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  discussieerden
in Brussel zo’n 100 wetenschap-

pers over het thema Voeding en
Gezondheid in Europa. Het doel van
de workshop was een beeld te schep-
pen van de huidige situatie en wegen
voor de toekomst te identificeren. Er
waren aparte sessies over verschillen-
de chronische ziekten en er was aan-
dacht voor diverse EU-projecten. Een
selectie van de onderwerpen die zijn
besproken, staat in dit artikel.

Ziekten
Kanker    Op het gebied van kanker
was er ruime aandacht voor het
EPIC-project (1). EPIC (European
Prospective Investigation into Cancer
and Nutrition) is het grootste cohort-
onderzoek ter wereld naar voeding en
kanker. Hierin is op gestandaardiseer-
de wijze informatie en bloed verza-
meld van een half miljoen inwoners
uit tien EU-landen, met de grootste
verscheidenheid in leefstijl en vóórko-
men van kanker. Dit megaproject
begint nu resultaten op te leveren met
tientallen publicaties per jaar, over
onder meer de rol van groenten en
fruit, voedingsvezel en rood vlees.

Hart- en vaatziekten    Van alle
chronische ziekten leiden hart- en
vaatziekten tot de meeste sterfgeval-
len. De voornaamste risicofactor voor
hart- en vaatziekten is een te hoge
bloeddruk, die daarmee op de eerste
plaats staat van doodsoorzaken in de
westerse wereld.

Graham McGregor presenteerde
data uit het Verenigd Koninkrijk,
waar het is gelukt om de consumptie

van zout in korte tijd met 0,7 gram
per dag terug te brengen (2). De par-
ticipatie van de industrie hierin is
belangrijk, omdat 80% van de zout-
consumptie uit voedingsmiddelen
komt, waarin zout verborgen zit en
dus niet door de consument is te
beïnvloeden. Opvallend is dat de con-
sument de lagere zoutgehalten in pro-
ducten niet proeft. Blijkbaar passen
de smaakpapillen zich aan. De Britse
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overheid streeft naar halvering van de
zoutconsumptie van 10-12 gram naar
6 gram per dag in 2010. Dat zou in
het Verenigd Koninkrijk tot 35.000
minder sterfgevallen per jaar moeten
leiden.

Acties    Jonathan Back van DG
Sanco (3) presenteerde het platform
Diet, Physical Activity and Health - a
European Platform for Action (4). Dit
platform is in maart 2005 van start
gegaan. Het brengt alle belangrijke
spelers in Europa bijeen die bindende
en verifieerbare afspraken willen

maken om de obesitas-trend te stop-
pen en te keren. Het langetermijn
doel van het platform is om een EU-
strategie te ontwikkelen op het
gebied van voeding, lichamelijke acti-
viteit en gezondheid. Om tot zo’n
strategie te komen, heeft de Europese
Commissie onder andere in decem-
ber 2005 een zogeheten Groenboek
gepubliceerd (5), waarop tot 15
maart commentaar kon worden gege-
ven. Van daaruit wordt straks invul-
ling gegeven aan vervolgactiviteiten,
zoals op het gebied van informatie,
opvoeding, de gezondheidszorg,
werk, school, invulling van de ‘obe-
sogene omgeving’ en richtlijnen
goede voeding.

Ook de Wereldgezondheidsorganisa-
tie (WHO), onder meer bekend van
haar Global Strategy on Diet Physical
Activity and Health (6) was aanwezig.
Francesco Branca (WHO Europa)
presenteerde de resultaten van het
eerste Food and Nutrition Action Plan
(2000-2005; 7), met obesitas en chro-
nische ziekten en deficiënties van
bepaalde microvoedingsstoffen als
prioriteit. Branca berichtte dat inmid-
dels 47 van de 52 aangesloten staten
enige vorm van een actieplan hebben
op het gebied van voeding. Tevens gaf
hij aan dat problemen bij de imple-
mentatie van plannen het gevolg zijn
van een gebrek aan coördinatie,
steun, juiste expertise en geld. WHO
Europa is thans bezig met het ontwik-
kelen van het vervolgplan 2006 tot
2010.

Jan Maat vertelde namens de
Europese vereniging van levensmid-
delenindustrieën CIAA (Confedera-
tion of Food and Drink Industries of
the EU; 8) over het in juli 2005 gelan-
ceerde Food for Life-technologieplat-
form. Dit heeft tot doel in te spelen
op de huidige trends in voeding en
gezondheid, maar werkt ook aan
voedselkwaliteit, voedselveiligheid,
duurzame productie, de consument,
etcetera. Maat gaf aan dat de land-
bouw- en levensmiddelenindustrie de
grootste tak van industrie in Europa
is. Hij benadrukte dat de rol van voe-
ding en voedsel aan veranderingen
onderhevig is: we eten anders, vaker
buitenshuis, hebben meer keuzes etc.

Aandachtsgebieden voor de indus-
trie bij het tegengaan van chronische
ziekten en bij het optimaliseren van
geestelijke en lichamelijke ontwikke-
ling en prestaties liggen volgens Maat
op het gebied van voedingsgebaseerde
strategieën. Hij ziet mogelijkheden
om doelen te bereiken door publiek-
private samenwerking. Verder bena-
drukte EUFIC, het voorlichtingsbu-
reau van de industrie (9), het belang
van zo gebalanceerd mogelijke infor-
matie aan de consument om zo het
vertrouwen van die consument te
winnen.

Toekomstig onderzoek    Er was
ruime aandacht voor onderzoek op
het terrein van voeding en gezond-
heid. Zo waren er presentaties over
genomics, onder meer in het kader
van het NUGO-project (European
Nutrigenomics Organisation; 10), en
over het ontwikkelen en gebruiken
van biomerkers. Pascal Bonnabry
(Zwitserland) wees de aanwezigen op
een oud probleem waar pas nu enige
aandacht voor is: de mogelijke inter-
acties tussen voeding en geneesmid-
delen. Hij kon dat onderwerp alleen
maar door een paar voorbeelden ver-
duidelijken, een goede illustratie van
het feit dat dit onderwerp weinig aan-
dacht heeft gekregen. Paul Finglas
(Verenigd Koninkrijk) presenteerde
het vorig jaar gestarte EuroFIR-pro-
ject (European Food Information
Resource Network; 11), een netwerk
dat beoogt een grote gevalideerde
Europese voedselinformatiedatabank
op te zetten.

Er was relatief weinig aandacht voor
voedselveiligheid, hetgeen aansluit bij
het vertrouwen dat de consument in
dat onderwerp heeft, zoals ook blijkt
uit een onderzoek van de European
Food Safety Authority (EFSA; 12).
Hoewel voedselonveiligheid tegen-
woordig een minder zwaar verlies
geeft aan volksgezondheid dan onge-
zonde (te veel, verkeerde) voeding
(zie ook het RIVM-rapport ‘Ons Eten
Gemeten’; 13), mag het niet worden
veronachtzaamd. In de toekomst

Rol van voeding en voedsel aan grote

veranderingen onderhevig

De European Cooperation in the field of
Scientific and Technical Research (COST)
(www.cost.esf.org/index.php) is een instrument
voor Europese samenwerking op het gebied van
wetenschap en technologie. COST-activiteiten
bestaan al sinds het begin van de jaren zeventig
en hebben tot doel wetenschappers bij elkaar te
brengen en netwerken op te bouwen. 

Voeding en Gezondheid was het onderwerp
van de tweede strategische workshop die door

COST werd georganiseerd. 
Vele sprekers schilderden een beeld van de

huidige trends in Europa en de rest van de
wereld waarin een gestage toename te zien is
van het aantal mensen dat lijdt aan (ernstig)
overgewicht. De incidentie van chronische ziek-
ten neemt overal toe en heeft epidemische vor-
men aangenomen. Dit alles heeft grote gevolgen
voor de volksgezondheid en de kosten die daar-
mee zijn gemoeid. 

Toename van overgewicht en chronische ziekten
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moet er aandacht blijven voor conta-
minanten, mycotoxinen en microbio-
logische bedreigingen (vooral salmo-
nella en campylobacter). Ontwik-
kelingen liggen op het gebied van
gevoeligere en snellere detectiemetho-
den en de beschikking over alarme-
ringssystemen.

Keuzes maken    Christian
Patermann van de Europese Unie
(DG Research; 14) benadrukte dat
onderzoek naar voeding en voedings-
middelen moet vernieuwen om niet
de slag met andere landen als China
en Brazilië te verliezen. Hij legde uit
dat in het 7e kaderprogramma voor
onderzoek en ontwikkeling van de
Europese Unie zowel sociale als eco-
nomische uitdagingen voorop staan.
Voedsel, landbouw en biotechnologie
worden samengebracht onder de noe-
mer van knowledge-based bio-econo-
my. Hierdoor kunnen vorderingen
worden gemaakt om voedsel veiliger,
gezonder en van een hogere kwaliteit
te maken.

Jozica Maucec Zakotnik (Slovenië)
liet een kritisch geluid horen over de
keuzes die worden gemaakt bij het
toewijzen van subsidies en refereerde
aan het Zweedse rapport Public health
aspects of the EU Common Agricul-
tural Policy (15). De Gemeenschappe-
lijke Landbouwpolitiek stimuleert
volgens dat rapport een aantal zaken
die niet passen in een strijd tegen
obesitas en chronische ziekten. Het
gaat bijvoorbeeld om subsidiëring
voor melkvet en tabak, en het niet
voor menselijke consumptie verwer-
ken van groenten en fruit om de
marktprijs hoog te houden. Dat dit
niet alleen in Europa speelt, toonde
Francesco Visioli (Italië) door te laten
zien dat ook in de VS de landbouw-
subsidies voor groenten en fruit laag
zijn in verhouding tot die voor tabak.
Zakotnik maakte nog een vergelijking
tussen de kosten voor de consument
van 100 kilocalorieën uit een appel
(€ 0,55) en uit vet (€ 0,01): “gezonde
calorieën zijn niet goedkoop”.

Toekomst    In de afsluitende discus-
sie was het uitblijven van een roep
naar sterk fundamenteel en mecha-
nistisch onderzoek opvallend, maar
niet onverwacht. Hiermee lijken
genomics en andere moderne tech-
nieken niet de prioriteit te hebben
voor het beleid.

Er werd geopperd dat we nu oplos-
singen moeten zoeken om de stijgen-
de trend te stoppen of te keren. De
uitdagingen liggen daarom bij het
maken van de juiste keuzes  en het
stellen van de juiste prioriteiten. Er
werd bevestigd dat de gezonde keuze
de makkelijke keuze moet zijn, en ook
dat elke keuze er een is met gevolgen.
Het maken van een wetenschappelijke
inschatting van de gevolgen (risks
zowel als benefits) van keuzes verdient
nu aandacht. Er zit echter nog een
groot gat tussen wetenschappers en
beleidsmakers. Er werd een voedings-
kundig vergelijk gemaakt waarin
wetenschappers heel goed een varken
vet kunnen mesten, maar dat de uit-
eindelijke uitservering voor beleids-
makers niet het varken maar de ham
is. Dit hapklaar maken, is iets wat
wetenschappers moeten leren.

Een tweede grote uitdaging voor de

toekomst ligt bij het vertalen van
wetenschappelijke kennis naar de
consument. Dit verlegt enigszins het
wetenschapsveld binnen voeding en
gezondheid in de richting van sociale
en psychologische disciplines.
Onderzoek naar consumenten en
consumentengedrag werd bedoeld,
maar niet genoemd.

Al met al betekent dit een pleidooi
voor meer uitleg van wetenschappelij-
ke kennis voor de beleidsmakers en
naar de consument. Dit vereist een

meer interdisciplinaire benadering
van voeding en gezondheid om het te
laten ‘landen’ waar het effect heeft: bij
de mens.

Op de gewetensvraag of dit niet
betekent dat de EU zich zou moeten
herbezinnen over het inzetten van
financiële steun in de agrofoodsector,
werd geantwoord dat er in 2009 
een discussie zal plaatsvinden 
over het Europese landbouwbe-
leid.
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