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Guido Camps onderzoeker Wageningen University & Research

Vet lekker!
vetten
Het zijn niet alleen bouwstenen en smeermiddelen voor ons lichaam,
vet eigenlijk zo
bepalen ook de smaak van voedingsmiddelen. Waarom vinden we
VoedingNL 21
lekker? Dr. Guido Camps, dagvoorzitter en spreker op het congres
naast zoet,
over Vet en metabole gezondheid: “Vet is gewoon de zesde smaak,
zout, zuur, bitter en umami.”

G

uido Camps kan het weten, als oud-finalist (2016)
Bakt
van het populaire tv-programma Heel Holland Bakt,
schuwt hij het gebruik van roomboter niet. Al eten ze
thuis - hij zelf, zijn vriendin en hun drie jongen kinderen - zo min mogelijk vet en kopen ze standaard nul procent vetzuivel. “Ik herinner me dat ik een keer per ongeluk volle yoghurt
had gekocht. Geheel onvoorbereid nam ik een hap en toen ik het
proefde dacht ik meteen: wow wat is dit lekker!”
Bakken is een hobby, beroepsmatig is Guido Camps niet alleen als
onderzoeker verbonden aan Wageningen University & Research
(WUR). Daarnaast is hij sinds kort is hij ook wetenschappelijk directeur van het ICAI, het Innovation Center for Artificial
Intelligenge, samen met prof. dr. Tibor Bosse van Radboud
University. Dit lab is gericht op gezondheid, gedrag en voeding.
Camps houdt zich daar voornamelijk bezig met verzadiging, fysiologie en de technische kant van het onderzoek; sensoren die meten
algorit
wat mensen aan het eten zijn. Deze sensorontwikkeling en algoritmen worden gebruikt om fysiologie beter te begrijpen.

Kwaliteit van data

Wie is Guido Camps?
u Geboren:

1983 in Nijmegen
u Woont:

in Zeist

u Werkzaam:

als onderzoeker bij de WUR

onder“Het is onmogelijk goed voedingsonderzoek te doen als de onder
onder
liggende informatie ondeugdelijk is. De resultaten van elk onderzoek staan of vallen bij de kwaliteit van de data. Omdat we weten
dat het heel lastig is, goed te meten wat iemand precies eet, is het
van belang dat we betere inzichten krijgen. Het is bekend dat als je
iemand een lijst laat invullen met vragen als: ‘wat heb je gisteren
gegeten?’ er serieuze haken en ogen zitten aan de antwoorden. Die
werkelijk
zijn subjectief. Het komt neer op zo’n 60 procent van de werkelijkonder
heid. Het gevolg: als je op basis daarvan bijvoorbeeld gaat onderzoeken hoe erg het is als mensen te veel zout eten, zal de uitkomst
en het daarop vervolgens gebaseerde advies, altijd die fouten in

u Opleiding:

Universiteit Radboud,
Universiteit Utrecht,
Harvard University
u Vrije tijd:

bakt graag (finalist Heel Holland
Bakt 2016) en houdt bijen

technie
‘We gebruiken moderne technieie
ken om informatie over wat iemand exact eet, te verbeteren’

le
zich meenemen. Sensoren kunnen harde, objectieve informatie leveren zonder dat de deelnemer daar moeite voor hoeft te doen of
onder
iets hoeft te onthouden. Hoe correcter de data, hoe beter de onderzoeken hoe meer zin advies heeft. In het lab gebruiken we slimme
sensoren en video om data van kauw- en eetgedrag te verzamelen.
ad
Die data kunnen leiden tot betere, persoonlijk gespecificeerde admoder
viezen. We analyseren foto’s en videobeelden en gebruiken moderne technieken als hyperspectrale camera’s om de informatie over
wat iemand exact eet, te verbeteren. Want op het moment dat je
onderzoeken,
andere
of
doen
gaat
studies
epidemiologische
grote
moeten je data zo correct mogelijk zijn.”
smart
De continue glucosemeter voor mensen met diabetes en de smartwatch, zijn bijvoorbeeld toepassingen van sensoren die inmiddels
gemeengoed zijn. Camps: “Vroeger werd voedingsadvies doorgaans
gegeven op basis van groepsresultaten. Maar het is natuurlijk veel
passender als je iemand kunt adviseren op basis van persoonlijke
bloedsui
metingen. De een reageert immers met een veel hogere bloedsuikerspiegel op een banaan dan de ander. Met behulp van sensoren
krijg je een veel beter inzicht in iemands persoonlijke staat. Die
ontwikkeling gaat hard en voeding gaat daarin mee. Begin 2021
publiceerden we een onderzoek over een dienblad dat vol hing met
sensoren. Iedere hap, de hoeveelheden, alles werd geregistreerd.
voedingscoa
Aan de hand van de resultaten proberen we digitale voedingscoaches slimmer te maken en voedingsprofessionals zoals diëtisten van
betere data te voorzien. Zo kunnen zij hun consulten besteden aan
zorg in plaats van aan data verzamelen.”

Verzadiging

Eerder, tijdens zijn promotieonderzoek, hield Camps zich vooral
na
bezig met het proces van verzadiging. Zo kwam onder meer nadrukkelijk naar boven dat goed kauwen van groot belang is.
calo
“Verzadiging is niet zozeer 1:1 een factor van maagvulling of calorieën. Het blijkt meer te gaan om oral processing, dus: wat stop je in
je mond, wat proef je en hoe lang kauw je erop? Vanuit Wageningen
hebben we meerdere werken gezien, waarbij de theorie is dat als je
dat gaat loskoppelen, dus snel en makkelijker voedsel neemt, men
zich sneller overeet. Vroeger moesten we voor elke calorie in de
mond vaak harder werken. Nu gooi je een smoothie of snack zo
gezondheidsdrank
naar binnen. Soms zijn dat vitaminebommen of gezondheidsdrankmei 2021 | 9

8 | meo 2021

Voeding Nu
Voeding Nu is dé betrouwbare bron voor in voeding
geïnteresseerden die in hun werk en vakgebied met voeding,
voedsel en gezondheid te maken hebben. Ontwikkelingen in de
voedingssector worden op de voet gevolgd. Wetenschappelijke
onderzoeken worden vertaald naar de praktijk.
De informatie wordt aangeboden vanuit een journalistieke
redactie. De redactie wordt van oudsher ondersteund door een
wetenschappelijke adviesraad die bestaat uit een brede laag van
vertegenwoordigers van de voedingssector waaronder
Wageningen Universiteit, Maastricht University,
Hanzehogeschool Groningen, RIVM, Voedingscentrum, TNO,
EUFIC, EFSA en vertegenwoordigers van de diëtistenvereniging
DCN. De raad ziet mede toe op de betrouwbaarheid van de
inhoud van Voeding Nu.
Voeding Nu richt zich op diëtisten, (para)medici,
gewichtsconsulenten, leefstijlcoaches, voedingskundigen/voorlichters in (zorg)instellingen, voedselproducerende en
voedselverwerkende bedrijven

Katern Wetenschap
In dit katern verschijnen artikelen die zijn gebaseerd op (recent)
wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland op het
gebied van voeding, voedsel en gezondheid. De onderwerpen
kunnen uiteenlopen van de jongste technische ontwikkelingen
op het gebied van insliksensoren tot inzichten over vet en
metabole gezondheid. Voeding Nu heeft een journalistieke
redactie. Daarnaast publiceren externe auteurs, vaak
onderzoekers van universiteiten of medewerkers van instituten,
regelmatig en graag in dit magazine. De belichting van deze
inhoudelijk zeer sterke wetenschappelijke onderwerpen, vormt
het hart en de kracht van Voeding Nu. Nergens anders zijn
Nederlandstalige artikelen van dit niveau op zo’n toegankelijk
gepresenteerde manier te vinden.

Statistieken
Vakblad
7x per jaar, oplage 1.750
Meeleesfactor 3
bereik 4.800
Website voedingnu.nl
Gemiddeld 8.500 bezoekers per maand
Pageviews
22.171
Wekelijkse Digitale Nieuwsbrief
5.975 abonnees
Sociale Media
Facebook: 4.725 volgers / 4.383 likes
Twitter: 9.428
Linkedin: 5.926

Katern Overheid en beleid

Katern Product en Bedrijf

Dit katern volgt de wet- en regelgeving op het gebied van ingrediënten, voedselveiligheid, grondstoffen en houdbaarheid op de voet. Politici, beleidsmakers en andere betrokkenen geven hier toelichting op plannen en beslissingen, over
afspraken met bedrijven en nieuwe wetgeving met betrekking tot voedsel en gezondheid. Vast onderdeel van dit katern is bijvoorbeeld de rubriek ‘het Standpunt’, inhoudelijk
verzorgd door het Voedingscentrum. Deze, door de
Nederlandse overheid gesubsidieerde instelling, vertaalt,
net als Voeding Nu, de nieuwste wetenschappelijke inzichten naar praktische tools en voorlichting op het gebied van
voedsel en voeding.

In dit katern vertellen bedrijven zelf wat de voedingsmiddelenindustrie doet om mee te gaan in de trends van gezondheid
en verduurzaming. Voeding Nu brengt hier in kaart wat bijvoorbeeld de aanpak is van Nederlandse foodondernemingen op het gebied van het terugdringen van zout, suiker of
vet in bepaalde voedingsmiddelen. Professionals maken in
reportages of interviews duidelijk aan welke nieuwe producten en processen zij werken om gezondere voedingsmiddelen
te produceren op een transparante manier. Het katern
Product en Bedrijf laat bedrijven zien als gesprekspartner in
de zoektocht naar gezonde voeding en wil verrassen met
innovatieve voorbeelden vanuit de voedingssector.

Katern Diëtetiek
In dit katern komt de praktijk aan bod met specialistische
kennis over voeding en diëtetiek. Wat is gezond en wat niet?
Hoe maak je mensen bewust van de positieve effecten van
goed voedsel? Een diëtist/communicatieadviseur schrijft in
elk nummer een column over voeding en gedrag. En in de se-

rie ‘De praktijk van…’ komen mensen uit het veld aan het
woord die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in eetstoornissen
of een bijzondere praktijk runnen. Ook is hier aandacht en
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van dagelijkse voeding en behandelmethoden. Dit katern maakt de vertaalslag van wetenschap naar praktijk.

Verschijningsdata 2022 Print
Editie

Thema

Sluiting aanleveren

Sluiting aanleveren
advertentiemateriaal

Verschijning

1

Macronutriënten

7 januari

17 januari

8 februari

2

Plantaardig

25 februari

7 maart

29 maart

3

Onderwijs

30 maart

8 april

3 mei

4

Sport, voeding/diëtetiek

27 mei

6 juni

28 juni

5

Ouderen

12 augustus

22 augustus

13 september

6

Micronutriënten

23 september

2 oktober

25 oktober

7

Innovatie

4 november

14 november

6 december

Tarieven Adverteren Print
Formaat

Specificatie b x h (mm)

Tarief €

2/1 pagina

420 x 297 (incl 3 mm afloop)

3.250

1/1 pagina

210 x 297 (incl 3 mm afloop)

2.750

1/2 pagina staand

93 x 275

1.500

1/2 pagina liggend

190 x 135

1.500

1/4 pagina staand

93 x 135

950

1/4 pagina liggend

190 x 65

950

Toeslag branded content*

+ 750 per pagina

Bijsluiter 2 pagina's, max A4 formaat

Vanaf 1.500

Overige advertentie formaten

Op aanvraag

* inclusief redactie

Multimediale campagne
Voeding Nu biedt verschillende mogelijkheden om online en
offline te adverteren. Denk hierbij aan een advertentie, partneren branded content content, online bannering of online
advertorials. Deze mediakaart biedt u een overzicht van

de standaard mogelijkheden. Maatwerk is uiteraard ook
mogelijk. Onze media-adviseur helpt u graag met het bepalen
van een passende (multimediale) campagne om
uw marketingdoelstellingen te behalen.

Voedingnu.nl & Digitale Nieuwsbrief
Maximaliseer uw exposure: gebruik onze website en de digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief wordt elke dinsdag
verstuurd.

Adverteren Voedingnu.nl
Formaat

Specificatie

Tarief €

Full banner

468 x 60, 320 x 50

390 per maand

Leaderboard

728 x 90, 320 x 50

610 per maand

Large Rectangle

336 x 280, 300 x 250

440 per maand

Video / film

1.900 per maand

Digitale advertorial

500

• Video/film
Uw video (youtube) wordt getoond op de homepage
afwisselend op de 3 rectangle-posities aan de rechterzijde.

• Logolink
Een logolink is een korte klikbare tekst in combinatie met een
logo, die naar een website leidt.

• Bannering
Uw banner wordt getoond op de homepage en/of
achterliggende pagina’s. Uw banner kan getoond worden in
een carrousel van maximaal 3 banners.

• Digitale advertorial
Een digitale advertorial is een kort bericht over uw bedrijf
of product dat in opdracht van u wordt geschreven en na
goedkeuring wordt geplaatst. Maximaal 250 woorden.

Adverteren Digitale Nieuwsbrief
Formaat

b x h pixels

Tarief €

Banner

320 x 50

250

Digitale advertorial

395

Specificaties online banners
Website

Nieuwsbrief

Bestandstype

jpg, gif, animated gif, html5

jpg

Kleurmodus

RGB

RGB

Resolutie

72 dpi

72 dpi

Maximaal formaat

99 kb

99 kb

Landingspagina

webadres opgeven

webadres opgeven

Bedrijvengids (vernieuwd)
Opname van uw bedrijfsgegevens in de online database op www.voedingnu.nl en in iedere editie van het blad.
In Voeding Nu magazine: onder een rubriek logo en gegevensvermelding.
Op Voeding nu online; volledige bedrijfsomschrijving, social channels, video, eigen nieuws toevoegen, en meer, € 655,-* per jaar.
*Bij een gratis Voeding Nu bedrijfsvermelding worden uw basisgegevens opgenomen in de online bedrijvengids

Aanleveren advertentiemateriaal
Voor het aanleveren van print advertentiemateriaal gebruikt u de Ad | Portal. Vanuit de Ad | Portal ontvangt u een e-mail met
het verzoek om uw advertentiemateriaal aan te leveren. Let op: deze e-mail kan soms in uw spam/ongewenste e-mail folder
terecht komen.
Advertentiemateriaal ten behoeve van online plaatsingen (website en nieuwsbrieven) levert u aan bij traffic@virtumedia.nl.
U ontvangt hiervoor een verzoek vanuit de afdeling Traffic.
Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

Uitgeverij Alea Publishers
Huis ter Heideweg 13
3705 MA Zeist

Advertentie-exploitatie Alea Publishers
Lot Vermeer
lotvermeer@aleapublishers.nl

06 106 23 763
Uitgever

Roeland Dobbelaer

Redactie

Angela Jans
Hoofdredacteur
angelajans@aleapublishers.nl
06 130 681 00

Alle genoemde bedragen zijn
in euro’s, exclusief btw

Aanleveren materiaal

Afdeling traffic
traffic@virtumedia.nl
030 691 33 12

Abonnementen

Klantenservice Virtumedia
085 040 74 00

