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De passie van...

nav-lid: johan de vogel-van den bosch
‘Gemiddelde consument heeft weinig weet 
van grote hoeveelheid voedingsonderzoek’

Hoe ben je in de voedingssector te-
recHt gekomen?
‘Na mijn studie aan de Hogere Laboratori-
umopleiding volgde ik een master biologie 
in Leiden. Op een studiereis naar Nestlé in 
Lausanne, werden mijn ogen geopend voor 
de grote hoeveelheid voedingsonderzoek 
die alleen al door zo’n bedrijf plaatsvindt. 
Ze legden daar zelfs de koffiecream onder 
de elektronenmicroscoop. Dat vond ik leuk. 
Iedereen eet, maar de gemiddelde consu-
ment heeft geen weet van de grote hoeveel-
heid onderzoek die er op voedingsgebied 
wordt gedaan, niet alleen op technologisch, 
maar ook op metabool vlak. Vooral dat 
laatste aspect inspireerde mij om als aio 
een voedingsonderzoek te gaan doen. In 
Wageningen onderzocht ik, onder promotor 
Martijn Katan, de relatie tussen rood vlees en 
darmkanker. Onze bevindingen wezen erop 
dat de inname van rood vlees in combinatie 
met groene groente de mogelijk schadelijke 
effecten van rood vlees op de wand van de 

dikke darm tegengaat. We hebben niet het 
hele mechanisme kunnen verklaren, maar 
de aanwijzingen voor de positieve effecten 
waren duidelijk.’ 

Wat Houdt je Huidige Werk in?
‘Ik heb me na mijn onderzoek verder ont-
wikkeld op het gebied van de moleculaire 
biochemie en ben in verschillende voe-
dingsonderzoeken terecht gekomen. Ik heb 
onderzoek gedaan voor het Technologisch 
Top Instituut in Wageningen, via het NIZO en 
de afdeling Humane Biologie van de Univer-
siteit Maastricht. Mijn interesse ligt ook bij 
de vertaling van kennis naar de praktijk, van 
toepassing van kennis in producten. Hoe kun 
je producten maken die nuttig zijn voor veel 
mensen? Bij Danone vorm ik de spil in de 
communicatie tussen verschillende discipli-
nes (klinisch, medisch, statistisch, marke-
ting) als het gaat om productontwikkeling. 
Zo werkte ik onder meer aan een product 
voor diabetici met ondervoeding. Daarbij 

was het van belang de balans van de juiste 
ingrediënten te vinden. Enerzijds mogen de 
consequenties van diabetes niet verergeren, 
anderzijds moet de ondervoeding worden 
tegengegaan. Ik richt mij nu op productont-
wikkeling waarbij het erom gaat de kennis 
van verschillende disciplines op een goede 
manier samen te krijgen.’ 

Wat zou je nog onderzocHt Willen 
zien?
‘Ik wil niet zozeer meer weten of je met een 
specifieke stof x of y bereikt in het lichaam. 
Maar ik zou het wel interessant vinden om te 
weten waar mensen gelukkiger van worden, 
of anders gezegd wat voldoening geeft aan 
mensen, als het gaat om hun inspanning, 
voeding en psyche. Hoe creëer je optimale 
omstandigheden voor de mens? Met ken-
nis hiervan zou de overheid beleid kunnen 
maken.’
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