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Redactioneel

S
tomverbaasd ben ik, als ik op zoek ga naar 
recent Nederlands wetenschappelijk onder-
zoek over voeding en eetstoornissen en bij-
na niets aantref. Hoe kan dat? Kijk ik niet 

goed? Voedingswetenschappers bij Wageningen 
University & Research verwijzen bij navraag door 
naar een hoogleraar psychologie bij de Universiteit 
Utrecht. Het lijkt of voedsel, voeding en eetstoornissen 
niet bij elkaar horen. Zeker, er zitten veel psychologische 
en psychiatrische aspecten aan het onderwerp, maar daar-
naast heeft het natuurlijk ook álles met voeding en gezond-
heid te maken. Het is mede daarom dat dit zomernummer 
van Voeding Nu het thema Eetstoornissen heeft gekregen.

Niet willen eten, te veel eten of bepaalde types voedsel links laten lig-
gen vanwege de kleur of textuur, eerlijk gezegd, ik kan me er niet zoveel 
bij voorstellen. Persoonlijk hou ik ontzettend van eten. Ik lust bijna alles! 
Voor mensen die lijden aan een eetstoornis is dat heel anders. Ze hebben vaak 
te kampen met ingrijpende problemen die kunnen leiden tot ernstige schade aan de 
gezondheid. De meeste van hen hebben specialistische zorg, al dan niet in een kliniek 
nodig. Een aantal komt, in het voor- of na traject, bij de diëtist terecht. “Soms krijgen 
mensen die eigenlijk de eetstoornis achter zich hebben gelaten toch weer een terugval. 
In zo’n geval komen ze bij ons om hun voedingspatroon weer op de rit te krijgen”, 
zegt Berdien van Wezel in een artikel over haar praktijk op pagina 28 en 29. Ze ziet er 
stoornissen in veel variaties; van ARFID tot orthorexia.
In de wereld van topsporters blijken eetstoornissen ook relatief vaak voor te komen. 
Dit wordt onder meer verklaard door de preoccupatie met lichaamsgewicht en de ob-
sessieve neiging om steeds verder te gaan. En hoewel de prevalentie van overgewicht 
onder kinderen in westerse landen lijkt te verminderen, neemt het aantal kinderen met 
zeer ernstige, ofwel graad 3 obesitas toe. In verband hiermee is door het Center for 
Overweight Adolescent and Children’s Healthcare (COACH) in het Maastricht 
Universitair Medisch Centrum (MUMC+) een programma ontwikkeld voor doorlo-
pende, ambulante, gezinsgerichte en interdisciplinaire zorg, dat wordt aangeboden aan 
kinderen met overgewicht, obesitas en graad 3 obesitas. In het artikel op pagina 32 
wordt geëvalueerd of het ontwikkelde COACH-zorgmodel haalbaar is en of kinderen 
met graad 3 obesitas er evenveel baat bij hebben als kinderen met overgewicht en 
obesitas.
Onderzoek blijkt er dus toch wel  te zijn. Gelukkig maar voor deze kinderen. En voor u 
als lezer hopen we in deze editie toch ook enkele verbanden te kunnen leggen tussen 
voeding en eetstoornissen waar u op uw vakgebied wat aan heeft.
 
Veel leesplezier!

Angela Jans 
Hoofdredacteur
angelajans@aleapublishers.nl

Gezondheidsraad 
adviseert 
zwangeren

8

Van ARFID 
tot orthorexia

‘Vaker vis eten 
blijkt gerelateerd te 

zijn aan minder 
vroeggeboorten’
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Feiten  
& cijfers

82%
van de Nederlanders vindt het 

belangrijk dat bewerkte voeding 
gezonder wordt gemaakt

52.000 mensen
ondertekenden de petitie minder 

btw op groente en fruit

15 miljoen kg
vleesvervangers eten we jaarlijks 

in Nederland

4 moties
nam de Tweede Kamer aan ter 
bevordering van biologische 

landbouw en voeding

52-63%
van de Nederlanders is 

voorstander van een 
milieuheffing op vlees

Michelle Wijma
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26

20

12
Interview
Als vicevoorzitter van de 
Gezondheidsraad heeft prof. dr. 
Marianne Geleijnse onlangs speciale 
voedingsaanbevelingen en voedingsnor-
men voor vitamines en mineralen voor 
zwangere vrouwen gepresenteerd.  Een 
van de opvallende punten: zwangeren 
wordt aanbevolen meer vis te eten dan 
de algemene bevolking. Geleijnse is 
trots: “Het advies is ontzettend goed on-
derbouwd en kan bijvoorbeeld leiden tot 
minder vroeggeboorten.” 

Insliksensoren 
OnePlanet Research Center ontwikkelt 
samen met imec een slimme pil, die be-
langrijke gezondheidsparameters en ont-
stekingen in de darmen kan meten. 
Onderzoek in het slecht toegankelijke 
maagdarmkanaal wordt daarmee een 
stuk eenvoudiger en dat biedt kansen 
voor het verbeteren van de 
darmgezondheid.

Winnaar Young Professional Award 
In de rubriek ‘De passie van...’, dit keer 
een winnares: Laura van der Velde. Ze 
won onlangs tijdens het congres 
VoedingNL 2021, de Young Professional 
Award voor haar onderzoek naar voed-
selonzekerheid in Nederland. In de ru-
briek vertelt ze hoe ze in de voedingswe-
reld terecht is gekomen, waarom, wat ze 
nu doet en wat ze in de toekomst graag 
zou willen bereiken. 

Van dierlijk naar plantaardig 
Minder vlees eten is de toekomst, daar 
zijn wetenschappers en producenten het 
over eens. Het aantal vegetarische
producten in de schappen neemt zien-
derogen toe. Ook investeerders ruiken 
hun kans. De zoektocht naar geschikte 
eiwitten en alternatieven voor vlees 
wordt flink gesponsord. 
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Tekst: Julia Streur en  
Michelle Wijma

De onderzoekers, on-
der wie een lid van 
de raad van advi-
seurs van Protifarm 
(producent van in-
secten voor con-
sumptiedoeleinden), 
lieten in het onder-
zoek zien dat eiwitten 
afkomstig uit meelwor-
men net zo goed in de spie-
ren worden opgenomen als eiwit 
uit melkproducten en bovendien bijdragen 
aan een vergelijkbare spiergroei. Dat 
maakt meelwormen een bron van kwalita-

Meelwormenshake prima voor spieropbouw
Wil je duurzamer werken aan je spieropbouw? Dan is insecteneiwit in je shake mogelijk  

een geschikt alternatief voor eiwit uit melkproducten. Wetenschappers van de Universiteit  

Maastricht deden er onderzoek naar.

tief hoogwaardige eiwitten, 
zo meldt Maastricht 

UMC+.

Tijdens de studie kre-
gen 24 mannen een 
shake met 30 gram 
melkeiwit of insecten-
eiwit. Na een paar 
uur namen de onder-

zoekers bloed- en 
spierweefsel af bij de 

proefpersonen om de ei-
witopname en spiergroei te 

meten. Dit was mogelijk doordat 
er een meetbaar aminozuur was toegevoegd 
aan beide eiwitsoorten. Dat werkt als een 
chemische marker waardoor de onderzoekers 

konden meten waar in het lichaam de amino-
zuren uit de eiwitten terecht kwamen.  Ze 
vonden geen significante verschillen in zowel 
opname als spiergroei tussen het melkeiwit 
en insecteneiwit.

In de paper, die onlangs werd gepubliceerd 
in The American Journal of Clinical 
Nutrition, schrijven de onderzoekers dat 
traditioneel dierlijke eiwitten (zoals uit vlees, 
vis, eieren en melk) hoogwaardige bronnen 
van eiwit zijn, maar ook dat het niet haal-
baar is om genoeg ervan te blijven produce-
ren door de groeiende vraag. Insecten kun-
nen volgens Maastricht UMC+ op een 
meer duurzame manier op commerciële 
schaal geproduceerd worden dan veel tradi-
tionele dierlijke eiwitbronnen.  

Tekst: Julia Streur

De opleiding biedt de nieuwste inzichten 
uit de kinderdiëtetiek en de psychologische 
en pedagogische aspecten bij kinderen, 
meldt de HAN. De cursus bestaat uit drie 
online lesdagen en een afsluitende vierde 
lesdag op locatie in Nijmegen.

Als cursist ontwikkel je competenties zoals 
het definiëren van groei in standaarddevia-
ties en verantwoording van voedings- of di-
eetadvies voor zieke en gezonde kinderen in 
diverse leeftijdsgroepen. Deskundigen uit 
het werkveld behandelen daarnaast onder-
werpen zoals (voedings)gedrag van een ge-
zond kind, screening op ondervoeding en 
behandeling, voedingsadvisering door Jeugd 
Gezondheidszorg (JGZ), voeding en eetge-
drag vanuit de pedagogiek, communiceren 
met kinderen en casuïstiek. Bij afronding 
van de cursus ontvang je naast een certifi-
caat ook 52 punten ADAP Accreditatie.

Cursus kindervoeding en kinderdiëtetiek
Bij HAN University of Applied Sciences start 16 december de vernieuwde post-HBO cursus 

Kindervoeding en kinderdiëtetiek voor diëtisten en verwante professionals.

De cursus is geëvalueerd en geactuali-
seerd door zorgprofessionals vanuit ver-
schillende zorginstanties waaronder 

UMC Utrecht, Jeroen Bosch ziekenhuis 
Den Bosch en Voeding&Zo Rotterdam, 
aldus de HAN. 
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Tekst: Julia Streur

Het initiatief stroomt voort uit het doel 
binnen jeugdhulp om het begrip en de 
aanpak bij eetstoornissen te verbeteren. 
Dit wil K-EET bereiken door via 
Ketenaanpak Eetstoornissen Informatie 
(K-EETi) professionals te ondersteunen 
bij het herkennen van symptomen van eet-
stoornissen, de vervolgstappen in behan-
deling en het aanpakken van complexe ca-
suïstiek en co-morbiditeit.

K-EETi is bereikbaar voor alle disciplines 
binnen de jeugdhulp, specialistische ggz 
en eerstelijnshulpverlening (onder andere 
kinder-, jeugd, artsen en diëtisten). 
Telefonisch casuïstiek bespreken met de 
experts van K-EETi (dat zijn onder ande-
re kinderartsen, psychiaters en verpleeg-
kundig specialisten) is mogelijk. Zij den-

Advieslijn voor zorg bij eetstoornissen
De landelijke ketenaanpak eetstoornissen (K-EET) is een advieslijn gestart voor zorgprofessionals.  

Door toegang tot informatie laagdrempelig te houden wil K-EET vroegtijdig een effectieve behandeling 

bij kinderen en jongvolwassenen bevorderen.

Tekst: Michelle Wijma

Laaggradige ontstekingen vormen de basis 
voor veel chronische aandoeningen. Tijdens 
het congres staat de vraag Hoe kunnen we 
hier invloed op uitoefenen? centraal. Experts 
praten over mechanismen, symptomen en 
diagnostiek. Daarbij wordt gezocht naar 
een systeemgerichte aanpak gericht op leef-
stijl en met extra aandacht voor voeding en 
suppletie. 

Huisarts en congresvoorzitter Lieneke van 
de Griendt opent de dag en vertelt over 
chronische inflammatie en de gevolgen er-
van. Daarna spreekt Frits Muskiet, emeri-
tus hoogleraar Pathofysiologie en Klinisch 

Congres over  
chronische inflammatie 
Het Voedingsgeneeskunde-congres 2021 in Expo Houten heeft  

een nieuwe datum: 7 september 2021. Thema van het congres is 

Chronische inflammatie, van diagnose naar voeding.

Chemische Analyse, over de evolutionaire 
achtergrond, oorzaken en onderliggende 
mechanismen. Als derde is medisch bio-
chemicus en fysioloog Leo Pruimboom aan 
het woord over symptomen en diagnostiek. 
Vervolgens is het de beurt aan Wendy 
Walrabenstein, diëtist en onderzoeker, die 
ingaat op leefstijltherapie als behandeling 
bij versnelde veroudering. Tot slot sluit Van 
de Griendt de dag af met aandacht voor de 
rol van de darm, casuïstiek en ruimte voor 
discussie.

Het congres is met 5 punten geaccredi-
teerd voor diëtisten. Kijk voor meer infor-
matie op: voedingsgeneeskunde.nl/
vgbc2021. 

advieslijn is bereikbaar via nummer:  
085-7603375.  

ken met de behandelaar mee over de  
beste zorg voor het kind, de jongere of  
de ouders, stelt het Kenniscentrum 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie (de organisa-
tie achter K-EET). De telefonische 

Voeding Nu 
online
Op voedingnu.nl vind je dagelijks nieuws 

over voeding, gezondheid, diëtetiek, inno-

vatieve producten en nog veel meer. Niets 

missen?

Wekelijkse nieuwsbrief:

 voedingnu.nl/nieuwsbrief

 Twitter: twitter.com/VoedingNu

 Facebook: facebook.com/VoedingNu

 LinkedIn: linkedin.com/

company/11680557

Naast de LinkedIn-bedrijfspagina hebben 

we een levendige groep waarin de bijna 

6000 leden samenkomen in een groot 

netwerk. Als lid kun je zelf voeding-gerela-

teerde posts of verzoeken delen en met 

elkaar in gesprek. Word lid via: linkedin.

com/groups/2743658/ of zoek op 

Voeding Nu. 

We zien je graag online! 
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Wie is Marianne Geleijnse?
u	Geboren:
1967 in Den Haag 
u	Woont: 
in Ede 
Getrouwd, 4 kinderen 
u	Werkzaam: 
als vicevoorzitter 
Gezondheidsraad/hoogle-
raar Voeding en hart- en 
vaatzieken WUR 
u	Opleiding: 
o.m. Biomedische weten-
schappen Leiden. Master 
epidemiologie (NIHES) en 
PhD Erasmus University 
Rotterdam
u	Vrije tijd: 
muziek, natuur, kokkerellen

Tekst: Angela Jans | Foto’s Herbert Wiggerman
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N
aast meer vis is het belangrijk voor zwangere vrouwen 
om voldoende foliumzuur, calcium, vitamine D, en 
andere voedingsstoffen binnen te krijgen. In het ad-
vies wordt verder veel aandacht besteed aan de 

voedselveiligheid. 
Na bijna vier jaar intensieve studies door twee commissies heeft 
Geleijnse de bevindingen op 22 juni jongstleden aangeboden aan 
de opdrachtgevers, de ministers en staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Marianne Geleijnse is zelf moeder van vier kinderen. De oudste 
werd geboren in 1996. Tijdens die zwangerschap dronk ze rustig 
vier koppen koffie per dag. Met de wetenschap van nu zou ze dat 
niet meer doen. Want, zo staat te lezen in het advies: ‘Een hogere 
cafeïne-inname dan 200 milligram per dag hangt samen met een 
hoger risico op verminderde groei van het ongeboren kind, en op 
een miskraam of doodgeboren baby. Bij een inname tot 200 milli-
gram cafeïne per dag is er geen reden tot zorg over de gesteldheid 
van de foetus. 
Of cafeïnevrije koffie wél veilig is, is nog niet duidelijk, daar is nog 
te weinig onderzoek naar gedaan.’ Geleijnse vult aan: “Onze zoon 
is in goede gezondheid geboren, ook al dronk ik tijdens de zwan-
gerschap de nodige kopjes koffie. Daarmee zeg ik ook iets over het 
huidige advies: het gaat over risico’s en de voeding is niet allesbe-
palend. Gelukkig is de kans op ongunstige zwangerschapsuitkom-
sten klein.”
Wel wist ze destijds al dat het zeer verstandig was om foliumzuur te 
slikken, maar extra jodium, nee daar was ze toen eerlijk gezegd niet 
zo mee bezig. 

“Ik heb ook niet zo op mijn vitamine-D inname gelet, dat is beter 
onderbouwd nu.” 
Zo blijkt uit wetenschappelijke bevindingen op basis van RCT’s 
(interventiestudies waarbij de deelnemers op aselecte wijze worden 
verdeeld) dat het reeds bestaande vitamine D-suppletieadvies voor 
zwangere vrouwen kan worden benadrukt. 
Er zijn gunstige effecten gevonden op het risico op zwangerschaps-
diabetes, en op de risico’s dat een kind bij de geboorte klein is voor 
de zwangerschapsduur (small for gestational age) of astma-achtige 
symptomen of piepende ademhaling (wheeze) ontwikkelt.  
“Hoewel de bewijskracht voor al deze bevindingen beperkt was, 
maken ze samen dat de commissie het aannemelijk acht dat vita-
mine D-supplementen tijdens de zwangerschap gunstig zijn. Ook 
het slikken van foliumzuur vanaf ten minste een maand voor de 
conceptie is heel belangrijk, ter preventie van een open ruggetje 
(spina bifida) bij het kind. En het gebruik van foliumzuur volgens 
de aanbeveling blijkt ook samen te hangen met lagere risico’s op 
vroeggeboortes, een laag geboortegewicht, en een hazenlip. Deze 
aanbeveling is niet nieuw maar het blijkt dat veel zwangere vrou-
wen dat niet doen of te laat starten met foliumzuur. Slechts een 
derde dit dat doet”, aldus Geleijnse. 
Sinds 2018 is ze, behalve hoogleraar Voeding en hart- en vaatziek-
ten bij Wageningen University & Research, vicevoorzitter van de 
Gezondheidsraad. Haar fulltime werkweek verdeelt ze fifty fifty 
over beide functies. Op basis van haar kwalificaties heeft ze in het 
driekoppige bestuur van de Gezondheidsraad onder meer volksge-
zondheid als aandachtspunt en daarmee voeding in haar porte-
feuille. Daarvoor werkte ze als lid van de vaste Commissie Voeding 

Advies zwangeren: 
verstandig eten 
verkleint risico’s

Marianne Geleijnse vicevoorzitter Gezondheidsraad 

Voor het eerst in de geschiedenis komt de Gezondheidsraad met speciale 
voedingsaanbevelingen en voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor 
zwangere vrouwen. Een van de opvallende punten: zwangeren wordt aanbevolen 
meer vis te eten dan de algemene bevolking. Prof. dr. Marianne Geleijnse, 
vicevoorzitter van de Gezondheidsraad is trots: “Het advies is ontzettend goed 
onderbouwd en kan bijvoorbeeld leiden tot minder vroeggeboorten.”
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Tabel Aanbevelingen over vissoorten waarmee de blootstelling aan schade-

lijke stoffen via vis bepekrt blijft, uitgaande van een portie vette vis en portie 

magere vis per week.

Vis met een vetgehalte lager dan 5 gram per 100 gram wordt magere vis 

genoemd; bij een vetgehalte van 5 gram per 100 gram of hoger wordt het 

een vette vis genoemd. 
aBij forel en zeebaars variëren de gerapporteerde vetgehaltes boven en on-

der de vijf gram per 100 gram. Forel is volgens de meeste bronnen een vet-

te vis. Voor zeebaars zijn vetgehaltes gerapporteerd van 3 en 9,8 gram per 

100 gram (respectievelijk www.voedingswaardetabel.nl en www.gov.uk/

government/publications/

composition-of-foods-integrated-dataset-cofid

al mee aan diverse adviezen waaronder de Richtlijnen goede voe-
ding 2015. 
Geleijnse studeerde biomedische wetenschappen in Leiden, deed een 
master Epidemiologie in Rotterdam en promoveerde daar op onder-
zoek naar natrium, kalium en bloeddruk. Sinds 1999 werkt ze bij de 
afdeling Humane Voeding en Gezondheid bij WUR, sinds 2015 is ze 
daar hoogleraar Voeding en hart- en vaatziekten. “Mijn kennis over 
voeding is handig voor de positie bij de raad. Als epidemioloog heb ik 
ook verstand van onderzoeksmethoden. Die kennis is universeel en 
komt ook van pas bij andere adviezen van de Gezondheidsraad, waar-
bij gedegen wetenschappelijk onderzoek het fundament is.” 
Namens de Gezondheidsraad heeft ze op 22 juni twee adviezen 
overhandigd aan VWS: een met voedingsaanbevelingen en een met 
voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor zwangere vrou-
wen. Met betrekking tot dat laatste wordt naast foliumzuur en vita-
mine D, aangeraden te zorgen voor een gezonde en gevarieerde 
voeding met voldoende inname van calcium, vis, jodium en ijzer en 
extra te letten op hygiëne en schadelijke stoffen in voeding 
(voedselveiligheid). 
Gezond eten klinkt logisch maar lukt niet altijd, weet Geleijnse uit 
eigen ervaring. “Je moet het wel binnen kunnen houden. Ik had tij-
dens mijn zwangerschappen vaak last van misselijkheid en braken. 
Wat zeker bleef staan, was bijvoorbeeld gebraden vlees. Bah! 
Gelukkig kon ik groente, fruit en zuivel wel goed verdragen.”
Zwangere vrouwen wordt aangeraden voortaan twee keer per week 
vis te eten, waarvan één keer vette vis. Geleijnse: “Dat wijkt een 
beetje af van de Richtlijnen goede voeding uit 2015 waarbij we op 
één keer vis blijven steken.. Maar vaker vis eten blijkt gerelateerd te 
zijn aan een wat lager risico op vroeggeboorten, waarbij ook visvet-
zuren een gunstige uitwerking kunnen hebben. Het advies bevat 
een hele mooie analyse van wélke vissen zwangere vrouwen met 
een gerust hart kunnen eten. In sommige soorten zitten namelijk te 
veel schadelijke stoffen zoals methylkwik, dioxines en PFAS. Want 
oei, daar ben ik best wel een beetje van geschrokken. Om de ge-
zondheidsrisico’s van schadelijke stoffen te beoordelen zat er een 
toxicoloog in de commissie.”
Ook is er speciale aandacht voor zwangere vrouwen die geen vlees, 
vis en of zuivel eten. Zij lopen meer risico om te weinig visvetzu-
ren, calcium, jodium, ijzer en vitamine B12 binnen te krijgen. De 
specifieke voedselkeuze bepaalt uiteindelijk of de inname uit de 
voeding toereikend is voor deze voedingsstoffen, of dat supplemen-
ten nodig zijn, en zo ja, welke. Zo bevat een deel van de plantaardi-
ge vleesvervangers toegevoegd ijzer en toegevoegd vitamine B12 en 
een deel van de zuivelvervangers toegevoegd calcium en toege-
voegd vitamine B12. Veganisten die ook deze producten niet eten, 
wordt aangeraden specifieke supplementen te gebruiken, bijvoor-
beeld een supplement met visvetzuren op basis van algen. Voor 
vrouwen die weinig of geen calcium binnenkrijgen is het belangrijk 
vanaf 20 weken, dus de tweede helft van de zwangerschap, een 
supplement te slikken. Daardoor kunnen de risico’s op hoge bloed-

u	Gezonde basis
•  Eet dagelijks voldoende groenten (tenminste 200 gram),  

fruit (tenminste 200 gram) en ongezouten noten (tenminste 
15 gram)

• Eet wekelijks peulvruchten
•  Vervang geraffineerde graanproducten zoveel mogelijk  

door volkorenproducten
•  Vervang boter, harde margarine en bak- en braadvetten  

door zachte margarine, vloeibaar bak- en braadvet en  
plantaardige oliën

•  Beperk de consumptie van rood vlees en met name bewerkt 
vlees

•  Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken
•  Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram  

per dag.

‘Het belangrijkste is: help  
zwangere vrouwen de
gezonde keuze te maken’
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druk (zwangerschapshypertensie), zwangerschapsvergiftiging 
(pre-eclampsie) en vroeggeboorten afnemen.
De commissie concludeert op basis van cohortonderzoek dat een 
gezond voedingspatroon samenhangt met een lager risico op vroeg-
geboorte. In dat onderzoek werd aan de voedingspatronen van de 
deelnemers een gezondheidsscore toegekend, op basis van meerde-
re vooraf gedefinieerde kenmerken van gezonde voeding. Bij vrou-
wen met een voedingspatroon dat qua gezondheidsscore in de top 
33 procent zit, was het risico op vroeggeboorte een vijfde lager dan 
bij vrouwen die qua gezondheidsscore bij de ongezondste 33 pro-
cent horen. Daarnaast heeft de commissie beperkt bewijs gevonden 
voor samenhang van een gezonder voedingspatroon en lagere risi-
co’s op zowel zwangerschapsdiabetes als zwangerschapshypertensie 
en pre-eclampsie.
Geleijnse: “Het totaalplaatje heeft mij verblijd. Het was een enor-
me klus die deze twee commissies hebben geklaard. De vaste 
Commissie voeding heeft de normen opgesteld en een tijdelijke 
commissie heeft zorggedragen voor de Voedingsaanbevelingen voor 
zwangere vrouwen. Beide commissies en ook het secretariaat van 
de Gezondheidsraad hebben zich snoeihard hiervoor ingespan-
nen”. Deze adviezen van de Gezondheidsraad worden door het 
Voedingscentrum verwerkt in het voorlichtingsmateriaal zoals de 
ZwangerHap (productchecker over wat zwangeren veilig kunnen 
eten), de Eetmeter (online eetdagboek) en campagnes. 

Geleijnse: “Het Voedingscentrum vertaalt deze adviezen naar het 
publiek. Wij als Gezondheidsraad zijn van de wetenschappelijke in-
houd, en  leggen uit waarom iets zo is. Ik hoop ook dat de levens-
middelenindustrie dit oppakt en op verpakkingen informatie op-
neemt voor zwangere vrouwen. Of wellicht dat de samenstelling 
van bepaalde producten kan worden verbeterd. Het belangrijkste 
is: help zwangere vrouwen de gezonde keuze te maken.”  

u	Voedingsnormen voor zwangere vrouwen:
Voorzitter: prof. dr. ir. M. Visser, hoogleraar gezond ouder 

worden, VU Amsterdam
Secretarissen:

dr. ir. J. de Goede, Gezondheidsraad, Den Haag
dr. ir. C.J.K. Spaaij, Gezondheidsraad, Den Haag

 
u	Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen:

Voorzitter: prof. dr. J.B. Goudoever, hoogleraar kinderge-
neeskunde, Amsterdam UMC

Secretarissen:
dr. K.G. van der Mark-Reeuwijk, Gezondheidsraad, Den Haag

dr. ir. C.J.K. Spaaij, Gezondheidsraad, Den Haag
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Technologie om je 
buikgevoel te meten

Wetenschap Tekst: dr. Chris van Hoof

J
e bent wat je eet’ is een bekend gezegde dat verwijst naar het 
idee dat voedsel invloed heeft op je gezondheid. Naast gene-
tische aanleg, dragen voedingskeuzes in belangrijke mate bij 
aan maag- en darmstoornissen en het metabool syndroom, 

een aandoening die gekenmerkt wordt door lichte ontstekingen en 
die verband houdt met meer chronische aandoeningen zoals hyper-
tensie, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Daarom zijn onze 
eetgewoonten en voedingskeuzes essentieel voor een goede gezond-
heid en zelfs cruciaal voor patiënten met stofwisselingsstoornissen.

Het domein van maag- en darmstoornissen en het metabool syn-
droom is groot en complex. Hoewel maag- en darmstoornissen zo-
als inflammatoire darmziekte (IBD) of de ziekte van Crohn meer 
dan 20 procent van de wereldbevolking treffen, is hun ziektever-
loop niet altijd volledig begrepen. Bovendien zijn de klachten vaak 
zeer algemeen en moeilijk te onderscheiden. Om de ziekteprogres-
sie vast te leggen, is er een groeiende vraag naar biomarkers in het 
spijsverteringsstelsel. Biomarkers zijn objectieve, meetbare indica-
toren van een ziekte of een biologisch proces. Er zijn al biomarkers 
geïdentificeerd voor metingen in stoelgang, urine, bloed en speek-
sel, maar het direct meten van biomarkers in het spijsverterings-

stelsel is nieuw en zou waardevolle informatie ter plaatse opleve-
ren. Vroegtijdige opsporing en gepersonaliseerde 
voedingsinterventies zouden de incidentie, de morbiditeit en de ge-
zondheidskosten kunnen verminderen en de levenskwaliteit kun-
nen verbeteren. Maar dan hebben we de juiste instrumenten nodig. 

Een pilletje voor een gezond 
spijsverteringsstelsel
De meest efficiënte manier om gegevens uit het spijsverteringsstel-
sel te verkrijgen, is door hetzelfde pad te volgen als voedsel. De 
huidige camera-oplossingen, zoals endoscopie, kunnen geen functi-
onele stoornissen als IBS of motiliteitssyndromen onthullen. 
Daarvoor zijn biomarkers nodig. Daarnaast is in de wetenschap het 
microbioom nog grotendeels onontgonnen terrein. Het microbio-
om bestaat uit triljoenen bacteriën die in de darm leven en invloed 
hebben op de gezondheid en de spijsvertering. De samenstelling is 
voor iedereen verschillend en wat je eet heeft ook op verschillende 
manieren invloed op het microbioom. Zelfs voedsel met vergelijk-
bare voedingswaarden kan bepaalde bacteriestammen in de darm 
stimuleren of verminderen, afhankelijk van wie het consumeert. 

Ingestibles
Het OnePlanet Research Center, een samenwerkingsverband tussen 
het onderzoekscentrum voor nano-elektronica imec, Wageningen 
University and Research, Radboud Universiteit en Radboudumc, 
ontwikkelt een technologie om mechanische, chemische en elektri-
sche processen in het spijsverteringsstelsel te meten als antwoord op 
deze uitdagingen. Deze technologie wordt toegepast in ingestibles, 
kleine, pilvormige apparaatjes die je kunt inslikken en die beschik-
baar worden in twee variaties: een met sensoren die ter plaatse de-
tecteren en een die in de darm een staalname kan uitvoeren. Welke 
ingezet wordt, zal afhankelijk zijn van de toepassing.

Ingestibles voor detectie verzamelen informatie terwijl ze door het 
spijsverteringsstelsel reizen en sturen deze door naar een ontvanger 
buiten het lichaam. Dat kan bijvoorbeeld een smartphone of een 
smartwatch zijn. Ze kunnen preventief ingezet worden om de ge-
zondheid van de darm te controleren, maar ook voor het vaststel-
len van ziekten, bijvoorbeeld door biomarkers te vinden en te vol-

OnePlanet Research Center ontwikkelt samen met imec een slimme pil, die 
belangrijke gezondheidsparameters en ontstekingen in de darmen kan meten. 
Onderzoek in het slecht toegankelijke maagdarmkanaal wordt daarmee een stuk 
eenvoudiger en dat biedt kansen voor het verbeteren van de darmgezondheid.
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u	Over OnePlanet Research Center
OnePlanet Research Center is een multidisciplinaire samen-
werking tussen Wageningen University & Research (WUR), 
Radboud Universiteit, Radboudumc en het onderzoekscen-

trum voor nano-elektronica imec.
OnePlanet gebruikt de nieuwste chip- en digitale technolo-

gieën om bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen 
gezond kan leven en toegang heeft tot gezond en duurzaam 

geproduceerd voedsel. In slechts anderhalf jaar ging 
OnePlanet van een visie om een betere toekomst te creëren 

naar een R&D-hub. Disruptieve, nieuwe technologieën en 
domein expertise resulteren daar in baanbrekende innova-

tieprocessen voor real-life toepassingen.
Het research- en innovatiecentrum wordt financieel onder-

steund door de Provincie Gelderland.

gen die gerelateerd zijn aan metabole gezondheid en de 
bijbehorende problemen. Ze zouden ook informatie kunnen geven 
over voeding, spijsverteringsprocessen en de stofwisseling door de 
concentratie van bepaalde stoffen te monitoren om zo een onba-
lans of voedingstekort aan te geven.

De detectie van sommige stoffen vereist grote, gespecialiseerde la-
bo-apparatuur voor analyse, zoals een chromatografie-opstelling. 
Deze instrumenten zijn niet gemakkelijk te miniaturiseren maar dat 
is ook niet meteen nodig, omdat het bij de inzet van ingestibles 
meestal gaat over enkelvoudige metingen of steekproeven. Voor deze 
stoffen kunnen echter ook ingestibles voor staalname een alternatief 
bieden. Hiermee worden in de darm monsters genomen, waarna de 
markers buiten de darm worden geanalyseerd, bijvoorbeeld in het 
labo. Ze kunnen ook worden gebruikt om de concentratie van be-
paalde stoffen op verschillende meetpunten te bepalen. 
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u	Biografie auteur Chris Van Hoof
Een verschil maken in het leven van de patiënt en daadwer-
kelijk bijdragen aan de uitdagingen van ziektepreventie, zijn 
de ware drijfveren achter de innovaties en hardware/soft-

ware-oplossingen die Chris Van Hoof bij imec creëert. Na het 
behalen van een doctoraat in Electrical Engineering aan de 

Universiteit van Leuven in 1992, heeft Chris functies bekleed 
als manager en directeur bij imec in zeer uiteenlopende do-
meinen die zich uitstrekken over technologie, circuits, syste-
men, data en toepassingen. De afgelopen vijftien jaar heeft 
hij gezondheidsinnovaties gecreëerd bij imec in het Holst 

Centre in Nederland. Momenteel is Van Hoof vicepresident 
R&D bij imec en algemeen directeur van het OnePlanet 

Research Center in Gelderland. Naast het leveren van indus-
trie-relevante, gekwalificeerde oplossingen aan klanten, re-
sulteerde zijn werk ook in vijf start-ups (vier in het domein 
van de gezondheidszorg). Hij is tevens hoogleraar aan de 

Universiteit van Leuven en imec Fellow.

Slimme pillen met slimme technologie
Het ontwikkelen van slimme pillen voor detectie en staalname in 
de darm is een uitdaging. In de eerste plaats moet het apparaatje 
zeer klein zijn vanwege de veiligheid en het comfort bij het inslik-
ken. De gewenste reeks functionaliteiten voor metingen in de darm 
bestaat op die schaal nog niet. Bovendien is de darm, en dan voor-
al de maag, een extreme omgeving waarin de sensor kan worden 
aangetast bij zijn reis doorheen het maag-darmkanaal. Ook het lo-
kaliseren van de sensor in zo’n complex orgaan is niet triviaal - 
omdat we noch een ‘kaart’ van iemands maag-darmkanaal, noch 
een ‘GPS’ hebben. Tot slot vereist het collecteren van de ingestibles 
na doorgang door het spijsverteringskanaal nog steeds een elegante 
oplossing.

Imec, een van de founding fathers van OnePlanet, bouwt aan de 
technologie voor deze slimme ingestibles. Vandaag de dag heeft 
imec er al meerdere ontworpen en in capsuleformaat geïntegreerd. 
Het huidige prototype heeft een batterij-levensduur van meer dan 
zes dagen bij het meten en draadloos verzenden van gegevens om 
de drie seconden.

Lokaliseren en collecteren
Het pilletje moet allereerst beschermd worden tegen de extreme 
omstandigheden in het spijverteringsstelsel. Er is dus een omhulsel 
nodig dat bijvoorbeeld maagzuur kan tegenhouden maar tegelijker-
tijd de werking niet bemoeilijkt. Bovendien moet het losgelaten 
worden op de juiste doellocatie in de darm, zodat de ingestible zijn 
detectie- of staalnemingsfunctie kan uitvoeren. Wanneer de pil uit-
eindelijk het lichaam verlaat, moeten de staalnamepillen verzameld 
worden voor analyse. Hoewel dit niet strikt noodzakelijk is voor de 
detectiepillen, omdat ze hun gegevens al hebben verzonden, kan 
men toch verkiezen om ze te recycleren om veiligheids- en 
milieuredenen.
Ook is het een grote uitdaging om de pil te lokaliseren als deze 
zich een weg baant door het spijsverteringsstelsel. Het 
maag-darmkanaal is een lange en complexe buis met ingewikkeld 
gevouwen en gebogen darmen die van persoon tot persoon ver-
schillen. Voor veel toepassingen is positionering een cruciale func-
tionaliteit, omdat het helpt bij een behandelingsstrategie. Bij de 
ziekte van Crohn bijvoorbeeld, helpt positioneren niet alleen bij 
het lokaliseren van de ontsteking, maar ook bij het meten van de 
omvang ervan. Een van de strategieën voor lokalisatie in de darm 

is een pH-meting, aangezien er significante pH-veranderingen in 
het maag-darmkanaal bestaan. Meer verfijnde lokalisatietechnie-
ken worden onderzocht.

Lokalisatie van de ingestible is cruciaal om na te gaan waar de ont-
steking zich bevindt.

OnePlanet test momenteel het prototype van de ingestible in een 
kunstdarm die de darmomgeving simuleert. Het doel van de tests 
in dit in-vitromodel is om de gevoeligheid van de sensor in een ex-
treme omgeving te beoordelen, de stabiliteit van de pil over tijd te 
evalueren, de specificiteit van de sensor na te gaan en de veilig-
heidskenmerken te controleren. 

Badkamer voor de gezondheid
Slimme pillen zijn uiterst geschikt voor korte, zelfs real time, metin-
gen die helpen bij een diagnose of een beoordeling voor een inter-
ventie. OnePlanet ziet ook mogelijkheden voor eenvoudige hulp-
middelen die een langdurige, frequente monitoring voor preventie 
op lange termijn mogelijk maken. 
Het onderzoekscentrum heeft niet gekozen voor draagbare techno-
logie, omdat de gebruiker dan nog steeds verantwoordelijk is voor 
het omdoen van het item, terwijl net dát voor bepaalde mensen een 
hindernis vormt. Maar: iedereen gebruikt het toilet.
Het ‘slimme toilet’ maakt deel uit van een project om een ‘badka-
mer voor de gezondheid’ met ingebouwde sensortechnologie te 
ontwikkelen. Het project is een onderzoeksplatform waarin oplos-
singen worden ontwikkeld voor het monitoren van je gezondheid 
in het comfort van je eigen huis. Dit vanuit de visie dat de badka-
mer, een plek die je elke dag bezoekt, automatisch dagelijkse con-
troles voor jou kan uitvoeren. Metingen kunnen onopvallend wor-
den gedaan via een slim toilet of andere badkameraccessoires, 
terwijl persoonlijke feedback ter plaatse kan worden gegeven op 
basis van onmiddellijke metingen of evoluerende trends over tijd.
In de eerste versie integreert het slimme toilet sensoren om de car-
diovasculaire functie te meten, zoals ECG (elektrocardiogram) en 
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PPG (fotoplethysmografie). In de volgende generatie zal ook tech-
nologie voor de analyse van urine en ontlasting worden toegevoegd 
om markers voor uitdroging of constipatie te bestuderen.

OnePlanet
Een inslikbare sensor en een slimme badkamer zijn maar half werk. 
De toegevoegde waarde van de voorgestelde sensortechnologie ligt 
in de inzichten, trends en modellen die je kunt bouwen op basis van 
de gegevens die door de sensoren worden gegenereerd. Ingestibles 
zijn onderzoeksvehikels die de grootschalige studies op populatieni-
veau mogelijk maken waar het medisch, voedings- en farmaceutisch 
onderzoek naar vraagt. Het slimme toilet dient bijvoorbeeld als on-
derzoeksinstrument in de activiteiten van OnePlanet, waardoor on-
derzoekers de metabole gezondheid en voedingsgerelateerde aan-
doeningen van mensen thuis periodiek kunnen volgen. 
OnePlanet Research Center plant verder een uitgebreid onderzoek 
naar voeding en eetgewoonten, waarbij gebruikgemaakt wordt van 
de detectietechnologieën in de ingestibles en slimme badkamer. 
Daarnaast is het een innovatiecentrum voor voedsel-, gezondheids- 
en landbouwtechnologie. De resultaten van het onderzoek zullen 
een ankerpunt zijn om feedback te geven over gezondheid en uit-
eindelijk gedragsveranderingen te stimuleren.
Dit is een grote uitdaging. Net zoals het dragen van een Fitbit je niet 
meer fit maakt, zal het hebben van een slim toilet je niet automatisch 
anders doen eten. Samen met gedragswetenschappers en voedings-
deskundigen onderzoekt OnePlanet manieren om mensen persoon-
lijk advies te geven. Iedereen weet dat gezond eten betekent dat je 

vezels moet eten en voldoende water moet drinken. De negatieve ge-
volgen van een slecht dieet kunnen echter persoonlijk zijn. 
Individuele metingen maken het gemakkelijker om individuele feed-
back te geven die beter blijft hangen dan een algemeen advies.

Je persoonlijke digitale tweeling
De sensorgegevens van ingestibles en slimme badkamers, gecombi-
neerd met de juiste contextuele gegevens (bijvoorbeeld: wat doen 
proefpersonen op een bepaald moment?) maar ook geestelijk wel-
zijn of slaappatroon, leveren een rijke dataset op waaruit de huidi-
ge en toekomstige gezondheidstoestand van een bepaalde persoon 
kan worden afgeleid. Je kunt er zelfs een virtueel model van jezelf 
mee opbouwen, een ‘digitale tweeling’. De digitale tweeling kan de 
persoonlijke effecten van voedings- en leefstijlveranderingen voor-
spellen of kan helpen bij het vroegtijdig opsporen van ziekten. Hij 
helpt niet alleen om de gebruiker feedback te geven over zijn of 
haar gezondheid, maar helpt ook de professionele zorgverleners bij 
het formuleren van een persoonlijk advies.

Je digitale tweeling maakt echt gepersonaliseerd voedings- en lifes-
tyle advies mogelijk.

Hulpmiddelen zoals de ingestibles en de slimme badkamer zijn 
van cruciaal belang bij de ontwikkeling van deze digitale tweeling, 
vanwege de gepersonaliseerde effecten van voeding en de gezond-
heid van de darmen op je algemene gezondheid. De digitale twee-
ling zal de toekomst van voeding echt persoonlijk maken.  
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V
an Baak was op 10 juni één van de zes sprekers op het 
congres VoedingNL over Vet en metabole gezondheid. 
Zij ging hier, onder de titel: ‘De rol van vetweefsel bij 
gewichtsverlies, gewichtsbehoud en gewichtstoename’, 

in op het verschijnsel dat mensen na gewichtsverlies, vroeg of laat 
toch weer te maken krijgen met gewichtstoename. Zeker als sprake 
is van obesitas of ernstig overgewicht. 

“Het is een veel voorkomend probleem. Een Deense studie laat 
zien dat na achttien maanden, de helft van de mensen die ge-
wicht hadden verloren, weer zwaarder was geworden.” 
Determinanten van gewichtstoename zijn bijvoorbeeld onder 
meer hormonale veranderingen, fysieke activiteit, adaptieve 
thermogenese, FFM vermindering en een omgeving die mensen 
stimuleert (te) veel te eten. Maar dat zegt lang niet alles. Het 
veel gehoorde idee dat snel afvallen leidt tot weer snel aanko-
men, klopt volgens Van Baak in ieder geval niet. Daarvoor is 
geen bewijs gevonden.

Hoe komt het dan wel dat de een weer aankomt en de ander niet? 
Van Baak had bij haar onderzoek de focus op de rol van wit vet-
weefsel en de veranderingen die daar plaatsvinden. “Het idee was 
dat mensen die in staat zijn hun stress niveau aan te passen, beter 
op gewicht kunnen blijven dan mensen die dat niet kunnen”, al-

dus Van Baak. Ze constateerde dat het kleiner worden van de vet-
cellen bij gewichtsverlies, stressreacties en inflammatie in de vet-
cellen veroorzaakten. Hierdoor wordt de lipolyse geremd. 

Haar conclusie: gewichtsverliesgeïnduceerde cellulaire stress, ECM 
remodeling en inflammatie, en herstel daarvan, lijken gewichtstoe-
name na gewichtsverlies te voorspellen. Maar er is nog verder on-
derzoek nodig om een strategie te kunnen bepalen om dit toe te 
passen in de praktijk.

Verzadigd vet versus onverzadigd vet
Een andere spreker op het congres was prof. dr. Ingeborg Brouwer, 
hoogleraar Voeding voor Gezond leven aan de Vrije Universiteit 
van Amsterdam. Zij stelde de vraag: ‘Is de inname van maximaal 
10 energieprocent verzadigd vet een goed advies?’ het antwoord is 
volgens haar lastig te geven, want de uitkomst wordt grotendeels 
bepaald door het antwoord op de vraag: door welke nutriënt wordt 
het vervangen? 
Wat Brouwer betreft in ieder geval niet door kokosvet. Daar was ze 
klip en klaar over. 
“Kokosvet. Er zijn veel mensen die er helemaal weg van zijn. 
Mijn buurman vertelde me onlangs dat hij een grote pot had ge-
kocht. Nou, zei ik, het schijnt goed te zijn als je droge handen 
hebt, of als alternatieve haargel, maar het is in ieder geval niet 
mijn advies om in te bakken of braden als je gezond wilt doen. Er 
is weinig onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van ko-
kosvet. We weten dat kokosvet 85 procent verzadigd vet bevat 
waarvan ongeveer 50 procent laurinezuur, dat is dat C12 wat een 
iets minder ongunstig effect heeft op LDL dan C14 en C16. 
Maar in tegenstelling tot wat veel mensen denken, het wordt niet 
versneld opgenomen. Eerlijk gezegd, ik weet ook niet of dat nou 
ongunstig is, maar dat is een ander verhaal. Het is het argument 
dat wel vaak wordt gebruikt als reden waarom je kokosvet zou 

De hoeveelheid vet per vetcel neemt toe bij gewichtsstijging en af bij 
gewichtsdaling. Of de vetcel zich, na afvallen weer snel hervult verschilt van 
persoon tot persoon. Hoe is dit via de voeding te beïnvloeden? Prof. dr. Marleen 
van Baak, emeritus hoogleraar fysiologie van obesitas aan de Universiteit 
Maastricht licht het toe.

Rol vetweefsel bij 
gewichtsbeheersing

’Kokosvet? Goed voor  
droge handen, niet zozeer om in 
te bakken en braden’

Congres VoedingNL

Tekst: Angela Jans THEMA: 
EETSTOOR-

NISSEN
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moeten nemen en dat is onjuist. Mijn conclusie van kokosvet, het 
heeft de naam dat het heel gezond is, maar ik zie die bevestiging 
niet terug in de wetenschap.”

Totale voeding inname
Volgens Brouwer gaat het om de rol van verzadigd vet en de vraag 
of maximaal 10 energieprocent het juiste percentage is. 
Wetenschappers in verschillende landen zijn het er wel over eens 
dat deze 10 procent een juiste richtlijn is voor de algemene bevol-
king. Brouwer vindt dat het desondanks best mogelijk is, lang te 
discussiëren over de vraag of dat klopt. Maar dat is volgens haar 
niet het punt. “Het belangrijkste is de kwaliteit van de totale voe-
ding inname, daar gaat het om. Het is niet zo dat verzadigd vet 
een gif is. Het is ook niet zo dat we helemaal geen verzadigd vet 

in de voeding zouden moeten stoppen, want dan wordt voeding 
oneetbaar. Dan kun je zelfs geen goede voedingsmiddelen meer 
samenstellen. We zitten in Nederland al aan de hoge kant en wil-
len het percentage graag naar beneden hebben, maar die 10 ener-
gieprocent, dat is een waarde waarop je nog goede voeding kunt 
samenstellen en toch het risico naar beneden kunt bewerkstelli-
gen. Recentelijk is dat bevestigd door de SCAN (Scientific 
Advisory Committee on Nutrition) in het rapport Saturated fats 
and health. Zij hebben het goed uitgezocht en komen tot dezelfde 
conclusies als ik: het gemiddelde verzadigde vetten zou niet meer 
dan 10 procent moeten zijn van de totale voedingsenergie en het 
verzadigd vet moet vervangen worden door onverzadigde vetten 
en dan bij voorkeur door meervoudig onverzadigde vetten. En 
ook heel belangrijk, het moet gezien worden in de context van 
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Signalen

Studies over eetstoornissen

What role do dietitians have in providing 
nutrition care for eating disorder treat-
ment? An integrative review
Heafala, A., Ball, L., Rayner, J. and Mitchell, 
L.J. Journal of Human Nutrition and Dietetics 
(2021) Menzies Health Institute Queensland, 
Griffith University, Australia
https://doi.org/10.1111/jhn.12927

Perceived Weight Gain and Eating 
Disorder Symptoms among LGBTQ+ 
Adults during the COVID-19 Pandemic: A 
Convergent Mixed-Method Study
Jennifer Tabler, Rachel M Schmitz, Ruby 
Charak, Eliza Dickinson
Journal of Eating Disorders (2021)
University of Wyoming, Oklahoma State 
University, The University of Texas Rio Grande 
Valley
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-587552/v1 

Intuitive eating: associations with body 
weight status and eating attitudes in die-
tetic majors
Caferoglu, Z., Toklu, H.
Eating and Weight Disorders, Studies on 
Anorexia, Bulimia and Obesity (2021)
Department of Nutrition and Dietetics, 
Erciyes University, Turkey
https://doi.org/10.1007/s40519-021-01206-4

Nederlandse studies

Associations of Dietary Patterns with 
Incident Depression: The Maastricht 
Study
Gianfredi V, Koster A, Odone A, et al.
Nutrients (2021)
Maastricht University, Vita-Salute San 
Raffaele University (Italy), University of Pavia 
(Italy)
https://doi.org/10.3390/nu13031034

Does the neighbourhood food environ-
ment contribute to ethnic differences in 
diet quality? Results from the HELIUS 
study in Amsterdam, the Netherlands
Poelman, M., Nicolaou, M., Dijkstra, S., et al.
Public Health Nutrition (2021)
Wageningen University & Research, 
Amsterdam UMC, Vrije Universiteit 
Amsterdam
https://doi.org/10.1017/S1368980021001919

Manipulating age-related metabolic flexi-
bility: using pharmacological and dietary 
interventions
Dommerholt, M.
University of Groningen (2021)
https://doi.org/10.33612/diss.172053834

goede voeding. Zij geven aan dat de overheid strategieën zou 
moeten ontwikkelen die leiden tot minder inname van verzadigde 
vetten. Dit met name in verband met de bestrijding van hart- en 
vaatzieken.” 

Zuivel
Brouwer ging ook in op de rol van zuivel als onderdeel van goede 
voeding. 
“Zijn er specifieke properties waardoor je vette zuivel zou moeten 
nemen? De Gezondheidsraad heeft dat in de voedingsrichtlijnen 
van 2015 op een rijtje gezet. Zij kwamen tot de conclusie dat zui-
vel inderdaad een belangrijke rol kan hebben maar zij hebben 
zich niet specifiek uitgelaten over de vraag of dat dan magere of 
volle zuivel zou moeten zijn. Als je het mij vraagt, ik denk niet dat 
het vet het beste onderdeel is van zuivel, ik zou voor de magere of 
halfvolle variant gaan. Maar de hoeveelheid vet in zuivelproduc-
ten is ook weer niet schrikbarend hoog, dus als je het lekkerder 
vindt en je kunt het in je voedingspatroon zodanig inpassen dat je 
onder de 10 procent blijft, be my guest. Wat wel belangrijk is om 
te beseffen, is dat roomboter niet in de zuivelcategorie valt. 
Roomboter hoort in de categorie vetten, dat wordt nog weleens 
verward. En roomboter is daarmee prima om met kerst en Pasen 
op je brood te smeren als je dat lekker vindt, maar de rest van het 

jaar zou ik het niet doen. Ga op zoek naar alternatieven om je ha-
gelslag aan je boterham te plakken.”

Conclusie van Brouwer: onverzadigde vetten zijn gezonder dan 
verzadigde vetten. Roomboter en kokosvet zijn allebei belangrijke 
bronnen van verzadigd vet en zouden wat haar betreft, daarom bij 
voorkeur vervangen moeten worden door olie en margarine.

Richtlijnen
“Daarbij: houd altijd de gehele voeding in de gaten. Volg de richt-
lijnen Gezonde Voeding van de Gezondheidsraad uit 2015, die zijn 
goed wetenschappelijk onderbouwd en dat levert patiënten de 
meest gezondheidswinst op. Bovendien, als mensen die richtlijnen 
volgen, leidt dat vanzelf tot  inname van gezonde vetten, zonder dat 
daarmee de kwaliteit van de voeding in gevaar komt. En mijn laat-
ste punt: het is wel tijd dat gezonde voeding bereikbaar komt voor 
zoveel mogelijk mensen.”
VoedingNL werd georganiseerd in samenwerking door de Alliantie 
Voeding in de Zorg, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de 
Diëtisten Coöperatie Nederland, de Nederlandse Academie voor 
Voedingswetenschappen en de NVVL (network for food experts). In 
volgende nummers van Voeding Nu komen we nog terug op de le-
zingen van enkele andere sprekers.  
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Dé foodopleider op hbo-niveau

• Cursussen 

• Incompany & op maat

• Onderzoek

• Beroepsopdrachten

• Partnerships

• Food marketeers, brand managers

• Category managers

• Product managers & sales managers

• Productontwikkelaars 

 

 

 

 

• Kwaliteitsmedewerkers & -managers

• Procestechnologen

• Packaging managers

• Toeleveranciers & adviseurs

Wat kunnen we voor je doen? 
Kijk eens op has.nl

Ruim aanbod opleidingen en cursussen voor foodprofessionals in alle functies:
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De Passie van...

Hoe bent u in de voedingswereld 
terechtgekomen?
Mijn interesse in voeding en onderzoek zat 
er al vroeg in. Zo heb ik ooit een profiel-
werkstuk geschreven over smaak, waarbij ik 
mijn broertje en zusje gebruikte als proef-
personen voor verschillende smaaktestjes.  
Voor het vak aardrijkskunde op de middel-
bare school heb ik onderzocht of er een 
verband was tussen het gemiddelde inko-
men en het aantal snackbars in verschillen-
de stadsdelen in Den Haag. Het was voor 
mij dan ook een logische keuze om na de 
middelbare school Voeding en Gezondheid 
te gaan studeren aan de WUR. Tijdens 
mijn stage bij het Erasmus MC heb ik on-
derzoek gedaan naar de voedingskwaliteit 
bij jonge kinderen binnen de Generation R 
studie, wat geresulteerd heeft in mijn aller-
eerste wetenschappelijke publicatie. Na 
mijn afstuderen heb ik als junior onderzoe-
ker gewerkt bij het Erasmus MC en ik 
2017 ben ik gestart met mijn promotieon-
derzoek bij de LUMC-Campus Den Haag 
op de afdeling Public Health en 
Eerstelijnsgeneeskunde. 

Wat houdt uw huidige werk in?
Binnen mijn promotietraject doe ik onder-
zoek naar ervaren voedselonzekerheid in 
Nederland en de gevolgen daarvan voor de 
gezondheid en voedingsinname. 
Voedselonzekerheid is een relatief nieuw 
begrip in Nederland, waarmee wordt be-
doeld dat iemand onvoldoende fysieke en 
economische toegang heeft tot voldoende 
en gezond eten. Met de resultaten van mijn 
promotieonderzoek krijgen we meer inzicht 
in de mate van voedselonzekerheid in 
Nederland, de gevolgen ervan voor de ge-
zondheid en de barrières en mogelijke op-
lossingen voor dit probleem. Om deelne-
mers te vinden voor mijn onderzoek, ben ik 
actief de achterstandswijken van Den Haag 
in gegaan en heb ik veel interessante ge-
sprekken gehad met de bewoners. Zij wa-
ren heel open over hun situatie en proble-
men, waardoor deze gesprekken voor mij 

leerzaam en waardevol waren. Naast mijn 
onderzoek naar voedselonzekerheid ben ik 
betrokken bij verschillende andere onder-
zoeksprojecten, veelal gericht op leefstijl en 
sociaaleconomische ongelijkheid. 
Daarnaast begeleid ik studenten en geef ik 
onderwijs over bijvoorbeeld voeding en so-
ciale determinanten van gezondheid. Verder 
vind ik het leuk en belangrijk af en toe een 
lezing te geven voor een jongere groep.   

Wat wilt u graag onderzocht zien?
Uit mijn onderzoek blijkt dat er, ook in het 
welvarende Nederland, mensen zijn die 
voedselonzekerheid ervaren. Dit zijn niet 
alleen de gebruikers van Voedselbanken, 
het blijkt een omvangrijker probleem te 
zijn. En de sociale en economische gevol-

gen van de coronacrisis zal het risico op 
voedselonzekerheid alleen maar vergroten. 
Het is belangrijk hier aandacht aan te 
schenken, want voedselonzekerheid kan ne-
gatieve gevolgen hebben voor de gezond-
heid. Zo hebben mensen die een vermin-
derde voedselzekerheid ervaren vaker 
obesitas, voelen zij zich over het algemeen 
minder gezond en hebben zij vaker een 
minder gezond eetpatroon. Ik denk daarom 
dat het belangrijk is dat er meer aandacht 
komt voor voedselonzekerheid en de gevol-
gen hiervan. Voedselonzekerheid is echter 
wel een complex probleem waar veel facto-
ren een rol bij kunnen spelen. Wat ik daar-
om graag nog verder onderzocht zou willen 
zien, is hoe voedselzekerheid het best ver-
hoogd zou kunnen worden.  

‘Ik wil meer inzicht in de mate van 
voedselonzekerheid in Nederland’

NAV-lid Laura van der Velde

Wie is Laura van der Velde?
u	Geboren: 1991
u	Woont: in Den Haag
u	Functie: Onderzoeker bij LUMC-

Campus Den Haag
u	Winnaar Award VoedingNL 2021
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I
n het rapport formuleren de onderzoekers acties om daar 
verandering in te brengen. Met het liberale beleid waar 
Nederland vermoedelijk ook voor de komende kabinetsperio-
de weer zal kiezen, liggen die gevoelig. Toch kunnen 

Covid-19 en de verkiezingen daar misschien verandering in 
brengen.
In 1990 telde Nederland 6 procent mensen met obesitas (ernstig 
overgewicht). In 2018 was dat al 15 procent. Heb je het over over-
gewicht dan is inmiddels één op de twee volwassenen te zwaar.

Gaat het op deze voet verder dan heeft twee derde van de 
Nederlanders in 2040 overgewicht. Daaruit valt op te maken dat 
onze voedsel- en leefomgeving er snel minder gezond op is gewor-
den. Beleidsmatig stonden zelfregulering vanuit de industrie en de 
vrije keuze van de individu de afgelopen jaren centraal. Uit de sa-
menleving klinkt de roep om meer regulering en het gemakkelijk 
van gezonde voedingskeuzes. Met de verkiezingen voor de deur 
roepen de vier grote gezondheidsfondsen (Diabetes Fonds, 
Hartstichting, Maag Lever Darmstichting en Nierstichting), de ge-
meente Amsterdam en Unicef met de campagne Het is tijd voor 
gezonde voeding het kabinet op om echt iets te gaan doen om ons 
eten en drinken weer gezond te maken. Ook foodwatch startte re-
cent met een ‘offensief voor onze gezondheid’.

In artikel 22 van de Nederlandse Grondwet staat dat de overheid 
maatregelen dient te treffen ter bevordering van de volksgezond-
heid. De overheid kan dan ook aansprakelijk worden gesteld als ze 
tekortschiet. Wie durft?

De organisaties pleiten voor maatregelen zoals een suikertaks, 
doelstellingen voor een gezondere voedselomgeving, een verbod op 
alle vormen van ongezonde kindermarketing en een verlaging van 
de btw op groente en fruit. Onderzoeker Maartje Poelman van de 
WUR schaart zich achter dit soort maatregelen. “Het invoeren van 
een suikertaks is bewezen effectief en toch schuift de Nederlandse 
regering dit steeds voor zich uit”, aldus Poelman. Samen met twee 
Utrechtse onderzoekers bracht Poelman in kaart hoe de overheid 

ons met maatregelen beschermt tegen obesitas. Dat deden ze in sa-
menwerking met Europese partners binnen het JPI Policy 
Evaluation Network. Ze komen tot de conclusie: de bestaande 
maatregelen hebben weinig effect en kunnen een stuk beter.

Niet verkeerd, maar niet genoeg
Aan het onderzoek namen 28 onafhankelijke Nederlandse experts 
van universiteiten, gemeenten, gezondheids- en maatschappelijke 
organisaties deel. Ze beoordeelden 22 beleidsmaatregelen en 24 

De Nederlandse overheid faalt in de aanpak van de obesitaspandemie. De 
regering ontwikkelt te weinig beleid voor een gezonde voedselomgeving en laat 
kansen liggen om overgewicht te bestrijden. Dat concluderen onderzoekers van 
de Universiteit Utrecht, Wageningen UR en Sciensano, de Belgische evenknie 
van het RIVM.

Wie durft? Zaak 
tegen de overheid 

Overheid en beleidTekst: Annika de Jong
THEMA: 

EETSTOOR- 
NISSEN
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beleidsondersteunende maatregelen waaruit een gezonde voedse-
lomgeving zou moeten resulteren. Op het gebied van beleidsonder-
steunende maatregelen scoort Nederland niet verkeerd, vinden ze. 
De overheid formuleert duidelijke doelstellingen, investeert in voe-
dingsonderzoek, gebruikt de uitkomsten voor beleid en beschikt 
over nationale instituten voor gezondheidsbevordering 
(Voedingscentrum, RIVM). Maar daar houdt het dan ook zo’n bé-
tje op. De experts oordelen dat de overheid te weinig doet om 
commerciële invloeden op het beleidsontwikkeling buiten de deur 
te houden. Op het gebied van beleid scoren de experts 9 van de 22 
punten als niet aanwezig of als zeer zwak en de helft van de be-
leidsmaatregelen werd beoordeeld als zwak. Er wordt bijvoorbeeld 
weinig gedaan om gezonde voedingsmiddelen goedkoper te maken 
en ongezond eten duurder te maken, om gezondheidsinformatie op 
menukaarten te krijgen en om kindermarketing te voorkomen.

De onderzoekers komen met dringende aanbevelingen voor de 
overheid: formuleer jaarlijkse doelstellingen voor het verminderen 
van de hoeveelheid zout, verzadigd vet en toegevoegde suiker in 
alle productgroepen. Zorg dat een onafhankelijke instantie - dus 
niet de voedingsindustrie zelf - controleert of de doelstellingen ge-
haald worden. Verbied reclame voor ongezonde producten gericht 
op kinderen en jongeren. Maak ongezond eten duurder, bijvoor-

beeld met een suikertaks, die ook fabrikanten direct stimuleert om 
minder suiker in de drankjes te doen. Maak gezond eten goedko-
per. Maak het voor mensen met een zeer laag inkomen zelfs gratis, 
bijvoorbeeld met vouchers voor groente en fruit. Ook willen de on-
derzoekers dat de effecten goed gemonitord worden om ze te kun-
nen evalueren. Daar ontbreekt het op dit moment nog aan.

De onderzoekers hopen door aandacht in de media en het sturen 
van hun rapport naar politieke partijen beweging te creëren. Ze 
zijn optimistisch. De partijprogramma’s laten zien dat er draagvlak 
is voor verandering. Naast alle ellende die Covid-19 met zich mee-
brengt, groeit de belangstelling voor leefstijl en preventie. Ook van-
uit de politiek. Als het aan demissionair staatssecretaris Paul 
Blokhuis (CU) ligt, was het Nationaal Preventieakkoord van 2018 
slechts het begin.
Tijdens de online presentatie van het rapport doet een van de deel-
nemers ook een suggestie: kijk eens naar de klimaatrechtszaken. In 
artikel 22 van de Nederlandse Grondwet staat dat de overheid 
maatregelen dient te treffen ter bevordering van de volksgezond-
heid. De overheid kan dan ook aansprakelijk worden gesteld als ze 
tekortschiet. Wie durft?  

u	Dit artikel is eerder verschenen op Foodlog.
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  StandpuntTekst: dr. Liesbeth Velema en dr. Danielle Wolvers

B
egin dit jaar verscheen een be-
oordeling van het rijksoverheids-
beleid voor de voedselomgeving 
in Nederland, de zogeheten 

Healthy Food Environment Policy Index 
Nederland. Een belangrijke conclusie is dat 
er nog veel mogelijkheden zijn voor de 
Nederlandse overheid om haar beleid op 
de voedselomgeving te verbeteren [1]. Dat 
is van belang omdat onze voedselomgeving 
van bepalende invloed is op de mate van 
gezondheid en duurzaamheid van onze eet-
patronen. Ook de Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving en het 
RIVM wijzen op het belang van een leef-
omgeving die gezond gedrag bevordert en 
stellen (aanvullende) maatregelen voor [2, 3].

Als beleidsondersteunende instelling on-
derschrijft het Voedingscentrum deze aan-
bevelingen. Het Voedingscentrum wil indi-
viduen motiveren en meer voedselvaardig 
maken om gezond, duurzaam en veilig te 
kiezen, én we willen stimuleren dat de ee-
tomgeving deze keus vanzelfsprekend 
maakt. Dit doen we met onafhankelijke we-
tenschappelijk onderbouwde informatie en 
praktische tools voor consumenten en pro-
fessionals. We zetten hier graag op een rijtje 
hoe wij hiermee vanuit onze landelijke rol 
en activiteiten de voorgestelde maatregelen 
kunnen ondersteunen. 

Maatregelen 
Centraal in onze activiteiten staat het voor-
lichtingsmodel Schijf van Vijf, waarmee ie-
dereen een gezond en meer duurzaam eet-
patroon vorm kan geven. In verschillende 
van de voorgestelde maatregelen wordt de 
Schijf van Vijf als richtpunt neergezet. 
Bijvoorbeeld dat prijsmaatregelen ervoor 
moeten zorgen dat Schijf van Vijf-
voedingsmiddelen goedkoper worden. Of 
dat het aandeel van voedingsmiddelen uit 
de Schijf van Vijf groter wordt in het aan-
bod of in reclame-uitingen. 
Doordat de Schijf van Vijf gebaseerd is op 
de Richtlijnen goede voeding en de voe-
dingsnormen van de Gezondheidsraad, 
duurzaam en gezond eten integreert, en in-
zetbaar is voor de behoeften van verschil-
lende doelgroepen, kan deze als eenduidig 
richtpunt in verschillende maatregelen 

worden ingezet.  De Schijf van Vijf is geba-
seerd op de huidige consensus. Maar de 
wetenschap zit niet stil. Daarom blijven we 
de Schijf van Vijf ontwikkelen. Ondertussen 
is het urgent om nu het gat te verkleinen 
tussen ons huidige eetpatroon en de Schijf 
van Vijf. De voorgestelde beleidsmaatrege-
len kunnen daarbij helpen. 

Gezonde keuze stimuleren
Er worden maatregelen voorgesteld om het 
aandeel gezonde voedingsmiddelen in het 
aanbod in bijvoorbeeld supermarkten, win-
kels, catering en quick service restaurants, 
te vergroten. Aanbieders kunnen daarmee 
geholpen worden door het bieden van con-
crete handvatten hoe zij dit kunnen 
realiseren. 
De Richtlijn Eetomgevingen stelt hiervoor 
de norm en laat zien welke stappen moge-
lijk zijn.  We ondersteunen partijen bij het 
toepassen van de Richtlijn Eetomgevingen 
met adviezen en middelen. We richten ons 
op prioritaire eetomgevingen waar norma-
tief gezien een grote inzet te rechtvaardigen 
is (school en zorg) en vullen dit aan met 
omgevingen waar mensen vaak komen en 
daarmee de mogelijke impact op eetgedrag 
het grootst is. Dit zijn onder meer de set-
tings school, sport, werk en onderweg. We 
werken met aanbieders die al gemotiveerd 
zijn en proberen andere partijen te motive-
ren. Als Voedingscentrum dragen we graag 
bij aan een nog bredere implementatie van 
maatregelen in eetomgevingen, maar het 
vergroten van intrinsieke motivatie kent z’n 
grenzen. Wij zien ook dat we de vrijblij-
vendheid voorbij moeten om te zorgen dat 
alle eetomgevingen de gezonde en duurza-
me keuze stimuleren. 
 
Door de aandacht die genoemde maatrege-
len krijgen, kan weerstand ontstaan. 
Mensen kunnen het zien als een inbreuk op 
de keuzevrijheid [4, 5]  terwijl marketing 
van de voedingsindustrie zo niet wordt er-
varen. Voldoende begrip en draagvlak bij 
consumenten voor voorgestelde maatrege-
len kan bijdragen aan een succesvolle im-
plementatie [6]. Daarom is het zinvol om 
door middel van bijvoorbeeld educatie en 
voorlichting bewustwording het belang van 
gezondere en duurzamere leefstijl en de rol 

De eetomgeving moet gezonder
van de eetomgeving hierin te vergroten. 
Campagnes kunnen hier een rol spelen. En 
er wordt door verschillende partijen al lan-
gere tijd gepleit voor meer voedseleducatie 
om kinderen de vaardigheden mee te geven 
die nodig zijn voor een gezonde leefstijl. 
Onze onafhankelijke en wetenschappelijk 
onderbouwde informatie vindt via onze ei-
gen kanalen een weg naar consumenten 
maar vormt ook een bron voor educatieve 
materialen, zoals Smaaklessen en Weet-wat-
je-eet.  Zodat huidige en nieuwe generaties 
het belang van een gezonde en duurzame 
leefstijl kennen, begrijpen hoe de eetomge-
ving een rol speelt in hun keuzes en de 
vraag naar een gezonde en duurzame ee-
tomgeving toeneemt. 

Tijd voor meer actie
De roep om de eetomgeving gezonder en 
duurzamer te maken is groter dan ooit. De 
ambities zijn groot, maar er zijn meer en 
grotere stappen nodig van verschillende 
partijen om de ambitieuze doelen dichter-
bij te brengen. Recente rapporten illustre-
ren de onmisbare rol van de overheid hier-
in. Het Voedingscentrum levert vanuit zijn 
landelijke rol een bijdrage en er lopen veel 
mooie (ook lokale) initiatieven zoals het 
verbeteren van voedingsaanbod bij ge-
meenten (o.a. via de City deal) en door an-
dere partijen zoals JOGG, waarbij de alge-
mene richtlijnen en handvatten vanuit het 
Voedingscentrum vaak als richtpunt wor-
den gebruikt. Ook is er veel onderzoek zo-
als naar schoollunches en de implementatie 
van richtlijnen in allerlei omgevingen zoals 
rondom school (JOGG), in horeca, MKB, 
buurt en zorg vanuit de Regio deal 
Foodvalley. Maar er kan meer. Het verbete-
ren van de eetomgeving vraagt een grote 
inspanning van veel partijen die ieder hun 
eigen rol hebben, maar alleen gezamenlijk 
de ambities kunnen realiseren. 

u	Referenties 
zie: www.voedingnu.nl
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‘Het duurde anderhalf jaar 
voordat we de juiste balans in 
grondstoffen hadden’

S
chepijs blijft wereldwijd een van de populairste lekkernij-
en. Niet in de laatste plaats speelt het ingrediënt suiker 
daarin een rol. Diezelfde suiker draagt echter ook in be-
langrijke mate bij aan overgewicht en obesitas, met ziek-

ten als diabetes tot gevolg. Minder suiker in producten en een 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel van producenten spe-
len een steeds grotere rol, zeker in de ijs- en banketwereld. Alleen 
blijkt suiker in ijs maar moeilijk te vervangen.
Johan Rikken, manager IJs bij Hefe van Haag (Kempen, 
Duitsland), deed samen met een Oostenrijks bedrijf onderzoek 
naar suikerreductie in schepijs. “Want”, zegt Rikken, “dagelijks ge-
bruiken we gemiddeld 110 gram suiker per dag. Dat is elke dag 60 
gram meer dan we nodig hebben om onze energiehuishouding op 
gang te houden. Dat kan beter, dachten wij, daarom gingen we op 
zoek naar nieuwe mogelijkheden.”

De juiste balans
Het eureka-moment kwam al snel: de nieuwe suikervervanger 
moest bestaan uit verschillende grondstoffen. “Maar het duurde 
anderhalf jaar voordat we de juiste balans hadden”, vertelt Rikken. 
“Want we wilden de eigenschappen van suiker exact nabootsen: 
dezelfde zoetkracht, smaak en structuur. En, voor ijs heel belang-
rijk, dezelfde vriespuntverlagende werking. Daardoor is het ijs in de 
winkel bij de gebruikelijke 12 graden onder nul schepbaar.”
Juist vanwege al die eigenschappen is suiker bij uitstek geschikt 
voor ijs. De uitdaging was dus om de onderlinge verhouding te vin-
den en tegelijkertijd het grote nadeel van suiker te elimineren, legt 
Rikken uit. “Met EQu, een heel precies uitgebalanceerd mengsel, 

Suikervervangers in schepijs waren nooit succesvol. Bakkerij- en 
ijsgrondstoffengroothandel Hefe van Haag wil daar met EQu verandering in 
brengen. “We hebben eindelijk een product in handen dat vergelijkbaar is met 
suiker.”

IJsbereiders maken
suikervervanger

EQu

Product en bedrijf Tanja Veenstra

Johan Rikken.
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een blend van natuurlijke grondstoffen, is dat uiteindelijk gelukt.”
De gangbare suikervervangers zijn vaak enkelvoudige zoet- of vul-
stoffen of combinaties van twee grondstoffen. En die werken niet 
optimaal in ijs. De ene heeft een andere vriespuntverlagende wer-
king, waardoor je staat te hakken in de ijsbakken, de andere heeft 
een rare bijsmaak en bij de derde ontbreekt de juiste viscositeit. 
Rikken: “Suiker is ook een viscositeitsverhoger. Het geeft ijs, maar 
bijvoorbeeld ook banketproducten, precies de gewenste vloeibaar-
heid. Veel suikervervangers hebben bovendien hetzelfde nadeel als 
suiker: ze worden bij de spijsvertering evengoed omgezet in 
vetcellen.”
Dat geldt niet voor EQu, want maltodextrine-resistent, een van 
de bestanddelen, wordt in het spijsverteringskanaal niet omgezet 
in enkelvoudige suikers. Hierdoor passeert het onveranderd de 
dikke darm. “Dat is vooral goed nieuws voor diabetespatiënten”, 
aldus Rikken. “EQu bevat bovendien veel minder calorieën dan 
suiker.”

Proef op de som
Bij smaaktests bleek EQu niet te onderscheiden van suiker. Rikken: 
“Allereerst is het uitgeprobeerd door een Oostenrijkse boerenijs-
maker die verantwoord ijs wilde maken. Hij verving alle suiker 
door EQu. De klanten vonden zijn ijs heerlijk. Na twee maanden 
heeft hij pas verteld dat er geen suiker in zit, waarop mensen heel 
verbaasd reageerden: dat hadden ze helemaal niet geproefd of 
gemerkt.”
Ook een aantal Nederlandse ijsbereiders heeft het nieuwe product 
uitgeprobeerd, en dat beviel goed. Vier smaakpanels kregen de op-
dracht te proeven welk ijsje met EQu was gemaakt en daar kwam 
geen eenduidig antwoord op. “Voor ons het bewijs dat we eindelijk 
een product hebben dat vergelijkbaar is met suiker. Vandaar de 
naam, die is afgeleid van het Engelse woord ‘equal’.”
Behalve de suikervervanger in ijs, EQu Gelato, is er ook een bak-
versie beschikbaar: EQu Bake. Het grootste verschil met EQu 
Gelato is de gebruikte zoetstof: het mineraal erytriet. Dat is minder 

oplosbaar en kan herkristalliseren, waardoor het voor ijs niet, maar 
voor bakken wel geschikt is.
EQu is in principe breed inzetbaar. Om te beginnen komt het be-
schikbaar voor de ijs- en banketbranche. “We starten met vervanging 
van 30 procent suiker door EQu in schepijs. Dat is een eerste stap. 
Een marathon loop je tenslotte ook niet na een week trainen. De 
productie in Oostenrijk is nog redelijk bescheiden. Bovendien is sui-
ker voorlopig nog de goedkoopste grondstof. Ons idee is dat we het 
gebruik daarvan geleidelijk afbouwen tot de gewenste balans.”  

u	 EQu
EQu is een natuurlijke suikervervanger met alle positieve ei-
genschappen van suiker en een tienmaal lager caloriegehal-
te, gemaakt van vier natuurlijke ingrediënten. De eerste drie 
ingrediënten zijn in EQu Gelato en EQu Bake hetzelfde:
1  maltose, een natuurlijke suikervervanger gemaakt van maïs;
2  het veelgebruikte maltodextrine-resistent, een hoogwaar-

dig koolhydraat en wateroplosbare ballaststof gemaakt 
van zetmeel (meestal van maïs of aardappel);

3  inuline, uit de vezels van de cichoreiwortel; ook een natuur-
lijke ballaststof en bovendien een prebioticum.

Het vierde natuurlijke ingrediënt in EQu Gelato is stevioglycoci-
de (E960), een zoetstof gemaakt van de steviaplant. Deze zoet-
stof is 300 maal zoeter dan suiker en staat bekend om zijn bit-
tere bijsmaak. In EQu Gelato is stevioglycocide echter zodanig 
verwerkt dat er van de bittere bijsmaak geen sprake is.
In EQu Bake is het vierde natuurlijke ingrediënt erytriet, een 
natuurlijke zoetstof uit maïs met 60 à 70 procent van de 
zoetkracht van suiker, maar met 0 calorieën.
Omdat langdurig testen nodig was om te komen tot de juiste 
blend, heeft Hefe van Haag EQu samen met de Oostenrijkse 
producent gepatenteerd.
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V
erschillende wetenschappers en pro-
ducenten houden zich bezig met 
dit onderwerp. Onder hen André 
Pots, Director Products & 

Processes, Alejandro Amezquita, Director 
Future Biobased Ingredients (beiden 
Unilever R&D) en professor Atze Jan van 
der Goot (WUR). 
Minder vlees eten is de toekomst, daar zijn 
wetenschappers en producenten het over 
eens. Niet voor niets nam Unilever de 
Vegetarische Slager over. Het aantal vegetarische 
producten in de schappen neemt zienderogen toe. 
Ook investeerders ruiken hun kans: de zoektocht naar geschikte ei-
witten en smakelijke alternatieven voor vlees wordt flink gespon-
sord. Het aantal vegetariërs groeit; volgens de Vegetariërsbond gaat 
het nu om zo’n vijf procent van de Nederlandse bevolking. Ook het 
aantal flexitariërs (mensen die bewust minder vlees eten) zit in de 
lift. De WUR deed tien jaar geleden voor het eerst onderzoek naar 
het consumentengedrag rondom vlees eten en vlees minderen, in 
2019 en 2020 volgde een tweede onderzoek. Bij een vergelijking 
van het aantal zelfbenoemde flexitariërs constateerde de WUR een 
stijging van 14% in 2011 naar 43% in 2019. 

Bemoedigend, ware het niet dat het gemiddelde aantal dagen dat 
deze mensen vlees aten, steeg van 2,9 naar 3,7 dagen per week. De 
term ‘flexitariër’ is inmiddels ingeburgerd, maar ook aan inflatie 
onderhevig. Het aantal flexitariërs dat drie keer of vaker vlees eet 

bij de warme maaltijd is namelijk gegroeid. Dit zou een van 
de verklaringen kunnen zijn voor de stijgende vleescon-

sumptie per Nederlander. De hamvraag is: hoe krijg je 
Nederlanders zo ver dat ze omschakelen van dierlijk 
naar plantaardig? “Allereerst moeten plantaardige al-
ternatieven goed en smakelijk zijn,” aldus Atze Jan 
van der Goot. “Daarnaast laten mensen zich drijven 
door prijs. Vegetarische alternatieven zijn nu vaak 

duurder dan vlees. De echte prijs van vlees wordt na-
melijk niet doorberekend. Dankzij Europese subsidies 

en de schaalgrootte van de productie, kan het vlees onder 
de kostprijs worden verkocht.” De voordelen van de over-

schakeling naar plantaardige eiwitten zullen de doorslag geven, 
denkt André Pots. “Als de smaak, textuur en de prijs van vegetari-
sche alternatieven in orde zijn, doen gezondheidsoverwegingen en 
het duurzaamheidsaspect de rest. Een belangrijke voorwaarde is 
ook dat het aanbod van vegetarische producten wordt vergroot.”

De Holy Grail in de vervaardiging van vegetarische producten is 
het vinden van een structuur en smaak die lijkt op vlees. “Ik ben 
benieuwd wat er gebeurt wanneer vleesvervangers meer 
mainstream worden,” aldus Van der Goot. 
“Krijgen we dan straks andere pro-
ducten? De gelijkenis met vlees zal 
mijns inziens straks minder be-
langrijk zijn. Je kunt deze ont-
wikkeling vergelijken met die 
van ledverlichting. In eerste 
instantie moest een led het 
licht van een gloeilamp zoveel 
mogelijk nabootsen. Dat is nu 
anders, mensen zien ook andere 
mogelijkheden van ledverlichting.”
De meeste vleesvervangers worden 

De transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten is een van de belangrijkste 
items binnen de food innovatie. Met een groeiende wereldbevolking en de 
klimaatverandering is ons huidige dieet weinig toekomstbestendig. We moeten 
minder dierlijk eiwit consumeren. De uitdaging is om consumenten zover te 
krijgen dat ze kiezen voor een plantaardig alternatief

Smaak, textuur en 
prijs zijn bepalend

‘Plantaardige alternatieven 
moeten goed en smakelijk zijn’

Innovatie plantaardige eiwitten

Product en bedrijf Naomi Heidinga

André Pots

Atze Jan 
van der Goot
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nu vervaardigd uit soja en tarwe. Daarna volgen producten op ba-
sis van schimmels, zuivel en diverse soorten bonen. “Grondstoffen 
voor vleesvervangers worden al tien jaar uit bijproducten gehaald. 
Reststromen van grondstoffen die voor andere producten zijn ge-
bruikt,” aldus Van der Goot. “Wanneer de vraag naar plantaardige 
eiwitten groeit, volstaat het gebruik van bijproducten niet langer. 
Daarom zoekt men naar andere bronnen van plantaardig eiwitten. 
Veld- en tuinbonen zijn veelbelovende alternatieven, de vraag is 
vooral hoe je deze grondstoffen zo goed mogelijk benut. De boon 
bestaat namelijk maar voor 25% uit eiwitten. Wat doe je met de 
rest? Op dit moment is er ook onderzoek naar het gebruik van ei-
witten die ‘overblijven’ bij de productie van zonnebloemolie en 

raapolie. Het nadeel van deze 
producten is de bittere 
smaak.”
Veelbelovende alternatieven 
zijn algen en eendenkroos. 
Unilever is onlangs een sa-
menwerking aangegaan met 
Algenuity, een biotech start-
up die het potentieel van mi-
croalgen wil vermarkten. 
“Microalgen zijn een bron van 
voedingsstoffen, rijk aan eiwitten en vezels,” 
aldus Alejandro Amezquita. “Daarnaast zitten ze vol vitaminen, 
mineralen en antioxidanten. Het is een klimaatvriendelijk alterna-
tief, met een kleine footprint. Microalgen bevatten een hoog ge-
halte aan chlorofyl, wat de algen een bittere smaak geeft. 

Algenuity heeft een manier gevonden om dit probleem te omzei-
len. Ze zijn in staat om een grondstof te leveren die neutraal is 
qua kleur en geur. Zo maak je producten gebaseerd op algen aan-
trekkelijker voor consumenten.” Pots: “Als Unilever kunnen we 
niet alles zelf doen. Daarom werken we graag samen met dergelij-
ke startups, die al op de goede weg zijn. We kunnen elkaar ver-
sterken.” De algen en het eendenkroos hebben nog een groot voor-
deel: het is vrij eenvoudig om ze in fabrieken te kweken. Dat 
betekent dat er geen landbouwareaal voor nodig is. Bovendien zijn 
de omstandigheden binnen de fabriek te reguleren, zodat de ideale 
groeivoorwaarden kunnen worden gecreëerd. 

Gewassen kweken in fabrieken gaat in de toekomst vaker gebeu-
ren. Er is minder grond, meststof en water nodig. Maar ook van-
wege de klimaatverandering. “We zijn daar nu al mee bezig,” al-
dus Amezquita. “Door de klimaatverandering kan de toevoer van 
sommige gewassen voor uitdagingen komen te staan, bijvoorbeeld 
doordat zij niet meer kunnen worden verbouwd op plekken waar 
dat nu al jaren gebeurt. Daarom hebben we bijvoorbeeld met ex-
terne partners de genetische diversiteit van vele theesoorten over 
de hele wereld in kaart gebracht. Daarmee blijft de genetische in-
formatie bewaard voor volgende generaties en kunnen we het ge-
was conserveren. Mocht het verbouwen van een bepaalde thee-
soort niet meer lukken in een bepaalde omgeving, dan is de soort 
niet voor altijd verloren.”

Een volledige overgang van dierlijk naar plantaardig ziet Pots niet 
zo snel gebeuren. “Er zal altijd vraag zijn naar vlees en melkpro-
ducten en duurzaam geproduceerd dierlijk eiwit kan goed passen 
in een duurzaam dieet. Daarom moeten ook in de veeteelt stappen 
worden gezet om verder te verduurzamen.” In de komende vijf tot 
tien jaar zal het aandeel plantaardige eiwitten enorm groeien, 
denkt Amezquita. Die mening is ook Van der Goot toegedaan. Hoe 
de vegetarische alternatieven er dan uitzien, is nog wel de vraag. Is 
Nederland al toe aan een revolutie in het vleesvervangersschap?  

‘Vijf procent van de Nederlandse 
bevolking is vegetariër’

Alejandro 
Amezquita
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Niet willen eten. Te veel eten of bepaalde types voedsel links laten liggen vanwege 
de kleur of textuur, in praktijk Gezond Leven Diëtisten van Berdien van Wezel 
kloppen mensen aan met verschillende voeding-gerelateerde problemen. Soms 
levert dit zoveel belemmeringen op voor het dagelijks functioneren dat gesproken 
kan worden van een eetstoornis.

Van ARFID  
tot orthorexia

Diëtetiek Tekst: Naomi Heidinga THEMA: 
EETSTOOR-

NISSEN
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V
oor ze haar eigen praktijk opende, heeft Van Wezel 
heeft dertien jaar in de psychiatrie gewerkt met als 
specialisatie eetstoornissen. Ze maakt onderscheidt in 
de diverse eetstoornissen en eetproblemen. “Er is een 

aantal eetstoornissen beschreven in de DSM 5 (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders). Dat zijn Anorexia 
Nervosa, Boulimia Nervosa, Binge Eating Disorder en een eet-
stoornis niet anders omschreven (NAO). In de praktijk zien we 
niet vaak mensen die gediagnosticeerd zijn met dergelijke eet-
stoornissen. In de meeste gevallen krijgen zij specialistische zorg, 
bijvoorbeeld in een kliniek. Het komt wel voor dat we mensen 
zien voordat een eetstoornis zich duidelijk manifesteert, of juist in 
de nasleep daarvan. Soms krijgen mensen die eigenlijk de eet-
stoornis achter zich hebben gelaten toch weer een terugval. In 
zo’n geval komen ze ook bij ons terecht, om hun voedingspatroon 
weer op de rit te krijgen.” Lastig bij mensen met dergelijke eet-
stoornissen, naast de moeizame relatie met voedsel, is het ver-
stoorde lichaamsbeeld. “Soms zie ik cliënten die zichzelf negatief 
beoordelen, en denken dat ze te dik zijn, terwijl ik iemand met 
een normaal of zelfs tenger postuur zie.” 
Cliënten die zich melden bij de praktijk, krijgen van tevoren een 
vragenlijst met vragen over hun levensstijl. Er zijn gegevens nodig 
over het voedingspatroon, alcoholgebruik, slaappatronen, roken en 
beweging. “Ook vragen we hen een eetdagboek bij te houden. Voor 
mensen met een eetstoornis kan dit een uitdaging zijn. Tijdens het 
intakegesprek kunnen we dat bespreekbaar maken. Voor veel men-
sen geldt dat ze wat betreft beweging hun prestaties overschatten, 
tot zo’n 30 procent. Wat betreft de voedselinname zien we juist een 
onderschatting, ook tot 30 procent.”

Angst voor voedsel
Een andere eetstoornis die sinds een aantal jaar is opgenomen in 
de DSM 5 is ARFID, wat staat voor avoidant/restrictive food in-
take disorder. Mensen met deze eetstoornis willen of durven be-
paald voedsel niet te eten en eten te weinig. Dit kan ernstige ge-
volgen hebben, zoals een tekort aan bepaalde voedingstoffen. 
Mensen met ARFID kunnen voedsel links laten liggen door bij-
voorbeeld de kleur, geur, smaak of temperatuur. De angst om te 
slikken of stikken kan eveneens meespelen. ARFID komt het 
meest bij jonge kinderen, maar ook jongeren en volwassenen kun-
nen hier last van hebben. “We zien dit probleem ook bij kinderen, 
jongeren of volwassenen met ADHD of een stoornis in het autis-
mespectrum. Er is een aantal klinieken gespecialiseerd in het be-
handelen van deze stoornis. Ook is net een boek hierover versche-
nen met tips, geschreven door Rita Maris. In de praktijk zien we 
ook jonge kinderen die met deze stoornis kampen. Voor ouders is 
het een enorme zorg. Wanneer we constateren dat deze beperkte 
voedselinname daadwerkelijk tekorten oplevert, beginnen we een 
behandeling, waarbij we kinderen stap voor stap laten wennen 
aan andere voedseltypes. Dit gaat met wisselend succes. Soms 
gaan veranderingen heel snel, bij anderen duurt het lang of lukt 
het helemaal niet. Het succes hangt in veel gevallen ook samen 
met de opvoedstijl van de ouders. Is deze heel directief, dan 
werkt dit vaak averechts.”

Fixatie op gezond
Veel vaker komen er echter mensen met een afwijkend eetgedrag of 
een stoornis die (nog) niet als zodanig is erkend. “Zoals mensen 

met orthorexia, dat niet staat beschreven in DSM5, waarbij er een 
ziekelijke fixatie is op gezond eten. Mensen met orthorexia willen 
uitsluitend het allergezondste eten. Aan de kwaliteit van het eten 
meten zij hun kwaliteit van leven af. Soms eten ze extreem weinig, 
of laten ze bepaalde voedingsmiddelen links liggen, wat kan leiden 
tot ondervoeding door een tekort aan essentiële voedingstoffen. 
Een voorbeeld is het dieet beperken tot rauwe voedingsmiddelen, 
ook bij voeding die zich hier niet voor leent. Het kan lastig zijn 
hierdoor heen te breken, met alle prikkels via bijvoorbeeld 
Instagram. In zo’n geval proberen we vooral mensen te informeren 
over een gezond voedingspatroon, gebaseerd op kennis op basis 
van wetenschappelijk onderzoek. We kunnen er in de praktijk de 
klok op gelijk zetten. Wanneer een dergelijke voedingstrend de kop 
op steek, krijgen we er veel vragen over.”
Daarnaast zijn er mensen met afwijkend of verstoord eetgedrag. 
“Daaronder schaar ik drie categorieën. Mensen die lijngericht eten, 
emotioneel eetgedrag vertonen of mensen die met hun eetgedrag 
reageren op externe prikkels. De lijngerichte eters hebben vaak alle 
diëten al geprobeerd. Ze denken heel zwart-wit. Het eetgedrag gaat 
van streng lijnen tot eetbuien. De emotionele eter reageert op alle 
emoties, positief en negatief, met te veel eten of drinken als een 
manier om met emoties om te gaan. De externe eter kun je een 
Bourgondiër noemen. Bij prikkels van buiten, zoals iemand met 
een patatje voorbij zien komen, wil men ook een patatje, zonder 
even te overdenken of dat op dat moment verstandig is. In zulke 
gevallen wil je mensen leren controle te hebben over hun eetgedrag 
en weer plezier te laten beleven aan het eten. We doen dit vaak met 
behulp van oefeningen, om mensen mindfull te laten eten. 
Wanneer mensen een taartje eten, stellen we voor dat ze hier de 
tijd voor nemen, zodat ze ook echt van elk hapje kunnen genieten. 
Door bijvoorbeeld een rustige plek op te zoeken in huis, even rus-
tig te gaan zitten en de tijd voor het gebakje te nemen. Het gaat om 
zoeken naar balans en niets is verboden.”

Gewichtstoename door medicijnen
Ook door medicijngebruik kunnen mensen een verstoorde relatie 
met voedsel krijgen. Bij het gebruik van sommige hartmedicatie, 
betablockers en antihistamine kan de stofwisseling worden ver-
traagd. Bij dezelfde calorie inname en gelijkblijvende of verminder-
de activiteit leidt dit tot gewichtstoename. “Dit heeft vaak een gro-
te impact op mensen. Ze moeten al omgaan met een ziekte en 
krijgen daarbij te maken met een ongewenste bijwerking: ge-
wichtstoename. In zulke gevallen kijken we of we door middel van 
de voeding een verdere gewichtstoename kunnen helpen voorko-
men of mensen kunnen laten afvallen. Dat kan best lastig zijn, bij 
sommige medicatie gaat niet alleen de stofwisseling langzamer, 
maar wordt de activiteit ook minder. Ik maakte laatst een wande-
lingetje met iemand met een depressie. Ze kon me niet bijhouden, 
terwijl ik op een normaal tempo liep. Lastig is dat wanneer het be-
ter gaat met deze mensen dankzij de medicatie, bij hen vaak het 
plezier in eten terugkeert. Ze gaan daardoor meer eten, terwijl ze 
door de medicatie minder actief worden. Dit leidt tot 
gewichtstoename.”
Voor diëtisten die meer willen weten over eetstoornissen heeft 
Berdien nog een tip: “Volg een post-hbo over eetstoornissen en 
eetproblemen. Dit is zeker nuttig, omdat deze problematiek veel 
voorkomt in de eerstelijns diëtistenpraktijk. Daarnaas: doe aan in-
tercollegiaal overleg.”  
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Column

Suzan Tuinier
Voedingsdeskundige en eigenaar van 
communicatiebureau Nutrimedia.

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

Zuster  
Immaculata 

Duurzaamheid is 
zo’n groot 
thema, dat kun je 
niet alleen 
oplossen

A
ls je meedoet aan een klimaatmars kun je het niet maken om ’s avonds biefstuk te 
eten’, zeg ik tijdens een kampvuurborrel in het bos tegen mijn vrienden. Er ont-
staat een flinke discussie. Ik háát mensen die vooral actievoeren om een klimaatsel-
fie op Insta te kunnen posten. Zij zijn juist blij met de aandacht, omdat een kli-

maatmars er vooral op is gericht om overheid en bedrijfsleven aan te zetten tot actie. 

Het doet me een beetje denken aan een gedicht van Gerard Reve. Niet voor niets mijn lieve-
lingsgedicht. Het gaat over zuster Immaculata die al 34 jaar verlamde oude mensen wast in 
bed verschoont en eten voert. En over elke ongewassen aap die met een bord dat hij voor dit 
of tegen is het verkeer verspert en ’s avonds zijn smoel op de TV ziet. 

Vorige week organiseerde ik een online sessie over de dillema’s over duurzaam eten. Een 
hoogleraar hield een interessant betoog en sprak onder andere over een gap tussen gedrag en 
beleid. De tegenstelling tussen de lange termijn beslissingen op beleidsniveau en de korte ter-
mijn actie als het gaat om het gedrag van de consument is interessant. Dit hoeft namelijk niet 
samen te hangen, sterker nog: de denkrichting is vaak tegengesteld. Misschien is dat wel waar 
de gevoeligheid ligt. 

Laten we inzoomen op het gedrag van de consument. Duurzaam eten is lastig, omdat je heel 
veel beslissingen onbewust neemt. Een duurzame keuze kun je daarom het beste koppelen 
aan andere positieve eigenschappen, zoals een lage prijs, of een goede smaak. Maar het gedrag 
van de consument blijft moeilijk te voorspellen.

Diezelfde consument heeft volgens mijn vrienden een hele andere rol. Die kan namelijk de 
overheid aanzetten tot actie, zodat er wetgeving komt en we wel duurzame keuzes móeten ma-
ken. Dat geldt dan vooral voor het bedrijfsleven, maar uiteindelijk ook voor ons als 
consument. 

Moet je niet blij zijn met iedere actie die wordt ondernomen als het gaat om verduurzaming? 
Duurzaamheid is zo’n groot thema, dat kun je niet alleen oplossen.
Of je nou vegetarisch eet, minder weggooit of naar een klimaatmars gaat, het je vooral gaat om 
de aandacht of niet. Of je een zuster Immaculata of een ongewassen aap bent – of beiden.   

THEMA: 
EETSTOOR-

NISSEN
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H
oewel de prevalentie van overgewicht onder kinderen 
in westerse landen lijkt te verminderen, neemt het 
aantal kinderen met zeer ernstige, ofwel graad 3 obe-
sitas toe. Dit is een groot probleem, gezien de cardio-

vasculaire risicofactoren, psychosociale problemen en de vermin-
dering van de kwaliteit van leven voor kinderen met graad 3 
obesitas en de financiële last die dit voor de samenleving oplevert.

Weinig interventies
Gezien de gevaren en problemen van graad 3 obesitas bij kinderen, 
is het opvallend dat er tot nu toe nog maar zo weinig interventies 
zijn uitgevoerd om de gezondheid van deze kinderen te verbeteren. 
Als ze al gedaan zijn, worden ze gekenmerkt door tekortkomingen: 

de populaties zijn te klein, de interventieperiodes te kort en de fol-
low-uptijden te beperkt om er geldige conclusies aan te verbinden. 
Kortdurende leefstijlinterventies blijken alleen effect te hebben op 
de korte termijn en de verbeteringen die er zijn, zijn minder promi-
nent bij kinderen met graad 3 obesitas dan bij kinderen met min-
der ernstig overgewicht.

Vanwege het uitblijven van resultaten van deze kortdurende inter-
venties worden wel alternatieven als medicatie, bariatrische chirur-
gie of intramurale behandeling voorgesteld. Deze interventies zijn 
echter stressvol, enkel van toepassing op een zeer selecte groep kin-
deren met graad 3 obesitas en de langetermijneffecten ervan zijn 
niet goed bekend.

Kinderen met overgewicht, obesitas en zeer ernstige obesitas hebben allemaal 
baat bij een doorlopende, poliklinische leefstijlinterventie op maat. Na een 
interventie van een jaar is in elke categorie een aanzienlijk gewichtsverlies te zien 
en een verbetering van cardiovasculaire risicoparameters. 

Lange begeleiding 
kinderen met  
obesitas werkt

COACH-programma

THEMA: 
EETSTOOR-

NISSEN

Tijd 
verandering in BMI z Score 
(n) in de gehele groep

verandering in BMI z Score (n) 
in groep met overgewicht (n)*

verandering in BMI z Score 
(n) in groep met obesitas (n)*

verandering in BMI z Score (n) in 
groep met graad 3 obesitas (n)*

6 maanden −0,07 ± 0,20 (166) −0,10 ± 0,34 (26) −0,05 ± 0,17 (70) −0,07 ± 0,17 (70) 

12 maanden −0,12 ± 0,37 (109) −0,19 ± 0,38 (16) −0,09 ± 0,24 (40) −0,13 ± 0,25 (53) 

18 maanden −0,18 ± 0,34 (69) −0,29 ± 0,40 (10) −0,15 ± 0,38 (25) −0,17 ± 0,30 (34) 

24 maanden −0,21 ± 0,31 (34) −0,28 ± 0,36 (6) −0,15 ± 0,29 (12) −0,23 ± 0,32 (16)

Tabel 1. Veranderingen in BMI z Score na 6, 12, 18 en 24 maanden interventie (1)

Verandering in BMI z-score wordt weergegeven als gemiddelde ± SD.
n = aantal kinderen dat is opgenomen voor analyse van de BMI z-score.
Succesvol gewichtsverlies werd overwogen wanneer de BMI z-score afnam.
*Volgens de criteria van de International Obesity Taskforce
Bron: Rijks JM, Plat J, Mensink RP, Dorenbos E, Buurman WA & Vreugdenhil ACE. Children With Morbid Obesity Benefit Equally as Children With 
Overweight and Obesity From an Ongoing Care Program. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2015;100(9):3572–3580.
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COACH
Er is dus dringend behoefte aan een effectieve behandelmethode 
voor kinderen met graad 3 obesitas waarmee behaalde resultaten 
ook op de lange termijn vastgehouden kunnen worden.
Vanuit deze behoefte is door het Center for Overweight Adolescent 
and Children’s Healthcare (COACH) in het Universitair Medisch 
Centrum (MUMC+) een programma ontwikkeld voor doorlopen-
de, ambulante, gezinsgerichte en interdisciplinaire zorg, dat wordt 
aangeboden aan kinderen met overgewicht, obesitas en graad 3 
obesitas. In het hier besproken artikel wordt geëvalueerd of het 
ontwikkelde COACH-zorgmodel haalbaar is en of kinderen met 
graad 3 obesitas er evenveel baat bij hebben als kinderen met over-
gewicht en obesitas 

Programma in het kort
Wekelijks worden er kinderen met overgewicht, obesitas en graad 3 
obesitas doorverwezen naar het COACH-centrum. Daar wordt al-
lereerst onderzocht of er geen onderliggende ziektebeelden verant-
woordelijk zijn voor het overgewicht van het kind. Daarna volgt 
een uitgebreid (gezins)assessment, waarbij onder meer wordt geke-
ken naar mogelijke belemmerende en bevorderende factoren bij de 
behandeling, het gedrag en functioneren (ook binnen het gezin), 

de fysieke gesteldheid en huidige leefstijl van het kind. Vervolgens 
stelt een multidisciplinair team (met kinderartsen, diëtisten, psy-
chologen, pedagogen, bewegingscoaches en verpleegkundigen) een 
behandelplan op maat samen, waarin rekening wordt gehouden 
met de specifieke behoeften en mogelijkheden van het kind en zijn 
of haar gezin. Naast een (meestal) maandelijks consult, worden er 
in het COACH-centrum programma’s aangeboden op het gebied 
van sport, voedingskennis en -acceptatie. 

Evaluatie
Voor de evaluatie van het COACH-programma werden alle 172 
kinderen (73 jongens) meegenomen die langer dan 6 maanden aan 
het programma hadden deelgenomen. Bij aanvang van het pro-
gramma en op het moment van evalueren, werden de antropome-
trische gegevens verzameld over gewicht, lengte, BMI (z), tailleom-
trek en etniciteit. Het effect van de interventie op de 
cardiovasculaire risicoparameters werd geëvalueerd bij alle 61 kin-
deren die een klinische herbeoordeling ondergingen binnen twaalf 
tot zestien maanden na de intake. Daarvoor werden nuchtere se-
rum totaal cholesterol, HDL- en LDL-cholesterol, triglyceriden, 
bloedglucose, de concentraties C-reactief proteïne (CRP), geglyco-
syleerd hemoglobine (HbA1c) en bloeddruk bepaald en vergeleken 
met de beginwaarden.

Resultaten BMI z-score
Bij aanvang van de interventie had 16 procent van de kinderen 
overgewicht, 40 procent obesitas en 44 procent graad 3 obesitas. 
De totale gemiddelde BMI z-score van alle kinderen was 3,45 ± 
0,69 (tabel 1).
Na respectievelijk 6, 12, 18 en 24 maanden was de gemiddelde 
BMI z-score afgenomen met -0,07 ± 0,20; -0,12 ± 0,27; -0,18 
± 0,34 en -0,21 ± 0,31. Hierbij kan worden opgemerkt dat een 
afname van de BMI z-score van ten minste −0,25 een klinisch 
relevante verbetering betekent voor de cardiometabole 
gezondheid. 
De verbetering van de BMI z-score werd bij alle kinderen groter 
naarmate de interventie langer duurde en was net zo goed bij de 
kinderen met overgewicht en obesitas als bij de kinderen met graad 
3 obesitas (tabel 1). Het was goed om te zien dat respectievelijk 21 
procent en 25 procent van deze laatstgenoemde groep na 12 en 24 
maanden niet meer in de categorie ‘graad 3 obesitas’ viel, maar op-
geschoven was naar de groep met ‘obesitas’. Ter vergelijking: 6 pro-
cent en 15 procent van de kinderen met overgewicht verbeterde in 
deze periode tot ‘gezond gewicht’, en 15 procent en 17 procent van 
de kinderen met obesitas tot ‘overgewicht’. 
Nog een belangrijk punt is dat de daling van de BMI z-score dui-
delijker was bij jongere kinderen met graad 3 obesitas in vergelij-
king met de oudere groep. Eerdere studies hebben aangetoond dat 
een stijging van de BMI tussen de leeftijd van 2 en 6 jaar specifiek 
bijdraagt aan overgewicht en cardiometabole risico’s op latere leef-
tijd. Dit benadrukt het belang van een vroegtijdige diagnose en be-
handeling, niet alleen in termen van gezondheidswinst, maar ook 
in die van slagingspercentages.

Resultaten cardiovasculaire parameters
Bij aanvang van de interventie lagen bij de meeste kinderen de 
waarden voor bloeddruk, totaal cholesterol, HbA1c (bloedsuiker-
spiegel) en CRP-concentraties (het C-reactief proteïne dat aange-
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maakt wordt bij ontstekingen) binnen het normale bereik. Dat lijkt 
positief, maar er is eerder al aangetoond dat tot 67 procent van de 
kinderen met overgewicht en obesitas zonder cardiovasculaire af-
wijkingen tijdens de kindertijd, op latere leeftijd toch cardiovascu-
laire stoornissen ontwikkelt.
Met het COACH-programma verminderde bij de hele groep on-
derzochte kinderen het serum totaal cholesterol, het LDL-
cholesterol, de HbA1c-concentraties, de middelomtrek z-score, de 
diastolische bloeddruk z-score en de Pediatric Nonalcoholic Fatty 
Liver Index (PNFI) aanzienlijk. De belangrijkste ontwikkeling in 
dit verband is dat alle cardiovasculaire risicoparameters (behalve 
HDL-cholesterol) voor de kinderen met graad 3 obesitas na een 
jaar gelijk waren aan die van de kinderen met overgewicht en obe-
sitas (tabel 2).

Programmatrouw
Over het algemeen was het retentiepercentage van de kinderen die 
deelnamen aan 
het COACH-programma hoog. Gedurende het eerste jaar zette 
91 procent van de kinderen de interventie voort. Na 18 en 24 
maanden deed respectievelijk 79 procent en 67 procent dat nog 
steeds. Het belangrijkste argument om de interventie te staken 
was dat het programma niet voldeed aan de verwachtingen van de 
gezinnen. De laatst beschikbare lengte- en gewichtsmetingen van 

deze kinderen werden gebruikt voor de analyse. De initiële BMI 
z-score van de kinderen die de zorg stopzetten, waren statistisch 
gezien niet anders dan de kinderen die doorgingen met de 
interventie.

Conclusies
Het is essentieel om meer inspanningen te leveren om kinderen 
met (morbide) obesitas te behandelen en verdere verslechtering 
van hun BMI en de daaraan gerelateerde  gezondheidsproblemen 
te voorkomen. De hier besproken evaluatie van het COACH-
programma laat zien dat deze behandeling resulteert in een aan-
houdende verbetering van de BMI z-score en cardiovasculaire risi-
coparameters. Daarbij hebben kinderen met graad 3 obesitas 
dezelfde gezondheidsvoordelen van het programma als kinderen 
met overgewicht en obesitas. 
De resultaten van deze analyse roepen ook vragen op over de 
noodzaak van dure, stressvolle en invasieve interventies, die moge-
lijk niet voor elk kind geschikt zijn. 

u	Rijks JM, Plat J, Mensink RP, Dorenbos E, Buurman WA & Vreugdenhil 

ACE. Children With Morbid Obesity Benefit Equally as Children With 

Overweight and Obesity From an Ongoing Care Program.  

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2015;100(9):3572–

3580. doi.org/10.1210/jc.2015-1444
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P
rof. Taylor is hoogleraar geneeskunde en stofwisse-
lingsziekten aan Newcastle University in Engeland.  
In deze voorpublicatie, een uitgebreid fragment uit 
zijn boek.

Hoe zit dat met het vet in ons voedsel?
Tot dusver hebben we voornamelijk gepraat over de koolhydraten 
in ons voedsel en hoe ze de glucosegehaltes beïnvloeden; nu is het 
tijd geworden om te kijken wat er gebeurt met het vet dat we eten. 
Zoals je in deze sectie zult zien, gaat de verwerking van vet en 
glucose eigenlijk hand-in-hand.
Laten we even kort terugkeren naar toen je vanochtend wakker 
werd, en toen je lichaam grotendeels van vet afhankelijk was als 
brandstof. Vet stroomde vanuit de vetvoorraden naar de weefsels 
waar het nodig was. Alleen de hersenen verbrandden glucose. Dat 
mooie evenwicht zou aanhouden tot de eerste maaltijd van de dag. 
Idealiter zou je tegen die tijd al het vet hebben verbruikt dat je tij-
delijk had opgeslagen uit de maaltijden van gisteren.

Zodra je ’s ochtends eet, schakelt de stijging in insuline in het 
bloed snel de afgifte van vet uit de vetvoorraden uit. Maar als je ’s 
ochtends of zelfs de rest van de dag niet eet, blijft je lichaam vet 
(en een beetje glucose) verbranden. Na de eerste maaltijd van de 
dag wordt een deel van het vet uit je maaltijd aan de lever afgege-
ven, en een deel gaat rechtstreeks vanuit de darmen naar spier- of 

Steeds meer mensen ontwikkelen diabetes type 2. Deze aandoening werd lang 
beschouwd als een ongeneeslijke, chronische ziekte. In Leven zonder diabetes legt 
professor Roy Taylor uit hoe diabetes type 2 zich ontwikkelt en biedt hij een 
dieetprogramma waarmee je de aandoening kunt omkeren.

Verwerking vet  
en glucose gaat 
hand-in-hand

Prof. Roy Taylor   Boeken

u	Leven zonder diabetes, De definitieve gids voor het begrijpen en 

omkeren van diabetes type 2 

Uitgeverij Nieuwezijds • ISBN 9789057125423 • 256 pag.   

2021 • Paperback • € 21,95
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vetweefsel. Over het algemeen genomen is je lichaam daarmee 
klaar en hebben alle weefsels voldoende brandstof om aan de slag 
te gaan, en worden de vetvoorraden in het weefsel aangevuld, zodat 
ze tussen de maaltijden en ’s nachts een gelijkmatige
hoeveelheid kunnen afgeven.

En hoe zit het met overleven op dat onbewoond eiland? Hoe zou je
lichaam reageren als je wekenlang vastzat? Laten we aannemen dat 
het essentiële water aanwezig is. Maar geen eten.
Verschillende delen van het lichaam hebben verschillende beno-
digdheden. We moeten onderscheid maken tussen de hersenen en 
de rest van het lichaam, want in het normale leven kunnen de her-
senen alleen glucose verbranden om te blijven functioneren, terwijl 
de spieren en het weefsel op vet of glucose werken. Eerst worden, 
bij gebrek aan voedsel, voorraden glycogeen in de lever en spieren 
aangesproken voor de glucose die je hersenen nodig hebben. En in 
deze periode komt alles in actie om het gebruik te beperken van 
glucose door de andere spieren en weefsels – die geleidelijk over-
schakelen op het verbranden van vet. Maar na drie dagen is de 
voorraadkast leeg; de glycogeenvoorraden zijn op.

Hoe overleven de hersenen zonder vrij beschikbare glucose? Geen 
nood! Zoogdieren hebben daar weer een verbluffende oplossing 
voor ontwikkeld. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat vet 
bestaat uit ketens koolstofatomen. Dat betekent dat er, in plaats 
van de hele keten volledig te verbranden als energiebron, slimme 
brandstoffen kunnen worden aangemaakt. Dat zijn ketonen, en het 
briljante eraan is dat deze kleine moleculen gemakkelijk in weefsels 
worden opgenomen. Dat omvat dus ook de hersencellen, die zich 
aanpassen van de overschakeling van glucose naar ketonen als 
brandstof. De koolstofverbindingen van de ketonen worden ver-
broken om de essentiële energie af te geven, en de hersenen wer-
ken er prima op. Sterker nog, ze werken er heel goed op. Het lijkt 
erop dat de verbranding van ketonen je alert maakt en mogelijk 
minder hongerig. Je kunt je focussen, zonder dat je wordt afgeleid, 
omdat je op je avondeten moet jagen. Er wordt wel gezegd dat be-
rooide kunstenaars, wegkwijnend op zolderkamertjes, hun beste 
werk produceren wanneer hun hersenen op ketonen werken. 
Sommige mensen merken dat hun hersenen ’s ochtends vroeg op 
zijn scherpst zijn – vandaar dat baanbrekende ontdekkingen vaak 

nog voor het ontbijt worden gedaan. Of dit volledig het gevolg is 
van door ketonen aangedreven hersenen, is nog onzeker. Wat wel 
zeker is, is dat ketonen het geheim zijn voor onze overleving als 
soort, ondanks hongersnoden en maatschappelijke onlusten. Als je 
bijvoorbeeld vanochtend lang hebt uitgeslapen, stijgen je ketonen-
gehaltes, en als je je urine zou testen, zou je een kleine hoeveelheid
ketonen vinden, normaal voor de omstandigheden. Als je je urine
meteen zou testen nadat je van je onbewoonde eiland bent gered, 
zou je een redelijk grote hoeveelheid ketonen vinden, waarvan de 
aanwezigheid aangeeft dat je slimme lichaam zichzelf erop heeft in-
gesteld om te overleven zonder dat er veel voedsel binnenkwam. 
Het heeft een glucosevervanger ontwikkeld om je hersenen van 
brandstof te voorzien. Je hebt misschien wel eens advertenties ge-
zien waarin ‘ketodiëten’ werden aangeprezen als ‘vetverbrandende 
diëten’, maar dat klopt niet helemaal. Als er binnen een periode 
van 24 uur minder voedsel wordt gegeten dan het lichaam nodig 
heeft, moet er inderdaad opgeslagen vet worden verbrand, maar 
dat geldt ongeacht de samenstelling van het dieet. De urine zal dan 
meer ketonen bevatten dan gewoonlijk. Als het dieet heel weinig 
koolhydraten bevat, zijn er meer calorieën afkomstig uit vet. Omdat 
de verbranding van voedingsvet ook ketonen oplevert, zullen de ge-
haltes in de urine nog hoger zijn – hoewel dit geen richtlijn is voor 
hoeveel er van je eigen lichaamsvet wordt verbrand. Heel simpel 
gezegd, ontstaat er gewichtsverlies als er minder dan de benodigde 
calorieën binnenkomen vanuit voedsel. Minder koolhydraten eten 
is bij sommige mensen een succesvolle manier om de totale calo-
rieënconsumptie te verlagen, maar ‘ketodiëten’ verrichten geen 
stofwisselingswonderen.  

u	 Waarom je arts ketonen vreest
Er zit een duistere kant aan ketonen. Artsen en verpleegkun-

digen vrezen ze vaak, om een reden. Bij diabetes type 1 – 
een heel andere ziekte dan type 2 – is het lichaam volledig 

afhankelijk van insuline-injecties. Als er zonder reden insuli-
ne wordt geïnjecteerd of als een ziekte om een veel

hogere insulinedosis vraagt, leidt de ernstige insulinedefici-
entie ertoe dat de lever enorme hoeveelheden ketonen aan-
maakt. Dit kan een levensbedreigende aandoening veroorza-

ken – diabetische ketoacidose genaamd – waarvoor een 
dringende levensreddende behandeling nodig is. Het is 

meestal wel duidelijk te zien als het ketonengehalte zorg-
wekkend hoog is, dat wil zeggen ver, ver boven de gehaltes 
die bij normaal vasten worden gezien – maar gewone keto-
nengehaltes zijn over het algemeen gezien goed: ze zijn de 

moleculen van overleving.

‘Het lijkt erop dat de verbran-
ding van ketonen alert maakt en 
mogelijk minder hongerig’
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Let’s (not) talk 
about…
De Cosmopolitan uitgave van februari trok dit jaar flink wat aandacht: in plaats van strak getrainde 
lijven stonden er dit keer drie vrouwen met compleet verschillende lichamen lachend op de cover. De 
ondertitel ‘dit is gezond’ veroorzaakte flinke discussies.

Tegenstanders vragen zich af hoe je iets dat gelinkt is aan gezondheidsproblemen zoals hart- 
en vaatziekten nog gezond kunt noemen. “Hiermee stimuleer je toch juist niet dat mensen er 
iets aan gaan doen?” 

Maar wanneer het gaat over obesitas wordt een ander gezondheidsaspect vaak overgeslagen: 
mentale gezondheid. Mensen met overgewicht krijgen zeer regelmatig te maken met vooroor-
delen en gewichtsdiscriminatie, zoals aannames over ‘de hele dag in de McDonalds zitten’ of 
lui zijn. Het resultaat: een vetfobie die mensen zowel met als zonder overgewicht treft. En al-
hoewel het hier gaat over onterechte aannames – het bewijs over de complexe invloed van ge-
nen en omgeving op ons gewicht en eetgedrag stapelt zich namelijk op (1) – maakt dat het 
niet minder stressvol en kwetsend. 

Uit een Amerikaanse survey bleek dat mensen het vaakst (mogelijk onbedoelde) stigmatise-
rende opmerkingen te horen krijgen van familieleden, klasgenoten en artsen (2). 
Naast de negatieve emotionele impact, kan deze stigmatisering ook nog eens averechts wer-
ken. Steeds meer experimenten tonen zelfs aan dat de stress die wordt veroorzaakt door stig-
matiserende boodschappen, juist leidt tot meer eten (3). Zo leidde het kijken van een video 
waarin mensen met overgewicht werden gepest op de werkvloer en grappen werden gemaakt 
over obesitas, tot een veel hogere calorie-inname daarna door mensen met overgewicht, verge-
leken met de groep die keek naar een neutrale video (4). Ook kan het kijken van afbeeldingen 
van afgetrainde vrouwen zorgen voor een (tijdelijk) verlaagd zelfbeeld bij jonge vrouwen, wat 
weer kan leiden tot verstoord eetgedrag (5). Zo blijkt het gewichtsstigma de gezondheid van 
ons allemaal te kunnen beïnvloeden.

Uit de reacties op de cover van de Cosmopolitan blijkt dat dit onderwerp zeker stof tot na-
denken geeft in onze maatschappij. In diëtisten-wereld krijgt het onderwerp gelukkig al de no-
dige aandacht, blijkt na literatuurstudie. Zo verscheen er dit jaar een uitgebreid artikel over 
hoe diëtisten om kunnen gaan met gewichtsstigma (1). De auteurs beschrijven verschillende 
opties. Denk aan uitgebreide aandacht besteden aan dit onderwerp bij opleidingen voor zorg-
professionals. Of het helemaal weghalen van de focus op kilo’s en centimeters, en de focus 
meer leggen op zaken als welzijn, leuke manieren van bewegen, goede slaap en het eten van 
voedzaam eten (6).
Meer onderzoek over wat precies werkt moet nog volgen, zo concluderen de auteurs. 
Ondertussen is het waardevol dat media dit onderwerp op de kaart zetten, in plaats van enkel 
bij te dragen aan stigmatisering.  

 X Bronnen
(1) Howes, E. M., Harden, S. M., Cox, H. K., 

& Hedrick, V. E. Communicating About 

Weight in Dietetics Practice: 

Recommendations for Reduction of Weight 

Bias and Stigma. Journal of the Academy of 

Nutrition and Dietetics, S2212-2672.

(2) Puhl, R. M., & Brownell, K. D. (2006). 

Confronting and coping with weight stigma: 

an investigation of overweight and obese 

adults. Obesity, 14(10), 1802-1815.

(3) Tomiyama, A. J. (2014). Weight stigma is 

stressful. A review of evidence for the Cyclic 

Obesity/Weight-Based Stigma model. 

Appetite, 82, 8-15.

(4) Schvey, N. A., Puhl, R. M., & Brownell, 

K. D. (2011). The impact of weight stigma  

on caloric consumption. Obesity,  

19(10), 1957-1962.

(5) Holmstrom, A. J. (2004). The effects of 

the media on body image: A meta-analysis. 

Journal of Broadcasting & Electronic Media, 

48(2), 196-217.

(6) Tylka, T. L., Annunziato, R. A., Burgard, 

D., Daníelsdóttir, S., Shuman, E., Davis, C., 

& Calogero, R. M. (2014). The weight-inclu-

sive versus weight-normative approach  

to health: Evaluating the evidence for prioriti-

zing well-being over weight loss.  

Journal of obesity, 2014.

Voeding Nu_Voeding Nu 4 2021_1   37Voeding Nu_Voeding Nu 4 2021_1   37 17-06-21   14:3917-06-21   14:39



38 | juli/augustus 2021

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 negatieve impact van onge-
zond eten is enorm. Dit wordt 
overduidelijk gemaakt in 
Andere kost. Seidell en 

Halberstadt zien met lede ogen aan dat de 
stille epidemie van ongezonde eetpatronen 
maar niet de benodigde politieke en maat-
schappelijke urgentie krijgt. De coronapan-
demie heeft weer eens duidelijk gemaakt 
dat met name de mensen die te kampen 
hebben met ernstig overgewicht of diabetes 
type 2 kwetsbaarder zijn bij een virusinfec-
tie en verhoogd risico lopen op ziekenhuis-
opname en overlijden.

We eten onszelf ongezond. De hoge mate 
van consumptie van bewerkt voedsel leidt 
tot verhoogde voedingsgerelateerde ge-
zondheidsrisico’s. Toch worden de oorza-
ken in de voedingsmarkt op hun beloop ge-
laten terwijl de gezondheidszorg de focus 
richt op het verlenen van curatieve zorg om 
de gevolgen aan te pakken. Volgens Seidell 
en Halberstadt moet de nadruk komen te 
liggen op een voedselomgeving die niet ge-
domineerd wordt door gemaksvoedsel en 
die consumenten betere bescherming biedt 
tegen onze gezondheid bedreigende verlei-

De voedselnoodtoestand 
uitgeroepen

dingen. Ontmoedigen van de consumptie 
van ongezond – in het bijzonder: ultrabe-
werkt – eten betekent ‘het invoeren van 
prijsmaatregelen en het inperken van de 
beschikbaarheid en de marketing ervan’. 
(pag 132)

In het zorgsysteem wordt primair ver-
trouwd op medicijnen en chirurgische in-
grepen om het leed te verzachten. In verge-
lijking hiermee is preventie in de vorm van 
leefstijlbegeleiding nog bescheiden en 
wordt soms ook als getut weggezet. Maar 
de auteurs overtuigen in hun standpunten 
dat veel gezondheidswinst is te boeken als 
mensen intensiever en langduriger begeleid 
worden en dat hoe langer er wordt gewacht 
om ook op voorzorg in te zetten, hoe duur-
der de zorg wordt en hoe groter het fysieke 
ongemak en het sociale en mentale leed 
(gewichtsdiscriminatie, stress, eenzaam-
heid) van mensen. Om gevolgen anders 
aan te pakken is een omgekeerde zorgpira-
mide nodig met aan de basis veel geld en 
aandacht voor het gezond houden van 
mensen en in de top de gespecialiseerde 
medische zorg voor ernstig zieke mensen.

Voortmodderen
Andere kost gaat in feite om de verbazing, 
om niet te zeggen: de verbolgenheid van de 
auteurs dat niet op oorzaken maar op ge-
volgen wordt geacteerd. En dat op een ma-
nier die geen recht doet aan de ernst van 
de ‘voedselnoodtoestand’ pag 201), maar 
zich gekenmerkt door doekjes voor het 
bloeden, vrijblijvende zelfregulering en 
voortmodderen zonder dat gestelde doelen 
voor een gezondere bevolking worden ge-

Andere kost bestaat uit 28 korte hoofdstukken die veelal eerder als 
artikel in Het Parool zijn verschenen. In deze bundeling passeert 
weliswaar een keur aan onderwerpen de revue, maar de auteurs 
Jaap Seidell en Jutka Halberstadt blijven vooral dicht bij hun 
vakgebied van voeding en gezondheid. Dit maakt dat het 
voedselsysteem, waar hun pleidooi getuige de ondertitel op gericht 
is, verre van volledig wordt bekeken en becommentarieerd.

haald. Stevige analyse in klare taal die de 
vinger op diverse zere plekken legt. Toch 
boet het pleidooi aan kracht in door ten-
minste twee punten. Ten eerste omdat het 
accent meer op het zorgsysteem dan op het 
voedselsysteem ligt. Het actuele woord 
kringlooplandbouw valt bijvoorbeeld niet 
en veel oog voor boer of verduurzaming 
van voedselproductiemethoden is er even-
min. Ten tweede omdat, de ferme woorden 
ten spijt, uiteindelijk wordt uitgekomen bij 
het rentmeesterschap. Het verleden leert 
dat hier zich toch moeilijk de voor een ge-
zonde toekomst benodigde vooruitstre-
vendheid in zal laten vinden.  

Tekst: Hans Dagevos 

Jaap Seidell & Jutka Halberstadt, 
Ander kost: Pleidooi voor een ge-
zonder en duurzamer 
voedselsysteem.
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij 
Atlas Contact, 2021, 240pp.
ISBN: 978-90-450-4386-9
Prijs: 22,99 euro
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Speciale kennismakingsaanbieding

Het eerste jaar slechts € 49,99 ex. btw in plaats van € 102,99 ex. btw.
Ga naar evmi.nl/abonneren om u aan te melden.
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Meer weten en direct aanmelden als exposant?   
www.food-technology.nl/exposanten

Kennis- en netwerkevenement
1 en 2 december, 2021
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 2021
• 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 2021
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