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Arine de Ridder
‘Ik vind het uitstekend dat de EFSA alle 
gezondheidsclaims onder de loep neemt’

HOE BEN JE IN DE VOEDINGSSECTOR TE-
RECHT GEKOMEN?
‘Toen ik op de middelbare school zat stond 
voeding nog niet zo in de belangstelling als 
nu. Wel kwamen de media continu met te-
genstrijdige berichten. Wat de ene keer 
gezond was, daar kreeg je in het volgende 
bericht weer kanker van. Dat zou ik wel eens 
even gaan uitzoeken. De studie Humane Voe-
ding aan Wageningen Universiteit was pre-
cies wat ik zocht. Een heerlijke studie met 
veel wetenschap met een directe link naar de 
praktijk. Deze gouden combinatie van weten-
schap en praktijk loopt als rode draad door 
alles wat ik met mijn studie heb gedaan. 
Voeding is een prachtig vak en ik geniet elke 
dag van mijn werk.’ 

WAT HOUDT JE HUIDIGE WERK IN?
‘Samen met twee andere vakvrouwen, Ellen 
van der Heijden en Hanneke Kolthof, run ik 
PIT Actief. Het bedrijf bestaat bijna 10 jaar. 
De naam PIT Actief staat voor met pit actief 
in voeding en gezondheid.  
Nederland staat stevig op de internationale 
voedingskaart, we hebben een reputatie als 

het om wetenschappelijk onderzoek gaat, de 
voedingsmiddelenindustrie zet zich in om 
producten te ontwikkelen die bijdragen aan 
een goede gezondheid en NGO’s en de over-
heid zijn extra alert op de belangen van de 
consument. Wij proberen die krachten in Ne-
derland te bundelen en willen daarmee ge-
zondheidsprofessionals, zoals huisartsen, 
praktijkondersteuners en diëtisten, onder-
steunen in hun dagelijkse werkzaamheden. 
Zij staan met de voeten in de klei, zij zien 
consumenten en patiënten die ze motiveren 
om gezonder te leven en eten. Maar zij heb-
ben slechts beperkte toegang tot ontwikkelin-
gen in het wetenschappelijk onderzoek, bin-
nen de voedingsmiddelenindustrie en tot de 
visie van beleidsmakers. Wij zijn voor hen de 
schakel. We kennen de wereld van de gezond-
heidsprofessionals, hun werkwijze en hun 
kennisbehoefte door en door. Dat combine-
ren we met onze voedingskundige en com-
municatieachtergrond.
Voor het ene vraagstuk brengen we het be-
drijfsleven met diëtisten in contact, op een 
ander moment zitten we met een ministerie, 
branche- of patiëntenvereniging om de tafel. 

De vorm is ondergeschikt. Het kan zijn met 
de coördinator van de Stuurgroep Onder-
voeding of met die van de Stuurgroep Kies 
gezond vet. Of het gaat om voorlichtings-
materialen die het consult ondersteunen, om 
de inhoudelijke en praktische realisatie van 
een geaccrediteerd congres zoals van Pap tot 
 Pizza* met de NAV of om een andere vorm 
van communicatie over onderwerpen, die van 
belang zijn voor gezondheidsprofessionals. 
Het resultaat telt.’

WAT VIND JE EEN INTERESSANTE ONT-
WIKKELING?
‘Ik vind het uitstekend dat de EFSA alle 
 gezondheidsclaims onder de loep neemt. Zo 
kan de consument ervan op aan dat wat er 
op het etiket staat ook waar is. En dat er dan 
een aantal claims komen te vervallen, dat is 
dan jammer. Het gaat om de eerlijkheid waar 
de consument recht op heeft.’

* Zie Agenda op pag. 35 voor het congres van 
Pap tot Pizza. Hier komen de verschillende ex-
pertises op het gebied van voeding bij elkaar. 
Voeding NU is mediapartner. 
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