
Hans Verhagen  
‘De consument krijgt té veel informatie 
over zich uitgestort’

Waarom vindt u voeding belangrijk?
Ik denk dat voeding de belangrijkste determi-
nant is voor de gezondheid van de mens. Als 
je iets goeds wil doen voor de volksgezond-
heid, moet je volgens mij bovenal kijken naar 
de voeding. Toen ik net begon met werken 
werd bekend dat de grootste risico’s op het 
krijgen van kanker in de eerste plaats roken 
was en in de tweede plaatst een verkeerde 
voeding. Ik ben van mening dat een goede 
voeding je risico op ziekten zoals hart- en 
vaatziekten, diabetes, kanker en obesitas kan 
verlagen. 
Ik heb eerst in Nijmegen scheikunde ge-
studeerd met als hoofdvak toxicologie. Na 
mijn studie ben ik gepromoveerd op een 
onderzoek over voedingsmiddelentoxicolo-
gie aan de Universiteit Maastricht. Ik ben 
inmiddels geregistreerd voedingskundige én 
geregistreerd toxicoloog. Ik leid een goede 
groep, doe onderzoek, geef graag lezingen, 
zit in diverse commissies (zoals bij de EFSA), 
en publiceer wetenschappelijke artikelen en 
rapporten. 

Wat is er tegenWoordig aan de hand 
met voeding?
Er spelen veel verschillende dingen. De 
consument krijgt bijvoorbeeld ontzettend veel 
informatie over voeding over zich uitgestort. 
Ik heb laatst uitgezocht welke plaats voeding 
inneemt in de media en constateerde dat 
in ieder tijdschrift dat ik zag het onderwerp 
voeding aan de orde komt. Voeding is wat 
dat betreft net als voetbal, iedereen (w)eet 
ervan. Het feit dat er een enorme overload aan 
informatie over voeding is, betekent dat het 
actueel en big business is. Ik wil eerlijke voe-
dingsinformatie, maar niet ieder detail uit elk 
voedingsonderzoek hoeft naar buiten gebracht 
te worden. Niet alle afzonderlijke onderzoeken 
snijden evenveel hout. Er ligt een verant-
woordelijkheid bij wetenschappers om al die 
studies samen te beoordelen en daar vervol-
gens een conclusie uit te trekken. Dat helpt de 
wetenschap en de voorlichting vooruit. Verder 
blijkt bijvoorbeeld dat we niet goed eten. Uit 
het rapport Ons eten gemeten van het RIVM 
uit 2004, blijkt dat het gezondheidsrisico van 
verkeerd en te veel eten vele malen groter is 
dan dat ten gevolge van onveilig voedsel. 

De passie Van…

Wat zou u nog graag Willen doen?
Voedingsmiddelen hebben vaak goede en 
slechte eigenschappen en die wil ik in kaart 
brengen door middel van geïntegreerde risk-
benefit-analyses. Denk aan vis bijvoorbeeld; 
moeten we daar nu meer of minder van ne-
men? Vis is gezond, waarschijnlijk vanwege 
de omega-3-vetzuren, maar kan ook onge-
zond zijn doordat hij contaminanten kan 
bevatten. Je moet daarom uitrekenen hoe je 
de voor- en de nadelen tegen elkaar afweegt. 
Dat hebben we bij het RIVM in het geval van 
foliumzuur gedaan en daaruit blijkt dat de 
winst groter is dan de risico’s. Hetzelfde kun 
je doen bij vis of pesticiden op groente en 
fruit. Hier ligt een echte uitdaging voor de 
toekomst.
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