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Angela

redactioneel

op de 
cover

Fris en fruitig
Beeldbellen? Dat was iets voor dr. Spock in Star Trek. Aan 

boord van starship Enterprise kon hij al in de jaren 

zestig op een schermpje zien wie er aan de andere 

kant van de lijn was. Wauw, dat was me wat. Als kind 

keek ik graag naar deze tv-serie. Tegenwoordig zit ik zelf als een 

heuse dr. Spock dagelijks met mijn hoofd voor de camera van mijn 

computer. Teamsmeeting hier, Zoomvergadering daar. Tijden veran-

deren en ik ga lekker met mijn tijd mee. 

Datzelfde geldt voor dit blad. Alea Publishers, uitgever van Voeding 

Nu en andere magazines in de foodbranche, vond het tijd voor een 

nieuw elan en heeft al deze vakbladen met ingang van het nieuwe jaar een 

nieuwe look gegeven. De inhoud van de artikelen, in het geval van Voeding Nu 

vaak wetenschappelijk onderbouwd, en de vaste rubrieken zijn ongewijzigd 

gebleven. Ze zijn alleen verpakt in een nieuw jasje. Helemaal up-to-date, ofwel 

weer fris en fruitig, om in voedingstermen te blijven. 

In elke editie van Voeding Nu staat als vanouds een thema centraal. Dit keer is 

dat: macronutriënten. Naar de effecten van macro’s op chronische ziekten is veel 

onderzoek gedaan, maar de resultaten zijn vaak tegenstrijdig, stelt dr. ir. Trudy 

Voortman, voedingswetenschapper bij de WUR en het Erasmus MC. In een inter-

view vanaf pagina 8 legt ze uit waarom het lastig is om de gezondheidseffecten 

te meten van slechts één macronutriënt. 

Experts van Wageningen Food & Biobased Research, onderzoeken of sensoren 

in staat zijn secuur en simpel de hoeveelheden macronutriënten en ingrediënten 

in maaltijden te voorspellen. De eerste ervaringen zijn veelbelovend. In de toe-

komst zou het zomaar mogelijk kunnen worden om dit zelf te meten met een 

speciale app op je smartphone. Aan de hand van de beelden en de daaraan 

gekoppelde modellen, berekent de app dan de hoeveelheden ingrediënten en 

macronutriënten. Op die manier kan vervolgens snel een passend voedingsad-

vies worden gegeven. Lees er alles over vanaf pagina 12.

Verder in dit nummer onder meer een artikel over een onderzoek van Maastricht 

University naar de effecten van sojanoten, de eiwittransitie belicht en de vaste 

rubriek 'Standpunt' van het Voedingscentrum. Die laatste gaat dit keer over 

zelfovertuiging. 

Ik ben benieuwd naar wat u van het 'nieuwe' Voeding Nu vindt! (Mijn mailadres 

staat onder mijn foto.)

Veel leesplezier! ●

Een voedingsanamnese is de basis 

voor het advies van diëtist en voe-

dingskundige. De bestaande me-

thoden zijn echter niet betrouw-

baar. Experts van Wageningen 

Food & Biobased Research onder-

zoeken of sensoren in staat zijn se-

cuur en simpel de hoeveelheden 

macronutriënten in maaltijden te 

meten. 

Vanaf pagina 12

Angela Jans
Hoofdredacteur
angelajans@aleapublishers.nl
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Sigrid Helbig CEO 
Brightlands  Campus 
Greenport Venlo 

Per 1 februari 2022 treedt Sigrid 
Helbig aan als CEO van zowel 

Brightlands Campus Greenport Venlo als 
Campus Vastgoed Greenport Venlo.

Op dit moment heeft ieder van deze twee organisaties een eigen directeur, 

te weten Saskia Goetgeluk voor de Brightlands Campus en Ruud van Heug-

ten voor Campus Vastgoed. Om de verdere groei en betekenis van de cam-

pus te bewerkstellingen is in goed overleg van bestuurders, aandeelhouders 

en raad van commissarissen besloten tot een meer geïntegreerde aanpak 

en één bestuurder te benoemen op beide organisaties.

Zo is het de ambitie dat de activiteiten van huidige bedrijven en instellingen 

op de campus sterk zullen toenemen. Ook zal er mede met inzet van Uni-

versiteit Maastricht een verdere ontwikkeling moeten plaatsvinden van on-

derwijs en onderzoek op de campus.

Sigrid Helbig was medeverantwoordelijk voor de oprichting van The Econo-

mic Board in de regio Nijmegen/Arnhem/Wageningen en gaf zes jaar lei-

ding aan deze triple helix organisatie.

 Bron: www.brightlands.com

De adviezen rondom 
allergieën veranderen door 

de jaren heen sterk
Zie pagina 31

Sensor meet vitamine  
in groente en fruit
Hoe weet je hoeveel vitamine C er in je tomaat zit of wat het gehalte aan vitamine 
B11 is in een aardbei? Met een kleine biosensor is het voor telers van groente en 
fruit mogelijk om – real time – te meten hoe het ervoor staat met de vitamines in 
hun producten. 
Via het Interreg project Food Screening EMR werken Nederlandse en Belgische 
bedrijven en kenniscentra aan de (door)ontwikkeling van een slimme sensortech-
nologie voor snelle detectie van vitaminen in voedingsmiddelen tijdens het produc-
tieproces.

 Bron: www.brightlands.com
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nieuws

Voeding NU online

op voedingnu.nl vind je dagelijks nieuws 

over voeding, gezondheid, diëtetiek, 

innovatieve producten en nog veel meer. 

Niets missen? 

Schrijf je in voor de wekelijkse 

nieuwsbrief: voedingnu.nl/nieuwsbrief

 twitter.com/VoedingNu

 facebook.com/VoedingNu 

 linkedin.com/company/11680557

We zien je graag online! 

Kringloopmodel voedselsysteem 
WUR wint Groundbreaker Prize

Lerend netwerk voor diëtisten 
Dit voorjaar start Stichting Eten+Welzijn het Lerend 
Netwerk voor diëtisten in verpleeg- en revalidatiezorg. 
Bij Lerend Netwerk kunnen diëtisten kennis en praktijkervaring uitwisselen, met als 
doel nieuwe werkwijzen, inzichten en oplossingen te bedenken rondom eten en drinken 
binnen zorginstellingen. Lerend Netwerk besteedt onder meer aandacht aan het verbe-
teren van de kwaliteit van het eten en drinken binnen organisaties, het werken aan 
minder verspilling en een goede organisatie van persoonsgerichte voedingszorg. Ook zet 
het initiatief in op betere samenwerking.  
Lerend Netwerk start in het voorjaar van 2022 en bestaat uit vijf dagdelen in het jaar. 
Diëtisten kunnen samen met een collega uit het voedingsteam deelnemen. 

 Aanmelden via: etenwelzijn.nl/lerendenetwerken

“Een hele grote eer”, zegt Van Zanten over de 
prijs op de website van Wageningen University 
& Research. “Een bevestiging dat we hier niet 
alleen goed werk leveren, maar ook met de 
goede dingen bezig zijn.” Met het kringloop-
model dat Van Zanten met haar team ontwik-
kelt, wil ze voor alle continenten in kaart 
brengen hoe je plantaardige eiwitten en dierlij-
ke eiwitten tot een voedzaam dieet kunt 
combineren, dat tegelijkertijd de draagkracht 
van de planeet respecteert. Het model houdt 
bijvoorbeeld rekening met de uitstoot van 
broeikasgassen bij voedselproductie, input van 
kunstmest en gevolgen voor biodiversiteit.

Alles in verbinding
Het kringloopmodel komt voort uit het promo-
tieonderzoek dat Van Zanten deed naar de rol 
van het dier in kringlooplandbouw. Dat laat 
zien dat wanneer je dieren met reststromen 
(producten die wij niet kunnen of willen eten) 
voert, je de milieu-impact van de veehouderij 
flink kan verminderen. Volgens Van Zanten 
staat alles in het voedselsysteem met elkaar in 
verbinding. “Consumeren we een gezonder 

dieet met bijvoorbeeld volkorenbrood en pasta, 
dan zijn er minder restproducten beschikbaar 
voor dieren en kunnen we minder dieren 
houden in een kringloopsysteem. Een transitie 
naar een kringlooplandbouw die past binnen 
de grenzen van de planeet, betekent dus dat we 
de complexiteit van het voedselsysteem moe-
ten omarmen.”

Hannah van Zanten, universitair hoofddocent bij Farming 
Systems Ecology en visiting professor aan Cornell University, 
wint met haar Circular Food System model de Groundbreaker 
Prize. 

Met de toekenning wint Van Zanten een 
onderzoeksbudget van 150.000 dollar. Van 
Zanten wil het geld gebruiken om met haar 
team in ten minste drie landen op verschillen-
de continenten onderzoek te doen naar best 
practices. “Ik wil uiteindelijk bijdragen aan een 
duurzaam voedselsysteem dat behalve een 
gezond dieet en minimale milieu-impact, ook 
voedselzekerheid oplevert, gelijkheid, dieren-
welzijn en een betere biodiversiteit.”

Over de prijs
De Groundbreaker Prize is een initiatief van 
FoodShot Global, een investeringsplatform 
waarin fondsen, bedrijven en kennisinstellin-
gen samenwerken om innovatie binnen de 
voedselketen te stimuleren. Wageningen 
University & Research is sinds 2020 een 
partner. FoodShot Global reikte de Ground-
breaker Prize dit jaar voor de tweede keer uit. 
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tekst Heleen van der Male | foto’s Herbert Wiggerman
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interview

Naar de effecten van macronutriënten op chronische ziekten 
is veel onderzoek gedaan. De resultaten zijn tegenstrijdig. 
Volgens Trudy Voortman, voedingswetenschapper bij de 
WUR en het Erasmus MC, is het dan ook lastig om de 
gezondheidseffecten te meten van slechts één macronutriënt. 

De ene macronutriënt 
is de andere niet

Voedingswetenschapper en epidemioloog dr. ir. Trudy Voortman

Onlangs heeft dr. ir. Trudy 
Voortman twee onderzoeken 
naar de effecten van ma-
cronutriënten op gezondheid 

en lichaamssamenstelling afgerond. In de 
eerste, uit de Rotterdam Studie onder volwas-
senen (gemiddeld 60 jaar), werd de relatie 
tussen macronutriënten en coronaire hart-
ziekte onderzocht. De tweede studie werd 
uitgevoerd onder kinderen tot en met 10 jaar 
(uit de Generation R Studie) en ging over het 
verband tussen de inname van koolhydraten 
(en subtypes) en de metabole gezondheid. 
“In beide studies wilden we onder meer speci-
fiek kijken naar de rol van substituties van 
macronutriënten op de uitkomsten”, licht 
Voortman toe. “Kort gezegd is de conclusie uit 
beide onderzoeken dat we geen relatie zagen 
tussen de inname van totaal koolhydraten met 
BMI, vetmassa, of vetvrije massa. We zagen ook 
geen verbanden tussen koolhydraten en insuli-
ne, totaal-cholesterol of LDL-cholesterol.”
Bij onderzoek naar de invloed van ma-
cronutriënten op de gezondheid en lichaams-
samenstelling, moet bij de interpretatie van 
uitkomsten rekening gehouden worden met 
het feit dat iemand tegelijk met een ma-

 Trudy Voortman

Geboren: 1985 in almelo

Woont in: rotterdam

Werkzaam als: universitair 

Hoofddocent 

voedingsepidemiologie 

Wageningen university & 

research (Wur) en erasmus 

Medisch Centrum rotterdam 

Opleiding: voeding en 

gezondheid (Wur) en 

epidemiologie (erasmus 

universiteit)

cronutriënt ook altijd energie inneemt, stelt 
Voortman. “Je moet je daarom steeds afvragen 
of de gemeten effecten van bijvoorbeeld een 
verhoogde eiwitinname, veroorzaakt zijn door 
dat specifieke nutriënt of dat de hogere inna-
me van energie ook een rol speelt. Als je meer 
van iets eet, krijg je automatisch ook meer 
energie binnen. In voedingsonderzoek wordt 
daarom vaak gecorrigeerd voor energie: als 
we de energie-inname in de vergelijking 
constant houden, wat zien we dan?” Dat heeft 
volgens haar weer een ander gevolg.

Substitutie
Voortman: “Laten we bij het voorbeeld blijven 
van het onderzoek naar de effecten van een 
verhoogde eiwitinname. Als je daarin de ener-
gie-inname constant wilt houden, moet je het 
grotere aandeel eiwit ten koste laten gaan van 
een ander macronutriënt, bijvoorbeeld vet. 
Substitutie noemen we dat. Kijk je dan uitein-
delijk naar die hogere eiwitinname of naar 
een lagere vetinname? En welke van die twee 
is eigenlijk verantwoordelijk voor de effecten 
die je ziet? Dat is een lastige factor in voe-
dingsonderzoek, waar niet altijd goed reke-
ning mee wordt gehouden.”
“Een mooi voorbeeld zijn de onderzoeken 
naar het verband tussen verzadigde vetten en 
hart- en vaatziekten. Uit sommige onderzoe-
ken blijkt wel degelijk een verband, uit andere 
niet. Dat verschil in uitkomst wordt onder 
meer veroorzaakt door de macronutriënten 
waarmee de verzadigde vetten zijn vervangen. 
Als je in plaats van verzadigde vetten meer 
transvet of geraffineerde koolhydraten gaat 
eten, dan zie je misschien geen gezondheid-
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seffecten. Als je meer onverzadigde vetten 
gaat eten, zie je die wel. Als dit niet goed 
wordt gemodelleerd, kunnen diverse studies 
dus zeer verschillende uitkomsten laten zien.”

Gebrek aan bewijs
Voor het onderzoek onder volwassenen en 
ouderen is gebruikgemaakt van data uit de 
Rotterdam Studie (1). “In deze populatie zagen 
we de trend dat de inname van meer plantaar-
dig eiwit het risico op hart- en vaatziekten 
mogelijk verlaagt. Daarbij maakte het niet 
echt uit welk ander macronutriënt werd 
vervangen door dit eiwit. Maar statistisch 
significante relaties hebben we niet kunnen 
vaststellen. Dat wij geen verbanden hebben 
kunnen vinden in deze populatie, wil echter 
niet zeggen dat ze er niet zijn!”, verzekert 
Voortman.
“Uit eerder onderzoek is echt gebleken dat 
bepaalde macronutriënten zeker wel geasso-
cieerd zijn met bepaalde ziekten. Ons gebrek 
aan bewijs kan verklaard worden doordat we 
met zoveel factoren rekening hebben gehou-
den en zo in detail hebben gemodelleerd, dat 
de populatie niet groot en divers genoeg was 
om er al deze gegevens op los te laten. Daar-
naast zijn de specifieke groepssamenstelling 
en het gebruik van voedselvragenlijsten 
natuurlijk altijd factoren die de resultaten 
beïnvloeden. Ook de medicijnen die ouderen 
al nemen om reeds ontwikkelde risicofactoren 
te reguleren, denk aan medicatie tegen hoge 
bloeddruk, kunnen ervoor hebben gezorgd 
dat we de effecten van de voeding op de 
gezondheid minder goed hebben kunnen 
oppikken. Het zou mooi zijn om dit onderzoek 

in de toekomst met een veel grotere onder-
zoeksgroep met meer variatie in voedingsin-
name en gezondheid te doen.”

Risicofactoren
“Bij de kinderen uit het cohort van de Genera-
tion R Studie hebben we gekeken naar de 

effecten van verschillende substituties, met de 
focus op koolhydraten, en hoe die zich ver-
houden tot de BMI en lichaamssamenstelling 
en de risicofactoren voor cardio-metabole 
gezondheid (2). Jonge kinderen lopen gelukkig 
nog niet zo veel risico op dit soort aandoenin-
gen, maar we kunnen wel kijken naar varia-
ties in deze risicofactoren die voorspellend 
zijn voor later risico op cardio-metabole 
ziekten. Wat wij gezien hebben, is dat een 
verhoogde koolhydraatinname niet geassoci-
eerd is met een hogere BMI wanneer de ener-
gie-inname gelijk bleef en ook niet met ver-
schillen in vet- of vetvrije massa”, weet 
Voortman.
“Voor mono- en disachariden zagen we wel 
dat een hogere inname ervan geassocieerd 
was met hogere gehaltes triglyceriden in het 
bloed en lagere concentraties HDL-choles-

Het maakt echt uit  
waarmee je een macronutriënt 

vervangt

 Trudy voortman: 'uit ons 

onderzoek blijkt dat de 

effecten van voeding 

afhankelijk zijn van het hele 

voedingspatroon.'

 De Generatie R Studie
De prospectieve cohortstudie Generatie R begon in 2001. De studie is bedoeld om 

vroege omgevings- en genetische oorzaken te vinden van normale en abnormale 

groei en om de ontwikkeling en gezondheid te identificeren vanaf het foetale le-

ven tot de jonge volwassenheid in een multi-etnische stedelijke bevolking. In 2017 

startte binnen dit onderzoek een nieuwe cohortstudie, Generation R Next, voor 

het bestuderen van de gezondheid en levensstijl van aanstaande moeders vóór de 

zwangerschap en de effecten op de groei en ontwikkeling van het kind.
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interview

terol, wanneer deze gecombineerd werd met 
een lagere inname van andere macronutriën-
ten”, gaat ze verder. “Dat ging vooral op als de 
verhoging van mono- en disachariden ten 
koste ging van de inname van polysachariden 
of vet. De verlaging van het HDL-cholesterol 
is in lijn met eerdere studies in volwassenen.”
“Wat specifiek bij jonge kinderen in eerdere 
onderzoeken al geassocieerd is met meer 
lichaamsvet (dus risico op overgewicht en 

obesitas), is een grotere inname van dierlijke 
eiwitten. Met die wetenschap wordt ook al 
wel wat gedaan. In de melkvoeding voor jonge 
kinderen wordt er bijvoorbeeld al op toege-
zien dat het eiwitgehalte niet te hoog is. 
Natuurlijk is te weinig eiwit ook niet goed, het 
is belangrijk voor de groei, maar een teveel in 
de eerste levensjaren lijkt de vorming van 
lichaamsvet te stimuleren. Dit mechanisme 
zagen we ook in onze studie terug: als kinde-

ren op 1-jarige leeftijd meer dierlijk eiwit aten 
ten koste van koolhydraten of vetten, vorm-
den ze meer lichaamsvet.”

Vervolg
“Het is natuurlijk heel interessant om in het 
cohort van de Generation R Studie te kijken of 
de kinderen op latere leeftijd bijvoorbeeld 
hart- en vaatziekten ontwikkelen en wat daar 
de risicofactoren voor zijn geweest op jongere 
leeftijd. Dus of je, als deze kinderen eenmaal 
volwassen zijn, iets in het jonge leven kunt 
ontdekken wat daar voorspellend voor was. Dat 
is heel belangrijk voor vroege preventie. Waar-
om ontwikkelt de één een hoger risicoprofiel 
dan de ander? Wat betekent dat voor de richtlij-
nen voor verschillende leeftijdsgroepen?”
Voortman besluit: “Uit ons onderzoek blijkt 
dat, ook als het over koolhydraten gaat, de 
effecten van voeding afhankelijk zijn van de 
macronutriëntsamenstelling van het hele 
voedingspatroon. Het is essentieel dat het 
belang van substitutie doorvertaald wordt in 
zowel onderzoek als de richtlijnen voor een 
gezonde voeding. Je wilt immers niet alleen 
vertellen van welke macronutriënten je minder 
moet eten, je wilt ook overbrengen wat je daar 
dan voor in de plaats moet nemen.” ●

 Referenties

voortman T, Chen Z, girschik C, Kavousi M, 

franco oH, braun Kve. associations 

between macronutrient intake and coronary 

heart Q5 disease (CHd): The rotterdam 

Study. elsevier Clinical nutrition, 2021 

(proofread).

nguyen an, Santos S, braun Kve & 

voortman T. Carbohydrate intake in early 

Childhood and body Composition and 

Metabolic Health: results from the 

generation r Study. nutrients. 2020;12(7). 

doi: https://doi.org/10.3390/nu12071940

 Disclaimer
De Generation R Studie en de Rotterdam Studie worden mogelijk gemaakt door financi-

ele steun van onder meer het Erasmus MC, Erasmus UR en ZonMw. Kenniscentrum suiker 

& voeding heeft financieel bijgedragen aan de twee hierboven beschreven onderzoeken 

naar macronutriënten. De financiers waren niet betrokken bij de onderzoeksopzet, verza-

meling, analyse en interpretatie van de gegevens of het schrijven van de manuscripten.

 De Rotterdam Studie
De Rotterdam Studie werd gestart in 1990. Het is een pros-

pectieve cohortstudie onder bijna 15.000 Rotterdamse vol-

wassenen en ouderen met als doel de factoren te onderzoe-

ken die bepalend zijn voor het optreden van cardiovasculaire, 

neurologische, oogheelkundige, endocrinologische en psychi-

atrische ziekten. waren niet betrokken bij de onderzoeksop-

zet, verzameling, analyse en interpretatie van de gegevens of 

het schrijven van de manuscripten.
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tekst ir. Annemarie Barbier - Schenk

Een voedingsanamnese is de basis voor het advies van diëtist 
en voedingskundige. De bestaande methoden zijn echter 
arbeidsintensief of niet  betrouwbaar. Wageningen Food & 
Biobased Research onderzoekt  of sensoren in staat zijn de 
hoeveelheden macronutriënten  in maaltijden te voorspellen. 

Macronutriënten meten  
met de smartphone

Nauwkeuriger anamnese zorgt voor beter advies 

Het is 2027. Meneer Pieterse, 
een gepensioneerd leraar, 
brengt vanwege zijn diabetes 
een bezoek aan diëtiste Gerry. 

In het gesprek komen de eetgewoontes van 
Pieterse en de ervaringen met zijn ziekte 
uitgebreid aan bod. Gerry geeft hem een paar 
algemene adviezen over minder suiker en 
koolhydraten én hij krijgt huiswerk mee. Ze 
vraagt hem een week lang elke maaltijd en 
alle tussendoortjes te fotograferen met een 
speciale app op zijn smartphone. Aan de hand 
van de beelden en de daaraan gekoppelde 
modellen berekent de app de hoeveelheden 
ingrediënten en macronutriënten die meneer 
Pieterse heeft geconsumeerd. Op deze manier 
krijgt Gerry gemakkelijk een nauwkeurig 
inzicht in zijn eetgedrag. Met deze informatie 
kan ze bij het volgende consult een voedings-
advies geven dat goed aansluit bij de voorkeu-
ren van haar cliënt. 

De diëtiste denkt nog eens terug aan de 
manier waarop ze een jaar of vijf geleden 
werkte. Toen gaf ze haar adviezen op basis 
van het voedseldagboek dat haar cliënten 
invulden en die gegevens waren minder 

nauwkeurig. Dankzij de app weet ze veel 
preciezer wat haar cliënten daadwerkelijk 
eten. Bovendien heeft ze nu meer tijd om hen 
stap voor stap te begeleiden naar een beter 
eetgedrag. 

Verschillende eetpatronen
De voedingsinname voorspellen via een app 
op een smartphone, lukt het dit ideaalbeeld 
binnen vijf jaar te realiseren? Meeke Ummels, 
onderzoeker Consumer, Nutrition & Health, 
Freek Daniëls, onderzoeker Computer & 
Vision, en Hajo Rijgersberg, onderzoeker Food 
Informatics, alle drie van Wageningen Food & 
Biobased Research, hopen het van harte. Maar 
zover is het nog niet. “We zijn een paar jaar 
geleden gestart met het testen van sensoren. 
En al zijn de eerste resultaten veelbelovend, er 
is nog veel werk te doen”, vertelt Ummels, 
projectleider van dit onderzoek.

Eerst terug naar het begin. Waarom is het zo 
belangrijk om de voedselinname te kennen? 
En wat zijn de nadelen van de huidige manie-
ren van voedselanamnese? “Goede voeding 
draagt bij aan een goede gezondheid, zeker bij 
een aandoening als diabetes of voor een 

 de verschillende soorten yoghurt 

zijn optisch

Thema:
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Al zijn de eerste resultaten veelbelovend, 
er is nog veel werk te doen 

 Meting van yoghurt 

met de nir-sensor.
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specifieke doelgroep, zoals ouderen”, aldus 
Ummels. “Aangezien mensen verschillende 
eetpatronen hebben, is een algemeen advies 
niet altijd passend. Des te beter diëtisten en 
voedingskundigen inzicht hebben in het 
eetpatroon van hun cliënten, des te specifie-
ker hun voedingsadvies. Daaraan willen we 
bijdragen met de ontwikkeling van een goede, 
objectieve anamnesemethode met sensoren.”

Huidige anamnesemethoden
Er bestaan verschillende methoden voor 
voedselanamneses. Bij een aantal daarvan 
schrijft de cliënt zelf op wat hij eet, bijvoor-
beeld zijn eethistorie van de afgelopen 24 uur 
of wat hij consumeert gedurende een aantal 
dagen (voedseldagboek en voedselfrequentie-
vragenlijst). Al zijn deze methoden voor 
bepaalde situaties gevalideerd, toch krijgt de 
betrokken professional niet altijd nauwkeurig 
inzicht in wat een cliënt precies tot zich 
neemt. Er zit immers een behoorlijke variatie 
in een opscheplepel groente of de hoeveelheid 
boter op een boterham. Verder komt het voor 
dat cliënten sociaal wenselijke antwoorden 
geven of hun eetpatroon aanpassen geduren-
de de anamneseperiode. Naast de verschillen-

de zelfrapportagemethoden bestaan ook de 
observatiebenadering, waarbij de cliënt eet in 
aanwezigheid van een professional die alles 
noteert, en de duplicaatmethode, waarbij 
iemand van alles twee porties klaarmaakt en 
de duplicaatportie wordt gebruikt voor verde-
re analyse. Deze methoden zijn zowel voor de 
diëtist als voor de cliënt intensief en worden 
daarom in de ambulante praktijk weinig 
toegepast. 

Keuze sensoren
De Wageningse wetenschappers hebben op 
basis van voor de selectie van gevalideerde 
sensoren geselecteerd. Belangrijke criteria 

daarbij waren: geschikt voor de identificatie 
van voedingsmiddelen en het meten van 
macronutriënten, in staat tot het bepalen van 
hoeveelheden (in gram), niet-invasief bij de 
patiënt, gemakkelijk toepasbaar in thuissitu-
atie en out-of-home en van toegevoegde 
waarde voor de advisering van de cliënt. 

“We hebben uiteindelijk een kleuren-diepte-
camera (RGBD-camera) en een nabij-infra-
rood (NIR)-sensor geselecteerd voor onze 
experimenten, die kunnen in de toekomst 
worden geïntegreerd in een smartphone. En 
deze combinatie is niet eerder toegepast”, 
aldus Daniëls. “De kleuren-dieptecamera kan 

Bij mensen met eetstoornissen 
kan het vastleggen van eetgedrag 

extra gevoelig liggen

 Sensoren en hun meetmethode.
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kleurenbeelden maken waarop veel ingredi-
enten herkenbaar zijn met de huidige technie-
ken voor kunstmatige intelligentie (KI) en in 
lastige gevallen kan de NIR-sensor de concen-
tratie vet, eiwit, koolhydraten en kilocalorie-
en schatten. Vervolgens schat de dieptecame-
ra de portiegrootte en zo kunnen we de totale 
hoeveelheden ingrediënten, macronutriënten 
en energie voorspellen.” De gekozen NIR-sen-
sor is de Scio, een handzaam apparaat met een 
meetbereik van 700 tot 1050 nm, de RGBD-ca-
mera is de IntelRealSense.

Macaroni en yoghurt
In een experiment met 45 macaronimaaltijden, 
bestaande uit verschillende combinaties van 
macaroni (wit, volkoren of wit met extra 
vezels), drie soorten kant-en-klare tomatensaus 
en drie soorten diepvriesspinazie (naturel, à la 
crème of met kruidenroomkaas), is aangetoond 
dat met KI-modellen op kleurafbeeldingen de 
verschillende ingrediënten macaroni, groente 
en saus te herkennen zijn. “Dat is belangrijk, 
want diëtisten en voedingskundigen zijn 
natuurlijk niet alleen geïnteresseerd in ma-
cronutriënten, maar ook in de geconsumeerde 
voedingsmiddelen”, zegt Daniëls. “Voor het 
onderscheiden van ingrediënten is alleen de 
NIR-sensor minder geschikt gebleken.” 

In een tweede experiment hebben de onder-
zoekers gekozen voor yoghurt, een homogeen 

product waarvan de vele varianten uiteenlo-
pende vet-, eiwit- en suikergehaltes bevatten, 
terwijl ze optisch nauwelijks van elkaar te 
onderscheiden zijn. Daarmee vervalt kleur als 
onderscheidende component en worden de 
sensoren extra op de proef gesteld. De combi-
natie van NIR-sensor en dieptecamera blijkt 
bij de 77 onderzochte soorten goed in staat om 
de hoeveelheden vet, eiwit en kilocalorieën te 
voorspellen, waarbij de informatie op het 
etiket in combinatie met het gewicht als 
referentie is gebruikt. Voor koolhydraten 
waren de resultaten met de gebruikte 
NIR-sensor minder nauwkeurig, met een 
NIR-sensor die meet tot 2500 nm lukte dat 
wel.

Aanvullend op de sensormetingen hebben de 
experts een statistisch model, een zogenaamd 
Bayesiaans netwerk, ontwikkeld en onder-
zocht op toepasbaarheid. ”Het Bayesiaans 
netwerk is gebaseerd op een grote dataset met 
voedselinnamegegevens en kan op basis van 
kenmerken als geslacht, leeftijd, BMI, maal-
tijdmoment en dieethistorie een schatting van 
de voedselinname maken. De eerste resulta-
ten zijn goed”, aldus Rijgersberg. 

Toekomstmuziek
De onderzoekers verwachten op basis van hun 
positieve resultaten dat voor een groot deel 
van de maaltijden de ingrediënten en hun 

hoeveelheden voorspeld kunnen worden op 
basis van een kleuren- en een dieptebeeld. 
Daarnaast kan de combinatie NIR-sensor en 
dieptecamera de hoeveelheden macronutriën-
ten en energie bepalen. Om deze methoden te 
valideren en de voorspellende KI-modellen te 
verbeteren en uit te breiden, zijn metingen 
met meer verschillende voedingsmiddelen 
nodig. Ook willen de onderzoekers de metho-
de in de praktijk testen met diëtisten en hun 
cliënten. De integratie van de sensoren in 
smartphones ligt buiten het bereik van de 
Wageningse experts, maar een dieptecamera 
binnen vijf jaar lijkt hen mogelijk. Een geïnte-
greerde NIR-sensor verwachten ze nog niet, 
wel is de gebruikte sensor aan een smartpho-
ne te koppelen. 

Een gemakkelijk toepasbare, nauwkeurige en 
objectieve anamnese met sensoren biedt niet 
alleen grote voordelen voor diëtisten, voe-
dingskundigen en hun cliënten. “Bij mensen 
met eetstoornissen kan het vastleggen van 
eetgedrag gevoelig liggen, dus een laagdrem-
pelige methode als een foto maken van een 
maaltijd is daar van toegevoegde waarde”, 
aldus Ummels. “En we zien ook mogelijkhe-
den voor grootschalig gebruik voor gezond-
heidsbevordering en preventie. Als je met een 
app een foto kunt maken van je eten en je 
krijgt direct feedback, word je je bewuster 
van je eetgedrag.” ●

 experiment met macaronimaaltijden. 

foto: Karen Laårk-boshoff (Pexels)

Kennis Basis Project Sensing Potential
Het onderzoek niet-invasieve sensormetingen van voedselinna-

me en voedseleigenschappen is onderdeel van het KennisBa-

sisonderzoek Sensing Potential, dat loopt van 2019 tot en met 

2022. Binnen dit project wordt onderzocht hoe innovaties op het 

gebied van sensoren kunnen bijdragen aan het oplossen van pro-

blemen in de gehele voedselketen. Resultaten van het onderzoek 

niet-invasieve sensormetingen van voedselinname en voedselei-

genschappen worden naar verwachting gepubliceerd in 2022.

Meer weten over de toepassing van sensoren bij voedselinname 

of het complete wetenschappelijke artikel ontvangen? Neem 

contact op met Meeke Ummels, 0317-480159 of stuur een e-mail 

naar: meeke.ummels@wur.nl. Voor algemene informatie over Wa-

geningen Food & Biobased Research kijk op: www.wur.nl/wfbr.
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tekst dr. Peter J. Joris (Maastricht University)

Dagelijkse consumptie van sojanoten kan de vaatfunctie in de 
hersenen verbeteren bij oudere volwassenen. Deze effecten 
zorgen mogelijk ook voor een verbetering in bepaalde 
cognitieve prestaties. Dit blijkt uit een onderzoek dat is 
uitgevoerd aan de Universiteit Maastricht .

Noten verbeteren
hersenen ouderen

Een gezonde leefstijl, waarvan een 
gezond voedingspatroon onder-
deel is, vormt de basis voor het 
voorkomen of vertragen van 

leeftijdsgerelateerde aandoeningen zoals 
cognitieve stoornissen. Bij deze cognitieve 
stoornissen zijn de hersenen minder goed in 
staat om informatie te verwerken. Dit kan een 
voorloper zijn van het ontwikkelen van de 
ziekte van Alzheimer en andere vormen van 
dementie, hetgeen wereldwijd belangrijke 
oorzaken van ziekten zijn. Gunstige effecten 
op het functioneren van de bloedvaten (dit 
noemen we de vaatfunctie) in de hersenen, 
zouden de positieve effecten van een gezond 
voedingspatroon op onze cognitieve prestaties 
kunnen verklaren en ook kunnen bijdragen 
aan het voorkomen of vertragen van cognitie-
ve stoornissen.

Mogelijk effect op cognitieve prestaties 

Thema:
Macro-

nutriënten
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Om dit te onderzoeken, voeren medewerkers 
van de onderzoeksgroep Physiology of Human 
Nutrition (PHuN) van de vakgroep Voeding en 
Beweginswetenschappen aan de Universiteit 
Maastricht, gecontroleerde interventiestudies 
uit. De deelnemers worden in de metabole 
onderzoeksunit (MRUM) en MRI-scanners 

van het Maastrichtste onderzoeksinstituut 
Scannexus onderzocht om verschillende 
gezondheidseffecten van onderdelen van een 
gezond voedingspatroon nauwkeurig in kaart 
te brengen. In een recente studie, die mede 
gefinancierd werd door de Alpro Foundation, 
ontvingen deelnemers in een willekeurige 

volgorde dagelijks sojanoten of geen sojano-
ten. Soja(producten) is/zijn een goede bron 
van plantaardige eiwitten, onverzadigd vet, 
vezels en andere voedingsstoffen die kunnen 
bijdragen aan de gezondheidseffecten van een 
plantaardig voedingspatroon. Niet-invasieve 
MRI-methoden werden gebruikt om de 
effecten van soja op de bloedtoevoer naar de 
hersenen te onderzoeken. De bloedtoevoer 
naar de hersenen kan namelijk gebruikt 
worden als maat voor de vaatfunctie in de 
hersenen en voorgaand onderzoek heeft 
inmiddels aangetoond dat bepaalde voedings-
interventies de bloedtoevoer naar specifieke 
hersenregio’s verbeteren, hetgeen invloed kan 
hebben op cognitieve prestaties. De onder-
zoeksresultaten van deze gerandomiseerde 
cross-over studie naar de langetermijneffec-
ten van sojanoten op de bloedtoevoer naar de 

Toekomstig onderzoek zal 
verder focussen op andere 

aspecten van de vaatfunctie
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hersenen, zijn gepubliceerd in het tijdschrift 
American Journal of Clinical Nutrition (Ref.). 
Gedurende zestien weken moesten in totaal 
23 gezonde oudere volwassenen in de leeftijd 
van 60 tot 70 jaar en met een gemiddelde BMI 
van 25,9 ± 2,7 kg/m2 een voedingspatroon 
volgen, gebaseerd op de Nederlandse richtlij-
nen Goede Voeding. Dit voedingspatroon 
werd, in willekeurige volgorde, al dan niet 
aangevuld met dagelijks 67 gram sojanoten. 
De interventie- (sojanoten) en controleperiode 
(geen sojanoten) werden gescheiden door een 
tijdsbestek van twaalf weken, waarin deelne-
mers geen sojanoten kregen. Sojanoten zijn 
rijk aan isoflavonen en deze werden na con-

sumptie van de sojanoten in het bloed terug-
gevonden, hetgeen betekende dat de deelne-
mers zich goed aan de voorgeschreven 
studierichtlijnen hadden gehouden. Het 
lichaamsgewicht veranderde niet en er wer-
den geen bijwerkingen gerapporteerd door de 
deelnemers. In vergelijking met de controle-
periode veranderde de totale bloedtoevoer 
naar de hersenen niet na de interventieperio-
de (Fig. 1). Echter, de bloedtoevoer verbeterde 
in vier specifieke hersenregio’s, die betrokken 
zijn bij het herkennen van - en de oriëntatie 
naar - een doel (Fig. 2). Bovendien waren 
bepaalde cognitieve prestaties verbeterd, 
hetgeen bleek uit een psychomotorische test, 
waarbij de bewegingssnelheid naar een doel 
(psychomotorische snelheid) significant 
toenam. Executieve functies en het geheugen 
veranderden niet. Op basis van de resultaten 
van deze studie concludeerden de onderzoe-
kers dat een dagelijkse consumptie van soja-
noten de vaatfunctie in de hersenen kan 
verbeteren bij oudere mannen en vrouwen. 
Deze effecten zorgen mogelijk ook voor een 
verbetering in bepaalde cognitieve prestaties.

Deze resultaten leveren verder inzicht in de 
onderliggende mechanismen die verantwoor-
delijk zijn voor een verbetering in cognitieve 
prestaties door te focussen op de specifieke 
effecten van een gezond voedingspatroon op 
de vaatfunctie in de hersenen. In toekomstig 
onderzoek zal verder gefocust worden op deze 
mogelijke mechanismen waarbij ook gekeken 
wordt naar andere aspecten van vaatfunctie, 
gemeten op verschillende plaatsen in het 
lichaam. ●

Deze resultaten zijn gepubliceerd in the Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition. Auteur: dr. 
Peter J. Joris, vakgroep Voeding en Bewegings-
wetenschappen, Maastricht University,

 Referenties

Kleinloog JPd, Tischmann L, Mensink rP, 

adam TC, Joris PJ. Longer-term soy nut 

consumption improves cerebral blood flow 

and psychomotor speed: results of a 

randomized, controlled crossover trial in older 

men and women. american Journal of Clinical 

nutrition 2021;114:2097-2106

 figuur 2: driedimensionale weergave van de hersenen. de bloedtoevoer verbeterde 

significant in vier hersenregio’s na de interventieperiode met sojanoten. deze hersenregio’s 

bevinden zich in de linker occipitale en temporale kwab (aangegeven in het groen), linker en 

rechter occipitale kwab (rood), rechter occipitale en pariëtale kwab (blauw) en linker frontale 

kwab (geel).

 figuur 1: op deze beelden is een 

dwarsdoorsnede van de hersenen te zien op 

verschillende hoogten. de bloedtoevoer naar 

de hersenen werd gemiddeld over alle 

deelnemers na de interventieperiode met 

sojanoten (weergeven in rij a) en na de 

controleperiode zonder sojanoten 

(weergeven in rij b). de totale bloedtoevoer 

naar de hersenen was vergelijkbaar na beide 

periodes.
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‘ Met behulp 
app, mensen 
motiveren’

NAV-lid Nard Clabbers

 Wie is  
Nard Clabbers?
Geboren: 8 augustus 1973

Woont in: oosterbeek

Functie: Chief Science 

officer bij startup  

foodned.com

Vrije tijd: mountainbiken

1 Waarom bent u voedingswetenschap-
pen gaan studeren?

“Mijn interesse was heel breed toen ik op de 
middelbare school zat. Mogelijke studies die 
ik vervolgens zou willen gaan volgen, 
varieerden daardoor van natuurkunde tot 
psychologie. Tsja, wat ga je dan studeren? 
Daar was ik eigenlijk toch vrij snel uit: 
voeding en gezondheid in Wageningen. Ik 
heb voor deze studie gekozen omdat er heel 
veel verschillende aspecten zitten aan het 
thema voeding en bovendien, iedereen eet. 
Via een stage bij Numico, het huidige Dano-
ne, ben ik aan mijn eerste baantje gekomen. 
Ik werd daarbij direct heel Europa doorge-
stuurd om aan de hand van mijn weten-
schappelijke achtergrond, de werking van 
voedingssupplementen uit te leggen. Daar-
na heb ik  9 jaar bij TNO gewerkt en nder-
zoek gedaan op het gebied van voeding en 
gezondheid. Samen met de WUR heb ik in 
een groot consortium uitgebreid gekeken 
naar voeding op maat, hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat mensen precies krijgen 
wat ze nodig hebben.”

2 Wat houdt uw huidige werk in?

“Sinds september 2020 ben ik chief science 
officer bij Foodned.com waar we de app 
Happ ontwikkelen. Het is een digitale 
foodtech startup die voedingsadviezen wil 

gaan geven op basis van persoonlijke data. 
Myhapp.nl is een consumentenplatform dat 
we vanaf nul hebben opgebouwd en het is 
pas heel recent online gegaan. Naast het 
geven van persoonlijke adviezen (voedings-
coaching) via deze app of de website, willen 
we met Myhapp onder meer ook – in samen-
werking met retailers – maaltijdboxen op 
maat gaan leveren. Bijvoorbeeld voorzien 
van extra eiwitten indien nodig, altijd heel 
specifiek gebaseerd op de individuele 
behoeften van de gebruiker. We geven 
‘hapklare’ voedingsinspiratie op basis van 
persoonlijke doelen en wensen. Dat is geen 
toeval, ik sta bekend in de voedingswereld 
bekend als ‘mister personalized nutrition’. 
De belangrijkste taak van deze app, mijn 
belangrijkste taak bij de ontwikkeling, is 
dan ook ervoor zorgen dat hiermee elk 
individu heel eenvoudig kan kiezen voor de 
juiste voedingsmiddelen op maat. En dat 
wordt dan niet alleen het beste voor zich-
zelf, maar we letten ook op duurzaamheid, 
dus op wat het beste is voor de planeet.”

3 Wat zou u graag onderzocht willen 
zien?

“De link tussen voeding en gedragsweten-
schap. Als je impact wilt hebben op de maat-
schappij moet je samen optrekken. De profes-
sie van de gedragswetenschap gebruiken om 
meer kennis in de maatschappij te brengen. 

Een voedingsadvies werkt alleen als mensen 
hun gedrag aanpassen. Ik zou onderzocht 
willen zien: hoe kun je met behulp van 
simpele vragen, mensen motiveren om te 
veranderen, ze hun voedingsgewoontes laten 
aanpassen. Myhapp.nl wil ervoor zorgen dat 
de beste keuze, de gemakkelijkste wordt. 
Daarvoor zou ik de principes van gedragswe-
tenschappers willen opnemen in de app. 
Bijvoorbeeld beloningen opnemen, korting 
geven als iemand veel heeft gesport. Kennis 
gebruiken om mensen te motiveren. Bij de 
een werkt het dan misschien het beste om te 
wijzen op de gezondheidsvoordelen, de ander 
heeft liever een gemakkelijk recept.” ●

tekst Angela Jans
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tekst Michelle Wijma

Tijdens haar promotieonderzoek optimaliseerde 
voedingswetenschapper Amely Verreijen de behandeling 
voor ouderen met obesitas. Een eiwitrijk dieet gecombineerd 
met krachttraining blijkt cruciaal. 

Krachttraining en eiwitten 
ideale combi voor ouderen

Zorgprofessionals zijn vaak 
terughoudend om gewichtsver-
lies bij ouderen met obesitas aan 
te bevelen vanwege mogelijke 

risico’s, zoals een verlies aan spiermassa en 
botmineraaldichtheid. Deze risico’s kunnen 
beperkt worden als de oudere voldoende 
eiwitten inneemt en aan krachttraining doet. 
Dat blijkt uit onderzoek van Amely Verreijen, 
tijdens haar promotietraject werkzaam als 

docent-onderzoeker bij de opleiding Voeding 
en Diëtetiek aan de Hogeschool van Amster-
dam (HvA), sinds 1 februari 2022 werkzaam 
bij HAS Hogeschool in Den Bosch.  
 
Op 12 januari 2022 promoveerde Verreijen als 
buitenpromovendus op de Vrije Universiteit 
Amsterdam (VU). Ze kon haar promotieon-
derzoek vormgeven dankzij een promotie-
beurs voor leraren vanuit de NWO. 

“Gewichtsverlies bij ouderen met overge-
wicht heeft veel positieve effecten: een ver-
minderd risico op chronische ziekten, een 
verbetering van het lichamelijke functione-
ren en een lagere sterftekans”, vertelt Ver-
reijen in een persbericht van de VU.

 Tijdens haar promotietraject onderzocht de 
voedingswetenschapper hoe de risico’s die 
samenhangen met gewichtsverlies bij oude-
ren met obesitas beperkt kunnen worden, om 
op die manier de behandeling te optimalise-
ren. Want een behandelrichtlijn voor volwas-
senen met obesitas bestaat al, maar die is niet 
specifiek genoeg voor ouderen, aldus Ver-
reijen in een interview op hva.nl. “Wanneer 
je afvalt, gaat je spiermassa vaak verloren. Als 
je ouder bent en al minder spiermassa hebt, is 

foto: rob nelisse
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het extra belangrijk om deze te behouden om 
goed te blijven functioneren.” De voedings-
wetenschapper benoemt daarbij het belang 
van de diëtist om ouderen te helpen verant-
woord af te vallen.

Aanbevelingen
Verreijen: “Tijdens een aantal studies hebben 
we ouderen laten afvallen op verschillende 
manieren: met of zonder eitwitrijk dieet, met 
of zonder wei-eiwit (met leucine en vitamine 
D) supplement en met of zonder training.” Op 
basis van de onderzoeksresultaten heeft 
Verreijen een aantal aanbevelingen voor de 
diëtetiekpraktijk geformuleerd. “Een belang-
rijke aanbeveling is dat ouderen met obesitas 
voldoende eiwitten dienen te consumeren 
tijdens het afvallen om spiermassaverlies 
tegen te gaan. Zo rond de 1,0 – 1,2 gram eiwit 
per kilo lichaamsgewicht.”

Tijdens het gewichtsverlies is het essentieel 
dat ouderen ook aan krachttraining doen. 
Verreijen: “Om de spiermassa en botmine-
raaldichtheid zoveel mogelijk te behouden.” 

Het is daarom belangrijk dat diëtisten voor 
een zo optimaal mogelijk trainingsprogram-
ma nauw samenwerken met fysiotherapeu-
ten, concludeert Verreijen.

Tijdens haar promotie werkte Verreijen 
bovendien aan een literatuuroverzicht over 
welke voedings- en trainingsstragieën kun-
nen helpen om de spiermassa en spierfunctie 
bij ouderen met obesitas tijdens het afvallen te 
optimaliseren. “Zo blijkt dat het toevoegen 
van cardiotraining kan helpen om het fysiek 
functioneren sterker te verbeteren dan met 
krachttraining alleen.”

Overstap
In haar vervolgonderzoek maakt Verreijen de 
overstap van dierlijke naar plantaardige 
eiwitten, om te onderzoeken wat een ecolo-
gisch duurzame manier van eiwitinname doet 
met de spieren en gezondheid van ouderen.

Alle aanbevelingen en onderzoeksresultaten 
kun je lezen in het proefschrift, te vinden via  
bit.ly/VerreijenProefschrift.  ●
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We hebben ouderen met en  
zonder eiwitrijk dieet laten afvallen 

Voeding Nu_Voeding Nu 01 2022_2   21Voeding Nu_Voeding Nu 01 2022_2   21 27-01-22   13:0927-01-22   13:09



22   voedingnu 1 | februari 2022 

tekst dr. ir. Gerda Feunekes, directeur Voedingscentrum 

Het jaar 2022 starten we met een nieuwe regering. Een 
regering die goed heeft begrepen dat er zware uitdagingen 
zijn op het gebied van preventie en voedsel, zo blijkt ook uit 
het gesloten regeerakkoord. 

Wat komt er op het bordje 
van de nieuwe regering?

Corona drukt(e) ons met de neus 
op de feiten en de klimaatcrisis 
maakt het nog urgenter: het is 
tijd voor gezonde en duurzame 

voeding! Een eetpatroon meer volgens 
de Schijf van Vijf, om bij te dragen aan een 
betere gezondheid van de bevolking en aan 
een gezonde planeet.

In veel reacties lezen we kritiek op de vaag-
heid van de plannen. De ambities zijn mooi, 
maar over het ‘hoe’ is nog veel onduidelijk. 
Ook op de uitwerking van de visie zijn veel 
aanmerkingen. Daar herken ik mij deels in. In 
de tachtig jaar dat het Voedingscentrum 
werkt aan voorlichting over gezonde, veilige 
en duurzame voeding, hebben we menig 
regeringsplan voorbij zien komen. Het is nu 
overduidelijk tijd voor acties van formaat, en 
daar hebben we ideeën bij waar de nieuwe 
regering mee aan de slag kan.

Jong beginnen
Een gezonde generatie in 2040, daar gaat het 
nieuwe kabinet voor. De focus ligt op de 
jeugd, en voeding en bewegen staan daarbij 
centraal. Een logische insteek in mijn ogen, 
want vanuit de wetenschap weten we dat jong 
beginnen de enige echte oplossing biedt voor 
problemen als gezondheidsachterstanden, 
overgewicht en de ziekten die daarmee voor-

Scholen kunnen met lunch  
volgens de Schijf van Vijf 

het goede voorbeeld laten zien

komen kunnen worden. Als je van jongs af 
aan leert om gezond te eten, en ouders helpt 
om dat voor elkaar te krijgen, wordt het 
normaal. Zo zorg je voor gelijke kansen op 
gezondheid.

Niet alle kinderen krijgen kennis over gezond 
eten van huis uit mee. Daarom zou ik graag 
zien dat op alle scholen in Nederland les wordt 
gegeven over eten, aan de hand van de Schijf 
van Vijf. Als voedseleducatie wordt opgeno-
men in het vaste lescurriculum kunnen álle 
kinderen vaardigheden opdoen die ze de rest 
van hun leven meenemen. En later weer 
doorgeven aan hun eigen kinderen.

Scholen zouden daarnaast het goede voor-
beeld kunnen laten zien door een schoollunch 
volgens de Schijf van Vijf aan te bieden. 

Kinderen zien wat gezond en duurzaam eten 
inhoudt, en krijgen tegelijkertijd elke dag een 
goede maaltijd binnen. Ook dat verkleint de 
gezondheidsverschillen en draagt bij aan hun 
welzijn.

Ongezonde eetomgeving 
De meeste mensen willen graag gezonder 
eten, maar dat wordt door onze omgeving niet 
altijd makkelijk gemaakt. Overal zijn verlei-
dingen van ongezond eten en drinken, en die 
zijn moeilijk te weerstaan. Hier ligt ook een 
belangrijke oorzaak voor overgewicht. Dit 
probleem speelt niet alleen in Nederland, 
maar wereldwijd. Daarom zegt de Wereldge-
zondheidsorganisatie ook: de gezonde keuze 
moet de gemakkelijke keuze zijn.

Het nieuwe kabinet gaat daarmee aan de slag. 
Met een brede aanpak, waarin gezonde keuzes 
worden gestimuleerd en ongezonde keuzes 
juist worden ontmoedigd. We weten vanuit 
onderzoek dat dit effectief is. Een van de 
middelen is om gezond eten goedkoper te 
maken en ongezond eten juist duurder. Dit 
doet de regering door je via een suikertaks 
meer te laten betalen voor suikerrijke dran-
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overheid en beleid | voedingscentrum

ken. Ondertussen gaat de belasting op fruit en 
groente omlaag. Die combinatie juich ik toe. 
Op het bord van het kabinet ligt wel de taak 
ervoor te zorgen dat het prijsverschil zodanig 
groot is dat de gezonde keuze ook echt wint.

Ondertussen blijft het Voedingscentrum zich 
inzetten om zoveel mogelijk eetomgevin-
gen gezonder en duurzamer te maken. Denk 
aan het bedrijfsrestaurant, treinstation, tank-
station, stadion, festivalterrein, ziekenhuis en 
het zwembad. Zodat de gezonde keuze voor 
mens en milieu overal de gemakkelijke is.

Eten voor een beter klimaat
Het klimaat krijgt in dit regeerakkoord veel 
aandacht. Nederland wil koploper worden in 
Europa wat betreft de klimaatdoelen. Dit kan 
niet zonder ook voedsel mee te nemen in de 
plannen. Het verminderen van voedselver-
spilling is bijvoorbeeld een belangrijke factor. 
Nu gooien we als Nederlanders thuis gemid-
deld 34 kilo eten per persoon per jaar weg. Dat 
is heel erg zonde, want de productie van eten 
vraagt veel van de planeet.

Voedsel is verantwoordelijk voor 20 tot 35 
procent van de uitstoot van alle broeikasgas-
sen. Meer dan de helft daarvan komt van vlees 
en zuivel. Daarom is het ook belangrijk dat we 
meer plantaardig en minder dierlijk gaan 
eten. Als je eet volgens de Schijf van Vijf dan 

neem je die duurzame én gezonde weg al, 
maar we zouden graag meer concrete maatre-
gelen zien die dit makkelijker maken.

Hulp bij het kiezen
Ga je in de supermarkt voor gezond, dier-
vriendelijk of beter voor het milieu? Een goed 
etiket met duidelijke informatie kan helpen 
bij die keuze. Daarbij is het wel belangrijk dat 
er geen grote hoeveelheid logo’s en keurmer-
ken op een product staat, dat is alleen maar 
verwarrend. De regering gaat nu inzetten op 
herkomst, door op het etiket te vermelden 
waar ons eten vandaan komt.

Tegelijkertijd kijkt de regering naar 
de Nutri-Score als logo om de gezondere keuze 

duidelijk te maken. Het van oorsprong Franse 
format sluit nu nog niet goed aan bij onze 
nationale voedingsrichtlijnen, de Schijf van 
Vijf. Wetenschappers uit verschillende landen 
zijn bezig de Nutri-Score te onderzoeken en 
zullen aanpassingen voorstellen, zodat het in 
synergie is met de geldende voedingsrichtlij-
nen in Europa.

Dat er al met al een flinke kluif ligt op het 
bord van de nieuwe regering, is duidelijk. 
Mijn nieuwjaarswens aan alle bewindslieden 
is dat zij voldoende tijd kunnen blijven 
nemen voor een gezonde en duurzame 
maaltijd op hun eigen bord. Om zo fit moge-
lijk te blijven voor de uitdagende taak die 
voor hen ligt. ●

 gerda feunekes.
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tekst Mischa Brendel | foto’s Ingrid van der Meer (WUR)

 bij de Wur lopen talrijke 

onderzoeksprojecten op het gebied van 

alternatieve eiwitbronnen.

 een curry op plantaardige basis.

 Eiwitrijke gewassen
De lijst aan eiwitrijke gewassen die in Nederland 

te produceren zijn, bestaat uit vlinderbloemigen 

zoals veldbonen, erwten, bruine en witte bonen, 

lupine, luzerne en klaver – en diverse aardappel-

rassen. Bijkomende voordelen van het telen van 

eiwitrijke gewassen op eigen bodem zijn dat ze 

nauwelijks bemest hoeven te worden, diepwor-

telend zijn en stikstof in de bodem brengen. 

Ook wordt er sinds een aantal jaren geëxperi-

menteerd met sojateelt op eigen bodem. 
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product en bedrijf | eiwittransitie

Het is  de trending topic: de eiwittransitie. Nederland heeft 
sinds 2020 de Nationale Eiwitstrategie (NES). Hierin staat 
onder meer hoe de zelfvoorzieningsgraad van nieuwe en 
plantaardige eiwitten  op een duurzame manier kan worden 
vergroot.  Dit om  minder afhankelijk te zijn van import. 

In het spoor van  
de eiwittransitie

Duurzaam en meer zelfvoorzienend 

Wat is eigenlijk de huidige 
situatie? Volgens het 
Voedingscentrum haalt 
de Nederlander nu 

gemiddeld 61 procent van de eiwitten uit 
dierlijke bronnen en 39 procent uit plantaar-
dige. De eiwitten uit dierlijke bronnen zijn 
niet alleen afkomstig van vlees, maar ook van 
bijvoorbeeld melk en eieren en vis.
Volgens een onderzoek van Wageningen 
University & Research (WUR) consumeerde 
de Nederlander in 2019 gemiddeld 77, 9 kilo-
gram aan vlees. RIVM-cijfers rekenen ons 
voor dat de Nederlander gemiddeld 98 gram 
vlees per dag eet. Volgens cijfers van het CBS 
komt een substantieel deel van ons vlees uit 
Duitsland, gevolgd door België en Brazilië. Dat 
we veel vlees importeren lijkt enigszins 
ironisch, aangezien we de grootste vleesex-
porteur van de EU zijn. Vorig jaar was dat 3,6 
miljard kilogram aan vlees. 
Ook uit vis kunnen we de nodige eiwitten 
halen. De consumptie ervan (inclusief schaal- 
en schelpdieren) ligt echter een stuk lager, zo 
rond de 16 gram per dag. Ook hier geldt dat 
verreweg de meeste vis, schaal- en schelpdie-

ren die Nederland vangt, bestemd zijn voor de 
export: zo’n 70 tot 80 procent.
Volgens het RIVM ligt de consumptie van 
zuivelproducten op 352 gram per dag gemid-
deld. Melk is verreweg het populairst, gevolgd 
door yoghurt en kaas. De consumptie van 
eieren ligt per dag gemiddeld op 13 gram, stelt 
het RIVM. In die cijfers zijn echter niet de 
eieren meegenomen die in bijvoorbeeld cake, 
gebak en toetjes zitten; de werkelijke hoeveel-
heid ligt dus hoger. 

Plantaardige eiwitten
Hoe zit het met de plantaardige eiwitten die 
we produceren en importeren? Dat wordt 
meteen een ingewikkeld verhaal, want veel 
plantaardige eiwitten eindigen niet direct op 
ons eigen bord. Van alle plantaardige eiwitten 
die we importeren (van binnen en buiten de 
EU), komt maar liefst 93 procent in het vee-
voer terecht. Dit kunnen overigens ook ‘door-
voereiwitten’ zijn: veel geïmporteerde plant-
aardige eiwitten worden ook weer 
geëxporteerd.
Zo’n 80 procent van de geïmporteerde plant-
aardige eiwitten betreft soja uit Noord- en 
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Zuid-Amerika; na China is Nederland de 
grootste soja-importeur ter wereld (ook hier 
geldt: veel wordt ook weer geëxporteerd). Van 
de totale soja-import van 6,6 miljoen ton in 
2019 was er zo’n 11 procent bestemd voor 
gebruik in Nederland.

Doorvoerland
Individuele eiwitstromen volgen en nagaan 
waarvoor ze bestemd zijn, is een ingewikkeld 
verhaal. Maar het is overduidelijk dat Neder-
land vooral een (indirect) doorvoerland is: 
plantaardige eiwitten worden geïmporteerd 
en grotendeels doorgevoerd. Van de plantaar-
dige eiwitten die Nederland voor eigen ge-
bruik aanschaft, komt een substantieel deel 
terecht in het veevoer. Het vee dat hiermee 
gevoerd wordt, komt ook grotendeels in het 
buitenland terecht, of levert hier zuivel aan. 
De Nationale Eiwitstrategie rekent voor: “Voor 
meer dan de helft is Nederland dus afhanke-
lijk van import van buiten Europa om onze 
119 miljoen koeien, kippen, varkens en ander 
vee te voeren met eiwitrijke grondstoffen.” 
Het doel van de Nationale Eiwitstrategie – en 
de EU – is dan ook om Europese alternatieven 
te ontwikkelen, die veel duurzamer zijn. 
Echter, zo denkt de overheid, zal de soja-im-
port van buiten de EU niet verdwijnen, omdat 
het een goedkope eiwitbron is met een voor 
veevoer gunstige aminozuursamenstelling. 
In de periode 2012-2016 consumeerden Neder-
landers gemiddeld 79 gram eiwit per dag en 
dat is over het algemeen meer dan genoeg. Dit 
zou dus best iets omlaag kunnen, zonder dat 
het negatieve gevolgen voor de gezondheid 
heeft; de overheid stelt een daling van 10 tot 15 
procent voor. De Gezondheidsraad ging hier 
in haar advies in maart echter niet in mee, 
wat overigens niet betekent dat we gemiddeld 
niet met iets minder eiwitten toe kunnen.
Langzaam – al lijkt het de laatste jaren wat 
sneller te gaan – lijkt de maatschappij zich te 
bewegen naar een menu waar minder vlees op 
staat. Daarbij slinkt er wel een belangrijke 
bron van eiwitten, die weer ergens anders 
vandaan moet komen. Enkele van die andere 
producten zijn vlees- en visvervangers, ei- en 
zuivelvervangers, insecten, kweekvlees en 

-vis, en nieuwe producten. Daarnaast wordt 
er onder meer ook gewerkt aan het winnen 
van eiwitten uit algen en eendenkroos en 
eiwitproductie door schimmels.

Vlees- en visvervangers
In de supermarkt hebben vlees- en visver-
vangers inmiddels een vaste plaats. De tijd 

dat dit onsmakelijke alternatieven waren die 
alleen door overtuigde vegetariërs werden 
gegeten, ligt al ver achter ons. Er is geen groot 
voedselmerk meer dat géén vleesvervangers 
aanbiedt. 
In hoeverre de smaak van deze vlees- en 
visvervangers die van het ‘echte’ product 
benaderen, blijft punt van discussie. Ook zijn 

Consumptie  
van eiwitten uit vis ligt rond  

de 16 gram per dag

 onderzoek bij Wur naar 

waterlinzen die nog niet 

commercieel verkrijgbaar zijn.
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de eiwitten in veel van deze producten af-
komstig uit zuivel en eieren en daarmee 
alsnog – weliswaar indirect – afkomstig van 
dieren. Al is ook soja een veelgebruikte eiwit-
bron in deze producten.

Ei- en zuivelvervangers
Soja-, amandel- en havermelk bestaan al 
enige tijd. Maar kun je ze echt zuivelvervan-
gers noemen? In die zin komen de plantaardi-
ge koffiecreamers daar dichter bij in de buurt. 
In deze varianten zit vaak soja als eiwitver-
vanger. Voor eieren zijn er intussen plantaar-
dige alternatieven. Zo is er bijvoorbeeld 
VeganEgg, gemaakt uit (bestanddelen van) 
algen.
Ook voor andere zuivelproducten dan melk 
komen er steeds meer plantaardige alternatie-
ven. Zo begon de Amerikaanse startup Perfect 
Day in 2019 met het aanbieden van roomijs 

zónder dierlijke eiwitten. Verder zijn er al 
tijden vegan kazen en mayonaises verkrijg-
baar.

Insecten zijn in Nederland tegenwoordig te 
koop als eiwitrijk voedsel, zij het mondjes-
maat. Zo zijn er onder meer wormen, krekels 
en sprinkhanen verkrijgbaar voor menselijke 
consumptie. Vooralsnog lijkt het product 
echter niet heel populair. En dat terwijl de 
WUR voorrekent dat in 2025 10 procent van 
de dierlijke eiwitten in diervoeder en 20 
procent hiervan in menselijke voeding van 
insecten afkomstig kan zijn.

Kweekvlees en -vis
In 2013 presenteerde Mosa Meat de eerste 
burger gemaakt van kweekvlees. Naast Mosa 
Meat wil ook het Nederlandse Meatable in 
2023 zijn eerste producten op de markt bren-
gen. De huidige technieken zijn gebaseerd op 
het laten uitgroeien van dierlijke stamcellen 
tot spier- en vetcellen in een zogenoemde 
kweekreactor. 
Intussen hebben startups zich gestort op 
kweekkip en kweekvis. De Amerikaanse 

startup Eat Just bracht eind vorig jaar haar 
chicken bites op de markt in Singapore. Dat is 
daarmee het eerste land dat de verkoop van 
kweekvlees toestaat die deels bestaat uit 
kippenvlees, gekweekt in een bioreactor. En 
de – eveneens Amerikaanse – startup 
BlueNalu richt zich op het produceren van vis 
in een kweekreactor.

De prijs van kweekvlees ligt momenteel nog 
een stuk hoger dan die van conventioneel 
vlees, maar daar kan in de toekomst verande-
ring in komen, stelt CE Delft. Volgens het 
onderzoeksbureau is een kostenbesparing tot 
75 procent mogelijk, waarmee de productie-
kosten dicht bij die van conventioneel vlees 
komen te liggen.
Een mogelijke hindernis voor kweekvlees is 
dat het in veel gevallen niet milieuvriendelij-
ker is dan conventioneel vlees. Alleen bij 
rundvlees kan de gekweekte variant een 
milieuvoordeel opleveren; bij varkens- en 
kippenvlees is dit – vooralsnog – niet het 
geval. Daar staat tegenover dat kweekvlees 
wél diervriendelijker is dan conventioneel 
vlees.
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Dr. Stacy Pyett is chemisch ingenieur aan de 
WUR en programmamanager van Proteins for 
Life. Ze verwelkomt veel van de bovengenoem-
de alternatieven, maar benadrukt dat één 
vraag altijd centraal moet staan: waar komen 
de eiwitbronnen vandaan? “We doen het goed 
wanneer we dieren eiwitbronnen geven die we 
zelf niet kunnen consumeren, zoals gras. Als 
we dieren eiwitbronnen geven die we zelf ook 
prima kunnen eten, zoals tuinbonen, dan is 
dat zonde: we voeren dan eiwitten aan dieren 
en krijgen vervolgens die eiwitten weer binnen 
door de dieren te consumeren.” 

Aan de WUR lopen er tal van projecten op het 
gebied van alternatieve eiwitbronnen. Zo kijken 
ze bijvoorbeeld naar de bladeren van de kom-
kommerplant. Nu zijn die bladeren nog een 
reststroom, maar wellicht zijn die eiwitten 
geschikt te maken voor menselijke consumptie. 
En daarmee boort ze een uitdaging aan met 
het vinden van alternatieve eiwitbronnen. 
Want hoewel een (deel van een) plant of 
schimmel veel eiwitten kan bevatten, is het 
nog maar de vraag of ons spijsverteringsstel-
sel er ook voldoende mee kan. Anders konden 
we net zo goed zélf gras gaan eten.

In de komende jaren verwacht Dr. Pyett van 
de WUR geen grote doorbraken in de markt; 
daar zullen vooral de huidige trends zich 
doorzetten. Een mogelijke uitzondering vormt 
eendenkroos. Volgens Pyett zien veel weten-
schappers daar potentie in. Met name de 
WUR is hiermee aan de slag gegaan. De plant 
zit boordevol eiwitten die prima geschikt zijn 
voor menselijke consumptie. Er loopt een 
aanvraag voor wettelijke goedkeuring voor 
het gebruik ervan.
Iets dat Pyett persoonlijk boeit, zijn door 
micro-organismen geproduceerde eiwitten. 
Hoewel er op de korte termijn waarschijnlijk 
geen nieuwe producten hun doorbraak op de 
markt zullen vinden, kunnen ze in de toe-
komst een belangrijke rol spelen in de eiwit-
transitie, denkt ze.  Bovendien consumeren 
we al eeuwen producten met eiwitten van 
micro-organismen. Denk aan yoghurt en 
kaas, die met behulp van bacteriën en schim-
mels worden geproduceerd. 

Ontwikkelingen
Volgens Pyett valt er op het gebied van de 
micro-organismen nog veel meer te ontdek-
ken en daar zouden weleens grote doorbraken 

tussen kunnen zitten. De ontwikkelingen 
zullen dus wel doorzetten, zeker als ook het 
gedrag en de houding van de consument ten 
opzichte van dierlijke en plantaardige eiwit-
ten veranderen. Maar de houding van de 
overheid zou nog roet in het eten kunnen 
gooien. Want in de Nationale Eiwitstrategie 
lijken tegenstrijdige belangen te spelen. Aan 
de ene kant moet de vleesconsumptie omlaag, 
aan de andere kant ligt er druk op boeren om 
de melkproductie per dier zo hoog mogelijk te 
krijgen en wordt er veel verdiend aan de 
export van vlees.
Een ding staat vast: de eiwittransitie gaat 
door. Zonder vlees, maar wellicht zelfs mét. 
Zolang de productie van dat vlees maar geen 
eiwitbronnen vergt die ook voor menselijke 
consumptie bruikbaar zijn. ●

Bij WUR kijken ze naar de 
bladeren van komkommerplant 

als alternatieve eiwitbron

 Onderwijs
Innoverende agrariërs vormen slechts 

een klein deel van de oplossing: studen-

ten en professionals moeten in de (na-

bije) toekomst worden opgeleid om de 

eiwittransitie in goede banen te leiden. 

Inmiddels zijn er tal van opleidingen die 

hier op diverse gebieden aan werken. 

Naast een aantal masteropleidingen aan 

de WUR zijn er veel hbo’s die de oplei-

ding Voeding & Diëtiek of een soortge-

lijke opleiding aanbieden, waarbij er ook 

veel aandacht is voor (het ontwikkelen 

van) nieuwe voedingsproducten. 

 dr. Stacy Pyett 

(Wur) is persoonlijk 

geboeid door micro-

organismen 

geproduceerde 

eiwitten.
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overheid en beleid | standpunt tekst Joost Knüppe en Paul Peeters (Gedragsexperts Voedingscentrum)

Implementatie intenties, altercasting, 
de foot-in-the-door techniek, boos-
ting, nudging. De lijst aan gedragsver-
anderingstechnieken is inmiddels zó 

lang, dat het voor professionals een uitdaging 
kan zijn om ze allemaal te kennen, laat staan 
toe te passen in de praktijk. Kortom: een 
goede aanleiding om – wat het Voedingscen-
trum betreft – hier een van de mooiste tech-
nieken in het zonnetje te zetten, namelijk: 
zelfovertuiging. Wij denken dat dit zeker 
potentie heeft om voedingsgedrag te verande-
ren, ondanks dat er (nog) niet veel onderzoek 
naar gedaan is. 

Bij zelfovertuiging plaats je de consument in 
een positie waarin hij zichzelf overtuigt om 
zijn attitude of gedrag te veranderen. Dus in 
plaats van dat jij iemand probeert te overtui-
gen om te veranderen, bedenkt iemand zélf de 
argumenten hiervoor. En dat creëert een 
ongemakkelijk gevoel bij de consument. Ze 
kunnen namelijk wel redenen verzinnen 
waarom ze ander gedrag zouden moeten 
vertonen, maar doen dat in de praktijk nog 
niet. De sterke natuurlijke behoefte die men-
sen hebben om consistent te handelen met 
hun overtuigingen zorgt er vervolgens voor 
dat ze sneller geneigd zijn hun gedrag te 
veranderen (1; 2).

Een voorbeeld: als proefpersonen zelf an-
ti-rookargumenten bedenken, steken zij 
minder snel een nieuwe sigaret op dan proef-
personen die deze argumenten lezen. Het 
verschil is groot: 29 procent van de mensen 
die zelf argumenten bedacht, stak na het 
experiment een sigaret op, terwijl 63 procent 
van de proefpersonen die anti-rookargumen-
ten oplazen dit deden (3)! Het lijkt dus effec-
tiever om iemand zichzelf de les te laten lezen 
dan te overladen met argumenten.

En dat is niet het enige voorbeeld. In diverse 
contexten is aangetoond dat zelfovertuiging 
een sterker effect heeft dan directere overtui-
gingstechnieken. Of het nu over condoomge-
bruik, deelname aan saaie praatgroepen, 
houding naar marihuanagebruik of waterge-
bruik ging, steeds leek zelfovertuiging meer 
invloed op gedrag te hebben (4; 5; 6). Ook in 
een Nederlands onderzoek naar de intentie 
om gezond te eten zijn aanwijzingen te zien 
dat zelfovertuiging een sterkere invloed heeft 
dan directe beïnvloeding (7). Bovendien komt 
uit verschillende onderzoeken dat zelfover-
tuiging lange termijneffecten kan hebben (2). 

Hoe je zelfovertuiging zelf kunt toepassen? De 
meest laagdrempelige vorm is om vragen te 
stellen. Zo kan je tijdens een sessie met een 
cliënt vragen naar waarom het belangrijk is 
gezond te eten. Ook bij het overtuigen via 
flyers of posters kun je beter werken met een 
open vraag zoals: ‘Waarom vind jij het be-
langrijk te stoppen met snacken?’ in plaats 
van ‘Snacken is ongezond’. Werk je met 
groepen, dan is het zelf na laten denken over 
argumenten via rollenspellen of presentaties 
een goede mogelijkheid. 

De schoonheid van zelfovertuiging is dat de 
consument zelf afzender is van de argumen-
ten. In tegenstelling tot directe overtuiging 
omzeil je weerstand en twijfels over uitin-
gen. Want wat je zelf bedenkt, moet toch 
gewoon waar zijn? Hoewel er beperkt onder-
zoek is gedaan naar zelfovertuiging in de 
context van eetgedrag, zien wij veel potentie 
in deze gedragsbeïnvloedingstechniek. 
Vandaar dat wij bij het Voedingscentrum 
gaan onderzoeken hoe we deze techniek de 
komende jaren meer in kunnen zetten. En 
jij? Waarom zou jij gebruik moeten maken 
van zelfovertuiging? ●

Waarom je mensen zichzelf 
de les moet laten lezen
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Zelfovertuiging en voedingsgedrag
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 diëtetiek | column

Michelle Vrij
diëtist bij 
nutrimedia

Vraag: ‘Michelle, kun jij 

een voedingsschema 

maken? Ik wil geen 

koolhydraten meer eten’. 

Eerlijk? Ik vind het soms best vermoeiend. 

Begrijp me niet verkeerd, ik doe het met liefde, 

maar ze houden het vaak niet vol omdat ik 

naast diëtist ook hun vriendin of familie ben, 

dan nemen ze het vaak minder nauw. En er is 

nog iets aan de hand; de ene keer willen ze 

geen koolhydraten eten, de volgende keer geen 

zuivel en de derde keer geen vet. 

Even heel kort door de bocht heb je koolhy-

draten nodig voor energie en brandstof, eiwit-

ten voor de opbouw van spieren en vetten voor 

de opbouw van hormonen en energie, leg ik 

mijn vrienden uit. Alle macronutriënten zijn 

belangrijk voor onze gezondheid! Afhankelijk 

van het doel van mijn cliënt of patiënt ga ik hier 

mee aan de slag. Daarnaast heb ik altijd het 

probleem dat als een voedingsvraag aan mij 

wordt gesteld ik direct in mijn diëtisten-rol 

schiet en ik eindeloos kan doorvragen. Soms 

werk ik, vooral in de eerste lijn, niet eens met 

macronutriënten omdat sommige mensen 

geobsedeerd raken door de hoeveelheid voed-

ing in plaats van de goede voeding. Ik kijk echt 

wat er bij de cliënt past. 

In het ziekenhuis ligt het wel een beetje an-

ders. Als klinisch diëtist moet je met veel zaken 

rekening houden zoals ondervoeding, risico op 

ondervoeding, de mate van ziekte, welke 

ziekte en ga zo nog maar even door. Het is een 

precies werkje en je moet daarbij ook kijken 

naar de bijwerkingen van de ziekte of medi-

catie zoals verminderde eetlust en misseli-

jkheid. In het ziekenhuis houden wij ons als 

diëtist voornamelijk bezig met energie en 

eiwitten. Omdat we vooral zien dat de spier-

massa ondersteunt dient te worden tijdens 

opname en tijdens en na behandeling voor 

herstel. Ik kom er dan ook niet onderuit om 

ervoor te zorgen dat de patiënt weet welke 

energie- en eiwitbehoefte ze moeten handhav-

en. Als de patiënt na ziekenhuisopname naar 

huis gaat, kan ik niet aankomen met: ‘zorg voor 

voldoende eiwitten in de voeding, tot ziens!’ 

dat is veel te abstract. Handvatten voor thuis is 

van essentieel belang voor het verbeteren van 

de voedingstoestand in de thuissituatie en 

voor het herstel van de patiënt. 

Dus zomaar even een dieet maken, zonder een 

van de macro’s is nog niet zo makkelijk. Afval-

len of het behalen van een ander doel is zo 

simpel nog niet. Als ik iets doe, wil ik het goed 

doen en dan kun je een enorm vragenvuur van 

mij verwachten. Daarbij is het vasthouden aan 

de macroverdeling niet de Holy Grail voor het 

behalen van doelen, of dit nu afvallen of her-

stellen is. Mijn familieleden en vrienden zullen 

na deze column waarschijnlijk niet meer bij mij 

aan durven te kloppen en zullen zich wellicht 

vergrijpen aan de nieuwste dieettrend. ●

Macroniveau,  
de Holy Grail?

Michelle

Thema:
Macro-

nutriënten
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diëtetiek | allergieëntekst  Julia van der Zande | foto's Hannah Tasker en Kelly Sikkema (Unsplash)

Onderzoek laat zien dat vroegtijdige toediening van 
voedingsmiddelen bij kinderen van 4 tot 6 maanden allergieën 
kan voorkomen. Specialisten houden echter niet altijd deze 
methode aan en er circuleren nog veel mythes.

Het wordt steeds drukker   
op de allergiepoli

Het wordt steeds drukker op de 
allergiepoli. Dat constateert 
Joyce Emons, kinderarts en 
allergoloog bij het Erasmus 

MC in Rotterdam. “Dat kan capaciteitsproble-
men gaan geven, er zijn ontzettend veel 
kinderen met allergieën”, vertelt ze. Zes 
procent van alle kinderen wereldwijd heeft 
een voedselallergie en het lijkt erop dat dit 
percentage met de jaren toeneemt [1]. “We zijn 

minder vaak ziek, waardoor ons immuunsys-
teem minder vaak aan het werk hoeft. Daar-
door gaat het op de verkeerde dingen reage-
ren. Ik vertel kinderen in het ziekenhuis altijd 
dat een allergie een foutje is van ons afweer-
systeem. In plaats van bacteriën en virussen 
bestrijden, slaat het systeem aan op bijvoor-
beeld pinda’s of noten. Het lichaam denkt dat 
er een ongewenste binnendringer is, maar dat 
klopt niet.”

De laatste jaren wordt steeds meer gepraat 
over vroegtijdige toediening van voedings-
middelen met allergenen, om op die manier 
allergieën te voorkomen of minder ernstig te 
maken. Wetenschappelijke artikelen laten 
zien dat dit inderdaad werkt
[1, 2, 3, 5]. Maar niet alle specialisten passen 
deze methode toe en de mythe heerst nog 
steeds dat pinda en ei pas na een jaar moeten 
worden geïntroduceerd, omdat kinderen 
anders ernstige klachten zouden kunnen 
krijgen, aldus Emons.

Vroegtijdige introductie 
Heeft een familielid een bepaalde allergie, 
dan kan dit ouders angstig maken om (vroeg-
tijdig) bepaalde voedingsmiddelen te geven. 
Soms wordt het dieet zelfs zo gelimiteerd dat 
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er tekorten ontstaan in de macro- en mi-
cronutriënten [1]. Als een kind klachten 
ervaart zoals benauwdheid, misselijkheid of 
diarree, terwijl de oorzaak niet duidelijk is, 
dan kan dit ouders ook onzeker maken. Soms 
kiezen ze er dan voor om bepaalde voedings-
middelen te vermijden [4].

“Maar vermijden is niet goed, weten we 
tegenwoordig”, zegt Emons. “Je kunt pinda en 
ei juist beter introduceren bij de eerste hapjes, 
als het kind een maand of vier is. Vroege 
introductie voorkomt heftige reacties op latere 
leeftijd.” 
In het werkveld van diëtiste Els van den 
Heuvel verloopt het ook zo. Van den Heuvel is 
werkzaam op de kinderallergiepoli van het 
Gelre ziekenhuis in Apeldoorn. De afdeling 
werkt samen met het kinderallergiecentrum 
in Deventer. “We starten rond vier maanden 
met de gewone groente- en fruithapjes. Is het 
kind deze gewend, dan doen we er potentiële 
allergenen zoals pinda of ei doorheen.”

Allergieën testen
Om erachter te komen of klachten veroor-
zaakt worden door een allergie stelt een 
allergoloog gerichte vragen. Indien deze 
duiden op een mogelijke allergie zal de aller-
goloog een allergietest uitvoeren, zoals bloed-
onderzoek of een huidtest. Emons: “Bij een 
huidtest krijgt een kind een druppel op de 
onderarm met daarin het te testen allergeen. 
Door deze druppel ontstaat er soms een bultje. 
Dat duidt op sensibilisatie, met andere woor-
den: het lichaam heeft antistoffen aange-
maakt. Om vervolgens zeker te weten of het 

kind een allergie heeft, doe je een provocatie-
test. Deze duurt een dagdeel, waarbij in circa 
zeven stappen met oplopende doseringen 
wordt bekeken of er een reactie optreedt en 
wat voor reactie dat dan is. Je weet dan niet 

alleen waar het kind allergisch voor is, maar 
ook na hoeveel van het allergeen er een 
reactie optreedt. De diëtist kan er daarna mee 
verder.”

Multidisciplinaire samenwerking
“Het is vervolgens belangrijk dat ouders 
serieus worden genomen”, vertelt Van den 
Heuvel. “Bijvoorbeeld door leraren op school, 
maar ook door familieleden. Ook zij moeten 
goed geïnformeerd zijn, zodat er geen gevaar-
lijke situaties ontstaan.” Een helpende hand 
daarbij is een allergieschema, waarop staat 
wat je moet doen als het kind een zwelling 
krijgt (orale medicatie is voldoende) of wan-
neer er een anafylactische shock ontstaat (de 
epi-pen is nodig). Het doorsturen, vaststellen 

De adviezen rondom  
allergieën veranderen door  

de jaren heen sterk
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en behandelen van allergieën is een multidis-
ciplinair proces, waarbij nog vaak verkeerde 
conclusies worden getrokken, constateert 
Emons. 
“Helaas stellen medisch specialisten, bijvoor-
beeld dermatologen en huisartsen, nog regel-
matig de verkeerde diagnose, gevolgd door 
onjuiste adviezen zoals het vermijden van een 
bepaald voedingsmiddel. Soms is dat een 
verkeerd advies, want het kan de allergie juist 
verergeren of induceren, ook op latere leeftijd. 
Dat is zonde.”

Ook bij consultatiebureaus is de omgang met 
allergieën niet optimaal, merkt Van den 
Heuvel, die samenwerkt met de consultatie-
bureaus van het CJG in Apeldoorn en omstre-

ken. “De beschikbare tijd is er beperkt, want 
er moet veel gebeuren tijdens de afspraak, 
zoals groeimetingen en vaccineren. In onze 
regio hebben we daarom afgesproken dat ik 
de kinderen met een mogelijke allergie ook 
zie, samen met hun ouders, om te praten over 
bijvoeding en welke stappen ze het beste 
kunnen nemen.”

Voor ieder kind een ander advies 
“De samenwerking en disciplinaire aanpak is 
van grote meerwaarde”, vervolgt Van den 
Heuvel, “maar we moeten wel goed op elkaar 
zijn afgestemd, anders gaat het mis.” Dat vergt 
tijd en energie, want de adviezen rondom 
allergieën veranderen door de jaren heen 
sterk. Emons: “Het vak is altijd in beweging, 
dat maakt het interessant en uitdagend. 
Ouders met meerdere kinderen met een 
allergie hebben soms bij ieder kind een ander 
advies gekregen.”

Een goede disciplinaire samenwerking geeft 
duidelijkheid voor de ouders en een betere 
omgang met de allergie van een kind. “Er is 
een verandering van mindset nodig bij 
ouders en verzorgers, hun vertrouwen moet 

groeien”, concludeert Emons. “Dat kan door 
hen beter en eenduidig te informeren.” ●
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tekst Huib Stam

Het gaat langzamer dan verwacht, maar nieuwe technieken 
en een andere  benadering maken een omslag in de 
voedingskunde mogelijk. De interactie tussen genen en 
eetgewoonten gaat leiden tot een persoonlijk dieetadvies, dat 
is Nutrition 2.0. Meer mechanistisch onderzoek per individu. 

‘ Kijk naar wat werkt 
voor een individu’

Prof. Baukje de Roos:

rofessor Baukje de Roos studeer-
de en promoveerde in Wagenin-
gen en werkt inmiddels twintig 
jaar aan de universiteit van 

Aberdeen. Als voedingskundige deed ze onder-
zoek naar de relatie van nutriënten, voedings-
middelen en diëten op de (hart)gezondheid. 
Sinds door het Human Genome Project in 2003 
de complete genetische blauwdruk van de 
mens opgetekend was, is ze betrokken bij het 
nieuwe vakgebied van de nutrigenomics, dat de 
interactie van de genen en voeding bestudeert.

Of zoals het op de website van NuGO 
staat: “New ways to understand how foods 
affect me and my health”. NuGO is een interna-

tionaal samenwerkingsverband van universi-
teiten en onderzoekscentra dat de research van 
‘moleculaire voeding, gepersonaliseerde 
voeding, nutrigenomics en voedingskundige 
systeembiologie’ bevordert. De Roos is lid van 
de management board.

Nieuwe generatie
Met haar collega Lorraine Brennan schreef 
De Roos het artikel ‘Nutrigenomics: lessons 
learned and future perspectives’ in The 
American Journal of Clinical Nutrition. 
Daarin maken ze de balans op van de ont-
wikkelingen in de biologie met de zoge-
naamde omics-technologieën, de combinatie 
van laboratoriumtechnieken, data-analyse 

en statistiek waarmee de andere grote do-
meinen van de biologie volledig in kaart 
worden gebracht. Na het genoom zijn dat het 
transcriptoom (de RNA die het genoom 
produceert), het proteoom (alle eiwitten die 
door aansturing van het RNA gemaakt 
worden) en het metaboloom (alle metabolie-
ten, de producten van de stofwisseling). Dit 
is een reeks met oplopende complexiteit en 
kwantiteit, samengevat: nutrigenomics.

“Ik denk dat we met dit soort onderzoek echt 
een nieuwe generatie voedingsonderzoekers 
krijgen”, zegt Baukje de Roos aan de telefoon 
vanuit haar huis nabij Aberdeen, waar ze ook 
al een jaar in lockdown zit. “Wij beschrijven 

Het idee was dat er een  
‘Nutrition 2.0’ moest komen

P
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in onze review waar we nu zijn na twintig 
jaar. Het gaat een stuk langzamer dan we 
dachten. We dachten twintig jaar geleden dat 
we binnen tien jaar alles wel zouden weten.”

Andere tools
Grote vraag: hoe kan nutrigenomics bijdragen 
aan de kennis van voeding en gezondheid?
De Roos: “Het idee was dat er ‘Nutrition 2.0’ 
moest komen. Ik ben van mening dat we niet 
alleen moeten kijken naar de vraag: wat werkt 
er in een populatie. We moeten toe naar: wat 
werkt voor een individu. En daarvoor hebben 
we andere studies nodig, andere tools. Ik had 
met het voedingsonderzoek op een gegeven 
moment wel het gevoel dat we alles gedaan 

hadden wat we konden doen, maar we kwa-
men gewoon niet verder.

Om te kunnen zien hoe voeding effect heeft 
moet je op mechanistisch niveau kunnen zien 
of er iets verandert. Als ik een studie doe met 
voedingsmiddel A en ik meet maar één uit-
komst, bijvoorbeeld cholesterol in plasma, en 
ik vind geen effect, betekent dat dan inder-
daad dat voedingsmiddel A geen effect heeft 
op cholesterol? Of werkt het misschien net 
anders en heb ik dat niet gemeten?”

Dergelijk onderzoek kan vaak geen oorzake-
lijk verband aantonen, en dan weet je dus nog 
niets.

“De cause and consequence is heel vaak niet 
duidelijk te leggen. Als je zeker wil weten of 
een bepaald voedingsmiddel een bepaalde 
uitkomst heeft, bijvoorbeeld op bloeddruk, 
cholesterol of glucose, dan moet je eigenlijk 
kunnen zeggen hoe dat werkt. Hoe weet je 
anders zeker dat er een causaal verband is?

Dat mechanistische onderzoek is altijd heel 
belangrijk geweest, maar we waren er vrij 
gelimiteerd in. Als je experimenteel onder-
zoek in een diermodel doet, weet je nooit 100 
procent zeker dat het ook in een mens zo 
werkt. Je kan het ook in cellen doen in het lab, 
waar je dan niet de feedback loops uit het 
lichaam hebt. Uiteindelijk wil je mechanisti-
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sche onderzoek in mensen doen. Hoe doe je 
dat dan zo goed mogelijk? Het idee van nutri-
genomics is dat we niet één uitkomst meten, 
maar zoveel mogelijk. Daarna kunnen we 
statistische methoden gebruiken om te zien 
wat er gebeurt. Welke metabole paden zijn 
veranderd?”

Biologische variatie
Nutrigenomics omvat alle omics-technologie-
en, dat lijkt oneindig complex.
“We hebben het menselijk genoom in kaart 
gebracht en daarna het menselijk proteoom, 
alle eiwitten. Nu zijn we bezig met het meta-
boloom. Hoe verder we gaan, hoe gecompli-
ceerder het wordt. Er is een bepaald aantal 
genen, maar nog meer eiwitten en nog meer 
metabolieten. Ieder mens is verschillend.
Vroeger konden we alleen de top tien van de 
meest voorkomende eiwitten meten, nu 
duizenden eiwitten. Maar hoe precies kunnen 
we die kleine eiwitjes identificeren, die mis-
schien nog wel veel belangrijker zijn dan die 
grote? Dat gaat steeds beter met technieken 
zoals massaspectrometrie. Met algoritmen 
doorzoeken we de databases en als we dan 
pieken zien, weten we welk eiwit of metabo-
liet dat is.

De databases worden steeds robuuster. Omdat 
de techniek steeds beter wordt, is de techno-
logische variatie kleiner geworden. Maar we 
hebben een enorme biologische variatie. Als je 
honderd mensen neemt, dan hebben ze 
allemaal een verschillend proteoom en meta-
boloom.”

Testen
De mogelijkheid om zoveel te testen heeft de 
systeembiologie enorm vooruit geholpen. Dat 
kijkt meer naar gezondheid in het algemeen 
dan naar de werking van afzonderlijke stofjes.
“Nutrigenomics heeft enige tijd nodig gehad 
om ingebed te raken in het voedingsonder-
zoek. Het probleem is vaak dat de omics vaak 
nog alleen gebruikt worden als een secundai-
re uitkomst. Dan is er een onderzoek gedaan 
op de oude manier en liggen er nog wat 
bloedmonsters in de vriezer. ‘Laten we eens 

kijken of er wat in het transcriptome is ge-
beurd door wat RNA uit bloedcellen te isole-
ren’. We kunnen kijken naar de expressie van 
duizenden genen in plaats van één. We kun-
nen proteomics doen in bloed, urine en 
speeksel. In plaats van dat we één eiwitje of 
enzym meten, kunnen we een veel groter 
aantal eiwitten meten. Hetzelfde met metabo-
lieten. In plaats van één of twee metabolieten 
te meten zoals we het altijd deden, kunnen we 
het bloed of de urine door de machine gooien 
en 500 of 1000 metabolieten identificeren.
We meten cholesterol, want dat is iets wat in 
de kliniek gebeurt en dat hebben we overge-

nomen. Maar cholesterol is net als de andere 
biomarkers die we meten een ziekte-biomar-
ker. Je wil eigenlijk weten wat er daarvoor 
gebeurt. Misschien zijn cholesterol en bloed-
druk wel niet de beste biomarkers die we 
kunnen gebruiken. Want we willen eigenlijk 
biomarkers van gezondheid kunnen gebrui-
ken voor voedingsonderzoek.

Ik moet wel zeggen dat dit nog in de beginfase 
zit. We moeten in het metabolomics-onder-
zoek niet alleen kunnen aantonen of je jus 
d’orange je gedronken hebt, maar ook hoeveel 
dat is geweest. Als ik één glas of tien glazen 

 foto: antoni Shkraba 

(Pexels)
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drink, dan moet de waarde in mijn bloed of 
urine ook tien keer zo hoog zijn. Het is be-
langrijk om de dosis te kunnen kwantificeren. 
Voor sommige voedingsmiddelen en voe-
dingsstofjes werkt het heel goed, zoals jus d’ 
orange, maar voor andere niet.

We willen niet alleen kijken naar individuele 
voedingsmiddelen, maar ook naar dieetpatro-
nen. Mijn collega Lorainne Brennan is daar 
heel druk mee bezig. We hebben vier dieetpa-
tronen, aan de ene kant van het spectrum een 
supergezond dieet en aan de andere kant een 
heel ongezond dieet. Het is niet de bedoeling 
aan te tonen hoeveel jij eet van een bepaald 
voedingsmiddel, maar of je over het algemeen 
een gezond of een ongezond profiel hebt.”

Pleiotropische effect
Voeding zit in een matrix, zoals dat tegen-
woordig heet, in combinaties van voedings-
middelen die mede de effecten bepalen. Dat 
maakt het niet gemakkelijker onderzoek te 
doen.
“Dat is het problematische aan het voe-
dingsonderzoek zoals dat altijd gedaan is. Het 

is niet zoals bij farmacologisch onderzoek dat 
je één medicijn geeft, dat op één receptor 
werkt en dat je dus één effect meet. Dat is 
betrekkelijk gemakkelijk op te zetten. Dan zie 
je ook hoe goed het op populatieniveau werkt. 
Maar bij voedingsmiddelen is dat anders. In de 
eerste plaats is dat ene voedingsmiddel onder-
deel van een heel dieet, en iedereen eet ver-
schillende dingen. In de tweede plaats werkt 
een voedingsmiddel niet op één receptor, 
maar misschien op verschillende onderdelen 
in het lichaam, het pleiotropische effect.

Factoren
En dan maakt het ook nog uit wanneer je eet. 
Dan hebben we het over chrono nutrition. Er 
zijn zo veel factoren die de variabiliteit bepa-
len. In het verleden verdeelden we een groep 
mensen die we wilde onderzoeken in een 
behandelde groep en een placebogroep. Maar 
die mensen moesten zo homogeen mogelijk 
zijn om eenduidige, significante uitkomsten te 
krijgen. Dus alleen maar slanke mannen of 
postmenstruele vrouwen. Dan is de uitkomst 
ook homogeen en hoef je geen rekening te 
houden met onderlinge verschillen. Zo krijg je 

misschien een duidelijk beeld van wat volle 
granen doen, of bepaalde plantaardige polyfe-
nolen. Maar door de standaardisering van de 
onderzochte groep stuur je al heel erg naar 
een bepaalde uitkomst.
We zijn steeds meer tot de ontdekking geko-
men dat mensen heel verschillend reageren 
op hetzelfde dieet. Als je honderd mensen 
hetzelfde dieet geeft, reageert misschien maar 
veertig procent zoals je hoopt dat ze reageren. 
Maar we wisten nooit wie die veertig procent, 
of dertig of vijftig, van de onderzochte deelne-
mers dan waren. We zijn nu wel geïnteres-
seerd in die subgroep die goed reageert op een 
bepaald dieet of voedingsmiddel. Als het 
gemiddelde effect van een bepaald dieet een 
verlaging van 10 procent cholesterol te zien 
geeft, maar bij een subgroep 20 procent, dan 
willen we die mensen kunnen identificeren. 
Om die subgroepen te kunnen maken heb je 
juist de onderlinge variabiliteit nodig.”

Korteketenvetzuren
Er wordt veel onderzoek gedaan naar het 
microbioom en hoe voeding daarop werkt. 
Hoe vezels een prebiotisch effect hebben, hoe 
korteketenvetzuren de gezondheid van de 
darmen bepalen. Maar heel erg ver lijkt dat 
onderzoek niet te komen.
“De korteketenvetzuren zijn de new kids on 
the block. Daar is veel onduidelijkheid nog 
over. Ze worden gelinkt aan heel veel metabo-
le paden. Niet altijd even succesvol, moet ik 
zeggen, we moeten nog veel meer eviden-
ce genereren. Maar er zijn wel relaties, bij-
voorbeeld met diabetes, gewicht, verzadiging, 
waarbij we denken dat die korteketenvetzu-
ren een belangrijke rol spelen.

Het probleem is weer de causaliteit. Verandert 
het microbioom omdat jij je dieet verandert, of 
meten we maar een enkele biomarker van wat 
je eet. Wat zegt het eigenlijk als we verande-
ringen meten? Als ik prebiotisch voedsel ga 
eten en mijn microbioom verandert, is dat dan 
ook verantwoordelijk voor een effect? Dat 
weten we niet.” ●

 Bron artikel: Foodlog

 foto: engin akyurt 

(Pexels)

We moeten niet alleen kunnen 
aantonen of je jus d’orange  

gedronken hebt, maar ook hoeveel
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boeken | recensie door Mischa Brendel

SMAAKSPOKEN
Smaakspoken is een spannend smaaksprookje dat 

het geheim van de zeven smaken onthult. Het is 
een avontuurlijk kinderboek dat jong en oud een 
gemeenschappelijke taal biedt om te beschrijven 

wat je dagelijks in je mond stopt. Smaken zijn 
namelijk veel meer dan alleen prikkels in je neus en 

mond. Het zijn ook kleuren, emoties, culturen én 
herinneringen.

Schrijver daan faber
Prijs  16,99

ISBN  9789021418766 

DE AARDAPPELETERS
Wereldberoemde gerechten die we in nederland 

veel eten zoals; sushi, schnitzel en steak zijn 
inmiddels zo gewoon dat we er niets meer over 
weten zoals waar komen ze vandaan en waarom 

zijn ze zo beroemd? om deze vragen te 
beantwoorden diepten de schrijvers bibliotheken en 

uit de monden van chefs, baronnessen, boeren, 
revolutionairen en uitvinders de oerrecepten op.

Schrijver Joost engelberts,  
Joris vermeer en bas Zwartepoorte

Prijs  29,99
ISBN 9789400406889

EETBARE NATUUR
de nederlandse landbouw- en voedingssector 

verkeert in zwaar weer. van alles is teveel: 
landbouwhuisdieren, chemie, vervuiling, uitputting 

en grootspraak (‘nederland voedt de wereld!’). er is 
ook te weinig: variatie van landschap, natuur en 

smaak. de auteur geeft inzicht in deze problemen 
en laat zien dat samenwerken met de aarde, de 

bodem, de dieren, het landschap, radicale 

veranderingen nodig maakt. 

Schrijver Michiel Korthals
Prijs  14,90

ISBN 9789056157487
We zitten niet alleen in een energietransitie, maar ook in een voedseltransitie. En 

dat is geen toeval: beide zijn onlosmakelijk met de verandering in ons klimaat

bewustzijn verbonden. In hun boek The Future of Food – Een nieuw recept voor 

de voedingssector houden auteurs Jorg Snoeck en Stefan Van Rompaey de be

langrijkste ontwikkelingen die plaats (zullen) vinden tegen het licht. Aan de hand 

van voorbeelden, zowel dicht bij huis als aan de andere kant van de wereld.

The Future of Food is een actueel boek. Het begint met dé grote uitdaging waar 

de voedingsindustrie tegenaan loopt: hoe gaan we op relatief korte termijn 

10 miljard mensen van voldoende voedsel voorzien? Hoewel hun boek vlot is ge

schreven, trappen de Belgische auteurs in eerste instantie vooral open deuren in: 

ons huidige voedsel en distributiesysteem staan onder druk, de consumptie van 

voedingsmiddelen zal in de toekomst sterk veranderen en COVID heeft verande

ringen die al in gang waren gezet, sterk versneld. Desalniettemin zijn die open 

deuren wél waar de voedseltransitie om draait. En de grote aanjager van deze 

voedseltransitie is, zoals altijd, de consument. 

Mensen zijn bewuster met hun eten bezig, letten meer op duurzaam en lokaal, maar 

lijken tegelijkertijd prijsbewuster dan ooit. Door technologische innovaties is de indi

viduele klant heel zichtbaar geworden. En daar is de klant zelf zich ook van bewust. 

Of zoals de auteurs het zo mooi verwoorden: “Standaard is uit den boze; er is geen 

one size fits all.” Voor de jongere generatie is consumptie een medium geworden 

om je identiteit uit te drukken. En in dat maatwerk gaan foodretailers en produ

centen mee. Zo geven apps van supermarkten persoonlijk voedingsadvies en 

stellen bedrijven aan de hand van een DNAprofiel een gepersonaliseerd dieet 

samen, om slechts enkele voorbeelden te noemen.

In de kern is The Future of Food een aaneenschakeling 

van voorbeelden van innovaties en strategieën waar 

foodretailers en voedingsfabrikanten zich mee bezig

houden. Snoeck en Van Rompaey leveren daarbij een 

indrukwekkende lijst af. Maar dat is meteen ook een 

zwakker punt van het boek: het leest vooral als een 

lange lijst van opsommingen. De auteurs hebben alle 

voorbeelden weliswaar ingedeeld in zes hoofdstuk

ken, maar met uitzondering van het laatste hoofdstuk 

lijkt de volgorde vrij willekeurig. Toch is het boek rele

vant, en een indrukwekkend verzamelwerk van actuele 

innovaties en strategieën in de voedingsmiddelen

industrie. Het zou – voorlopig althans – bijna als 

standaard naslagwerk kunnen dienen.

Prijs  29,99 | ISBN 9789492873071

Al deze boeken zijn te koop bij Bazarow,  
de online boekhandel die ruim 1,5 miljoen  
titels binnen 24 uur levert.

Een nieuw recept voor 
de voedingssector

Jorg Snoeck & Stefan Van Rompaey 
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Meer weten en direct aanmelden als exposant?   
www.food-technology.nl/exposanten

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

Organisatie:

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

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

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

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

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

laten plaats vinden.

Food Technology 2022
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Scan de QR-code voor meer informatie
ZET HERSTEL KRACHT BIJ!1

Wilt u meer informatie of advies?  
Neem dan contact op met onze diëtisten van Nutricia Medische Voedingsservice: 

 0800-022 33 22 (gratis, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) •      medischevoeding@nutricia.com •   www.nutricia.nl
Nutricia Nederland B.V. Postbus 445, 2700 AK Zoetermeer

FortiFit® Energy is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding met spierverlies. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.
1. Rondanelli M et al. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2020;11(6):1535-1547

LEUCINE

VITAMINE D

100% WEI-EIWIT
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