
‘Waarom eet de consument wat hij eet en 
waarom is dat zo moeilijk te veranderen?’

Hoe bent u in de voedingswereld 
terecHt gekomen? 
‘Wander dieetvoeding in Uden heeft mij 
destijds uitgenodigd een wetenschappelijke 
afdeling op te zetten over Voeding & Gezond-
heid met de focus op sportvoeding. Ik heb 
Lichamelijke Opvoeding gestudeerd en was 
toen hoofd opleidingen bij de Nederlandse 
Atletiek Unie. Mijn belangstelling gaat uit 
naar fysiologische achtergronden van training 
en herstel en daardoor ook naar voeding. 
De enorme invloed van eten en drinken op 
het functioneren van het lichaam bij enorme 
zware inspanningen vind ik boeiend en 
daarom is het niet gek dat mijn promotieon-
derzoek in Maastricht daarvan in het teken 
stond. We toonden aan dat Tour de France 
wielrenners alleen kunnen functioneren met 
ondersteuning van drinkvoeding. Dit was een 
doorbraak, want bevindingen uit de praktijk, 
met name in de sport, lopen vaak voor op 
de wetenschap. We vergeleken gevarieerde 
uitgebalanceerde voeding met dezelfde voe-
ding aangevuld met supplementen en zagen 
enorme verschillen in prestatievermogen en 
herstel. De verschillen waren zo groot dat 
iemand uit de supplementengroep zegevie-
rende als winnaar op de kol van de eerste ca-
tegorie op de tour terwijl in de andere groep 

een wielrenner onderaan de berg afstapte. 
Dorstlessers voor sporters waren eigenlijk de 
eerste categorie functionele voedingsmidde-
len met gedegen wetenschappelijke achter-
gronden over de werking op de markt ooit.’ 

wat is een mijlpaal in uw carrière? 
‘Een belangrijk resultaat was het aantonen 
dat het gebruik van vloeibare voeding en 
energiedranken de Nederlandse prijs in de 
sportgeneeskunde opleverde. Een mijlpaal in 
het algemeen vind ik de nieuwe voedingswet-
geving in Europa over gezondheidsclaims en 
Novel Food regelingen. Stoffen in de voeding 
die geen consumptiegeschiedenis hebben 
mogen niet meer zomaar verkocht worden. 
Ik ben nu bezig met programma Vercoulen, 
dat uitgeschreven is door overkoepelende 
organisatie Agro Food Communicatie (AFC) 
om verregaande mate van versnippering in 
initiatieven en kennis tegen te gaan. In de 
sector gezondheid en voeding zijn weten-
schappelijk opgeleiden vaak na 1 à 2 jaar weg 
doordat ze een andere cultuur ondervinden 
dan waarin zij opgeleid zijn. HBO is niet 
WO, maar staat wel dichter bij de praktijk en 
daarom is het belangrijk kennis te verbinden 
door hogescholen actief te betrekken in het 
academische programma. Je kunt via deze 

De passie van…

weg producten maken die beter bij de con-
sument passen en problemen in een eerder 
stadium herkennen. Bovendien bespaar je 
veel geld door vroeg te signaleren dat een 
ingrediënt in een product niet werkt.’ 

wat wilt u nog onderzocHt zien? 
‘Zelf wil ik onderzoeken waarom de consu-
ment eet wat hij eet en waarom dat zo moei-
lijk te veranderen is. Verder wil ik meer weten 
over voedingsgedrag en –gewoonten bij 
kinderen. Ik ben op een aantal lagere scholen 
gaan praten over gezonde voeding en merkte 
dat als het over gezonde voeding gaat, dat 
invloed van ouders op kinderen gering is. 
Anderzijds heb ik gemerkt dat kinderen wel 
in staat zijn de ouders op te voeden door hen 
te vertellen wat zij leren. Ik wil ook begrijpen 
waarom de klimaatverandering plaatsvindt. 
Mensen gooien het op consumentengedrag 
en de huidige economie, maar iets anders 
kan ook de grondslag zijn. Een aantal jaren 
geleden nam de algenactiviteit in de oceanen 
toe en niemand weet waarom. Kan dat door 
invloeden van buitenaf komen zoals kosmi-
sche straling? Ik vraag me af hoe dat zit.’
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