
Voedselallergie

‘Het moet wel evidence based blijven’

Hoe ben je in de voedingssector te-
recHt gekomen?
Ik ben begonnen als bio-ingenieur in de 
scheikunde. In deze opleiding was ook al 
aandacht voor voeding, zij het meer op pro-
ductbasis. Daarna heb ik een jaar wijnkunde 
in Italië gestudeerd. Toen ik terugkwam in 
België kreeg ik via de vakgroep Toegepaste 
Analytische en Fysische Scheikunde een 
tijdelijk contract aangeboden om mee te 
werken aan de ontwikkeling van een nieuw 
type wasverzachter. 
In 2004 heb ik gesolliciteerd naar een functie 
op het Departement van Voedselveiligheid 
en Voedselkwaliteit. Je zou kunnen zeggen 
dat ik mijn liefde voor complexe chemie ver-
ruild heb voor een liefde voor de complexe 
relatie tussen voeding en gezondheid. Op 
het Departement van Voedselveiligheid en 
Voedselkwaliteit heb ik doctoraal onderzoek 
gedaan naar het effect van voedingssupple-
menten bij zwangere vrouwen op de foetale 
groei. Het doel was om een cocktailsupple-
ment te ontwikkelen dat zou zorgen voor een 
hoger geboortegewicht om zo kindersterfte te 
verminderen. Deze studie werd uitgevoerd in 
Burkina Faso. De inname van dit supplement 
leidde tot een significante stijging van de 
geboortelengte en meer belangrijk; het was 

hoogst effectief bij vrouwen die ondervoed 
de zwangerschap aanvatten. Deze subgroep 
bleek in het verleden al het meest gevoelig 
voor laag geboortegewicht.

Wat Houdt je Huidige Werk in?
Uit mijn doctorale onderzoek bleek dat mi-
cronutriënten en voedingssupplementen een 
verschillende werking hebben naar gelang de 
voedingsstatus. Dit betekent dat het univer-
seel verstrekken van supplement A of B voor 
iedereen uit den boze is. Het is de bedoeling 
om nu een volgende stap te zetten om het 
mechanisme beter te onderzoeken waarmee 
bepaalde voeding het intra-uteriene groeipro-
ces beïnvloedt. Momenteel ben ik een onder-
zoek aan het opzetten waarbij gekeken wordt 
of de resultaten van mijn doctoraal onder-
zoek reproduceerbaar zijn in een Aziatische 
context. Daarnaast zal er nagegaan worden 
welke klinische factoren (bv. hormoonstoffen) 
het effect van een verbeterd voedingprofiel 
op groei mediëren. Daarbij staat centraal dat 
het aspect voeding differentieel kan inwerken 
afhankelijk van het nutritionele profiel van de 
toekomstige moeder. Het einddoel is uitein-
delijk dat zulke goed opgezette studies het 
beleid kunnen ondersteunen dat Unicef en de 
Wereld Gezondheid Organisatie voeren. 

de passie Van…

Wat zou je nog onderzocHt Willen 
zien?
Mensen eten voeding en geen nutriënten. 
Dikwijls worden humane studies omtrent 
voeding te medisch gevoerd waarbij men 
capsules met nutriënten voorziet. In het 
verleden bleek dat het verstrekken van zulke 
geconcentreerde concentraties ongewenste 
effecten met zich mee bracht. Daarom vind 
ik het dan ook tijd om meer te gaan focussen 
op voeding. Dit is uiteraard veel moeilijker te 
onderzoeken aangezien bepaalde sleutelnu-
triënten zich in een voedingsmatrix bevinden 
die de bio-beschikbaarheid beïnvloedt. Dit 
zou een veel praktischere aanpak zijn en de 
resultaten zouden bovendien goed te imple-
menteren zijn. Dat brengt mij op mijn tweede 
punt. Het wordt namelijk gevaarlijk wanneer 
grote internationale organisaties hun beleid 
aanpassen zonder dat ergens voldoende 
wetenschappelijk bewijs voor is. Waar ik het 
moeilijk mee heb, is dat men op basis van 
één of twee studies, die dikwijls niet eens zo 
goed zijn opgezet, een voedingsbeleid aan-
past. Het moet wel evidence based blijven. 
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