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	 	 			aandacht	voor	de	
	 	wereldwijde	voedingsproble-
matiek.	Zo	wordt	inmiddels	alge-
meen	geaccepteerd	dat	obesitas	een	
wereldwijd	probleem	is,	niet	alleen	
in	de	welvarende	landen,	maar	ook	
in	ontwikkelingslanden.	Daar	blijkt	
het	niet	alleen	een	probleem	van	de	
welgestelden,	maar	vooral	ook	van	
de	armen.	Ook	ondervoeding	en	kin-
dersterfte	horen	onverminderd	tot	de	
grote	problemen.	Ondanks	de	in	2000	
opgestelde	Millenium	Development	
Goals	van	de	Verenigde	Naties	(VN),	
is	er	sindsdien	maar	weinig	verbeterd.	
Het	achterblijven		bij	deze,	aan	voe-

ding	gerelateerde	VN-doelstellingen	
voor	het	uitbannen	van	honger	(food	
insecurity)	en	het	behoud	van	een	
duurzame	leefomgeving	(sustainable	
environment),	werd	in	vaak	scherpe	
bewoordingen	aan	de	orde	gesteld.	In	
veel	ontwikkelingslanden	is	zelfs	spra-
ke	van	een	‘driedubbele’	voedingslast,	
als	ook	de	voedingsgerelateerde	HIV/

AIDS-problematiek	wordt	meegeteld.
Ook	kwam	het	rapport	van	de	Werel

dgezondheidsorganisatie	(WHO)	over	
de	relatie	tussen	voeding	en	het	risico	
op	chronische	ziekten	uitgebreid	aan	
bod,	want	ook	op	dit	punt	is	sprake	
van	een	sterk	gevoel	van	urgentie:	
‘We	kennen	de	oorzaken;	we	weten	de	
oplossing,	maar	er	gebeurt	te	weinig;	
als	dit	zo	doorgaat	stevenen	we	af	op	
een	wereldwijde	ramp	met	ziektekos-
ten	die	niet	of	nauwelijks	nog	te	dra-
gen	zijn.	Preventie	is	de	enige	optie	
om	dit	binnen	de	perken	te	houden’,	
aldus	dr.	Beaglehole,	directeur	van	het	
Department	of	Chronic	Diseases	and	
Health	Promotion	van	de	WHO	in	
Geneve.	

Een	ander	‘keyword’	op	het	congres	
was	‘transition’.	Hierbij	gaat	het	om	
de	snelle	(wereldwijde)	veranderingen	
in	voedselkeuze	en	-patronen,	die	
het	gevolg	zijn	van	technologische	

ontwikkelingen	en	economische	en	
demografische	factoren.	In	de	(meer)	
westerse	landen	gaat	het	vooral	om	
een	overgang	van	traditionele	naar	
gemaksvoeding,	en	naar	een	meer	
‘chaotisch’	eetpatroon.	In	ontwik-
kelingslanden	speelt	verdringing	van		
traditionele	voedingsbronnen	en	
lokale	voedselsystemen	door	‘westerse’	
producten	en	voedingsgewoonten	een	
rol.	Deze	ontwikkelingen	voltrekken	
zich	in	relatief	hoog	tempo	en	lijken	
ook	te	zijn	gerelateerd	aan	de	proble-
matiek	van	onder-	én	overvoeding.

‘Nieuwe’ wetenschap    Veel	
aandacht	kreeg	het	New	Nutrition	
Science	Project,	een	initiatief	van	een	
aantal	wetenschappers	onder	leiding	
van	professor	Leitzmann	en	IUNS-
president	professor	Wahlquist,	en	
de	publicisten	Tim	Lang	en	George	
Cannon,	allen	ondertekenaars	van	
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de	zogenoemde	‘Giessen	declaration’.	
Sommige	onderdelen	daarvan	klin-
ken	nogal	zweverig	(planetary	versus	
anthropocentric	health),	maar	het	
draait	hierbij	om	een	meer	holistische	
benadering	van	voeding.	Daarbij	is	er	
niet	alleen	aandacht	voor	de	‘tradi-
tionele’	biologische	en	fysiologische	
aspecten	van	de	voedingswetenschap,	
maar	wordt	er	wat	meer	accent	gelegd	
op	sociale	en	milieufactoren	(zoals	
ecosystemen).	Zo	staat	het	advies	
om	meer	vis	te	eten,	dat	fysiologisch	
en	voedingskundig	is	onderbouwd,	
op	gespannen	voet	met	een	duur-
zame	visvangst	en	visproductie.	Ook	
resulteren	landbouwsubsidies	(nu	en	
in	het	verleden)	nogal	eens	in	een	
verstoorde	balans	tussen	de	prijs	en	
beschikbaarheid	van	voedsel	op	lokaal	
niveau,	en	een	bedreiging	voor	de	
houdbaarheid	van	lokale	voedselsy-
stemen.

	
Innovatieve oplossingen    Voor	
de	gesignaleerde	voedsel-	en	voe-
dingsproblemen	in	de	verschillende	
workshops	en	voordrachten	kwamen	
al	dan	niet	innovatieve	oplossingen	
voor	deze	problemen	uitgebreid	aan	
de	orde.	

In	verschillende	presentaties	werd	
ingegaan	op	de	verbetering	van	de	
voedselconsumptie	en	voedingstoe-
stand	van	de	bevolking	in	ontwikke-
lingslanden	door	interventieprogram-
ma’s.	Dit	betreft	vooral	interventies	
gericht	op	kinderen,	bijvoorbeeld	
door	middel	van	voedselverrijking,	
suppletie	en	het	bevorderen	van	de	
groente-	en	fruitconsumptie.	

Als	het	ging	om	voedinggerelateerde	
gezondheidsrisico’s	kwamen	functi-
onal	foods	aan	bod,	als	een	typisch	

westerse	‘innovative	solution’.	In	een	
door	Unilever	georganiseerde	work-
shop	werden	de	voorlopige	resultaten	
van	trials	met	een	bloeddrukverla-
gende	zuiveldrank	(op	basis	van	pep-
tiden)	gepresenteerd.	De	resultaten	
zijn	vooralsnog	bescheiden:	een	rela-
tief	gering,	maar	wel	significant	effect	
op	de	diastolische,	maar	niet	op	de	
systolische	bloeddruk,	na	acht	weken	
interventie	bij	personen	met	een	
lichtverhoogde	bloeddruk.	Er	werd	
benadrukt	dat	een	geringe	verlaging	
van	de	bloeddruk	op	populatieniveau,	
met	1-3	mm	Hg,	wel	degelijk	gezond-
heidswinst	oplevert,	maar	het	is	nog	
de	vraag	of	dit	de	individuele	consu-
ment	kan	overtuigen.	

Paulus	Verschuren	van	Unilever	
ging	in	zijn	voordracht	in	op	de	vraag	
voor	wie	functional	foods	nuttig	zijn,	
maar	de	grens	werd	door	hem	wel	
erg	breed	getrokken.	Het	ging	hierbij	
zowel	over	verrijkte	producten	in	
ontwikkelingslanden,	als	om	pro-
ducten	die	bijdragen	aan	een	gezond	
en	gelukkig	leven,	‘looking	good’	en	
‘feeling	good’	volgens	het	Unilever	
Vitality	concept.	De	vraag	dringt	
zich	hierbij	op	of	hiermee	het	onder-
scheid	tussen	functionele	en	normale	
voeding	niet	wat	al	te	vaag	wordt	en	
mogelijk	ook	verwarrend	voor	de	
consument.		

Verantwoordelijkheid obesitas    
In	een	paneldiscussie	met	vertegen-
woordigers	van	de	voedingsmiddelen-
industrie	en	wetenschappers,	kwam	
de	vraag	op	tafel	wie	verantwoordelijk	
is	voor	de	obesitasproblematiek.	
Daarbij	werd	vooral	ingegaan	op	de	
rol	van	de	overheid	en	de	industrie,	
de	consument	zelf	bleef	buiten	schot.	
Dit	leverde	een	aardige	discussie	op	
dank	zij	de	prikkelende	vragen	van	
voorzitter	Philip	James	van	de	Interna-
tional	Obesity	Taskforce,	zij	het	dat	
er	weinig	nieuwe	gezichtspunten	
naar	voren	kwamen.	Onderzoeker	
Marion	Nestlé	hekelde	zowel	de	rol	
van	de	(Amerikaanse)	politiek	als	die	
van	de	industrie:	landbouwsubsidies	
en	fiscale	maatregelen	bevorderen	

vooral	de	consumptie	van	ongezonde	
voeding,	en	de	industrie	is	vooral	
geïnteresseerd	in	het	verkopen	van	
méér	producten.	Ze	vroeg	zich	af	wat	
de	eigen	verantwoordelijkheid	van	de	
consument	voor	zijn	gezondheid,	en	
een	persoonlijke	voedselkeuze	van	de	
consument,	nog	voor	kunnen	stel-
len	met	al	het	reclamegeweld	in	de	
media.	Voor	haar	is	niet	de	vraag	óf	
de	politiek	moet	optreden,	maar	hoe!	

De	industrie	ziet	weinig	heil	in	
regelgeving	(alleen	als	andere	opties	
niet	blijken	te	werken)	en	kiest	voor	
zelfregulering.	Dit	geloof	in	zelfregu-
lering	werd	in	de	discussie	zeker	niet	
door	iedereen	gedeeld.	De	voedings-
middelenindustrie	ziet	zich	als	deel	
van	het	probleem,	maar	kan	hierdoor	
ook	bijdragen	aan	een	deel	van	de	
oplossing.	Consumenten	blijken	-	
volgens	een	in	de	discussie	geciteerd	
Amerikaans	onderzoek	-	vooral	veel	
van	de	overheid	te	verwachten.	Maar	
het	is	ook	de	vraag	of	in	een	neolibe-
rale,	globale	markt	de	overheid	of	de	
politiek	nog	wel	bij	machte	is	het	tij	
te	keren.	Duidelijk	was	dat	alle	par-
tijen	een	verantwoordelijkheid	voe-
len	voor	het	bevorderen	van	‘public	
health’,	maar	dat	er	een	spanningsveld	
blijft	tussen	privaat	en	algemeen	
belang.

Ontwikkelingen    ‘Echt’	weten-
schapsnieuws	valt	op	dit	soort	grote	
congressen	meestal	niet	of	nauwe-
lijks	te	noteren.	Wel	waren	er	goede	
overzichtsverhalen	en	‘state	of	the	
art’	voordrachten	te	beluisteren	over	
actuele	thema’s	en	ontwikkelingen.	
Daarnaast	biedt	zo’n	bijeenkomst	
ruime	gelegenheid	voor	ontmoeting	
en	interactie.	Dat	was	in	Durban	niet	
anders.	Er	was	een	boeiende	voor-
dracht	van	de	Danone-prijswinnaar	
professor	Barker	van	de	universiteit	
van	Southampton	in	het	Verenigd	
Koninkrijk	over	de	effecten	van	
voeding	op	de	foetale	en	postnatale	
ontwikkeling,	en	de	consequenties	
daarvan	op	het	ziekterisico	in	het	
latere	leven.	Zijn	hypothese	wordt	
inmiddels	ondersteund	door	meer	

Landbouwsubsidies  

bevorderen vooral consumptie van 

ongezonde voeding



voeding nu | december 2005 | nummer 12	 13 

data.	Deze	heeft	betrekking	op	ver-
schuivingen	(adaptaties)	in	metabole	
en	fysiologische	‘prioriteiten’	tijdens	
de	foetale	ontwikkeling,	en	tijdens	de	
eerste	levensfase	na	de	geboorte,	als	
functie	van	het	voedselaanbod	(en	de	
energie).	Foetale	groei	heeft	de	hoog-
ste	prioriteit,	maar	bij	een	stagneren-
de	energietoevoer	gaat	dit	ten	koste	
van	de	ontwikkeling	van	het	vaatstel-
sel,	de	nierfunctie	(minder	nefronen)	
en	leidt	dit	tot	metabole	disregulatie	
(insulineresistentie),	met	alle	gevolgen	
van	dien	op	latere	leeftijd.	Geforceerde	
groei	na	de	geboorte	blijkt	ongunstig:	
baby’s	met	een	relatief	laag	geboor-
tegewicht	(‘small	for	gestational	age’)	
hebben	meer	aanleg	tot	vetaccumula-
tie	bij	een	te	hoge	energie-inneming	
in	de	postnatale	periode	(‘adiposity	
rebound’)	en	dit	lijkt	geassocieerd	met	
een	hoger	risico	op	chronische	ziekten	
in	het	latere	leven.	

Het	onderwerp	epigenetica	kwam	
ook	uitvoerig	aan	de	orde	in	de	voor-
dracht	van	professor	Mike	Gibney	
van	het	Trinity	College	in	Dublin.	Het	
gaat	hierbij	om	de	ontwikkeling	van	
meerdere	fenotypes	uit	één	genotype	
onder	invloed	van	omgevingsfacto-
ren,	zoals	de	voeding.	De	metabole	
consequenties	en	gezondheidseffecten	
van	polymorfismen	(genetische	vari-
atie)	zijn	nog	grotendeels	onbekend	
en	vereisen	nog	kostbare	en	groot-
schalige	onderzoeken	vóór	hierover	
conclusies	zijn	te	trekken.	Het	nutri-
genomicsonderzoek	kent	bovendien	
nog	de	nodige	technische	problemen.	
Een	boeiende	toepassing	van	dit	type	
onderzoek	handelde	over	het	effect	
van	polymorfismen	in	het	∆-9	desa-
turase	enzym	(SCD)	dat	stearinezuur	
omzet	in	oliezuur,	van	dr.	Ntambi	van	
de	Universiteit	van	Wisconsin.	Dit	
enzym	blijkt	betrokken	bij	de	balans	
tussen	vetzuurverbranding	en	-opslag.	
Overexpressie	van	het	SCD-1	poly-
morfisme	leidt	bij	muizen	tot	vet-
zucht.	Verschillende	voedingsfactoren	
blijken	dit	enzympolymorfisme,	dat	
ook	bij	de	mens	voorkomt,	te	modu-
leren.	Nader	onderzoek	zal	moeten	
uitwijzen	of	er	inderdaad	een	relatie	

is	met	obesitas.	

Onderzoeksmethoden    Ook	
waren	er	interessante	voordrachten	
over	de	methodologie	van	het	(epide-
miologisch)	voedingsonderzoek,	en	
de	dilemma’s	die	er	zijn	bij	gecontro-
leerde	interventiestudies.	Naarmate	
een	studie	meer	gecontroleerd	wordt	
uitgevoerd,	neemt	de	overeenkomst	
met	de	dagelijkse	voedingspraktijk	af.	
Er	kan,	in	zekere	zin,	worden	gespro-
ken	over	een	omgekeerd	verband	
tussen	kwaliteit	en	relevantie,	volgens	
professor	Mc.	Michael	uit	Australië.	
Het	generaliseren	van	uitkomsten	
van	‘reductionistisch’	onderzoek	
kan	leiden	tot	onjuiste	conclusies.	
Allen	Jackson	van	de	universiteit	van	
Southampton	pleitte	in	dit	kader	
voor	een	meer	integrale	onderzoeks-
benadering,	waarin	zowel	het	basale	
onderzoek	op	niveau	van	de	cel,	als	
onderzoek	in	individuen	en	op	popu-
latieniveau	een	plaats	hebben.	

Uitkomstverschillen	in	onder-
zoek	over	de	functionaliteit	en	de	
gezondheidseffecten	van	bioactieve	
stoffen	in	de	voeding	kennen	we	bij-
voorbeeld	voor	bètacaroteen,	maar	
ze	spelen	mogelijk	ook	een	rol	bij	
de	lange-	keten	visvetzuren.	Uit	een	
poster	met	recente	resultaten	van	de	
SOFA-trial	van	Ingeborg	Brouwer	van	

de	Wageningen	Universiteit	kwam	
onverwacht	naar	voren	dat	hoge	
doseringen	EPA	en	DHA	geen	effect	
hebben	op	het	hartritme	en	mortali-
teit	in	een	hoogrisico-patiëntengroep.	
Confounding	blijft	een	lastig	pro-
bleem	bij	dit	type	onderzoek	gelet	op	
de	complexiteit	van	voeding	en	het	
multifactoriële	karakter	van	de	mees-
te	(chronische)	aandoeningen.	

Methodologie	speelde	ook	een	

belangrijke	rol	in	de	workshop	over	
het	tweede	rapport	van	het	Wereld	
Kanker	Onderzoek	Fonds	(WCRF)	
over	voeding	en	kanker	dat	begin	vol-
gend	jaar	zal	verschijnen.	In	een	door	
Federation	of	European	Nutrition	
Societies	(FENS)	georganiseerde	
workshop	over	voedingsaanbeve-
lingen	in	Europa	werd,	tot	slot,	nog	
gepleit	voor	harmonisatie	van	de	
ADH’s.	EU-brede	food-based	die-	
tary	guidelines	blijken	echter		
nog	ver	weg.	

Stelt de persoonlijke  
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