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Marianne van der Wooning

Met zijn uitspraak in de Volkskrant dat het broodje kroket zo slecht 
nog niet was, trok Martijn Katan vorig jaar veel aandacht. Het was 
min of meer de opmaat naar zijn boek Wat is nu gezond? Feiten 
en fabels over voeding. De hoogleraar schrijft in de publieksmedia 
omdat hij meent dat wat de media over voeding zeggen vrijwel 
nooit onderbouwd is. Met dit boek wil hij de balans opmaken 
van wat er nu echt wetenschappelijk bewezen is over voeding 
en gezondheid, en die kennis wil hij delen met de leek die harde 
informatie zoekt.

Katan, hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit (VU) in Am-
sterdam, is het ook met de officiële voedingsadviezen niet altijd eens. 
Dat speelde vooral in de tijd dat een laagvetdieet werd aanbevolen, 
in de jaren tussen 1985 en 2005. Toen sprak hij dat niet hardop uit 
in de publieksmedia. Tegenwoordig doet hij dat wel. 'Ik heb destijds 
met Walter Willett nog wel een kritisch artikel geschreven over de 
vetaanbeveling in het vaktijdschrift New England Journal of Medicine, 
maar het daarbij gelaten. Nu zeg ik mijn mening wel hardop. Ik weet 
ondertussen dat publiceren in wetenschappelijke tijdschriften niet 
voldoende is. Om het grote publiek te bereiken zijn radio en kranten 
goede media.' Katan realiseert zich dat het risico bestaat dat mensen 
cynisch worden als ze regelmatig tegenstrijdige berichten horen, maar 
dat weerhoudt hem er niet van om het toch te doen, om de doodeen-
voudige reden dat niets zeggen ook geen oplossing is.
'Met schrijven voor de krant ben ik twee jaar geleden begonnen 

omdat ik vond dat we werden misleid over de voordelen van biodiesel. 
Dat werd  een groot artikel in het Financieel Dagblad. Over voeding 
schreef ik voor het eerst een jaar geleden in de Volkskrant, samen 
met Louise Fresco, hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam. 
We wilden uitleggen dat je niet afvalt van gezond eten, maar alleen 
van minder eten’, vertelt Katan. 'De krant was geïnteresseerd in een 
vervolg en zo kwam de kwestie met het broodje kroket in de wereld. Ik 
vond dat de gezondheidsvoordelen van de fruitconsumptie genuan-
ceerd moesten worden en schreef daarover mijn volgende artikel.' 
Volgens Katan is daarbij het broodje kroket een eigen leven gaan 
leiden. 'Het artikel ging over appels en de aanbevelingen voor fruit, 
het broodje kroket was slechts een extra voorbeeld om mijn betoog te 
ondersteunen. Het is wel typisch dat men zich mij nu blijft herinneren 
in relatie tot de kroket. Net als prins Claus die veel goede dingen heeft 
gedaan maar de geschiedenis ingaat als de prins die zijn das afdeed. 
Boeiend hoe de kroket het symbool van slechte voeding is geworden, 
buiten alle voorlichters en wetenschappers om.'
Net als bij het laagvetdieet waren de conclusies over de voordelen van 
groente en fruit voorbarig. 'Dat is nooit zo hardop gezegd, maar in het 
pas verschenen WCRF-rapport over voeding en kanker is dat tussen 
de regels door wel te lezen. Van de stellige beweringen dat de con-
sumptie van fruit beschermt tegen het ontstaan van kanker is dan ook 
een heel stuk teruggenomen. Ook sommige andere gezondheidsvoor-
delen zijn discutabel. Of fruitconsumptie beschermt tegen vetzucht is 
nooit goed onderzocht en of fruit zoals dat zit in flesjes als Knorr Vie 
gezond is weten we dus niet.'

Denkruimte  Katan begrijpt wel dat er wel eens voorbarige conclu-
sies worden getrokken. ‘Er is veel druk op onderzoekers en voorlich-
ters om snel met duidelijke antwoorden te komen op wat gezond 
is en wat niet. Iedereen moet scoren in de media anders raakt de 
financiering in gevaar. Het zou beter zijn als onderzoekers hun nieuwe 
bevindingen tien jaar lieten afkoelen voordat ze ze aan de media en 
het grote publiek prijsgeven, maar zo werkt het niet. Met mitsen en 
maren maak je je nu eenmaal niet geliefd. Als wetenschapper moet je 
de discipline hebben conclusies en uitspraken altijd grondig te onder-
bouwen’, is zijn overtuiging.
Er is nog een reden waarom Katan nu wel de openbaarheid zoekt 
als hij het ergens niet mee eens is. Door zijn aanstelling als akade-

Martijn Katan wil afrekenen met 
nodeloze voedingsadviezen

Het broodje kroket blijft me 
achtervolgen
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miehoogleraar door de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW) zit hij in de luxe positie dat hij zich tot zijn 
pensioen niet hoeft bezig te houden met management en maar heel 
beperkt met onderwijs, en dus de ruimte en tijd krijgt voor andere din-
gen. ‘Zo heb ik nu de tijd om zaken eens echt op een rijtje te zetten, 
uit te pluizen en te publiceren buiten de vakbladen. Dit in tegenstel-
ling tot andere wetenschappelijke onderzoekers die continu worden 
afgerekend op binnengehaalde subsidies voor onderzoek. Voor hen 
blijft er minder tijd over om hun kennis te populariseren.
Het zou nuttig zijn als we als wetenschappers meer discussie zouden 
voeren over het onzekerheidsgehalte van onze boodschappen’, denkt 
Katan. 'In mijn boek staan ook weer uitspraken die stof kunnen doen 
opwaaien. Mensen schrikken bijvoorbeeld als ze lezen dat een glas 
vers geperst sinaasappelsap net zo slecht is voor de lijn en voor de 
tanden als een glas frisdrank.' Maar Katan gaat graag in debat als hij 
ergens op aangesproken wordt. Hij heeft in het boek alle bronnen 
genoemd waarop hij zich baseert. Op zijn publicaties en columns in 
de Volkskrant heeft hij tot nu toe van zijn vakbroeders geen negatieve 
reacties ontvangen, wel reacties die waardering uitspreken voor het 
feit dat hij de moeite neemt om het eens duidelijk uiteen te zetten.

Gat in De markt  Katan vond het ook noodzakelijk om een boek 

te schrijven omdat mensen veel dingen verkeerd doen op het gebied 
van voeding. 'Ondanks dat er veel boeken over voeding op de markt 
zijn, zijn er nauwelijks boeken voor consumenten die tegelijk we-
tenschappelijk gefundeerde en concrete antwoorden geven op hun 
vragen.'
Katan legt in zijn boek uit hoe wetenschappelijk onderzoek in elkaar 
zit en waarom dat niet altijd tot duidelijke conclusies leidt. Omdat 
er niet zo verschrikkelijk veel onomstotelijk bewezen is over voeding 
en gezondheid, is het boek ook niet zo dik, schrijft hij in de inleiding. 
'Omdat je al zoveel moet doen voor je gezondheid, moeten daar geen 
nodeloze adviezen bijkomen', laat hij weten.

eye-openers  Het schrijven van het boek was voor Katan leer-
zaam, ook hij kwam voor verrassingen te staan. Dat begon met het 
hoge ijzergehalte van kroketten, frikadellen en gehakt. Hij kan nog 
steeds niet goed verklaren hoe dat zo hoog komt. Ook heeft hij lang 
gezocht naar een bewijs voor de laxerende werking van pruimen en 
heeft die niet kunnen vinden. Pruimen laxeren niet beter dan ander 
fruit. En karnemelk blijkt half zoveel vitamine B12 te bevatten als ma-
gere melk of magere yoghurt. 'Toen ik een laatste controle deed in de 
analysetabellen, vlak voordat de tekst naar de drukker ging, kwam ik 
daar tot mijn eigen verbazing achter. Ik heb zes gerenommeerde voe-
dingsmiddelentabellen geraadpleegd, maar het bleek toch echt zo te 
zijn.' De bewering dat fritessaus het cholesterolgehalte van het bloed 
verlaagt omdat het grotendeels uit water bestaat en voor de rest uit 
plantaardige olie (rijk aan onverzadigd vet) is niet nieuw, maar zal ook 
wel opvallen. En een echte eye-opener, ook voor Katan, was dat er nog 
steeds niet is aangetoond dat voeding effect heeft op de weerstand 
van het lichaam tegen infecties, behalve dan bij ondervoede kinderen 
in de derde wereld.

emotie  'Het lastige met voeding is dat het verbonden is met veel 
emotie. Dat heb ik zelf ook. Ik heb een recept van mijn moeder voor 
kippensoep. De ingrediënten, kruiden en overgeschoten stukken kip, 
koop ik op de Albert Cuypmarkt. Van een bezoek aan de Albert Cuyp 
word ik altijd al heel vrolijk. Daarna ga ik de soep maken. Dat geeft me 
een goed gevoel, de soep van mijn moeder is extra lekker en voed-
zaam. Terwijl soep niets meer is dan warm water met zout, dat schrijf 
ik ook in mijn boek. Dus dat is waar, maar de gevoelens die ik erbij 
heb zijn ook waar. Wetenschap gaat niet over gevoelens, maar met 
beide waarheden heb je te maken in dit vak.'

Consistente booDsChap  Katan zegt dat er maar sporadisch 
nieuwe feiten over voeding en gezondheid boven tafel komen op basis 

Mitsen en maren maken niet geliefd
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van onderzoek. De boodschap voor een gezonde voeding verandert 
eigenlijk al jaren niet zoveel, uitgezonderd de adviezen voor het 
laagvetdieet en de recente nadruk op groente- en fruitgebruik. Wel 
worden bepaalde adviezen overbodig door wijzigingen in het voe-
dingspatroon. Zo eten Nederlanders tegenwoordig zo weinig eieren 
en schaal- en schelpdieren dat waarschuwingen tegen cholesterolrijke 
voedingsmiddelen overbodig zijn geworden.

overGewiCht  Katan heeft in zijn boek ook een hoofdstuk aan 
overgewicht gewijd. Het is het onderwerp waar hij zich de komende 
jaren mee bezig zal houden bij de VU. Overgewicht vindt hij een moei-
lijk gebied, het moeilijkste tot nu toe in zijn carrière, maar ook intel-
lectueel het meest uitdagende. 'Het is een olifant met veel poten, die 
allemaal op verschillende plekken staan en er is heel moeilijk grip op 
te krijgen. Het is hét grote probleem van deze tijd. Wil je het probleem 
aanpakken dan grijp je al gauw diep in in het leven van mensen. Dat is 
een grote barrière, net als bij de bestrijding van het klimaatprobleem. 
In feite is overgewicht de andere kant van het klimaatprobleem: we 

verbranden enorme hoeveelheden fossiele brandstof om zelf meer 
brandstof op te kunnen slaan als buikvet', filosofeert hij.
Een snelle oplossing voor het probleem is er niet. 'Vrijwel geen van de 
aanbevolen leefstijlinterventies ter preventie van overgewicht is empi-
risch getest volgens de normen van de evidence-based medicine. Daar 
moeten we niet te lang over zeuren, we moeten nu onmiddellijk begin-
nen met onderzoek. Uitstel van onderzoek stelt ook een oplossing uit.’

Wat is nu gezond? Fabels en feiten over voeding. Prof. Dr. Martijn Katan. Uitgeverij Bert 
Bakker, 2008. 198 pagina's. ISBN 978 90 351 3133 0.

Onderzoekers moeten vaker 
in debat over controversiële 

onderwerpen

Martijn Katan studeerde chemie en biochemie aan de 
Universiteit van Amsterdam waar hij in 1977 bij professor 
Piet Borst promoveerde. Daarna was hij 30 jaar verbonden 
aan de afdeling Voeding en Gezondheid van Wageningen 
Universiteit. Van 1985 tot 1998 was hij bovendien bijzonder 
hoogleraar aan de medische faculteit van de Universiteit 
van Nijmegen en van 1998 tot 2003 directeur voeding en 
gezondheid van het Wageningen Centre for Food Sciences. 
In 2003 ontving Katan de European Nutrition Award.
In 2005 benoemde de KNAW Katan tot akademiehoogle-
raar. Katan doet in die functie onderzoek naar voeding en 
overgewicht vanuit het instituut voor gezondheidsweten-
schappen aan de VU in Amsterdam.
Katan ontdekte dat in koffie die zonder papieren filter werd 
gezet, een stof zat (cafestol) die het cholesterol en de kans 
op een hartinfarct verhoogt. Ook ontdekte hij samen met 
zijn promovendus Ronald Mensink dat de zogenaamde 
transvetzuren het slechte LDL-cholesterol in het bloed ver-
hogen en het goede HDL-cholesterol verlagen. De laatste 
jaren heeft hij veel onderzoek gedaan naar B-vitamines.
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