
|  a
p

r
il 2010  |  n

u
m

m
e

r
 4  |

17

  |  vo
e

d
in

g
 n

u
  |

ilja arts
‘Ik wil het lab en de epidemiologie  
combineren’

Hoe kwam je in de voedingssector 
terecHt?
‘Ik begon aan een studie levensmiddelentech-
nologie in Wageningen, maar na het eerste 
jaar vond ik dat het accent te veel op produc-
ten lag, dat interesseerde me eigenlijk niet zo. 
Ik was vooral ook benieuwd naar de effecten 
van stoffen in die producten op de mens en 
ben toen overgestapt naar Humane Voeding. 
Ik ben altijd wel in technologie geïnteres-
seerd gebleven, maar dan om de werking 
van bioactieve stoffen in de mens te kunnen 
bepalen. Mijn promotie ging dan ook over 
flavo noïden uit de voeding en het risico op 
hart- en vaatziekten en kanker. Daarnaast heb 
ik een master epidemiologie gedaan.
Tijdens mijn opleiding en als aio ben ik een 
paar jaar in het buitenland geweest via ver-
schillende onderzoeksprojecten. Ik vond het 
interessant om nieuwe dingen in een andere 
omgeving te leren. Na mijn studie heb ik 
negen jaar lang gewerkt bij RIKILT (Instituut 
voor Voedselveiligheid in Wageningen). Inmid-
dels werk ik als onderzoeker en docent aan de 
Universiteit Maastricht. Ik vind het onderwijs 
leuk, zowel om een hoorcollege te geven aan 

300 eerstejaars studenten als om samen met 
1 student aan een onderzoek te werken, het is 
een verfrissende aanvulling.’ 

wat Houdt je werk precies in?
‘Momenteel zet ik een nieuwe onderzoekslijn 
op in moleculaire epidemiologie. Ik combineer 
hierbij het laboratorium met de epidemiologie. 
In feite ga ik daarmee terug naar de basis. 
Ooit is de epidemiologie uit het lab ontstaan. 
Later is epidemiologie een aparte specialisa-
tie geworden, met mensen die voornamelijk 
achter de computer zaten; met de moleculaire 
epidemiologie wordt het noodzakelijk weer 
een combinatie te maken. 
Door moderne labtechnieken (omicstechnie-
ken, high throughput-techniek) kunnen we 
gebruikmaken van profielen van biomarkers 
binnen observationele epidemiologische 
studies. Hierdoor kunnen we een beter beeld 
krijgen van de mechanismen die een rol 
spelen bij bepaalde aandoeningen of effecten 
van bijvoorbeeld voedingsgewoonten in be-
volkingsgroepen. De klassieke epidemiologie 
is voor een deel een blackbox. We bepalen de 
blootstelling van een groep mensen aan een 

De passIe van…

bioactieve stof, we zien hoeveel mensen er 
ziek worden, maar weten eigenlijk niet wat er 
tussenin gebeurt. Met moleculaire epidemi-
ologie wordt het mogelijk deze pathways in 
kaart te brengen.
Natuurlijk blijven ook interventiestudies van 
belang, die bijvoorbeeld gericht zijn op de me-
chanistische effecten van bepaalde bioactieve 
stoffen, maar deze studies zijn meestal kort 
van opzet en testen vaak hoge doseringen. 
Met de moleculaire epidemiologie kunnen we 
onderzoeken welke effecten de blootstelling 
aan stoffen uit de voeding op langere termijn 
heeft in bepaalde groepen.’

wat wil je nog onderzocHt zien?
‘Ik ben nog steeds geïnteresseerd in bioactieve 
stoffen in de voeding en de mogelijke effecten 
daarvan op de gezondheid van de mens; welke 
stoffen spelen een rol bij de ontwikkeling van 
COPD, diabetes of hart- en vaatziekten? Het 
bewijs en de kracht van epidemiologisch on-
derzoek wordt de komende jaren sterker door 
de toepassing van moleculaire technieken. We 
staan aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen. 
Daar wil ik graag bij zijn!’  
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naam: ilja arts

geboren: 21 april 1970

Woonplaats: maastricht

Functie: universitair 

docent, epidemioloog en 

voedingskundige universiteit 

maastricht

lid nav

VNU_017-017.indd   17 09-09-2010   10:05:48


