te verkrijgen in de voedingswaarden 
en groottes van de pizza’s [5], hebben we verschillende pizza’s in 
de supermarkten en de pizzaketens onderzocht.

Methode
In de periode van oktober 2020 tot april 2021 is data verzameld 
van groottes en voedingswaarden van pizza’s in Nederland. Dit 
vond plaats in zowel (online webshops van) supermarkten en onli-
ne webshops van drie grote ketens. 

Met behulp van de app ‘Kies Ik Gezond?’ van het Voedingscentrum 
[10] is ontbrekende informatie over grootte van pizza’s aangevuld 
voor drie supermarktketens die geen onlinewebshop hebben. Verder is 
de Levensmiddelendatabank (LEDA) [8] aangevuld met informatie 
over het formaat van pizza’s die aangeboden worden in verschillende 
(online webshops van) supermarkten, voor zowel A/B als huismerken.  
Alle via onlinewebshops verzamelde informatie is vastgelegd met een 
screenshot en alle verzamelde informatie in de supermarkt zelf is vast-
gelegd met foto’s. Vervolgens is de data van de screenshots en foto’s 
handmatig ingevoerd in een Excel file. Na elke dataverzameling is 
steekproefsgewijs een kwaliteitscontrole verricht, door om de drie ge-
formuleerde pizza’s de vastgelegde informatie (screenshot/foto) te ver-
gelijken met de informatie die is verwerkt in een Excel-file.

De analyses zijn gebaseerd op zowel de nieuw verzamelde als de al 
in LEDA beschikbare informatie over pizza’s in Nederland die 
aanwezig was op 23 april 2021. Hierbij is gekeken naar verschillen 
tussen huismerk vs. A/B merk binnen de supermarkt en naar ver-
schillen tussen supermarkt vs. pizzaketen (foodservice). 

Resultaten 
In totaal is informatie van 1007 pizza’s meegenomen in dit onder-
zoek. Hiervan zijn 449 pizza’s van de supermarkt: 247 pizza’s van 
15 huismerken en 202 pizza’s van 22 A/B merken vergeleken om 
na te gaan wat het verschil is in het pizza aanbod binnen de super-
markt. De 449 pizza’s van de supermarkt zijn vergeleken met 558 
pizza’s die aangeboden worden door 3 pizzaketens in Nederland.

Grootte per pizza
Figuur 1 laat via boxplots zien dat de gemiddelde grootte per pizza 
van de pizzaketens (702 g) 46% groter is (p < 0,001) dan de su-
permarkt (380 g). Door dit verschil in formaat bij de pizzaketens 
liggen ook de gemiddelde hoeveelheden energie (kcal) en zout per 
pizza significant hoger in vergelijking met de pizza’s bij supermark-
ten (tabel 1). 

Binnen de supermarkt zijn kleinere verschillen (13% p < 0,001; ta-
bel 1) gevonden in de gemiddelde grootte tussen huismerken (404 
g) en A/B merken (350 g). 

Vlees
Er is gevonden dat 46% van het pizza aanbod in de supermarkt 
vlees bevat en bij de pizzaketens bevat 63% van het pizza aanbod 
vlees.

Zout 
Figuur 2 (zie pag 14)  laat via boxplots een verschil zien in het ge-
middelde zoutgehalte per 100 gram tussen de pizza’s van de super-
markt en pizzaketens van 1,1 vs. 0,9 g (p < 0,001). Ook zijn ver-
schillen te zien bij het gemiddelde zoutgehalte in g/100g tussen 
huis-en A/B merken binnen de supermarkt (1,1 vs. 1,2 g; p < 
0,001; tabel 1). In de supermarkt is het hoogste zoutgehalte van 
2,7 g/100g te vinden bij één pizza van een huismerk, bij de pizzake-
tens heeft de pizza met het hoogste zoutgehalte een waarde van 1,9 
gram zout/100g (tabel 1). De spreiding in zoutgehaltes is veel gro-
ter bij de pizzaketens dan in pizza’s van de supermarkt (figuur 2). 

Discussie
Grootte en energiegehalte

Figuur 1 laat zien dat de gemiddelde grootte per pizza bij de pizza-
ketens (702 g) met verschil van 46% en 322 gram significant gro-
ter is (p < 0,001) dan de supermarkt (380 g). Het grootste formaat 
binnen de supermarkt (A/B merk) is 1150 gram per pizza en bij de 
pizzaketens is dit 1434 gram. De gemiddelde groottes per pizza 
(binnen de supermarkt) tussen huismerk (404 gram) en A/B merk 
(350 gram) verschillen minder. De afgelopen jaren zijn de groottes 
van voedingsmiddelen toegenomen, wat mogelijk ook een rol speelt 
in het pizza aanbod van de pizzaketens [1,3,6]. Volgens onderzoek 
zijn mogelijke verklaringen voor de toename van groottes ‘value for 
money’ en ‘portion distortion’ [1,3,6]. Het begrip ‘value for mo-
ney’ is een bekend marketing mechanisme waarbij de prijs per een-
heid product lager is wanneer er een grotere hoeveelheid aangebo-

Figuur 1. 

Grootte van pizza’s in gram – Supermarkt vs. Pizzaketen. De onderzijde 

van de box geeft de P25 waarde aan en de bovenzijde de P75, de middel-

ste streep de mediaan en de X het gemiddelde. Het bovenste en onderste 

getal geeft het kleinste en grootste formaat aan. (T-toets P < 0,001).
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den wordt. Omdat mensen zoveel mogelijk waar voor hun geld 
willen, worden zij op deze manier richting het grotere formaat ge-
stuurd. Dit is voor producenten en aanbieders een gunstig mecha-
nisme. Het groter worden van porties heeft als gevolg dat mensen 
eigenlijk niet meer zo goed weten wat een normale grootte is (por-
tion distortion). Naarmate er meer en grotere formaten worden 
aangeboden van voedingsmiddelen om gelijk te eten of te drinken 
kiezen mensen eerder voor grotere porties [1,3 ,6].  Het is mogelijk 
dat een pizza niet altijd helemaal door één persoon wordt geconsu-
meerd. Een toename in grootte van een pizza hoeft dus niet gelijk 

tot grotere consumptie te leiden. Echter blijkt uit onderzoek dat bij 
een verdubbeling van de grootte van een product de consumptie 
ervan op één eetmoment gemiddeld 35% toeneemt [12]. Met het 
consumeren van een gemiddelde pizza van de pizzaketen (1599 
kcal/pizza) zou de consument al bijna aan de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid calorieën komen die men (man 2500 kcal/vrouw 
2000kcal) nodig heeft per dag [9]. 

Een beperking van dit onderzoek is dat we niet weten of pizza’s al-
tijd door één persoon worden opgegeten. Het is mogelijk dat een 
pizza niet altijd helemaal door één persoon wordt opgegeten, zeker 
bij grotere pizza’s. Bij één pizzaketen werd het grootste formaat per 
pizza vermeld als familiepizza, bij andere pizzaketens werd niet 
vermeld dat het pizza’s betrof voor meerdere personen. Van één 
pizzaketen bestonden de aangeboden pizza’s uit 6, 8, of 10 stukken 
pizza.

Zoutgehalte 
De consument krijgt via pizza veel zout binnen. Wel kan dit per 
pizza erg verschillen. Gemiddeld per 100g zijn de pizza’s in de su-
permarkt iets zouter (0,2 g/100g) dan in de pizzaketens (Figuur 2). 
Omgerekend naar de hele pizza zijn de pizza’s in de supermarkt 
minder zout (gemiddeld 4,2 g per pizza) dan de pizza’s in de pizza-
ketens (gemiddeld 7,7 g per pizza). De gemiddelde Nederlander 
consumeert dagelijks ongeveer 9 gram zout [7], terwijl de 
Gezondheidsraad adviseert niet meer dan 6 gram zout per dag te 
consumeren [2]. 

Een te hoge zoutinname kan leiden tot een verhoogde bloeddruk, 
hart- en vaatziekten en nierziekten [11]. Zoutreductie is daarom 

Huismerk
(N=247)

A/B merk
(N=203)

Supermarkt (N=450)
(Huis + A/B merk)

Pizzaketen (N=585)

Grootte in gram p < 0,001 p < 0,001

Gemiddelde ± SD 404 ± 114 350 ± 120 380 ± 112 702 ± 417

Min – Max 72 – 742 90 – 1150 72 – 1150 220 – 1434

Kcal/100g p < 0,001 p < 0,001

Gemiddelde ± SD 220 ± 33 230 ± 37 224 ± 36 236 ± 38

Min – Max 113 – 323 158 – 319 113 – 323 166 – 321

Kcal per pizza P = 0,004 p < 0,001

Gemiddelde ± SD 872 ± 193 795 ± 298 837 ± 225              1599 ± 1014 

Min – Max 178 – 1278 65 – 2519 65 – 2519 494 – 3556 

Zout/100g p < 0,001 p < 0,001

Gemiddelde ± SD 1,1 ± 0,3 1,2 ± 0,4 1,1 ± 0,4  0,9 ± 0,8 

Min – Max 0,5 – 2,7 0,3 – 1,9 0,3 – 2,7 0,2 – 1,9 

Zoutgehalte per pizza p = 0,835 p < 0,001

Gemiddelde ± SD 4,2 ± 1,8 4,2 ± 2,6 4,2 ± 2 7 ± 5,5 

Min – Max 1 – 7,5 0,3 – 15 0,3 – 15 1,2 – 19,9 

Tabel 1.

Gewicht en hoeveelheden energie en zout per pizza en/of per g/100g van pizza’s in Nederland onderverdeeld in huismerk vs. A/B merk en supermarkt 

vs. pizzaketen. Verschillen zijn geëvalueerd met T-toets.

Grootte en hoeveelheden energie en zout per pizza en 100g

Figuur 2. 

Zoutgehalte van pizza’s per g/100g – Supermarkt vs. Pizzaketen. De on-

derzijde van de box geeft de P25 waarde aan en de bovenzijde de P75, de 

middelste streep de mediaan en de X het gemiddelde. Het bovenste en on-

derste getal geeft het kleinste en grootste formaat aan. (T-toets P < 0,001)
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een belangrijk aandachtspunt voor de volksgezondheidsautoritei-
ten. Als voedingsmiddelen minder zout bevatten is het voor de 
Nederlandse consument makkelijker minder zout te consumeren. 
De grote spreiding in de gevonden zoutgehaltes laat zien dat er wel 
degelijk pizza’s bestaan met lagere zoutgehaltes, dus hier is nog 
veel mogelijk.

Conclusie
Over de verschillen in voedingswaarden en groottes van pizza’s tus-
sen supermarkten en pizzaketens was tot nu toe weinig bekend. 
Ons onderzoek laat zien dat zowel het gemiddelde formaat (702 vs. 
380 g) als de hoeveelheid energie (1599 vs. 837 kcal/ pizza) en 
zout (7,0 vs. 4,2 g/pizza) in pizzaketens significant hoger zijn dan 
in supermarkten. Per 100g zijn veel kleinere, weliswaar significante 
verschillen gevonden. De gemiddelde zoutgehaltes (g/100g) zijn 
hoger in de supermarkten, wat betekent dat de grote formaten in 
pizzaketens zorgen voor het significante verschil in voedingswaar-
den, onder meer de hoeveelheid zout en energie per pizza. De lage-
re zoutgehaltes in pizzaketens laten zien dat minder zout in pizza’s 
weldegelijk tot de mogelijkheden behoren. De resultaten illustreren 
dat het belangrijk is om het productaanbod in de out-of-home sec-
tor te monitoren. Het is van belang dat er meer informatie van de 
out-of-home sector beschikbaar komt en we meer te weten gaan 
komen over hoe de pizza als portie wordt ervaren en geconsu-
meerd, en dat het aanbod in de supermarkt én out-of-home sector 
gezonder wordt.  
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Het steeds groter worden van 
pizza’s heeft tot gevolg dat 
mensen niet meer weten wat 
normale porties zijn
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Tekst: Michelle WijmaWetenschap

“H
et artikel beschrijft als 
een van de eerste de ef-
fectiviteit van een ge-
combineerde voeding- 

en beweeginterventie voor ouderen, 
uitgevoerd in de Nederlandse zorgpraktijk”, 
zegt Ellen van Dongen, adviseur gezond-
heidsbevordering bij de GGD Noord- en 
Oost-Nederland, over de publicatie in 
JAMDA, getiteld Muscle Health in Older 
Adults: ProMuscle in Practice. Met haar 
collega’s onderzocht Van Dongen, in samen-
werking met praktijkorganisaties, de (kos-

ten)effectiviteit en implementatie van 
ProMuscle in Practice, een interventie waar-
in zelfstandig wonende ouderen, onder pro-
fessionele begeleiding van diëtisten en fysio-
therapeuten, hun eiwitinname verhogen via 
reguliere voedingsmiddelen en bovendien 
progressieve krachttraining doen.

De resultaten van de multicenter randomi-
zed controlled trial laten zien dat ouderen 
hun eiwitinname kunnen verhogen via re-
guliere eiwitrijke producten en voedingsad-
vies in plaats van via eiwitsupplementen. 

Ook toonden de onderzoekers aan dat het 
programma effectief de spierkracht en vet-
vrije massa verbetert en dat het lichamelijk 
functioneren van de deelnemers vooruit-
gaat. “Deze interventie is zodoende een 
waardevol en goed uitvoerbaar preventief 
programma om te implementeren in de 
praktijk”, concludeert Van Dongen. 
Mogelijk helpt het ouderen om op een ge-
zonde manier langer thuis te kunnen blij-
ven wonen. Het programma is inmiddels 
erkend in de interventiedatabase van Loket 
Gezond Leven en de optimalisatie en uitrol 
van ProMuscle in Practice is in volle gang.

De publicatie van Ellen van Dongen werd 
door de jury van de NAV-publicatieprijs 
bekroond met de meeste punten. De jury 
was onder de indruk van de strakke, gede-
gen uitvoering van een lastige interventie in 
een belangrijke groep. 

Tweede en derde
De tweede plaats is voor Laura van der 
Velde, onderzoeker bij het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC), 
die met collega’s het artikel The interplay 
between fast-food outlet exposure, house-
hold food insecurity and diet quality in 
disadvantaged districts in het tijdschrift 
Public Health Nutrition publiceerde. 
Bevorder je een gezondere voedselomge-
ving om de voedingskwaliteit te verbeteren, 
dan is dat vooral belangrijk in buurten 
waar veel mensen wonen die voedselonze-
kerheid ervaren, concludeert het onder-
zoeksteam. De jury prijst met name het 
maatschappelijk belang van de studie, die 
bovendien direct relevant is voor het 
preventiebeleid.

Derde werd Judith Neter, universitair do-
cent bij de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Zij laat met haar onderzoeksteam in een 
randomized controlled trial met cross-over 
design zien dat, wanneer je voedselpakket-
ten verrijkt met meer fruit en groente, en 
ongezonde snacks vervangt door bijvoor-
beeld pasta en rijst, dit leidt tot een verbe-
terde voedselinname van voedselbankklan-
ten wat betreft onder andere groente, fruit, 
vet en vezels. Het artikel, Improving the 
dietary quality of food parcels leads to im-
proved dietary intake in Dutch food bank 
recipients - effects of a randomized con-
trolled trial, werd gepubliceerd in de 
European Journal of Nutrition.  

ProMuscle in Practice is een interventie voor 
thuiswonende ouderen die eiwitrijke voeding en 
krachttraining combineert. Dr. Ir. Ellen van Dongen 
onderzocht de effectiviteit van het programma en 
ontving daarvoor op 30 november de publicatieprijs, 
uitgereikt door de Nederlandse Academie van 
Voedingswetenschappen (NAV).

Onderzoek interventie  
thuiswonende ouderen

Winnaar NAV-publicatieprijs 
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Is dat koekje veilig?

H
et ‘minilab’, dat Gina Ross 
ontwikkelde tijdens haar pro-
motieonderzoek, werkt op ba-
sis van een immuno-assay. 

Met antilichamen spoort de test allergenen 
in een voedingsmonster op, bijvoorbeeld 
sporen van hazelnoot in een biscuitje. Vindt 
de assay allergenen, dan ontstaat er een 
zwarte lijn op de test, net als bij een zwan-
gerschaps- of coronatest.

Ross maakte ook een 3D-geprinte houder, 
waarmee je de test kunt koppelen aan je 
smartphone om meer informatie over de 
allergenen te verkrijgen. 

“Door deze technologie met behulp van de 
smartphone voor iedereen toegankelijk te 
maken, wordt het heel laagdrempelig”, zegt 
Ross op het weblog van de WUR. “Het 
mooie is dat we zo de wetenschap, en in 
het bijzonder de analytische scheikunde, 
democratiseren en in de handen van de ge-
bruiker plaatsen.” 

Beginnende fase
Dat alle maal in luttele minuten en zonder 
enige ervaring als laborant. Het kan. Ross 
nam de proef op de som met een 15-jarige 
snuffelstagiair. Hij slaagde met vlag en 
wimpel.

Op dit moment kun je met de test sporen 
van pinda en hazelnoot vinden. Overigens 
bevindt de ontwikkeling zich nog in een 
beginnende fase. Er is meer onderzoek no-
dig voordat de test eventueel op de markt 
komt. De ontwikkelaars bekijken nu of der-
gelijke zelftests ook nuttig kunnen zijn voor 
boeren en fabrikanten, bijvoorbeeld om 
toxische stoffen in hun voedsel op te 
sporen. 

Volgens Ross zal de zelftest bovendien goed 
kunnen worden ingezet in lage inkomens-
landen: “Er is geen kostbare en uitgebreide 
labuitrusting voor nodig. En de technologie 
werkt, ook wanneer je een oude smart-
phone hebt, nog uitstekend.”

Ross ontwikkelde de allergietest binnen het 
Europese FoodSmartphone-project van 
promotor professor Michel Nielen 
(Wageningen Food Safety Research). In dit 
project wordt de toepassing van smart-
phones in de voedselveiligheid onderzocht. 
Feitelijk gaat het hier om een vorm van 
citi zen science: met zelftests als die van 
Ross kan de consument zelf controleren of 
voedsel veilig is. “Dat is wat me zo aan-
spreekt in dit project”, zegt Ross. “We ma-
ken op deze manier een soort decentraal 
testsysteem mogelijk.” 

Onderzoekers van Wageningen University & Research 
(WUR) hebben een zelftest ontwikkeld waarmee 
consumenten in de toekomst thuis voedings
producten kunnen testen op allergenen.

Zelftest voor allergenen 
in etenswaren

u	 Immuno-assays
Immuno-assays zijn testen die ge-
bruik maken van antilichamen om 
bepaalde stoffen in een monster 

aan te tonen. Dat klinkt ingewikkeld, 
maar is feitelijk alledaagse praktijk. 
“De helft van de bevolking gebruikt 
ze al jaren”, zegt Ross. Ze doelt op 

de zwangerschapstests. Ook de re-
cente zelftests voor corona zijn ge-
baseerd op detectie op basis van 

antilichamen.

BRON: WEBLOG GINA ROSS

Tekst: Michelle Wijma   Wetenschap

‘Met antilichamen 
spoort de test  
allergenen op’
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T
ijdens de Dutch Food Day op op 14 oktober (de natio-
nale groente- en fruitdag), ging BASF’s groentezaden 
bedrijf op de Brightlands Campus Greenport Venlo 
aan tafel om samen met drie experts te praten over: 

‘Gezond en duurzaam eten in de toekomst’.  
 
De uitkomst: we gaan ontbijten met groenten en de supermarkt 
gaat gezond voor ons koken. Om zover te komen is een combinatie 
van kleuren, texturen en smaken in groenten nodig, zonder verlies 
van voedingswaarde. Er moet nog veel gebeuren om van de huidige 
131 gram per dag aan groenten naar de gewenste 250 gram te 
gaan. Daarvoor moet de consument verleid worden en de ouders 
minder angstig om te variëren. Het bevorderen van een gezond 
voedingspatroon begint bij het zaadje en vereist samenwerking van 
alle schakels in de keten. 

Plant-based
Op de startvraag van moderator Wim Raaijen naar de belangrijkste 
voedingstrend van het moment kan foodtrend analist Anneke 
Ammerlaan van Vision on Food kort zijn: “De grootste trend is ve-
gan, of nog beter gezegd plant-based. Voor alles wat dierlijk is 
wordt gezocht naar plantaardige alternatieven”. Verder ziet ze 
groeiende belangstelling voor groente en fruit met meer kleur en 
innovatie op smaak. Voor de vleesalternatieven ziet ze toekomst 
voor onbewerkte producten waarbij de bereidingswijzen en kook-
technieken van belang zijn om smaakverschil te krijgen. 

Meer momenten
Janine Luten van het GroentenFruit Huis geeft aan dat de ambitie 
van 250 gram groenten per dag ver af staat van de 131 gram. Zij 
ziet vooral heil in het uitbreiden van de consumptiemomenten 
naast de warme maaltijd, zoals het ontbijt, de lunch en als snack 
om vier uur ‘s middags. Remco Havermans, bijzonder hoogleraar 
Jeugd Voeding en Gezondheid bij Maastricht University Campus 
vult aan dat daarbij het aanbod aan groenten en fruit vergroot en 
verbreed moet worden. Volgens hem kunnen groenten en fruit va-
ker als alternatief worden aangeboden in allerlei vormen: zowel 
vers als bewerkt en in houdbare vorm in supermarkt of 
pompstation.

Experts voorspellen voedingsgewoonten voor de toekomst: we gaan op meer 
momenten per dag groenten eten voor een gezond en duurzaam eetpatroon.

Groenten als ontbijt

‘De grootste trend is vegan, of 
beter gezegd: plant-based. Voor 
alles plantaardige alternatieven’

Voorspelling experts op Dutch Food Day

Wetenschap Tekst: Leendert van der Ent
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Smaak en voedingswaarde
Ammerlaan stelt dat bij groente een ‘maillard-reactie’ (door het 
braden een bruine kleur geven) extra smaak zal geven. Een 
‘Groenteconservatorium’ met koks, voedingsdeskundigen en vak-
onderwijs kan dienen om meer zulke ideeën te ontwikkelen om el-
kaar en de consument te inspireren.” Frank Claessens, Vice 
President of Operations Vegetable Seeds bij BASF is buitengewoon 
geïnteresseerd in zulke trends en ontwikkelingen, want bij het ver-

edelen moet er niet alleen op vorm en smaak gelet worden maar 
juist ook op voedingswaarde. 

Jeugd verleiden via de ouders
Veredeling richting een zoete smaak om kinderen te verleiden lijkt 
niet het antwoord om kinderen meer groenten te laten eten. 
Volgens Havermans is mondgevoel, zoals knapperigheid, ook be-
langrijk. Kinderen kunnen dat leren waarderen door de belofte van 
een beloning, maar ook door verleiding – bijvoorbeeld als de ou-
ders uitstralen dat het lekker is. En ook volwassenen kan je verlei-
den volgens Luten: “Tijdens een project met online winkelen bleek 
dat de verkoop van groeten en fruit met zeven procent toenam, 
wanneer deze steeds aantrekkelijk in beeld kwamen.” 

Conclusie
“Gemak, smaak, textuur en kleur”, vat Claessens de consumenten-
wens samen. “In nauwe samenwerking met alle ketenpartners kun-
nen we die behoeften allemaal invullen. Zo hebben we in Italië met 
telers succesvol kleine, pitloze watermeloenen met een superieure 
smaak geïntroduceerd. De zwarte schil zorgt voor onderscheidend 
vermogen. Dat soort samenwerkingen zoeken we. Als we samen 
optrekken, kan de keten zijn ambities waarmaken en de consument 
motiveren voor gezonde en duurzame voeding.”  

No lockdown in the kitchen: How the 
COVID-19 pandemic has affected food-re-
lated behaviours  
Klaus G. Grunert, Michiel De Bauw, Moira 
Dean, et al., N, Food Research International, 
Volume 150, Part A, 2021, 110752, ISSN 0963-
9969, https://doi.org/10.1016/j.
foodres.2021.110752.

Autism-related dietary preferences  
mediate autism-gut microbiome 
associations 
Chloe X. Yap, Anjali K. Henders, Gail A. 
Alvares, et al., Cell, 2021; DOI: 10.1016/j.
cell.2021.10.015

Physical activity and fat-free mass during 
growth and in later life, The America 
Journal of Clinical Nutrition  
Klaas R Westerterp, Yosuke Yamada, Hiroyuki 
Sagayama, et al., Physical activity and fat-free 
mass during growth and in later life, The  Volume 
114, Issue 5, November 2021, Pages 1583–1589, 
https://doi.org/10.1093/ajcn/nqab260

Machine Learning Identifies Stool pH as a 
Predictor of Bone Mineral Density in 
Healthy Multiethnic US adults
Elizabeth L Chin, Marta Van Loan, Sarah S 
Spearman, et al.,  The Journal of Nutrition, 
Volume 151, Issue 11, November 2021, Pages 
3379–3390, https://doi.org/10.1093/jn/
nxab266

Dietary Patterns Characterized by Fat 
Type in Association with Obesity and Type 
2 Diabetes, A Longitudinal Study of UK 
Biobank Participants
Barbara Brayner, Gunveen Kaur, Michelle A 
Keske,  et al., The Journal of Nutrition, Volume 
151, Issue 11, November 2021, Pages 3570–
3578, https://doi.org/10.1093/jn/nxab275

The role of vitamin B12 in viral infections: 
a comprehensive review of iets relati-
onship with the muscle-gut-brain axis and 
implications for SARS-CoV-2 infection
Kamila S Batista, Vanessa M Cintra, Paulo A F 
Lucena, et al., Nutrition Reviews, 2021;, 

nuab092, https://doi.org/10.1093/nutrit/
nuab092

Hyperleptinemia in obese state renders 
luminal breast cancers refractory to ta-
moxifen by coordinating a crosstalk bet-
ween Med1, miR205 and ErbB npj Breast 
Cancer 
Nagalingam, A., Siddharth, S., Parida, S. et al. 
7, 105 (2021). https://doi.org/10.1038/
s41523-021-00314-9 

Per- and Polyfluoroalkyl Substance 
Exposure Combined with High-Fat Diet 
Supports Prostate Cancer Progression
Imir OB, Kaminsky AZ, Zuo Q-Y, et al., Per- 
and Polyfluoroalkyl Substance Exposu 
Nutrients. 2021; 13(11):3902. https://doi.
org/10.3390/nu13113902 

Signalen

THEMA: 
TRENDS
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Wetenschap De passie van...

Hoe bent u in de voedingssector  
terecht gekomen? 
Ik twijfelde lang over mijn studiekeuze: ga 
ik voor geneeskunde of een studie in de 
voeding? Ik koos het laatste. Want daar kon 
ik meer bereiken aan de voorkant: dus 
voorkomen dat mensen ziek worden. Ik 
studeerde Voeding & Diëtetiek in Nijmegen 
en direct aansluitend volgde ik de master 
Nutrition and Health in Wageningen. Deze 
studies boden mij de ideale mix van weten-
schap en vertaalslag naar de consument. 
In mijn promotieonderzoek kon ik mijn in-
teresse in de geneeskunde weer een beetje 
kwijt. Daar onderzocht ik waarom kwetsba-
re groepen wel of juist niet meedoen aan 
screening op cardiometabole aandoenin-
gen. Daarna ging ik aan de slag bij de 
Nierstichting, waar ik me onder andere 
met de onderwerpen zout en medicatievei-
ligheid bezighield. Na een aantal jaar voel-
de ik de behoefte om me meer met voeding 
bezig te gaan houden. Daarom solliciteerde 
ik bij de Gezondheidsraad. Daar werkte ik 
mee aan de voedingsnormen voor zwangere 
vrouwen. Maar toen zag ik dat mijn 
droombaan vrijkwam: kennisspecialist bij 
het Voedingscentrum. Het voelt goed om 
dagelijks bezig te zijn met het vertalen van 
wetenschap naar praktisch advies voor de 
consument!

Wat houdt uw huidige werk in? 
Als kennisspecialist voeding en gezondheid 
bij het Voedingscentrum ben ik verantwoor-
delijk voor de wetenschappelijke onderbou-
wing van onze uitingen; in campagnes, op 
de website en in onze tools en materialen.
Iedere kennisspecialist heeft een aantal on-
derwerpen in zijn of haar portfolio. Bij mij 
zijn dit onder andere voeding bij chroni-
sche aandoeningen en voeding voor kinde-
ren in de basisschoolleeftijd. Daarnaast ben 
ik betrokken bij campagnes als de 
Eetwissel.
Bij het Voedingscentrum werken we in 
multidisciplinaire projectteams. Dus bij al-
les wat we doen zijn bijvoorbeeld ook ge-

dragswetenschappers, communicatiespecia-
listen en webredacteuren betrokken. Het is 
erg leuk om samen tot een mooi resultaat 
te komen.
Tot slot heeft het Voedingscentrum een 
aantal medewerkers die het ‘gezicht’ naar 
buiten zijn. Ik mag deze rol vervullen op 
het gebied van voeding en gezondheid. Dus 
ik vertel ook vaak in de media over deze 
onderwerpen.
Ik vind het heel belangrijk om bij te dragen 
aan de verspreiding van een eenduidige 
boodschap. De ‘ruis’ duiden en fabels uit 
de wereld helpen. En: het genuanceerde en 
onafhankelijke verhaal vertellen. Voeding is 
complex en vaak niet in een zwart-wit 
beeld te vatten. Daarnaast zoek ik graag de 
verbinding, niemand heeft er wat aan als 
voedingswetenschappers of zorgverleners 
elkaar overschreeuwen of kampen 
vergroten.  

Wat zou u graag onderzocht willen 
zien?
Momenteel is er veel aandacht voor een 
minder dierlijk en meer plantaardig voe-
dingspatroon. Iets dat wij stimuleren en 
ook al in onze adviezen hebben verweven. 
Maar er zijn nog wel kennishiaten m.b.t. de 
eiwittransitie en een vegetarisch of volledig 
plantaardig voedingspatroon. Bijvoorbeeld: 
hoe vervangen vegetariërs en veganisten 
vlees en andere dierlijke producten op dit 
moment? Hoe volwaardig is hun voeding? 
Daar hebben we nog weinig gegevens over.
En als we als populatie zouden opschuiven 
naar een verhouding van 60% plantaardig 
en 40% dierlijk eiwit, in tegenstelling tot de 
huidige 40/60-verhouding: wat zijn daarvan 
de consequenties voor de volksgezondheid? 
Met name als je kijkt naar kwetsbare groe-
pen, zoals ouderen, zwangere vrouwen en 
jonge kinderen.  

‘Vertalen van wetenschap naar 
praktisch advies voor consument’

NAV-lid Iris Groenenberg

Wie is Iris Groenenberg?
u	Geboren: 14 februari 1984
u	Woont: in Leiden
u	Functie: Kennisspecialist 

Voeding en Gezondheid bij  
het Voedingscentrum
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Ook voor mensen met diabetes type 2 vormen de Richtlijnen goede voeding uit 
2015 de basis voor een gezond en gevarieerd voedingspatroon. Een 
koolhydraatbeperkt dieet volgen, wat een trend lijkt te zijn, is niet nodig. Dit 
schrijft de Gezondheidsraad aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, op basis van een inventarisatie van wetenschappelijk onderzoek.

Koolhydraatarm 
niet nodig bij 
diabetes type 2

K
oolhydraatbeperkte diëten staan erg in de belangstel-
ling en de Gezondheidsraad heeft die nader bekeken 
in relatie tot de gezondheid van mensen met diabetes 
type 2. Daaruit blijkt dat op korte termijn koolhy-

draatbeperking een gunstig effect heeft op het lichaamsgewicht en 
de bloedsuikerwaarden, maar na een jaar zijn er geen verschillen 
meer meetbaar ten opzichte van andere voedingspatronen. 
Onderzoek op nog langere termijn is er nauwelijks. 
In Nederland heeft ruim een miljoen mensen diabetes type 2. De 
Gezondheidsraad onderzocht of de Richtlijnen goede voeding uit 
2015, waarop de Schijf van Vijf is gebaseerd, ook geschikt zijn voor 
deze groep. Het antwoord is: ja. Wetenschappelijk onderzoek naar 
voeding bij mensen met diabetes type 2 geeft geen aanleiding één 
of meer van deze richtlijnen aan te passen.
De studies geven aan dat 80 procent van de mensen met diabetes 
type 2 te zwaar is. Bij overgewicht en obesitas is het verstandig om 
af te vallen en deze gewichtsvermindering op termijn in stand te 
houden. Een gewichtsverlies van 5 procent kan al flinke gezond-
heidswinst geven. Het beperken van de koolhydraatinname kan 
helpen bij het afvallen, maar de toegevoegde waarde van deze spe-
cifieke interventie, is voor de gezondheid op de lange termijn niet 
aangetoond.
“We raden koolhydraatbeperkt eten niet af en we raden het niet aan. 
Wij zeggen: blijf zo dicht mogelijk bij de richtlijnen. Je hoeft hele-
maal niet exotisch te gaan eten om af te vallen”, aldus Marianne 
Geleijnse, vice-voorzitter van de Gezondheidsraad in een toelichting 
op de presentatie van de resultaten. “Dat koolhydraatbeperking in 
eerste instantie wel effect heeft bij mensen met diabetes type 2, zal 
waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat het dan meestal 

Richtlijnen Gezondheidsraad

  Overheid en beleid

Voeding Nu_Voeding Nu 7 2021_1   21Voeding Nu_Voeding Nu 7 2021_1   21 25-11-21   13:1525-11-21   13:15



22 | december 2021

wordt toegepast in de context van energiebeperking. Natuurlijk gaat 
ook de glucosewaarde dan naar beneden en boek je resultaat. Dus 
het enthousiasme wat je veel hoort over koolhydraatbeperkt eten, 
komt zeker niet uit de lucht vallen. Maar op de lange termijn is het 
volgens de uitkomsten van onze onderzoeken geen aanrader.”

Hieronder volgen de aandachtspunten uit het rapport van de 
Gezondheidsraad voor professionals die haar adviezen willen toe-
passen in de voedingsvoorlichting en -zorg van mensen met diabe-
tes type 2.

Citaat: ‘De behandeling van diabetes type 2 is multifactorieel. Het 
bevorderen van een gezonde leefstijl is een belangrijk onderdeel 
van deze multifactoriële behandeling. Naast een gezonde voeding, 
hoort bij een gezonde leefstijl bijvoorbeeld ook voldoende bewegen 
en niet roken. De adviezen van de commissie zouden geïntegreerd 
dienen te worden in een multifactoriële behandeling. Ook het stre-
ven naar gewichtsreductie bij mensen met diabetes type 2 die over-
gewicht of obesitas hebben, dient plaats te vinden in een bredere 
context van interventies gericht op gewichtsreductie en -behoud, 
waarbij de adviezen van de commissie als basis kunnen dienen 
voor de voedingsinterventies. 

Voor het samenstellen van een gezond en volwaardig voedingspa-
troon dienen voedingsaanbevelingen uit dit advies gecombineerd te 
worden met voedingsnormen over voedingsstoffen en energie wan-
neer deze naar concrete adviezen voor de consument worden ver-
taald. In Nederland is het Voedingscentrum verantwoordelijk voor 
het uitdragen van kennis over gezonde voeding voor de algemene 
bevolking. Het Voedingscentrum combineert daartoe voedings-
richtlijnen en voedingsnormen van de Gezondheidsraad tot advie-
zen over een volwaardig en gezond voedingspatroon (de Schijf van 
Vijf) dat zoveel mogelijk aansluit bij de Nederlandse voedingsge-
woonten. Voor mensen met chronische ziekten, zoals diabetes type 
2, kan de Schijf van Vijf ook als basis voor een gezonde en volwaar-
dige voeding dienen. Een diëtist kan, samen met andere zorgpro-
fessionals, een advies op maat geven, bijvoorbeeld over hoeveelhe-
den producten. In zo’n advies kunnen de voedingsrichtlijnen en 
-normen benut worden en kan ook rekening worden gehouden met 
individuele aandachtspunten zoals het medicatiegebruik en het ge-
wenste lichaamsgewicht. 

Voedingsnormen zijn meestal (maar niet uitsluitend) gebaseerd op 
gegevens over gezonde mensen. Deze worden doorgaans ook gehan-
teerd voor mensen met chronische ziekten, tenzij beroepsverenigin-
gen aangepaste aanbevelingen hierover hebben. Op basis van haar 
deskundigenoordeel ziet de commissie geen bezwaar tegen het toe-
passen van de voedingsnormen bij mensen met diabetes type 2. Zij 
kan echter niet uitsluiten dat voor bepaalde voedingsstoffen de be-
hoefte voor mensen met diabetes type 2 anders is dan bij gezonde 
mensen. Evenals voor de algemene bevolking heeft het voor mensen 
met diabetes type 2 de voorkeur een volwaardig voedingspatroon te 
bereiken via inname van voedingsmiddelen (zonder voedingsstofsup-
plementen te gebruiken). Mocht dit niet lukken, dan kan op indivi-
dueel niveau door het behandelteam overwogen worden voedings-
statusonderzoek uit te voeren en een suppletieadvies te geven. 
De commissie raadt gewichtsreductie aan bij mensen met diabetes 
type 2 die overgewicht of obesitas hebben. Voor kinderen en oude-

ren is speciale aandacht nodig bij het afvallen. Bij kinderen dient 
rekening gehouden te worden met de groei. Ouderen zijn extra ge-
voelig voor verlies aan spieren botmassa bij het afvallen. Bij deze 
groep geldt de consensus dat gewichtsreductie alleen overwogen 
kan worden bij obesitas. Als mensen willen werken aan het behou-
den van hun lichaamsgewicht of het beperken van gewichtstoena-
me kan het zinvol zijn aandacht te besteden aan keuzemogelijkhe-
den binnen de voedingsgroepen waarover de commissie adviseert. 
Volvette zuivel bevat meer calorieën dan halfvolle en magere zuivel. 
Dit kan een reden zijn om voor magere of halfvolle zuivel te kiezen. 
Vers fruit bevat over het algemeen minder suikers en daardoor 
minder calorieën dan geconserveerd fruit in blik of pot waaraan si-
roop is toegevoegd. Thee en gefilterde koffie zonder suiker en water 
zijn in het kader van de energiebalans goede alternatieven voor sui-
kerhoudende dranken. Voor noten wordt een minimale hoeveelheid 
aanbevolen in de Richtlijnen goede voeding. De commissie wijst 
erop dat noten relatief veel energie leveren en daarom niet onbe-
perkt gegeten kunnen worden. 

Wanneer er een voorkeur is voor het volgen van een koolhydraatbe-
perking is het belangrijk te letten op de kwaliteit van de voeding 
om de langetermijngezondheid te bevorderen. Daarom raadt de 
commissie aan bij een koolhydraatbeperking de Richtlijnen goede 
voeding in acht te nemen. Die helpen namelijk kwalitatief goede 
voedingsbronnen van koolhydraten te kiezen, zoals groente, fruit 
en volkoren graanproducten, en kwalitatief goede bronnen van vet-
ten en eiwitten. De koolhydraten zouden vooral beperkt moeten 
worden door de inname van vezelarme koolhydraatrijke voedings-
middelen te verlagen, zoals suikerhoudende dranken en geraffi-
neerde graanproducten. Het minderen van deze voedingsmiddelen 
is onderdeel van de Richtlijnen goede voeding en is aan te raden 
voor alle mensen, inclusief mensen met diabetes type 2. Daarbij is 
het belangrijk te waarborgen dat het (koolhydraatbeperkte) voe-
dingspatroon voldoende in belangrijke voedingsstoffen voorziet, 
zoals voedingsvezels, vitaminen en mineralen. Daarom is begelei-
ding van een diëtist gewenst. Daarnaast is het van belang eventuele 
diabetesmedicatie af te stemmen op de hoeveelheid koolhydraten 
die geconsumeerd wordt om een hypoglykemie te voorkómen.’  

u	Bron: www.gezondheidsraad.nl
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  Overheid en beleidStandpunt

M
ensen gezonder laten eten 
en het terugdringen van 
overgewicht zijn speerpun-
ten van het preventiebeleid 

van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) 1. Het moet voor 
mensen makkelijker zijn om gezond te kie-
zen. En dat overal waar je komt. Denk aan 
de supermarkt, de kantine, op school, de 
sportclub of het ziekenhuis. Actuele, volle-
dige en betrouwbare data over levensmid-
delen en voedingssupplementen spelen een 
cruciale rol. Bijvoorbeeld om inzicht te 
krijgen in hoeveel voedingsstoffen produc-
ten bevatten en hoeveel we als consument 
daarmee binnenkrijgen².

Alle verzamelde voedselinformatie geeft de 
Nederlandse overheid de mogelijkheid om 
beleid te maken en te toetsen op basis van 
de gegevens die we hebben. Eén van de 
doelstellingen van het Nationaal 
Preventieakkoord van het ministerie van 
VWS is het ontwikkelen van een nieuw sys-
teem voor productverbetering. 
Productverbetering moet zorgen voor min-
der calorieën, suiker, verzadigd vet en zout 
in voedingsmiddelen. De veelheid aan eti-
ketgegevens die nu voorhanden is in de 

Levensmiddelendatabank (meer dan 75% 
van het aanbod in de supermarkt), geeft de 
mogelijkheid om hier gericht en specifiek 
criteria voor vast te stellen. 

Het Voedingscentrum maakt veelvuldig ge-
bruik van alle gegevens uit de databanken. 
Via de diverse tools zoals Mijn Eetmeter, 
de ‘Kies Ik Gezond?’-app, de ‘receptensite’ 
of de Kantinescan worden honderdduizen-
den consumenten en professionals dagelijks 
van de meest actuele informatie voorzien. 
En geholpen om een meer gezonde, en 
duurzame, voedselkeuze te maken.

Door een beter beeld te krijgen van de pro-
ducten die te koop zijn, kunnen we veel ge-
richter onderzoek doen. Op het gebied van 
gezondheid, maar ook voedselveiligheid en 
duurzaamheid. Het RIVM gebruikt de ge-
gevens uit de databanken onder meer voor 
het uitvoeren van de Voedselconsumptie-
peiling, het inschatten van de inname van 
stoffen in voeding, het monitoren van pro-
ductverbetering en het inschatten van de 
milieubelasting van voedingspatronen.

De laatste jaren is het belang van levens-
middelendata voor beleid, voorlichting en 
onderzoek alleen maar toegenomen. 
Hierdoor ontstaan ook nieuwe behoeften 
en uitdagingen. De diversiteit van produc-
ten in de supermarkt is enorm en de door-
looptijd is snel. Dit stelt eisen aan de ma-
nier waarop de informatie verzameld, 
beheerd en onderhouden wordt. Terwijl 
vroeger de fabrikanten hun gegevens recht-
streeks invoerden in de 
Levensmiddelendatabank, wordt tegen-
woordig de data zoveel mogelijk automa-
tisch uit de databases van de bedrijven ge-
haald. Bij deze brondatabanken zijn 
fabrikanten zelf verantwoordelijk voor hun 
gegevens. Via een dagelijkse uitwisseling 
blijft de Levensmiddelendatabank actueel.

Verdere stappen om te zetten
We zien dat Nederland in het verzamelen 
van zoveel etiketgegevens best uniek is. 
Alhoewel meer landen bezig zijn met het 
verzamelen van etiketgegevens, zijn er wei-

Goede data essentieel voor beleid, 
voorlichting en onderzoek

nig landen die al zo’n uitgebreid systeem 
opgezet hebben. En dat komt mede doordat 
het bedrijfsleven bereid is om de gegevens te 
delen met de overheid. Wel vereist dit sys-
teem van dagelijkse automatische uitwisse-
ling met databanken veel afstemming om de 
kwaliteit nog verder te verbeteren. Grote 
stappen zijn al gezet de afgelopen jaren, 
maar we zien ook nog genoeg punten ter 
verbetering en uitbreiding. Het is belangrijk 
dat we dit met elkaar blijven doen en wij 
willen graag ons steentje bijdragen.

Onze focus is glashelder: de gezonde, duur-
zame en veilige keuze moet de makkelijke 
keuze zijn … en goede data is daarbij es-
sentieel. 

u	 Informatie
Lees meer via www.voedingscen-
trum.nl/levensmiddelendatabank 

1.  Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, Nationaal pre-
ventieakkoord: naar een gezonder 
Nederland, Den Haag, 2018. 

2.  Ocké, M.C., et al., 2021, The es-
sential role of food composition 
databases for public health nutri-
tion - Experiences from the 
Netherlands. Journal of Food 
Composition and Analysis, 101, p. 
103967.

3.  RIVM en Voedingscentrum, 
Gegevenskaart 
Voedingsmiddelen, Amsterdam, 
2020

4.  Westenbrink, S., et al., 2021, 
LEDA, the branded food database 
in the Netherlands: Data challen-
ges and opportunities. Journal of 
Food Composition and Analysis, 
102, p. 104044.

Tekst: ir. Wieke van der Vossen,  
dr. ir Annette Stafleu en ir. Pascal de Brabander
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A
ls je Helma Verkerk (57) tien jaar geleden had voorspeld 
dat ze zich nu als zelfstandig ondernemer vanuit eigen 
financiële middelen zou inzetten om een plantaardige 
vleesvervanger te introduceren, had ze je niet geloofd. 

“Maar het is waar en ik word hier enórm gelukkig van.” 

Het gebeurt in de zomer van 2020, tijdens een 
barbecue in Zweden. Helma raakt aan de praat 
met jonge vrienden van haar zoon en zijn vrien-
din die vegetariër is. Ze hebben allen genoten 
van de vleesvervangende hapjes van die avond. 
“Het verraste mij hoe serieus zij op zoek wa-
ren naar alternatieven voor vlees en hoezeer 
zij open stonden voor plantaardige varian-
ten”, herinnert Helma zich. “Op de terug-
weg vroeg mijn man mij of ik wist hoezeer ik 
straalde tijdens dit soort discussies. De rest 
van de terugweg naar Nederland heb ik ge-

bruikt om een naam te verzinnen 
voor het product dat ik in de 

markt wilde gaan zetten. 
Tijdens die reis is ‘Miss Susta’ 
geboren.”

Opleiding tot 
diëtiste
Helma Verkerk groeit op in 

een christelijk arbeidersgezin 
in Amersfoort en kan op haar 

achttiende niet wachten om op 

kamers te gaan. “Wat mij vooral dreef in mijn studiekeuze, was de 
wens om aan die voor mij beknellende omgeving te ontsnappen.” 
Het wordt een Hbo-opleiding tot diëtiste in Den Haag. Haar afstu-
deerscriptie, die tot stand komt in samenwerking met onderzoekers 
op het Leids Universitair Medisch Centrum, leidt tot diverse pu-
blicaties én een prijs voor de beste afstudeerscriptie van Nederland 
in dat jaar. 

Daarna volgt een hele reeks uiteenlopende arbeidsbetrekkingen in 
de foodsector. Helma organiseert voorlichtingscampagnes voor 
de zuivelsector en de bakkerijbranche, werkt in uiteenlopende 
functies bij diverse grondstoffenleveranciers in de bakkerijbran-
che en eindigt bij een bedrijf dat handelt in kruiden en specerijen. 
Net voor corona haar intrede doet, stopt haar functie daar. En 
wat wat Helma betreft een sabbatical had mogen worden om zich 
eens te bezinnen op het slotakkoord in haar carrière, wordt al 
snel ingevuld door de drang iets wezenlijks te betekenen voor de 
wereld.

Meer dan geld verdienen alleen
“Ik had mij voorgenomen om volop de tijd te nemen om te beden-
ken wat ik nog wilde. Mijn man ging het ondertussen wat rustiger 
aan doen en zelf wilde ik in ieder geval meer tijd maken voor leuke 
dingen, voor mijn kleinkinderen. Maar ik wilde óók nog iets doen 
waarmee ik echt een verschil zou kunnen maken. Geld verdienen is 
leuk, maar er is meer dan dat. En ik weet nu dat het nog veel be-
vredigender is ook.”

In haar loopbaan in de foodsector heeft Helma veel ontwikkelingen 
gezien en diverse trends zien komen en soms ook weer zien gaan. 
“Er is in al die jaren niet één trend geweest, die zo snel opkwam en 

Na een succesvolle carrière in de foodsector lagen de banen voor Helma Verkerk 
feitelijk voor het oprapen. Ze koos een andere weg, haar weg. Ze wordt 
ondernemer en start haar eigen bedrijf: Susta Foods. “Hiermee wil ik er 
persoonlijk aan bijdragen dat we met z’n allen minder vlees eten.”

‘Miss Susta, het 
groene alternatief 
voor vlees’

Helma Verkerk gooit het roer om

Product en bedrijf Tekst: Linda van ’t Land THEMA: 
TRENDS
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die alle cijfers zo snel veranderde als de transitie van dierlijke naar 
plantaardige voeding en de vraag daarnaar. Dierenleed is steeds 
zichtbaarder geworden, mede door de komst van social media. De 
smaak van vleesvervangers verbetert enorm en de impact van vlees 
eten op ons milieu is in rap tempo tot de consument doorgedron-
gen. We laten met z’n allen een enorme footprint op de wereld ach-
ter vanwege onze vleesconsumptie. Al die dingen samen maken dat 
er momenteel een grote markt ligt voor plantaardige vleesvervan-
gers. Daar ben ik met mijn nieuwe bedrijf Susta Foods vol op 
ingesprongen.”

Plantaardige kip en gehakt
Susta Foods produceert duurzame vleesvervangers, waarmee con-
sumenten plantaardige kip of gehakt kunnen bereiden. “We bieden 
een droge, lang houdbare en eiwitrijke mix aan op basis van tarwe 
uit Noord-Europa, die is verpakt in zakjes waarmee je vierhonderd 
gram vegan gehakt of kip kunt bereiden”, legt Helma uit. “Dat is 
voldoende voor vier personen. Het enige wat je hoeft te doen, is 
een hoeveelheid koud water en wat olie toevoegen. Daarna kun je 
het product verwerken zoals je wilt. Het gehakt kun je verwerken 
tot burgers, balletjes of rul bakken voor een saus. Van de kipvariant 
maak je bijvoorbeeld nuggets, saté of schnitzels. Op de website 
vind je veel verschillende recepten en bereidingswijzen.”

Het product maken, vond Helma niet zo spannend. “Ik heb een 
groot netwerk en brede ervaring in de foodsector. Dat je een der-
gelijk plantaardig product op smakelijke wijze kunt produceren, 
was voor mij geen verrassing en eigenlijk niet nieuw. Dat is ook het 
mooie van zoiets doen aan het einde van je carrière: je hebt de ken-
nis en het netwerk al. Wel vind ik het heel uitdagend om dit pro-
duct nu in de consumentenmarkt weg te zetten. Het vraagt om veel 

uitleg, duurzame verpakkingen en aansprekende marketing. Maar 
feitelijke informatie leidt niet tot gedragsverandering. Het gaat om 
die intrinsieke motivatie: minder vlees willen eten om bij te dragen 
aan een betere wereld. We richten ons vooral op flexitariërs, maar 
ook de vegan doelgroep weet ons al goed te vinden.”

Never a dull moment
Tijdens haar carrière in loondienst maakte Helma niet altijd de 
meest voor de hand liggende keuzes. “Toen ik eens een comforta-
bele baan bij een gerenommeerd bedrijf kreeg aangeboden, koos ik 
juist voor een heel onontgonnen rol bij de Suikerunie. In een jaar 
tijd deed ik vier bedrijfsovernames. Ik noem die periode meestal 
‘exciting and exhausting’. Ik was ondertussen namelijk ook ge-
trouwd en had drie kinderen gekregen. Never a dull moment.”

Nu, een jaar of tien voordat ze wil stoppen met werken, wil Helma 
nog één keer een grote stap van betekenis zetten. “Ik heb veel uit-
eenlopende dingen geleerd in mijn loopbaan en altijd met heel veel 
plezier gewerkt. Maar ik houd niet van herhaling. Wanneer iets 
meer van hetzelfde wordt, verlies ik mijn interesse. Daarom kies ik 
nog één keer voor een uitdaging van jewelste: zelfstandig onderne-
mer worden en een product op de markt brengen waarmee we als 
consument gezondere keuzes kunnen maken en de wereld kunnen 
vergroenen.”

“Ik richt me nu eerst op Nederland, maar mijn ambitie is van Miss 
Susta binnen vijf jaar een bekende en geaccepteerde vriend in de 
keuken in heel Europa te maken. Dan maken we écht een verschil. 
Met Susta Foods wil ik er persoonlijk aan bijdragen dat we minder 
vlees eten met z’n allen. Ik vind dat belangrijk – en daardoor heel 
leuk. Elke stap is er één. Eén op weg naar een betere wereld.”  

Helma Verkerd
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In Finland is het eerste smakelijke kopje koffie geproduceerd met behulp 
van cellulaire landbouw. Niet toevallig in Finland, want in dat land wordt 
de meeste koffie per hoofd van de bevolking gedronken. Zo’n tien kilo per 
gemiddelde Fin per jaar. 

Koffie van  
cellulaire landbouw

Echte koffie uit het lab

Product en bedrijf Tekst: Janet Kooren
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‘Cellulaire landbouw is een  
van de routes naar duurzamere 
voedselproductie’

I
ngenieurs van het Technical 
Research Centre of Finland - VTT, 
hebben met succes koffiecellen ge-
produceerd in een bioreactor via cellu-

laire landbouw. De innovatie kan helpen om de 
productie van koffie te verduurzamen. De eerste batches 
die zijn geproduceerd in een laboratorium ruiken en smaken naar 
conventionele koffie.

Met de toenemende vraag en vele duurzaamheidsuitdagingen met 
betrekking tot de traditionele koffielandbouw, is er dringend be-
hoefte aan alternatieve manieren om koffie te produceren. Vanwege 
de grote vraag naar koffie is er steeds meer oppervlakte nodig om 
voldoende koffiebonen te produceren, wat leidt tot ontbossing en 
dat gebeurt vooral in kwetsbare regenwoudgebieden. 

Biotechnologie
VTT ontwikkelde in haar laboratorium in Finland een manier van 
koffieproductie via plantencellen. Dit gebeurt in een proces waarbij 
celculturen drijven in bioreactoren gevuld met voedingsmedium. 
Dit proces wordt bij VTT gebruikt om verschillende dierlijke en 
plantaardige producten te produceren. “Bij VTT maakt dit project 
deel uit van ons algemene streven om de biotechnologische pro-
ductie te ontwikkelen uit dagelijkse en vertrouwde grondstoffen die 
conventioneel door de landbouw worden geproduceerd. Hiervoor 
gebruiken we veel verschillende gastheren, zoals microben, maar 
ook plantencellen”, zegt onderzoeksteamleider dr. Heiko Rischer 
van VTT. 

Het proces begon met het initiëren van koffiecelculturen, het vast-
stellen van de respectieve cellijnen in het laboratorium en het over-
brengen ervan naar bioreactoren om biomassa te gaan produceren. 
Na analyse van de biomassa werd een brandproces ontwikkeld en 
werd de nieuwe koffie uiteindelijk geëvalueerd door het getrainde 
proefpanel van VTT. 

Combinatie van disciplines
De hele procedure vereiste input van verschillende disciplines en 
experts op het gebied van plantenbiotechnologie, chemie en voe-
dingswetenschap. “In termen van geur en smaak vonden zowel ons 
proef panel als analytisch onderzoek het profiel van het brouwsel 
vergelijkbaar met gewone koffie. Koffiezetten is een kunst en omvat 
iteratieve optimalisatie onder toezicht van deskundigen die gebruik 
maken van speciale apparatuur. Ons werk legt de basis voor een 
dergelijk project,” zegt Rischer. 

Momenteel geldt al het koffiemateriaal dat onder laboratoriumom-
standigheden wordt geproduceerd als experimenteel voedsel. Dus 
is er  goedkeuring van de FDA vereist om het op de markt te bren-

gen in de Verenigde Staten. In Europa moet de in het lab gekweek-
te koffie eerst worden goedgekeurd als Novel Food voordat deze 
op de markt kan worden gebracht. Technisch gezien is het 
productie proces gebaseerd op bestaande en geaccepteerde techno-
logie zoals conventionele bioreactorbewerking. In feite werd het 
idee dat koffie cellen konden worden gebruikt om koffie te zetten al 
in de jaren zeventig gepresenteerd door P.M. Townsley*. 

Nog een jaartje of vier
“Het drinken van het allereerste kopje was een spannende erva-
ring,” vertelt Rischer. “Ik schat dat we nog maar vier jaar verwij-
derd zijn van het kunnen upscalen van de productie en van de be-
nodigde goedkeuringen van de verschillende instanties. Het 
kweken van plantencellen vereist specifieke expertise over hem mo-
mentum om het proces op te schalen en te optimaliseren. 
Downstream processing en productformulering zijn samen met 
toelatingen en markt introductie extra stappen op weg naar een 
commercieel product. Dat gezegd hebbende, we hebben nu bewe-
zen dat koffie in het lab een realiteit kan zijn.” 

De grootste uitdagingen
Het project past bij de strategische onderzoeksdoelen van VTT om 
de grootste uitdagingen ter wereld op te lossen. Cellulaire land-
bouw is een van de routes naar duurzamere voedselproductie. “De 
echte impact van dit wetenschappelijke werk zal komen via bedrij-
ven die bereid zijn om de productie van voedselingrediënten te 
heroverwegen en commerciële toepassingen te stimuleren. We on-
dersteunen en werken samen met zowel grote ondernemingen als 
kleine bedrijven bij het benutten van kansen in hun productont-
wikkeling. Uiteindelijk moeten alle inspanningen leiden tot duur-
zamer en gezonder voedsel ten behoeve van de consument en de 
planeet”, besluit Rischer. 

*Ref: P.M. Townsley (1974), Production Coffee from Plant 
Cell Suspension Cultures. 

Can. Inst. Food Sci. Technol. J. 7: 79-81.
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Diëtetiek Tekst: Mischa Brendel

F
oodvalley NL maakt zich sterk om in 2050 elke mond 
op aarde van voldoende voedsel te kunnen voorzien. Het 
platform, dat sinds 2004 bestaat, zet zich met name de 
laatste twee jaar in voor het versnellen en opschalen van 

de veranderingen in het voedselsysteem.
In eerste instantie lijken gezonde en duurzame voeding niet per se 
met elkaar verbonden, maar daar denkt Judith van der Horst an-
ders over: “Ons uitgangspunt is dat als iets gezond is voor de mens, 
het ook gezond is voor de wereld.” De Innovation Lead Food & 

Health bij Foodvalley NL ziet personalized 
nutrition als een manier om gezonde 

voeding toegankelijker te maken 
voor iedereen.

Vanuit de gemeenschap was 
er de behoefte aan wat Van 
der Horst een ‘aligned 
business definition on 
personalized nutrition’ 
noemt. “Ook was er van-
uit het ecosysteem be-
hoefte aan helderheid op 

goede businessmodellen in 
personalized nutrition, aan 

duidelijkheid over het wette-
lijke kader, aan helderheid over 

de data en de IT-infrastructuur en aan de minimale wetenschappe-
lijke onderbouwing om te kunnen spreken over personalized nutri-
tion.” Foodvalley NL nam daarom de leiding in het opstellen van 
een position paper, dat door 53 partijen werd geschreven. De 
schrijvers vertegenwoordigen het complete personalized nutriti-
on-ecosysteem en werken onder meer bij Unilever, Philips, Jumbo, 
Ahold Delhaize, Rabobank, Deloitte, TNO en Wageningen 
University & Research.

Van wetenschap naar doe-het-zelf
Het begrip ‘personalized nutrition’ is niet nieuw, maar het werk-
veld staat nog in de kinderschoenen. Door de opkomst van ge-
zondheidsapps en smartwatches komen er steeds meer (gepersona-
liseerde) data beschikbaar die een advies op maat niet alleen 
mogelijk, maar vooral gemakkelijk toegankelijk maken. 
Personalized nutrition vindt zijn oorsprong in de (medische) we-
tenschap en is vooral data-gedreven. Het werkveld is echter ver-
schoven van wetenschap in het lab naar de doe-het-zelf-metingen – 
die desalniettemin nog steeds gebaseerd zijn op de wetenschap 
– en zijn in feite dus citizen science geworden: hartslag, bloeddruk, 
slaapritme, et cetera zijn met behulp van apps en smartwatches te-
genwoordig heel gemakkelijk zelf te meten, vooral omdat dit met 
zaken als smartwatches grotendeels automatisch gebeurt. Hoe een 
persoon reageert op bepaalde voeding – denk bijvoorbeeld aan al-
lergieën – is belangrijk, maar de leefstijl en ook de persoonlijke 
wensen – het gedrag – van deze persoon spelen een cruciale rol.
Maar is dit niet al het werkgebied van een diëtist? Deze stelt name-
lijk ook een gepersonaliseerd voedingsprogramma op, gebaseerd op 
wetenschappelijke data en de persoonlijke situatie en gedragingen 
van iemand. “Je kunt personalised nutrition zien als een vervolg-
stap op de diëtist”, zegt Van der Horst. “Ook een diëtist kijkt naar 
persoonlijke wensen, meet factoren bij de cliënt en geeft een advies 
op maat. De diëtist van de toekomst kan zich verrijken met de mo-

Foodvalley NL, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor duurzame en 
gezonde aanpassingen in ons voedselsysteem, ziet personalized nutrition als een 
van de belangrijkste methoden om dit doel te verwezenlijken. Op 7 oktober 
presenteerde Foodvalley NL een position paper over personalized nutrition: 
gepersonaliseerde voeding. 

Personalized 
nutrition:  
voeding op maat

‘Alles draait om de gezonde keu-
ze, de gemakkelijke keuze te 
maken’

THEMA: 
TRENDS
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gelijkheden die personalized nutrition biedt. Er kunnen meer data 
beschikbaar komen waar de diëtist het advies op kan baseren. Deze 
specialist kan ook in beeld komen bij die groep mensen die het 
personalized nutrition-advies van een app graag op persoonlijke 
manier vertaald wil hebben in adviezen. Daarnaast kan het potenti-
ele massa-bereik van personalised nutrition een aanvulling zijn op 
het bereik van een diëtist.”

Personalized Nutrition-maaltijdboxen
Is personalized nutrition momenteel al mogelijk? Kunnen we binnen-
kort de maaltijdboxen met gepersonaliseerde voeding bestellen? “Dat 
is nu al aan de gang”, zegt Van der Horst. “Laat ik mezelf als voor-
beeld nemen: we zijn een gezin van vijf, met drie kinderen. Een van 
ons is vegetariër, we hebben er sporters tussen zitten en iemand van 
ons heeft een allergie. Dit alles kan ik al doorgeven bij het bestellen 
van een maaltijdbox en deze trend zal zich zeker verder doorzetten.”
Toch zijn er nog niet veel voorbeelden van bedrijven die een ver-
dienmodel hebben ontwikkeld,  specifiek rondom personalized 
nutrition. Wil zo’n verdienmodel succesvol zijn, dan moet het aan-
geboden product of de aangeboden dienst niet te duur uitpakken 
voor de consument. Tegelijkertijd moet deze echter ook voldoende 
winstgevend voor de investeerder zijn. Ook moet het product/de 
dienst de consument geen extra moeite kosten, of op zijn minst een 
merkbaar positief effect hebben. Met andere woorden: het moet 
betaalbaar en effectief zijn.

Van wie zijn de data?
Data spelen een sleutelrol in personalized nutrition en dat vormt 
meteen een hekel punt. Want van wie zijn de verzamelde data en hoe 
worden deze beveiligd, maar tegelijkertijd toegankelijk? “Dat is een 
van de belangrijkste voorwaarden”, stelt Van der Horst. “Er moet 
duidelijke wet- en regelgeving komen die stelt dat de data eigendom 
blijven van de consument en dat niet iedereen er zomaar bij kan.” 
Tegelijkertijd doen er wel partijen als zorgverzekeringen mee met 
het initiatief van Foodvalley NL, zoals Samen Gezond van Menzis. 
Vormt dat geen risico? Volgens Van der Horst niet. “Zoals ik al zei, 
moeten de data goed worden beschermd. Maar tegelijkertijd zou je 
mensen die een gezond voedingspatroon volgen kunnen belonen 
via hun zorgverzekering.” Belangrijk is volgens Van der Horst dat je 
mensen die het advies niet volgen niet gaat straffen, maar dat je 
uitgaat van een positieve benadering met focus op advisering en 
communicatie, die aansluit bij een persoon. Hier spelen zorgverze-

keraars en enkele andere stakeholders in het personalized nutriti-
on-ecosysteem een belangrijke rol in. 

Hoe nu verder?
“De position paper is slechts het begin van het hele personalized 
nutrition-verhaal”, stelt Van der Horst. “We willen dat personalized 
nutrition kan gaan groeien, zodat het maken van de gezonde keuze 
de makkelijke keuze wordt; dat is de kern. Wij willen een wereld-
wijde personalized nutrition community starten, waarin we de 
schrijvers van deze position paper en andere stakeholders bij elkaar 
brengen, zodat er een ecosysteem ontsloten wordt en er nieuwe sa-
menwerkingsverbanden ontstaan. Zo kunnen we van elkaar leren, 
samen de agenda opstellen, programma’s starten en samen kennis 
opbouwen. Het ontsluiten van het personalized nutrition-ecosys-
teem is cruciaal om tot échte innovatie te komen, zodat de gezonde 
keuze de gemakkelijke keuze wordt.”  

u	Wat is personalized nutrition?
De definitie die bedacht is door wetenschappers en bedrijfs-

leven samen en gepubliceerd is in de position paper van 
Foodvalley NL, luidt als volgt: 

Persoonlijke voeding kan een dienst of een product zijn. Het 
maakt gebruik van persoonsspecifieke informatie, werkt met 
op bewijs gebaseerde wetenschap en heeft als doel om con-
sumenten de controle te geven en om een positieve, duurza-
me gedragsverandering in het voedingspatroon te bevorde-
ren. Dit kan op zijn beurt leiden tot meetbare voordelen voor 

persoonlijke doelen, zoals gezondheidsverbetering en ge-
zondheidsbehoud, of ziektespecifieke voordelen.

Wereldwijd platform
Foodvallley NL bouwt een internationale personalized nutriti-
on-community op: een wereldwijd platform om personalized nutri-
tion-business te stimuleren. Geïnteresseerde partijen kunnen zich 
hiervoor aanmelden. Meer informatie hierover is te vinden op de 
website van Foodvalley NL: www.foodvalley.nl.
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Column

Suzan Tuinier
Voedingsdeskundige en eigenaar van 
communicatiebureau Nutrimedia. 

Suzan wisselt deze plek af met 
Michelle Vrij, diëtist bij Nutrimedia. 

THEMA: 
TRENDS

Durf te kiezen!
‘W

ilt u dan deze stoomoven mét of zónder magnetronfunctie? En dan met 
een touchscreen of een draaiknop?’, vraagt de verkoopster in de keuken-
zaak. Het zweet breekt me uit. ‘Ik heb werkelijk waar geen idee’, biecht ik 
haar op. Vorige week heb ik namelijk al een nieuwe vloer uitgekozen en de 

week dáárvoor een nieuwe badkamer. Als er een moment is waarop het draait om keuzes ma-
ken, is het wel tijdens een verbouwing. En ik ben er dus niet zo goed in. 

Toch is keuzes maken goed voor je, las ik laatst in het boek: Leef meer, denk minder, geschre-
ven door Pia Callesen, een Deense therapeut.  Het gaat over metacognitieve gedragstherapie. 
De oorzaak van neerslachtigheid en zelfs depressie is vaak dat we te veel denken. We analyse-
ren eindeloos wat we hebben gezegd en gedaan of over de beslissingen die we moeten nemen. 
Maar het werkt niet. In dit boek vind je een radicale strategie om de controle over je denkpro-
cessen terug te krijgen en je weer goed te voelen. Een van haar adviezen: maak keuzes. Geen 
keuze maken zorgt voor triggergedachten en die slopen je van binnenuit. 

Kiezen dus. Maar waarom is dat nou zo moeilijk? Waarschijnlijk omdat er zoveel te kiezen 
valt. Er is een enorm aanbod, heel veel informatie en dan hoor je ook nog eens veel verschil-
lende meningen. Wanneer weet je nou of je het goed doet of niet? Gedragseconoom Colin 
Camerer geeft aan dat we denken dat we veel opties willen, maar dat we ons niet bewust zijn 
van de besluiteloosheid die daaruit voortkomt én de frustratie die dat oplevert.

Ook als het om gezond eten gaat, komt kiezen weer om de hoek kijken. Neem ik wel of niet 
dat stuk taart bij de koffie, neem ik wel of niet dat biertje en die bitterbal? Zijn er manieren 
om kiezen makkelijker te maken? De overheid denkt dat Nutri-score ons kan helpen om ons 
beste keuze laten maken. Dat er zoveel discussie is over dit keuzelogo zegt al genoeg. Kiezen is 
en blijft moeilijk. 

Toch zie ik ook een kans voor alle voedingsvoorlichters, wij kunnen iets wat een logo op een 
verpakking niet kan: luisteren en duiden, zodat iemand met hulp wél de juiste keuze maakt.  
Zie het maar als een verbouwing. Wij kunnen ervoor zorgen dat een gezonde voedingskeuze 
uiteindelijk staat als een huis.   

‘Wij voedingsvoor-
lichters kunnen  
iets wat een logo 
niet kan: luisteren 
en duiden’
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E
en van de deelterreinen van het microbioomonderzoek 
richt zich op de communicatie van de bacteriën in de 
darmen met het centraal zenuwstelsel en het immuun-
systeem. Stoffen die in de darmen geproduceerd worden 

door bacteriën staan aan het begin van neurologische, hormonale 
en immunologische processen.

Het zijn uitdagende gedachten dat door wat wij eten, en door de 
miljoenen beestjes die daarvan poep produceren, belangrijke ‘be-
slissingen’ over de geestelijke gezondheid worden genomen.

‘The brain in the gut’, heet de neurobiologische activiteit in de 
darmen. Dit ‘tweede brein’ begint beetje bij beetje zijn diepste ge-
heimen prijs te geven. Onderzoek op moleculair niveau legt de 
connecties bloot tussen de stoffen die de darmen maken uit voe-
ding, en die verderop – eenmaal door de darmwand heen tot het li-
chaam toegelaten – tot in de hersenen invloed hebben op de meta-
bole regulering, op neurologische processen en op de 
gemoedstoestand.

Enterisch
Het feitelijke ‘hersen’-gedeelte van dat tweede brein heet het ente-
ric nervous system (ENS). Het enterisch zenuwstelsel bestaat uit 
een dubbele laag van meer dan 100 miljoen zenuwcellen in de 
darmwand en loopt van de slokdarm tot het rectum.

Het ENS werkt autonoom, los van de hersenen in het hoofd, maar 
of het ook kan denken, coalitie-onderhandelingen kan voeren of de 
iPhone 14 ontwerpen, is twijfelachtig. Wel stuurt het de opname 
van voedingstoffen door de darmwand aan, regelt het de stoelgang, 
en beïnvloedt het de bloedtoevoer ter plekke. Het mag duidelijk 
zijn dat een gezonde darmwand, die door de darminhoud (en dus 
in feite van buitenaf) gevoed en onderhouden wordt, van essentieel 
belang is.

Dyspepsie
Een kleine tien jaar geleden stond het ENS in de aandacht omdat 
mensen met chronische darmontstekingsziekten ook soms psychi-
sche problemen hadden en er een verband werd vermoed. Met 
nieuwe technieken was te zien dat de neuronen in ontstoken gebie-
den niet goed werkten. De signalering door de neuronen raakt ver-
stoord door wat heet ‘functionele dyspepsie’, een verzamelterm 
voor buikpijn, dertig jaar geleden al beschreven voor huisartsen, 
maar nog altijd een vage diagnose.

Een van de mysteries van lichaam en geest is hoe ongezonde darmen bij 
sommigen tot emotionele problemen leiden. De ontdekking van ‘the brain in the 
gut’ verklaarde veel. Maar hoe werkt het precies? Wat is de rol van voeding? 
Stapje voor stapje wordt ontdekt hoe de paden van aansturing op cel- en 
moleculair niveau verlopen. De ontdekking van ‘het eiwit dat de darmen laat 
praten met het immuunsysteem’ is zo’n stapje.

Vezels beïnvloeden 
fysiek en psyche

Harder bewijs:

Diëtetiek Tekst: Huib Stam
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Behalve pijn en last hebben patiënten met het prikkelbaredarmsyn-
droom (PDS) soms emotionele en zelfs depressieve klachten. Er 
leek een wisselwerking te zijn, een permanente terugkoppeling of 
wederzijdse beïnvloeding, een samenspel van het hormonale, het 
neurologische en het immuunsysteem.

Die psychische klachten zijn moeilijk te onderscheiden van de 
emotionele last die de ziekte zelf al meebrengt. Van constante buik-
pijn, diarree en ander ongemak word je geen vrolijker en socialer 
mens. IBD-patiënten, die lijden aan de ernstige chronische ontste-
kingsziekten colitis ulcerosa en crohn, hebben vaak een zwaar le-
ven. Er kwam een naam voor het tweede brein, de neuro-endocrie-
ne immuunroute, of neuroendocrine-immune pathway, NEI.

Aansturing
Het slikken van antidepressiva hielp sommige PDS-patiënten hun 
darmproblemen te verminderen, hetgeen op een terugkoppeling 
duidde. De wisselwerking tussen de neurologische centra onder en 
boven in het lichaam inspireerde niet alleen wetenschappers, maar 
ook fantasten en kwakzalvers.

De vraag bij dit soort geobserveerde fenomenen is altijd: wat zijn 
de mechanismen? Hoe verlopen de paden van aansturing op cel- 
en moleculair niveau? Pas als die zijn aangetoond, is er sprake van 
deugdelijk bewijs, tot dan moeten we het doen met aanwijzingen, 
vermoedens of andere niet causale relatievormen.

Van een aantal stoffen is bekend dat ze bijdragen aan een gezonde 
darmwand, zoals korteketenvetzuren en secundaire galzuren, die 
beide gevormd worden door bacteriële werking. De een door verte-
ring van voedingsvezels, de ander door omzetting van gal uit de le-
ver. Onderzoek naar deze metabolieten heeft volgens de resear-
chers van de universiteiten van Bath (VK) en Massachusetts (VS) 
een belangrijke nieuwe ontdekking opgeleverd, namelijk “het eiwit 
dat de darmen laat praten met het immuunsysteem”.

Signaalfunctie
Dat eiwit, P-glycoproteïne, is een bekend transporteiwit, dat werkt 
als pompje om stoffen in en uit cellen te krijgen. Het is ook in gro-
te hoeveelheden in de cellen van de darmwand aanwezig. De 
darmwand is een zeer selectieve zeef, die tot taak heeft gunstige 
stoffen, zoals nutriënten, door te laten naar de bloedbaan, en gif-
stoffen tegen te houden. Als dat laatste niet goed meer functio-
neert, is sprake van een leaky gut.

Nu blijkt ook, volgens de onderzoekers in hun artikel in het vak-
blad Microbiome, dat P-gp een signaalfunctie heeft, waardoor het 
het immuunsysteem instrueert bij het handhaven van de homeo-
stase in de darmen: het gezonde, evenwichtige ‘interne milieu’. Dat 
voorkomt laaggradige inflammatie, de diepere oorzaak van vele 
kwalen, waaronder darmziekten.

Geest
“Voor het eerst tonen wij een voorbeeld van twee klassen van me-
tabolieten, korteketenvetzuren en secundaire galzuren, die samen-
werken om de darmwandfunctie te reguleren,” concluderen ze. Het 
bewijst het belang van voeding met vezels om darmbacteriën de 
korteketenvetzuren te laten produceren. Maar welke voedingsstof-
fen er nodig zijn om de P-gp productie te optimaliseren, waardoor 
het immuunsysteem geholpen wordt de inflammatie te reguleren, 
is niet duidelijk uit dit onderzoek.

De onderzoekers trekken ook een algemenere conclusie. Een gro-
tere diversiteit van het microbioom, met een rijkere variatie aan 
soorten bacteriën, geeft een betere garantie voor de adequate pro-
ductie van de benodigde metabolieten. Meer soorten bacteriën 
kunnen dezelfde soorten vetzuren produceren. Die rijkdom aan 
vetzuren en andere metabolieten beschermt een gezonde darm-
wand, en daarmee lichaam en geest.  

u	Bron artikel: Foodlog

Voeding Nu_Voeding Nu 7 2021_1   33Voeding Nu_Voeding Nu 7 2021_1   33 25-11-21   13:1625-11-21   13:16



34 | december 2021

H
et is inmiddels een traditie geworden: de rondetafel-
gesprekken van Kenniscentrum suiker & voeding, 
waarin wordt gesproken over (voedings)wetenschap 
in de breedste zin van het woord. Op 14 oktober 

vormde kasteel Groeneveld in Baarn, het podium voor de zesde 
editie van deze rondetafelgesprekken. Hieronder aandacht voor 
acht (plus één) opvallende trends in de onderzoeken naar voeding 
en mentale gezondheid, die daar aan de orde kwamen.

“Mentale gezondheid krijgt een plaats in het Preventieakkoord”, 
opent Janine Verheesen, directeur van het kenniscentrum de zitting. 
“Niet zo gek en door de coronapandemie zijn we weer eens goed 
met de neus op de feiten gedrukt: goede voeding speelt een enorm 
belangrijke rol in onze fysieke en mentale gezondheid”, vervolgt ze 
haar betoog. Om te bepalen wat dan precies ‘goede voeding’ is, is 
onderzoek nodig. Voedingsonderzoek wel te verstaan, een discipline 
waar alle aanwezige wetenschappers direct of indirect mee te ma-
ken hebben. “Ze komen uit verschillende hoeken van het onder-
zoeksveld, de fysiologische, epidemiologische, medische of sociale 
hoek, maar hebben gemeen dat ze allen bezig zijn met voeding en 
leefstijl en de invloed die deze hebben op de fysieke en mentale 
status”, introduceert gespreksleider Theo Ockhuizen de deelne-
mers aan het rondetafelgesprek. 
De inzichten in de relatie voeding en gezondheid veranderen op 
hoofdlijnen gestaag waarbij epidemiologische bevindingen mecha-
nistisch en fysiologisch worden onderbouwd. In de voorlichting is 
voeding als onderdeel van een verantwoorde leefstijl onverminderd 
belangrijk.

Het microbioom
Bacteriën krijgen een steeds belangrijker plaats in het onderzoek 
naar voeding en mentale gezondheid. Zo liet Barbara Franke met 
collega’s van het Donders Instituut zien dat het microbioom een 
mediator kan zijn bij de effecten van voeding op ADHD. “Als we 
bij muizen de feces van mensen met en zonder ADHD transplan-
teerden, zagen we verschillen in hun gedrag.” Yannick Vermeiren 
(WUR) weet dat er ook in verband met alzheimer en parkinson 
onderzoek wordt verricht naar de functie van microbiota en de 
darm-brein-as. “De algemene theorie daarachter is dat de geaggre-
geerde (opgestapelde) eiwitten in het brein bij mensen met demen-
tie hier mogelijk vanuit het darmzenuwstelsel terecht zijn gekomen. 
Ook zou een onbalans in de microbiotasamenstelling van belang 
zijn. Er loopt een pilotstudie waarbij opgezuiverde microbiota uit 
feces van gezonde individuen aan mensen met milde alzheimer 
toegediend worden.”

Nutriënten
Ook in verband met alzheimer, wordt veel onderzoek gedaan naar 
de werking van voeding(stoffen) op de geheugenstatus. Vermeiren: 
“Bijvoorbeeld vitamine B12 zou daarop van invloed kunnen zijn. 
Ook bruine algen, omega-3 vetzuren en cafeïne worden onder-
zocht, vanwege hun anti-inflammatoire werking. Alzheimer wordt 
immers wel geassocieerd met inflammatoire processen en ontste-
kingen, die via een lekkende darm verder naar het brein kunnen 
worden verspreid.”
Blauwe bessen staan ook op de verlanglijst. Ze lijken een gunstige 
werking te hebben op het cognitieve vermogen en de cardiovascu-
laire gezondheid, niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren 
met depressieve klachten. 

Ingeborg Brouwer deed binnen de MooDFOOD-studie onderzoek 
naar de relatie tussen voeding en het voorkómen van depressie: 
“We hebben gekeken naar de effecten van supplementen (ome-
ga-3-vetzuren, selenium, B11- en D3-vitamine en calcium). 
Opvallend resultaat was dat de groep die supplementen had gekre-

Allemaal aan  
de blauwe bes?

‘Mensen die veel stress ervaren,  
hebben het moeilijker om een 
interventie vol te houden’

Trends in onderzoek naar de effecten van voeding op het brein

Diëtetiek Tekst: Heleen van der Male THEMA: 
TRENDS

Accenten binnen het voedingsonderzoek verschuiven. Daar zijn veel voorbeelden 
van. Deze trends worden mogelijk gemaakt door ontwikkelingen in aangrenzende 
wetenschapsgebieden en technologieën. Deskundigen spraken hierover op een 
bijeenkomst in Baarn over leefstijl, voeding en brein. 

Voeding Nu_Voeding Nu 7 2021_1   34Voeding Nu_Voeding Nu 7 2021_1   34 25-11-21   13:1625-11-21   13:16



december 2021 | 35

gen geen verbetering liet zien; zij kwamen er eerder slechter uit. 
Suppletie moet je bij tekorten natuurlijk altijd overwegen, maar het 
is dus niet aan te raden zomaar supplementen te geven”.

Voeding als gedrag
De food behavioral therapy, ook onderdeel van de MooDFOOD-
interventie, liet daarentegen wel effecten zien op de symptomen 
van depressie, vertelt Brouwer. “De anxiety-scores waren lager en 
de groep die therapietrouw was, scoorde beter op symptomen van 
depressie. De therapie zorgde er niet alleen voor dat deze mensen 
gezonder gingen eten, maar was ook meteen een kapstok om ze 
weer in een bepaalde structuur te krijgen.” Marie-Anne Zuidhof: 
“Een interventie als MooDFOOD zou ook een goede insteek kun-
nen zijn voor ouderen, om een gezonde voedingsstructuur op te 

zetten en/of te behouden, wat ook weer bijdraagt aan behoud van 
regie in het leven.”
Hoe je voeding als gedrag niet alleen ter verbetering van de fysieke, 
maar ook van de mentale gezondheid kunt bevorderen, is precies 
waar Anke Oenema onderzoek naar doet: “We moeten er niet al-
leen achter komen wát daarvoor een goede voeding is, maar ook 
hoe je die nog beter aan de man en vrouw kunt brengen. 
Natuurlijk weten we nog een heleboel niet over voeding, maar zet 
de dingen die we wél weten ook zo goed mogelijk in!”

De vorm doet ertoe
Annemarieke van Opstal keek in haar onderzoek naar de hypotha-
lamus in verband met de energieregulatie. “Bij een nuchtere status 
is de hypothalamus actief. Wij hebben gezien dat de activiteit van 
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Blauwe bessen lijken een gunstige werking te hebben op de cognitieve vermogens en cardiovasculaire gezondheid, niet alleen bij ouderen, maar ook bij 

jongeren met depressieve klachten. 
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de hypothalamus afneemt als mensen met een gezond gewicht 
glucose innemen. De hypothalamus van mensen met obesitas blijft 
dan echter hoog actief.”
De vorm waarin je je voeding inneemt is volgens Annemarieke van 
Opstal ook belangrijk. De reactie van de hersenen verschilt naar 
gelang de vorm waarin je eenzelfde hoeveelheid calorieën, eiwitten, 
koolhydraten of vet inneemt. Dat heeft volgens haar waarschijnlijk 
ook met maagvulling te maken. “Een appel vult natuurlijk beter 
dan een stukje chocola. De kwaliteit van voedsel maakt dus zeker 
uit als het om directe hersenactiviteit en energieregulatie gaat, 
maar heeft op termijn ook invloed op bijvoorbeeld het 
microbioom.”

Ook uit onderzoek van Mireille Serlie blijkt dat de hersenen van 
mensen met een gezond gewicht echt anders zijn dan die van men-
sen met obesitas. “Hun serotonine- en dopaminesystemen, die on-
derdeel uitmaken van het verzadigings- en beloningssysteem in de 
hersenen, zijn verstoord. Ook als mensen zijn afgevallen, herstelt 
dit systeem niet heel goed. Het is gemakkelijk om te zeggen dat 
mensen hun eetgedrag gewoon moeten veranderen als ze een onge-
zond gewicht hebben, maar de impuls vanuit de hersenen om te 
gaan eten is heel moeilijk te negeren. Daar moet in de maatschap-
pij veel meer begrip voor komen.”

Niet voorschrijven maar luisteren
“Mensen hebben heel veel redenen om te eten”, zegt Tanja Adam. 
“Honger staat daarbij niet altijd in de top 3. Je kunt je afvragen 
waarom mensen dooreten als ze geen honger meer hebben, maar 
dan moet je vervolgens wel naar ze luisteren en de goede vragen 
stellen. Dat gebeurt nog te weinig. Eten mensen omdat ze stress 
voelen? Hebben ze last van slaapgebrek? Daar moet je achter zien 
te komen, voordat je een behandeling begint”, vindt Adam. “Uit 
ons eigen onderzoek blijkt, dat mensen die veel stress ervaren het 
veel moeilijker hebben een  interventie vol te houden. Geslacht 
speelt daarbij ook een belangrijke rol.”
Er zal niet snel één wondervoedingsmiddel worden gevonden dat 
helpt tegen fysieke en psychische aandoeningen, tegen veroudering 
of obesitas. Ook alleen bewegen is niet voldoende voor een gezond 

brein en lichaam. Het hele palet is van belang: genetische factoren, 
cardiovasculaire risico’s, comorbiditeiten, de nutriënten- en vitami-
nestatus en leefstijlfactoren als bewegen, slapen en stress. “Dat 
maakt het complex en vraagt om een multifactoriële benadering”, 
licht Lisette de Groot toe. “We moeten zowel in de wetenschap als 
in de vertaling daarvan naar de praktijk zoveel mogelijk rekening 
houden met alle factoren die van invloed zijn op de gezondheid.” 
Zuidhof voegt toe: “En om dat te kunnen doen, zijn, zeker in de 
zorginstellingen, multidisciplinaire teams onontbeerlijk.”

Trend
Wat de aanwezigen betreft, worden bijeenkomsten als dit rondeta-
felgesprek ook een trend. Het is noodzakelijk dat wetenschappers 
uit verschillende domeinen vaker met elkaar overleggen. Serlie on-
derschrijft: “Ik zit in mijn endocrinologie-clubje, maar praat anders 
nooit met iemand die onderzoek doet naar ADHD, scholen advi-
seert of met ouderen werkt.”  

u	Deelnemers:
•  Barbara Franke, hoogleraar Moleculaire Psychiatrie bij het 

Radboudumc en Donders Instituut;
•  Anke Oenema, universitair hoofddocent aan de 

Universiteit Maastricht, vakgroep 
Gezondheidsbevordering;

•  Tanja Adam, universitair hoofddocent aan de Universiteit 
Maastricht, vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen;

•  Mireille Serlie, internist-endocrinoloog en hoogleraar 
Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder Voeding en 
Energiemetabolisme, aan de Faculteit der Geneeskunde 
van de Universiteit van Amsterdam (UvA-Amsterdam 
UMC); 

•  Annemarieke van Opstal, onderzoeker afdeling Radiologie 
van het Leids Universitair Medisch Centrum, onlangs als 
Clinical Research Expert gestart bij Winclove Probiotics

•  Yannick Vermeiren, universitair docent aan de 
Wageningen Universiteit, vakgroep Humane Voeding en 
Gezondheid en gastonderzoeker aan de Universiteit 
Antwerpen, faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen;

•  Lisette de Groot, hoogleraar Voeding en veroudering aan 
de Wageningen Universiteit, vakgroep Humane Voeding;

•  Ingeborg Brouwer, hoogleraar Voeding voor Gezond Leven 
en hoofd afdeling Gezondheidswetenschappen, Vrije 
Universiteit Amsterdam;

•  Marie-Anne Zuidhof, (neuro)psycholoog bij ouderenzor-
gorganisatie Kennermerhart en teamcaptain editing bij 
Brein in Beeld, wetenschapsjournalist en 
communicatieadviseur.

u	Discussieleider:
•  Theo Ockhuizen (discussieleider), senior consultant bij 

Nutricom Consultancy;

u	Toehoorders:
•  Janine Verheesen, directeur van Kenniscentrum suiker & 

voeding
•  Harm van Baar, manager voeding en gezondheid 

Kenniscentrum suiker & voeding
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Christiaan Wierenga, gedragsexpert 
bij Duwtje, onderzoeks- en adviesbu-

reau voor gedragsverandering

  Column

Vegetarisch voor  
vleesliefhebbers...
‘Een musthave voor de vleesliefhebber die niets wil laten schieten’, zo werd ‘Vleesch’, het 
kookboek van De Vegetarische Slager met plantaardige varianten van vleesklassiekers, aange-
kondigd (1). Uitgerekend de liefhebbers van het meest vervuilende onderdeel van ons dieet 
aanspreken als doelgroep voor een vegetarisch kookboek? Noem het ambitieus of ‘out of the 
box’, als je er even over nadenkt is het wellicht niet eens zo’n gek idee.

Vegetarisch eten is namelijk allang niet meer alleen maar voor de geitenwollensokkentypes. 
Steeds meer mensen willen bewuster met hun eetpatroon omgaan vanwege bijvoorbeeld het 
klimaat of dierenwelzijn. Het aantal flexitariërs is sterk toegenomen (van 14% in 2011 naar 
43% in 2019), dus je zou zeggen dat een groot deel van de Nederlanders inmiddels wel over-
tuigd is van de noodzaak om aanzienlijk minder vlees te eten. Toch blijft de vleesconsumptie 
in Nederland onverminderd hoog en steeg het aantal dagen dat flexitariërs gemiddeld vlees 
eten van 2,9 dagen per week naar 3,7 dagen per week (2). Het lijkt er dus op dat de bood-
schap dat we met z’n allen minder vlees moeten eten bij een grote groep Nederlanders wel is 
aangekomen, maar dat het in de praktijk nog niet altijd even makkelijk toe te passen is.

Hoe stimuleren we de mensen die net wat minder activistisch zijn dan de vegetariërs en net 
wat meer gehecht zijn aan dat stukje vlees om toch (nóg) vaker te kiezen voor een maaltijd 
zonder vlees? In een onderzoek van Hoek et al. (3) werd gesteld dat food neophobia - oftewel 
‘wat de boer niet kent, dat eet hij niet’ - voor deze groep mensen een belangrijke barrière is. 
Deze mensen kiezen liever voor het eten van dingen die ze gewend zijn omdat dat ze zeker-
heid biedt en ze zijn eerder sceptisch over alternatieven. Een andere vorm van weerstand die 
we in de gedragspsychologie vaak tegenkomen, reactance, kan ook een belangrijke rol spelen 
bij de groep mensen die niet staat te springen om hun eetpatroon aan te passen voor het kli-
maat. Reactance treedt namelijk op wanneer we het gevoel hebben dat iets ons wordt opge-
drongen en onze autonomie wordt aangetast, waarna we geneigd zijn om recalcitrant gedrag 
te vertonen en ons expres te verzetten tegen deze ‘dreiging’. Om reactance te voorkomen is 
het vergroten van de keuzevrijheid en het subtiel brengen van de ‘dreiging’ cruciaal (4).

Het kookboek van De Vegetarische Slager speelt op beide zaken in. Allereerst wordt, door de 
producten zowel qua smaak als qua uiterlijk zoveel mogelijk op vlees te laten lijken, de kans 
verkleind dat er food neophobia zal optreden. Het zijn namelijk gewoon de klassieke vleesge-
rechten die men kent, maar dan in een ander jasje. Daarnaast vergroten ze met het steeds rui-
mer wordende aanbod van vleesvervangers ook meteen de keuzevrijheid voor de doelgroep. 
Tot slot is het aanspreken van de doelgroep met ‘vleesliefhebber’ geen slecht idee. Dit impli-
ceert namelijk dat je prima je identiteit als vleesliefhebber kunt behouden, ook als je wat vaker 
vegetarisch eet. Een subtiele manier om de ‘dreiging’ te brengen, dus.

Dan rest de vraag of dat plantaardige alternatief qua smaak kan concurreren met het origi-
neel. Uiteindelijk valt of staat de populariteit van de vleesvervanger daar mee (5). Volgens 
Vivera, marktleider bij de vleesvervangers, is het verschil met vlees veel kleiner geworden (6). 
Voeg daar de juiste benadering van de doelgroep aan toe en het recept voor het overtuigen 
van de verstokte vleesliefhebber is dichterbij dan je denkt.  

 X Bronnen
 (1) De Vegetarische Slager (z.j.). Vleesch, het 

kookboek. Geraadpleegd via https://www.de-

vegetarischeslager.nl/vleeschhetkookboek.

html

(2) Vegetariërsbond (2020, juni). Factsheet 

Consumptiecijfers en Aantallen Vegetariërs. 

Geraadpleegd via https://www.vegetariers.nl

(3) Hoek, A. C., Luning, P. A., Weijzen, P., 

Engels, W., Kok, F. J., & De Graaf, C. (2011). 

Replacement of meat by meat substitutes. A 

survey on person-and product-related factors 

in consumer acceptance. Appetite, 56(3), 

662-673.

(4) Brehm, J. W. (1966). A theory of psycholo-

gical reactance. Oxford, England: Academic 

Press.

(5) Grunert, K. G., Bredahl, L., & Brunsø, K. 

(2004). Consumer perception of meat quality 

and implications for product development in 

the meat sector - a review. Meat Science, 

66(2), 259-272.

(6) Voermans, T. (2021, 3 maart). Algemeen 

Dagblad. ‘Topman over vleesvervangers: ‘Het 

verschil met vlees is veel kleiner geworden’’. 

Geraadpleegd via https://www.ad.nl/koken-

en-eten/

topman-over-vleesvervangers-het-verschil-

met-vlees-is-veel-kleiner-gewor-

den~a3252355/
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Boeken
Al deze boeken zijn te koop bij Bazarow, de online boekhandel die 
meer dan 1,5 miljoen  titels binnen 24 uur kan leveren.

D
e titel ‘Eet om ziekte te ver-
slaan’ is misleidend, en in fei-
te niets anders dan een goed-
kope verkooptruc. Het bekt 

nu eenmaal lekkerder dan: pas je voeding 
aan om de afweermechanismen van je ei-
gen lichaam te ondersteunen. Maar dat is 
wel waar het boek om draait. Auteur 
William Li is arts en wetenschapper, gespe-
cialiseerd in de angiogenese (vorming van 
nieuwe bloedvaten uit bestaande bloedva-
ten). Hij stelt – en wetenschappelijk onder-
zoek bevestigt het – dat voedingsmiddelen 
de diverse afweermechanismen van het li-
chaam kunnen ondersteunen in hun taken. 
In zijn boek onderscheidt hij vijf afweerme-
chanismen: angiogenese (bloedvaten), rege-
neratie (reparatie en herstel van cellen en 
organen), het microbioom (darmflora), re-
generatie (DNA) en immuniteit (witte 
bloedcellen).
Het boek bestaat vervolgens uit drie delen. 
Het eerste is vooral een wetenschappelijke 

Weerstandsdieet

beschrijving van de vijf genoemde afweer-
mechanismen, terwijl het tweede deel – 
mede aan de hand van voorbeelden – in-
gaat op de manier waarop deze 
mechanismen beïnvloed worden door 
(stoffen in) diverse voedingsmiddelen. Het 
derde deel draait om het met de opgedane 
kennis samenstellen van een persoonlijk 
dieet.
Met name de eerste twee delen pakken po-
sitief uit. Li doet geen uitspraken in het 
wilde weg, maar baseert zich op weten-
schappelijk onderzoek; op feiten en cijfers. 
Ongetwijfeld heeft hij hierbij die onderzoe-
ken geselecteerd die zijn verhaal ondersteu-
nen, maar dat maakt de onderzoeksresulta-
ten niet minder relevant: de 
ondersteunende en versterkende effecten 
van diverse voedingsmiddelen op de weer-
stand zijn een feit.

‘Eet om ziekte te verslaan’ lijkt het zoveelste boek dat een dieettrend 
probeert te ontketenen door fundamentele aanpassingen aan ons 
eetgedrag. Toch biedt het veel meer dan dat. De insteek is dan ook 
niet gewichtsverlies, maar het verhogen van de weerstand.

Eet om ziekte te 
verslaan 
William Li
€24,99

Het derde deel van het boek is minder in-
teressant en draait om het samenstellen 
van wat Li het 5x5x5-dieet noemt: kies per 
dag vijf voedingsmiddelen die de vijf af-
weermechanismen ondersteunen en nuttig 
deze op een of meer van de vijf voe-
dingsmomenten per dag. Een logisch ver-
volg op de eerdere twee delen van het 
boek, maar in feite komt het neer op een 
omvangrijke, doch incomplete lijst voe-
dingsmiddelen. De recepten aan het einde 
van het boek hadden weggelaten mogen 
worden: lezers die de moeite nemen om dit 
boek te lezen, kunnen prima zelf recepten 
bedenken of vinden met daarin de door 

hen gekozen ingrediënten.
Wat ontbreekt, is een hoofd-

stuk over mogelijke onder-
linge interacties die de in 

het boek besproken be-
standdelen met elkaar 
aangaan. Li legt uit hoe 
ons lichaam interacteert 
met bestanddelen uit 

ons voedsel, maar inter-
acties tussen bestanddelen 

onderling worden volledig 
buiten beschouwing gelaten.

Ook voor de voedingsmiddelenindustrie is 
dit boek interessant. De claims die Li doet 
omtrent de positieve effecten van voedings-
middelen zijn wetenschappelijk onder-
bouwd, wat betekent dat de heilzame effec-
ten – al moeten er natuurlijk geen 
wonderen van worden verwacht – daadwer-
kelijk zijn toe te schrijven aan deze 
voedingsmiddelen. 
Eet om ziekte te verslaan is in de markt ge-
zet als zelfhulpboek. Zonde, want het is veel 
meer dan dat: het is een wetenschappelijke 
onderbouwing van de toegevoegde waarde 
van een gevarieerd en bewust dieet. 

Tekst: Mischa Brendel
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Meer weten en direct aanmelden als exposant?   
www.food-technology.nl/exposanten

Kennis- en netwerkevenement
13 en 14 april, 2022
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch

Organisatie:

De centrale ontmoetingsplek in de Benelux 
rondom hightech innovaties  
in de voedingsmiddelenindustrie

7 redenen om deel te nemen aan Food Technology 2022
• Presenteer uw bedrijf gedurende twee dagen aan meer dan 2.000 professionals  

uit de voedingsmiddelenindustrie.
• Fabriek van de toekomst, Duurzame en transparante keten, Food innovatie,  

Veilig voedsel en Food Lab.
• Denk mee over de samenstelling van het congresprogramma.
• Vergroot uw netwerk tijdens de internationale Meet & Match.
• Demonstreer uw innovaties met live-demo’s op uw stand.
• Profiteer van een all-in concept: uw deelname wordt van A tot Z voorbereid door  

een professioneel team. Deelname is kinderspel door het complete servicepakket.
• Vanzelfsprekend neemt de organisatie passende maatregelen om het event veilig te 

laten plaats vinden.

Food Technology 2022
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Lees het eerste jaar Voeding Nu voor slechts € 45,- in plaats van € 117,- (bedragen ex btw.)

Ga naar Voedingnu.nl/abonneren en meld je vandaag nog aan.

Voeding Nu voor 

Voedingnu.nl/abonneren

slechts € 45,- in plaats van € 117,- (bedragen ex btw.)

 en meld je vandaag nog aan.

Blijvend op de hoogte met hét vakblad 
over voedsel, voeding en gezondheid
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