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afscheid martijn Katan
‘Naar voldoende onderbouwd bewijs voor 
voedingsaanbevelingen’

Hans Kraak

‘We gaan ervan uit dat groente en fruit zorgen voor een lagere 
bloeddruk op bevolkingsniveau, maar gaat het hier niet om 
een effect van het nitraat dat in groenten zit, waarvan ook 
een bloeddrukverlagend effect blijkt uit te gaan? Kortom, zijn 
vegetariërs die groenten met kunstmest eten beter af, dan zij die 
biologische groenten eten?’

Martijn Katan nam eind januari afscheid als actief hoogleraar van 
de Vrije Universiteit Amsterdam. In zijn afscheidsrede In praise of 
nutrients verwoordde hij de bovenstaande vraag als een uitdaging voor 

een nieuwe generatie voedingsonderzoekers. ‘Het onderzoek naar de 
effecten van nitraat in groenten op de bloeddruk door het gebruik van 
kunstmest is nog niet gedaan, en het is redelijk eenvoudig op te zet-
ten’, zegt hij. ‘We moeten weten welke stof het doet, we kunnen ons 
niet blijven baseren op vage omschrijvingen als “groenten en fruit”’. 
Tijdens zijn rede brak Katan een lans voor een reductionistische be-
nadering, waarin effecten van voedsel worden herleid tot effecten van 
stoffen in voedsel. Tegelijk rekende hij af met studies die te breed zijn 
opgezet, zoals naar de effecten van een voedingspatroon, bijvoorbeeld 
het mediterraan dieet. ‘We kunnen Mediterraanheid niet meten’, zegt 
Katan. ‘Iedereen kan eronder verstaan wat hij wil, en dan gaan de 
marketeers ermee op de loop. Dat hebben we gezien aan “laag-vet”. 
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De wetenschappers hadden niet goed gedefinieerd wat ze daarmee 
bedoelden. Dus verkocht de industrie vruchtendrank en vetvrije koek-
jes als gezond.’
Katan vroeg zich af of er in de afgelopen veertig jaar in zijn actieve 
carrière nog ontdekkingen zijn gedaan. Zijn antwoord is ja, maar ook 
zijn ‘ontdekkingen’ naar buiten gebracht als hypes (onder druk van 
commercie) of door believers (bijvoorbeeld groepen die vitamine D de 
genezing voor alle kwalen vinden of aspartaam gevaarlijk), vindt hij. 
‘Voeding is een moeilijk vak. We moeten oppassen dat we als onder-
zoekers onze hand niet overspelen, maar jullie (de nog actieven in de 
voedingswereld, red.) kunnen voor herstel zorgen.’

CommerCie Vooraf aan Katan’s afscheidsrede vond een kort 
symposium plaats waarin Marion Nestle, hoogleraar aan de afdeling 
Voeding en Volksgezondheid van de universiteit van New York, onder 
meer inging op de invloed van de commercie op de voedingsweten-
schap. Ze verwierf  bekendheid met haar boeken en onderzoeken 
over voedingsbeleid. Nestle gaf aan hoe levensmiddelenbedrijven 
hun omzetten verhogen door samen te werken met gerenommeerde 
gezondheidsorganisaties in de Verenigde Staten zoals het National 
Cancer Institute of de American Heart Association. De grotere winst 
ontstaat door het gebruik van logo’s en informatie van deze organisa-
ties op verpakkingen van levensmiddelen.
‘Inspelen op ziekten en gebruik maken van claims en logo’s loont’, 
zegt Nestle, ‘maar ik vraag me af wat de consument er wijzer van 
wordt. Vaak zijn de bewijzen voor de claims niet voldoende onder-
bouwd of is het bewijs in de loop der jaren afgenomen, terwijl de 
claims blijven bestaan. Er is in de VS een wildgroei aan logo’s, vaak 
met criteria die door bedrijven zelf bedacht zijn. De Food and Drug 
Administration (FDA) is bezig het gebruik van claims beter te regule-
ren, maar vooralsnog ben ik van mening dat je beter helemaal geen 
logo’s op de verpakkingen kunt plaatsen.’ De New Yorkse professor 
zei met een jaloers oog naar de claimsregeling in Europa te kijken die 
onder aanvoering van de EFSA wordt uitgevoerd. ‘Deze kant zou het 
in Amerika ook op moeten.’

VoedingsVoorliChting Ook ging Nestle in op de trends in 
adviezen van voedingsvoorlichters. In de afgelopen decennia is er 
volgens haar in essentie weinig veranderd aan de voedingsaanbevelin-
gen. De eerste onderzoeker van het mediterraan dieet, Ancel Keys, en 
zijn vrouw schreven in de jaren vijftig al een kookboek waarin klip en 
klare aanbevelingen stonden die vandaag de dag nog steeds kunnen 
gelden: eet minder vlees, minder suiker, minder verzadigd vet, eet 
meer groente en fruit, ga minder vaak naar de dokter en maak je niet 
druk. ‘Wat opvalt is dat er inhoudelijk weinig is veranderd, alleen de 

interpretatie is anders, maar ik merk op dat de voorlichtingsbood-
schap steeds complexer is geworden. Het accent ligt niet meer op het 
eten, maar is steeds meer op de nutriënten komen te liggen. En de be-
woordingen voor zaken die we beter minder zouden moeten eten wor-
den eufemistisch gebruikt. Voor Amerikanen zou het goed zijn minder 
vlees te eten, maar de vleeslobby weet dat te verhinderen. Zeiden we 
vroeger gewoon “eet minder suiker”, nu staat er in de aanbeveling dat 
we te veel suiker moeten vermijden.’
Ook uitte Nestle nog kritiek op het zitting nemen van voedingsex-
perts, vaak gerenommeerde wetenschappers, in de adviesraden van 
grote voedingsbedrijven. Als voorbeeld gaf ze de advisory board van 
McDonalds met naam en toenaam, inclusief onze landgenoot profes-
sor Wim Saris. ‘Zouden zij erbij betrokken zijn dat het bedrijf in Japan 
de porties aan het vergroten is, waardoor het aantal kilocalorieën 
verdubbeld? Ik vraag het me af. Wat doen zij dan wel wat bijdraagt aan 
het stimuleren van een gezonder voedingspatroon door het bedrijf?’ 
Daarbij sprak ze haar vrees uit dat westerse voedingsbedrijven de 
‘obesitasproblematiek’ op onverantwoorde wijze verplaatsen van het 
westen naar nieuwe, emerging markets, zoals China, India, Rusland en 
Zuid-Amerika. 

Bewijs Voor adViezen De eerste spreker van het afscheids-
symposium, Jan Vandenbroucke, hoogleraar klinische epidemiologie 
van Leiden Universiteit, ging in op de vraag wat (wetenschappelijk) 
bewijs is en wanneer er voldoende bewijs is voor het doen van pu-
blieke uitspraken over bevindingen in de voedingswetenschap. Voor 
hem wegen gerandomiseerde klinische studies het zwaarst, gevolgd 
door epidemiologisch onderzoek. Maar bij dat onderzoek moet niet 
teveel verstrengeling (confounding) optreden, en juist dat is in de 
voeding een probleem. Katan illustreerde later die middag datzelfde 
probleem met een hilarisch voorbeeld waarin het luisteren naar Bach 
beschermde tegen hartinfarcten. Het luisteren naar Frans Duits zou 
juist hartinfarcten vergroten.
Vandenbroucke vindt mechanistische studies niet meer dan “aanvul-
lende evidence”: ‘op zich bewijst biochemisch of genetisch onderzoek 
weinig. Neem de relatie tussen roken en longkanker. Studies naar 
het mechanisme werden pas interessant nadat epidemiologisch een 
causaal verband was vastgesteld. Zonder die constatering was de 
studie naar het effect van tabaksrook op het p53 gen waarschijnlijk 
nooit gedaan, want je kunt zoveel effecten op genen meten van zoveel 
stoffen.’
Vandenbroucke wees er ook op dat je altijd een open oog moet 
houden voor verschillende soorten evidence. Je kunt bijvoorbeeld epi-
demiologisch nooit weerleggen dat roken en longkanker veroorzaakt 
zouden kunnen zijn door twee genen die samen overerven. Dat wordt 

‘Toen Katan naar ons kwam, was dat een geschenk uit de hemel,  
een geschenk uit Wageningen’
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echter moeiteloos weerlegd door de enorme stijging van longkanker 
in de 20e eeuw, die bewijst dat genetische aanleg geen rol speelde. 

media Zowel Vandenbroucke als Nestle gingen tijdens de bijeen-
komst in op de invloed van de media op wetenschappelijk onderzoek. 
Volgens de eerste is er de noodzaak voor onderzoekers om mee te 
doen in de ‘mediabattle’, daar is volgens hem niet onderuit te komen. 
‘Deze slag moet tegenwoordig niet alleen gewonnen worden in weten-
schappelijke tijdschriften of op congressen, maar ook op het slagveld 
van de publieksmedia. Het is een moeilijk issue voor de complexe 
wetenschap om resultaten, die vaak genuanceerd zijn, goed voor het 
voetlicht te krijgen.’ Hij reageerde daarmee op een opmerking van we-
tenschapper Piet Borst die zich afvroeg of het niet beter was niet over 
de (voorlopige) resultaten van de wetenschap voor het grote publiek 
te debatteren.
Nestle haalde in haar lezing aan dat zij een tabel over de marketing-
uitgaven van grote voedingsbedrijven niet gepubliceerd kreeg in The 
New England Journal of Medicine. De tabel illustreerde hoe sterk de 
economische macht is van bedrijven ten opzichte van de marke-

tingkrachten in het publieke domein. ‘Behalve de redactie hadden er 
advocaten naar de tekst gekeken, maar de cijfers mochten niet in het 
artikel terecht komen. In de VS is de vrijheid van meningsuiting van 
een bedrijf vrijwel net zoveel waard als die van een individu. Ik zou 
volgens de advocaten en de redactiecommissie de fabrikanten om 
wederhoor hebben moeten vragen. Maar waarom, het gaat om cijfers 
die doorgaans moeilijk bijeen te krijgen zijn, die illustratief zijn.’ 
De scheidend hoogleraar Martijn Katan vroeg Nestle na afloop nog 
of ze nooit bang was geweest voor de persoonlijke gevolgen van haar 
stellingname tegen het bedrijfsleven. Maar dat was niet zo. ‘Ik heb een 
vaste aanstelling’, zei ze. ‘Zolang ik mijn werk goed doe kan de univer-
siteit mij niet ontslaan. Gelukkig zitten er in de board van de Univer-
siteit New York geen trustees die belangen hebben in de voedingswe-
reld. En eigenlijk zijn ze ook wel blij met de media-aandacht.’  
Blij met de media-aandacht rond Martijn Katan was ook de rector van 
de Vrije Universiteit Amsterdam, die Katan roemde om de manier 
waarop hij in de afgelopen jaren steeds weer in de media aan het 
woord kwam als actieve publicist. ‘Toen Katan naar ons kwam, was 
dat een geschenk uit de hemel, een geschenk uit Wageningen’, zei hij, 
daarmee doelend op Katan’s overstap van Wageningen Universiteit 
naar de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens zijn pensioen zal Katan 
nog enkele aio’s begeleiden. 
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