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  , die de
leerstoel Medische Voedingsleer

aan de Rijksuniversiteit Groningen
bezet, hield een pleidooi voor de fysi-
ologie versus de epidemiologie, waar-
bij hij in het bijzonder de aandacht
vroeg voor het belang van biomerkers
in stofwisselingsprocessen. ‘Hoe vroe-
ger we in het leven van mensen stof-
wisselingsindicatoren herkennen
waarvan we de effecten voor de
gezondheid kennen, hoe beter we
kunnen aangrijpen in ziekten of kun-
nen doen aan preventie.’ Als de voor-
spelling van Vonk klopt, komt er in de
toekomst een personalized dynamic

intervention tool waardoor op indivi-
dueel niveau de status van de gezond-
heid en de benodigde interventie kan
worden bepaald. De input die hier-
voor per persoon nodig is, bestaat uit:
de genetische make up van een per-
soon, metabole factoren, biomerker-
data, dagelijkse bewegingsgwoonten
en voedingsinname. Daarnaast moe-
ten milieuaspecten in ogenschouw
worden genomen. ‘Als output krijg je
dan een gepersonaliseerd leefstijlad-
vies’, aldus Vonk, die vervolgens zijn
stelling poneerde: ‘In 2015 zullen we
generieke (simpele) voedingsadviezen
hebben, maar daarnaast krijgen we

een personalized dynamic interven-
tion tool.’ En passant gaf hij ook nog
een visie op de huidige Schijf van Vijf
waarin volgens hem ook sociale en
duurzaamheidsaspecten moeten wor-
den aangebracht. ‘De boontjes in het
groentevak zijn niet duurzaam als ze
het hele jaar uit Egypte moeten
komen.’

Collega (leerstoel)professor Jaap Sei-
dell van de Vrije Universiteit Amster-
dam, zei dat hij ‘er niet aan moet den-

ken dat in 2015 iedereen zo met zijn
gezondheid bezig is. Ik vind dat we via
de overheid en de bedrijven aan
public health moeten doen, waardoor
we zo’n systeem niet nodig hebben.’
Collega (leerstoel)professor Hans
Brug van het Erasmus Medisch Cen-
trum in Rotterdam was wat milder
gestemd: ‘Een individueel advies is
beter dan een generiek advies, maar je
kunt dit pas geven als er ook daadwer-
kelijk een behandeling nodig is. Nu
zien we dat voedingsadviezen maar
mondjesmaat worden opgevolgd. Ik
wil er voor pleiten om ook de omge-
ving te veranderen.’

Vanuit de zaal onderstreepte epide-
mioloog Daan Kromhout het belang
van public health. ‘Met simpele en
persoonlijk gerichte adviezen denk ik
dat we tachtig tot negentig procent
van diabetes type 2 kunnen voorko-
men.’ Onderzoeker Peter Zock van
Unilever bevestigde de stellingname
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Discussie

van Roel Vonk: ‘Ik denk dat het over-
grote deel van diabetes en complica-
ties rond overgewicht te voorkomen is
door algemene en persoonlijke advie-
zen. Maar dit lukt alleen als de advie-
zen ook echt worden opgevolgd, en de
vraag is of het wel terechtkomt bij de
mensen die het het hardst nodig heb-
ben, bijvoorbeeld in de lagere sociaal-
economische klasse. Persoonlijke
adviezen zouden nuttig kunnen zijn
omdat ze op de persoonlijke omstan-
digheden en eigen stijl zijn aangepast,
en daardoor aantrekkelijker zijn voor
de “ontvangers”. Maar ik betwijfel
sterk of aanpassing hiervan aan de
genetische opmaak zinvol is. De
invloed van genen op de relatie leef-
stijl-gezondheid is vooralsnog erg
onduidelijk en niet erg groot. Belang-
rijker zijn de verschillen tussen men-
sen in het fenotype, bijvoorbeeld hoe
dik iemand is en het gedrag en de
gedragsvoorkeuren.’

Ook Joke Hammink, die namens het
Voedingscentrum op de stelling
inging, onderschreef de gedachte van

Vonk: ‘Hoe meer toegespitst we infor-
matie kunnen geven, hoe meer
gezondheidswinst we kunnen halen,
maar de generieke adviezen zullen van
kracht blijven. Ze hebben een belang-
rijke functie bij de bewustwording.’
En ze voegde eraan toe dat het geven
van persoonlijk advies al op de ‘harde
schijf ’van het Voedingscentrum staat.
‘We moeten er wel voor waken dat
niet de commercie met systeempjes
voor persoonlijk advies op de loop
gaat, bijvoorbeeld door eenvoudige
analyse van bloedmonsters, op grond
waarvan voedingsadviezen worden
gegeven, waardoor de ontvanger van
de regen in de drup komt.’

Persoonlijk advies    Ook Hans
Brug hield tijdens zijn lezing een klein
pleidooi voor een vorm van voedings-
communicatie die steeds meer ‘op
maat’ is gemaakt, in plaats van alleen
generiek. Hij benadert het onderwerp
echter vanuit zijn aandachtsgebied
Voedingsgedrag. Brug vindt dat aan
interventies een goed plan ten grond-
slag moet liggen. ‘Als je aan gezond-
heidseducatie en gezondheidspromo-
tie wilt doen, dan moet je altijd plan-
matig te werk gaan, en dat betekent
ook dat je zoveel mogelijk evidence
based werkt.’ Hij bracht naar voren
dat er in de praktijk bij het uitvoeren
van (gezondheids)campagnes te vaak

rechtstreeks vanuit een idee of theorie
implematie plaatsvindt. ‘Onderzoek
waarin gecontroleerde trials plaats-
vinden om de werking van een cam-
pagne-inhoud te beproeven, wordt
meestal overgeslagen. Dat is gek. Je
gaat toch ook geen aidsmedicijn aan
de bevolking van Afrika uitdelen als je
niet weet of het werkt. Er is vaak meer
tijd nodig voor onderzoek.’ Volgens de
stelling die hij naar voren bracht, zijn
‘gedrags- en gedragsveranderingsthe-
orieën niets meer of minder dan het
gecomprimeerde bewijs over wat wel
en niet kan werken in gezondheids-
voorlichting- en opvoedingsinterven-
ties. Het Voedingscentrum zou veel
intensiever en systematischer gebruik
moeten maken van dit soort theorie-
ën.’

Communicatiemanager Jacqueline
Vink die namens het Voedingscen-
trum reageerde, plaatste  haar vraagte-
kens bij de praktische uitvoerbaarheid
van de door Brug voorgestelde aan-
pak. ‘We moeten voorkomen dat we te
lang moeten wachten met het uitvoe-
ren van interventies, dat we steeds
met de armen over elkaar blijven zit-
ten, terwijl we iets kunnen doen. Het
effect van een landelijke tv-spot is
vooraf niet te onderzoeken. Een theo-
rie moet ook praktisch in het gebruik
zijn.’

Brug voorziet verder dat in de toe-
komst het accent in de voedingscom-
municatie wordt verschoven van
papier- en printmedia naar internet.
‘Ook zal er meer voedingsinformatie
in lokale en specifieke settings worden
gegeven in plaats van via de massame-
dia. En de onderwerpen zullen niet
alleen op de persoon, maar ook op de
omgeving betrekking gaan hebben,
dat wil zeggen dat gezond gedrag door
de omgeving wordt gefaciliteerd’,
aldus de voorspelling van Brug.

Regelgeving    Jaap Seidell bena-
drukte vanuit zijn leerstoel Voeding
en Gezondheid in zijn lezing het
belang van goede wet- en regelgeving
om gezond gedrag in de bevolking te
bereiken, omdat hij geen vertrouwen
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heeft in het zelfregulerende vermogen
van de levensmiddelensector alleen.
‘Ik heb vijf jaar met vertegenwoordi-
gers van de industrie om de tafel geze-
ten, maar mijn indruk is dat we nog
maar weinig zijn opgeschoten als het
gaat om het (vrijwillig) bereiken van
een gezondere voeding, de goede initi-
atieven daargelaten’, aldus Seidell.

Hij illustreerde zijn betoog met
voorbeelden van media-uitingen van
voedingsmiddelenbedrijven. Een paar
jaar geleden zeiden de makers van
king size candy bars publiekelijk dat
ze het initiatief zouden nemen om de
grootte van hun producten te reduce-
ren, vanuit een gezondheidsperspec-
tief, in het bijzonder overgewicht.
Anno nu merkt Seidell op dat de grote
candybars in tweeën zijn geknipt -
twee kleinere porties in één verpak-
king - maar de communicatie erover
is nog steeds gericht op het eten van
beide stukken. ‘Het bedrijfsleven
wordt afgerekend door de aandeel-
houders, daarom moeten overheid en
consumentenorganisaties een belang-
rijke rol spelen bij de regulatie van de
voedingsmiddelenindustrie. Als ik de
beloftes en verwachtingen die sommi-
ge fabrikanten hebben gedaan na ga,
dan spreek ik nu van respectloosheid.’

Boudewijn Breedveld benadrukte
namens het Voedingscentrum het
belang van de dialoog. ‘We moeten
ook oppassen dat er niet te scherpe
regels komen die zelfs tegen je zouden
kunnen werken’, aldus Breedveld.
‘Gehaktballen in de winkel bevatten
nu al minder vet dan ze volgens de
wet zouden mogen bevatten.’ Vanuit
de zaal reageerde ook Ria Westendorp
van het ministerie van VWS: ‘Het is
wel van belang dat we kunnen ver-
trouwen op de regelingen die de
levensmiddelenindustrie maakt. Dat
geldt bijvoorbeeld voor een logo als Ik
kies bewust. Dat moet wel kloppen
zodat de consument erop kan ver-
trouwen. Maar we moeten ons ook
realiseren, bijvoorbeeld als het gaat
om overgewicht, dat de samenleving
niet helemaal maakbaar is. Ik denk
dat we elkaar op onze acties moeten

aanspreken en samen moeten optrek-
ken.’

Seidell bevestigde dat hij wel good-
will van de industrie ziet, maar nog te
weinig naar zijn zin. ‘Er zijn verre-
gaande afspraken gemaakt over mar-
keting en reclame die is gericht op
kinderen. Slechts vijf procent van de
bedrijven blijkt er volgens onderzoek
iets aan te doen. Ook op het gebied
van research en markting gebeurt er
maar weinig als het gaat om het
gezonder maken van het assortiment.
Er is gewoon geen discussie.’

Namens fabrikant Pepsico merkte
Cees-Jan Adema op dat de serieuze
bedrijven wel weten wat de consu-
ment doet. ‘Als we nu niet ingrijpen
op het gebied van R&D en in onze
marketing, dan vissen we over vijftien
jaar achter het net. Natuurlijk houden
we ons aan de codes die we onder-
schrijven als het gaat om kinderrecla-
me of marketing. Flippo’s komen er
dus niet meer in.’

Jaap Seidell: ‘Het is niet altijd zo
zwart-wit, maar het probleem is dat
sommige bedrijven wel spontaan bij-
voorbeeld transvet uit hun producten
halen en anderen niet. Er blijkt echter
een correlatie te zijn met het eruit
halen als het volgens de regelgeving
wel moet.’

Balansdag    De vierde hoogleraar
die een lezing hield, was Kees de Graaf
die op dezelfde dag als de netwerkbij-
eenkomst zijn inaugurele rede uit-
sprak. Op pagina 18 is hiervan een
weerslag te vinden, waarin hij ingaat
op mechanismen rond honger en ver-
zadiging. De discussie die De Graaf
tijdens de kennisnetwerkdag opwierp,
ging onder meer over de Balansdag
van het Voedingscentrum. Is dat een
top of een flop? ‘Overconsumptie
gebeurt vaak onbewust’, aldus De
Graaf. ‘Mensen herkennen soms over-
consumptiemomenten en ze compen-
seren slecht voor overvoeding. Met
meer kennis zouden ze hier wat aan
kunnen doen. Dit pleit voor de
Balansdag. Daar staat tegenover dat
het Balansdag-idee het eten meer cog-

nitief kan maken en daardoor minder
natuurlijk. Daarbij zou het kunnen
aanzetten tot lijngedrag en dat kan als
het ontspoort, ontaarden in eetstoor-
nissen.’ Zijn conclusie is dan ook dat
er verder onderzoek naar het effect
van de Balansdag nodig is, wat een
van de redenen is dat het Voedings-
centrum zijn leerstoel in het leven
riep. Hans Brug, die op De Graaf rea-

geerde, sloot zich hierbij aan. ‘We
kunnen pas zeggen of het een top of
een flop is als er meer onderzoek naar
gedaan is.’ Jaap Seidell sprak zijn twij-
fels uit over het effect. ‘Nu heeft onge-
veer de helft van de Nederlanders al
last van overgewicht. Ik vraag me af of
mensen die het nodig hebben voor
zichzelf kunnen schatten hoe ze moe-
ten omgaan met zo’n Balansdag.’ Vol-
gens De Graaf is er reden genoeg om
somber te zijn, maar ook dikke men-
sen kunnen inschatten dat ze over-
consumeren, vindt hij. ‘En de Balans-
dag is niet het enige instrument dat
ons ter beschikking staat’, aldus 
De Graaf.
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