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engels voedingsadviseur predikt revolutie in de voedingswereld
‘voedingskundigen hebben de boot gemist’

Maurice de Jong

Traditionele voedingsboeken staan vol met 
tips hoe te eten en op welke ingrediënten 
te letten, aldus de Engelse voedingskundige 
Ian Marber. Een achterhaalde manier 
om naar voeding te kijken, meent de 
Engelsman. ‘Het gaat om de interactie 
tussen voedingsstoffen.’ Frans Kok plaatst 
enkele vraagtekens bij de opvattingen van 
de Brit.

Schol bevat veel vitamine B3. Om dit goed 
in je lichaam op te nemen heb je ijzer nodig 
en dat zit weer in broccoli. De vitamine C in 
aardappel verhoogt weer de ijzeropnamen. 
‘Je hebt gisteravond een perfect diner gehad.’ 
Aan het woord is Ian Marber, voedingsad-
viseur en auteur van het boek Supereating 
dat deze maand uitkomt in de Nederlandse 
vertaling. Het maal dat ondergetekende de 

Ian Marber: ‘De 
voedingswereld is 
vastgeroest in de 
één-stap-benade-
ring.’

ian Marber

ian marber werkt als voedingsconsultant bij 
The food doctor Clinic in Londens Holland 
Park. ook levert de gezondheidsduizendpoot 
een regelmatige bijdrage aan tijdschriften 
zoals Men’s Health en de kranten Evening 
Standard en Daily Telegraph. marber is een 
graag geziene gast op de nationale televisie 
en ook op de radio levert hij bijdragen. de 
brit schreef een aantal boeken, waaronder 
The Food Doctor Everyday Cookbook (2006) en 
The Food Doctor Diet Club (2007).
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ngels voedingsadviseur predikt revolutie in de voedingswereld
oedingskundigen hebben de boot gemist’

avond voorafgaand aan het interview at, is 
een goed voorbeeld van het Supereating-
concept dat Marber uitdacht: de interactie 
tussen voedingsstoffen zodat ze maximaal 
tot hun recht komen. Een ander voorbeeld is 
het toevoegen van citroensap vanwege het 
citroenzuur om de ijzerabsorptie te stimule-
ren. De truc is om de absorptie te allen tijde 
te versterken, waarbij je rekening houdt met 
de verschillende elementen van elke maaltijd 
en elk tussendoortje, schrijft hij in zijn boek. 
Maar dit gebeurt tot op heden nog nauwe-
lijks. 

Eén-stap-bEnadEring  De voedings-
wereld zit vastgeroest in de zogenoemde 
één-stap-benadering die in veel gezond-
heidskwesties gehanteerd wordt, aldus de 
voedingsconsultant. Het is een aanpak die 
weinig veranderingen in denkwijze vergt. 
Hoofdpijn? Neem een aspirine. Gewrichts-
pijn? Neem een ontstekingsremmer. En een 
van de bekendste voorbeelden van de één-
stap-benadering: drink bij een verkoudheid 
een glas sinaasappelsap. De neiging tot het 
rechtlijnig bekijken van voedingsmiddelen 
vormt een deel van het probleem. ‘Vitamine 
X doet Y en zit in Z. Als we er dus achter 
komen dat we meer X nodig hebben, moeten 
we meer Z eten’, schetst Marber het pro-
bleem op schematische wijze. Meer concreet: 
om meer calcium binnen te krijgen moet je 
meer zuivelproducten eten. Maar, zo simpel 
is het allemaal niet, stelt Marber. ‘In zuivel 
zit calcium, maar bijvoorbeeld ook verzadigd 
vet dat mogelijk bijdraagt aan problemen 
met het cholesterol.’ Hetzelfde geldt voor 
pure chocolade waar het positieve aspect van 
antioxidanten ondergesneeuwd raakt door 
de aanwezigheid van vet en suiker. De grote 
marketingmachines van voedingsmiddelen-
bedrijven dragen bij aan de één-stap-houding 
die heerst in de samenleving. Marketeers 
promoten de gunstige effecten van bijvoor-
beeld superfruits op de gezondheid of van 
probiotica in zuiveldrankjes. Het is slimme 
marketing, meent Marber, waar het alleen 
maar draait om zo hoog mogelijke marges. 

Voedingsbedrijven worden niet gedreven 
door voedingswaarden. Hij noemt een voor-
beeld van sappen met superfruits die tot voor 
kort op de Engelse markt waren. ‘Nu zie je de 
drankjes niet meer, omdat er geen adverten-
tiegeld meer aan wordt gespendeerd.’

supErEating-concEpt  Marbers 
concept van Supereating gaat een stap verder 
dan de één-stap-benadering die nu gangbaar 
is in de voedingswereld. Het draait allemaal 
om de relatie tussen voedingstoffen. Daarom 
is het van belang om de juiste voedingsmid-
delen te combineren. De Brit kijkt naar de 
relatie tussen voedingsstoffen: welke onder-
steunen de absorptie in het lichaam en welke 
belemmeren de opname. Ook analyseert hij 
de rol die probiotica spelen in de synthese 
van bepaalde voedingsstoffen. Centaal 
in Marbers concept staat welke andere 
voedingsstoffen in een product de opname 
van een bepaalde voedingstof (zoals ijzer) 
bevorderen en welke de absorptie juist tegen-
werken. Onderzoeken naar interacties richten 
zich vaak maar op twee of drie voedingsstof-
fen, terwijl mensen een keur hiervan opne-
men bij iedere maaltijd, aldus de Engelsman. 
‘De relatie tussen al deze voedingsstoffen 
is juist belangrijk.’ Wetenschappers hebben 
weinig onderzoek gedaan naar deze relaties, 
wat logisch is omdat het bijna onmogelijk is 
om compleet na te gaan hoe de stoffen op 
elkaar reageren, erkent Marber. 
Het Supereating-model stoelt op drie relaties: 
het zodanig combineren van voedingsmidde-

len dat het de samenwerking en harmonie tus-
sen de voedingsstoffen stimuleert. In zijn boek 
heeft Marber speciale menu’s samengesteld 
die helpen bij bepaalde kwalen, zoals stress. 
Zo zijn mineralen als fosfor en vitamine B5 
belangrijk in de omgang met stress. Voor een 
maximale opname van fosfor is vitamine D 
nodig (Marber noemt dit ‘Vrienden’), dat zit 
in bijvoorbeeld zeevruchten. Een stof die de 
opname van fosfor beperkt zijn fruitsuikers, 
ofwel ‘Vijanden’. Gestresste personen kunnen 

Drie relaties

in zijn boek onderscheidt marber drie soorten voedingsrelaties:
– voedingsstoffen hebben een wederzijds effect op elkaar. de ene stof beïn-

vloedt de werking of absorptie van de andere en omgekeerd. Ze hebben verge-
lijkbare chemische structuren en absorptiewegen. mineralen hebben daarom 
vaak een wederzijdse relatie met elkaar.

– eén voedingsstof blijft passief, terwijl de andere diens werking beïnvloedt.
– een derde stof beïnvloedt de activiteit of absorptie van voedingsstoffen.

HeT boek ‘SuPereaTing’ iS vanaf januari 

verkrijgbaar in de nederLandSe verTaLing.
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ook beter zout vermijden. Marber raadt aan de 
consumptie van rood vlees of zuivelproducten 
te reduceren tot twee stuks per week. 

VoEdingssupplEmEntEn   Het eten 
van de juiste combinatie van voedingsmid-
delen is voldoende om alle benodigde stoffen 
binnen te krijgen. Voedingssupplementen 
zijn in de meeste gevallen niet nodig. ‘Men-
sen uit de hogere- of middenklasse behoeven 
geen supplementen. Ze gebruiken ze wel, 
maar meer voor het geval dat. Armen nemen 
ze niet omdat ze te duur zijn.’ Het voorschrij-
ven van voedingsaanvullingen ziet Marber als 
de ‘ultieme één-staps-benadering’, waarvan 
hun uitwerking op andere voedingsstoffen 
niet wordt meegenomen. Voedingskundigen 
bevelen zink vaak aan om de vruchtbaarheid 
van man en vrouw te verbeteren. Aangezien 
in bijna alle voedingsmiddelen zink zit, zijn 
er volgens Marber voldoende andere oplos-
singen mogelijk. De verhoging van eiwitten in 
het dieet of het veranderen van de verhou-
ding van proteïnen, zijn enkele voorbeelden. 
De aparte inname van zink kan ook ongun-
stige invloed hebben op de absorptie van 
calcium. ‘Zo los je het ene probleem op en 
creëer je weer andere’, meent hij. 

accEptatiE  Het Supereating-concept is 
nog lang niet geaccepteerd in voedingskrin-

gen. Toen zijn boek pas uitkwam in Groot-
Brittannië, ontving hij in eerste instantie de 
nodige scepsis. Als eerste kwam die van zijn 
eigen collega’s in de Food Doctor Clinic in 
Londen. ‘Nu gebruiken ze mijn boek als refe-
rentie.’ Het kan nog wel tien jaar duren voor 
zijn theorie over voeding algemene accepta-
tie krijgt. De voedingswereld is dogmatisch 
en werkt volgens vastgeroeste protocollen. 
‘Voedingskundigen hebben de boot gemist.’ 
Marber heeft geen idee hoe dit te veranderen. 
De voedingsindustrie zou hierin mogelijk een 
belangrijke rol kunnen spelen. De voedings-
middelenindustrie draagt een grote verant-
woordelijkheid als het gaat om het aanbod 
van gezonde voeding. Het liefst ziet de Britse 
voedingskundige zo min mogelijk bewerkt 
voedsel op de markt en zo min mogelijk 
marketingclaims. Toch spannen voedings-
bedrijven zich tot het uiterste in om hun 
producten gezonder te maken. ‘Transvet was 
eerst wijdverbreid en dat hebben ze er nu 
bijna allemaal uitgehaald.’ 

ondErwijs  De voedingsrevolutie die 
Marber predikt, lijkt alleen kans van slagen 
te hebben als het onderwijs zich ermee gaat 
bemoeien. En dat is het geval. Dit jaar gaat 
hij aan het Institute for Optimum Nutrition 
in Londen, waar hij zelf ooit studeerde, les 
geven over het combineren van voedings-

‘Marber trekt te grote schoenen aan’

‘ik heb het even nagezocht, maar hij heeft wetenschappelijk nul 
gepubliceerd’, begint hoogleraar voeding en gezondheid frans 
kok van Wageningen universiteit als reactie op ian marbers 
boek ‘Supereating’ en zijn kritiek op de huidige werkwijze in de 
voedingswereld. kok: ‘Hij trekt te grote schoenen aan.’ Het con-
cept van interactie tussen verschillende voedingsstoffen is ‘al 
lang bekend en heel geldig’, meent de professor. Hij stelt dat er 
wel degelijk naar het samenspel tussen de stoffen wordt geke-
ken. Zeker als ze essentieel zijn zoals tussen ijzer en vitamine 
C of fytaat en zink. Het probleem is dat het er alleen zoveel zijn. 
‘We krijgen via onze voeding dagelijks duizenden chemische 
stoffen binnen. kijk alleen al naar hoeveel carotenoïden er zijn.’ 
die ingewikkeldheid bemoeilijkt het doen van gedegen we-
tenschappelijk onderzoek. kok vraagt zich dan ook af waar 

het wetenschappelijk bewijs is van marbers uitlatingen. kok 
onderkent het belang van matrixeffecten (interactie tussen, 
red.) van voedingsstoffen. daarom is het ook beter om voedsel 
niet (teveel) te bewerken, want dan doe je mogelijk de interactie 
tussen voedingsstoffen teniet, aldus kok. ‘juist vanwege dit 
samenspel wordt in het voedingsonderzoek nu meer geke-
ken naar het totale voedingspatroon in relatie tot de gezond-
heid. daarnaast blijft het van belang te achterhalen welke 
componenten verantwoordelijk zijn voor de goede of slechte 
gezondheidseffecten’, legt hij uit. kok vindt marber typisch zo’n 
voorbeeld van iemand ‘die de klok heeft horen luiden, maar niet 
weet waar de klepel hangt.’ kok: ‘Hij benoemt zaken die er bij 
het publiek goed ingaan, zoals “vrienden” en “vijanden” in de 
voeding van gestresste personen.’

franS kok: ‘iemand die de kLok HeefT Horen 

Luiden, maar nieT WeeT Waar de kLePeL 

HangT.’

stoffen. Hiertoe zet het instituut speciaal een 
nieuwe sectie op. Lesgeven zal ervoor zorgen 
dat het concept Supereating meer ‘main-
stream’ wordt, denkt Marber. ‘Uiteindelijk zal 
de consument de winnaar worden.’
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