
redactioneel

|  m
e

i 2011  |  n
u

m
m

e
r

 5  |

3

  |  vo
e

d
in

g
 n

u
  |

Hans KraaK

Hoofdredacteur 

MYbusinessmedia
Postbus 8632, 3009 aP rotterdam
molenbaan 19, 2908 LL capelle aan den 
iJssel
tel. 010-2894075, fax 010-2894076
www.voedingnu.nl
redactie.voedingnu@mybusinessmedia.nl

Uitgever
suzanne Wanders

redactie
Hans Kraak, hoofdredacteur, 
tel. 010-2894035; 
h.kraak@mybusinessmedia.nl
marjolein spek, eindredacteur,
tel. 010-2894042;
m.spek@mybusinessmedia.nl
maurice de Jong,  
tel. 010-2894041; 
m.jong@mybusinessmedia.nl
Josien Hillen (webredactie)
tel. 010-2894001; 
j.hillen@mybusinessmedia.nl
chantal gnocchi (stagiaire)

redactieraad
Prof. dr. J.J. van Binsbergen, dr. H. van 
den Berg, ir. W. Bosman, dr. ir. c.d. de 
gooijer, mw. prof. dr. ir. L.c.P.g.m. de 
groot, mw. drs. i. Huybrechts, mw. m. 
Jansen, mw. dr. ir. e.J. Kok, mw. dr. ir. 
m.c. ocké, dr. J. Plat, dr. J. schrijver, 
drs. a. siemensma, mw. dr. ir. a. stafleu, 
prof. dr. H. verhagen, mw. B. van Wezel.

Media-adviseur
ilona van Zuidam 
tel. 010-2894018
i.zuidam@mybusinessmedia.nl 

Marketing
marjan Leenders
tel. 010-2894094
m.leenders@mybusinessmedia.nl

Vormgeving en opmaak
de opmaakredactie

abonnementen
Postbus 8632, 3009 aP rotterdam
tel. 010-2894034; fax 010-2894076
voedingnu@mybusinessmedia.nl

Prijzen: Per jaar nederland 261,50; stu-
denten 235,50; digitaal abonnement 
247,50; losse nummers 27,50. Bel-
gië 267,00; studenten 254,50; losse 
nummers 28,50. Proefabonnement: drie 
nummers voor 213,50 (prijzen zijn excl. 
btw.).
Het abonnement wordt geacht geconti-
nueerd te zijn voor een jaar, tenzij twee 
maanden voor het einde van de abonne-
mentsperiode schriftelijk wordt opge-
zegd.

voeding nu: de laatste ontwikkelingen in 
de voedingswetenschap, vertaald naar 
de praktijk
abonnees profiteren van de volgende 
voordelen:
–  Het vakblad 9 keer per jaar
–  digitale bladerversie op  

www.voedingnu.nl 
–  extra vakinformatie op www.voe-

dingnu.nl
– Korting op de voeding nu Bijeen-

komsten

druk
drukkerij tesink, Zutphen

issn 1389-7608 

Het auteursrecht op de inhoud wordt uit-
drukkelijk voorbehouden. Publicaties 
geschieden uitsluitend onder verant-
woording van de auteurs. alle daarin 
vervatte informatie is zorgvuldig gecon-
troleerd. de auteurs kunnen echter geen 
verantwoordelijkheid aanvaarden voor 
de gevolgen van eventuele onjuistheden.

Colofon

Wie in voedingsland herinnert zich niet het pleidooi van voedings
hoogleraar Martijn Katan, die een aantal jaren geleden in de lande lijke 
pers naar voren bracht dat de kroket een betere reputatie ver dient. ‘In 
vergelijking met een broodje kaas’, schreef hij in 2007 in de Volks krant, 
‘bevat een broodje kroket minder vet en calorieën, veel minder onver
zadigd vet, iets meer ijzer en qua vitamines schelen beide broodjes 
weinig.’ Collegaprofessor Frans Kok, hoofd van de afdeling Humane 
Voeding van Wageningen Universiteit, borduurde nog even voort op 
de kaaskroketkwestie. In zijn recent verschenen boek Gezond eten, 
gewoon doen gaat hij in op de vergelijking tussen beide broodjes en de 
mediaaandacht hierover, maar in dit nummer pu bliceert hij het 
onderzoek dat aan zijn bevindingen ten grondslag ligt. Om de voe
dingswaarde van de broodjes te bepalen gebruikte hij de Nutrient Rich 
Food Index van de Amerikaanse onderzoeker Drewnow ski. Hieruit 
komt naar voren, zo schrijft Kok in zijn artikel, dat ‘het algemene nu
triëntenprofiel er voor een broodje kaas gunstiger uitziet dan voor een 
broodje kroket’. 
Hoewel Katan begin dit jaar vanwege zijn pensioen terugtrad als 
hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, was hij bereid bij het 

onderzoeksartikel van Kok een naschrift te schrijven  desgevraagd  
hij begon immers de discussie. En aangezien het ook om een com
mercieel gevoelige kwestie gaat, kaas (lees zuivel) versus vlees (lees 
kroket), vroeg Katan of alle betrokken auteurs inzicht wilden geven in 
belangen die ze hebben in voor het onderwerp relevante sectoren. 
Deze zijn bij de artikelen geplaatst. ‘Een broodje kaas en een broodje 
kroket zijn allebei niet echt gezond maar ook geen schoolvoorbeeld 
van slecht eten’, concludeert Katan in zijn artikel.
Je kunt je afvragen hoe de polemiek van Kok en Katan bijdraagt aan 
het profiel van de Nederlandse voedingswetenschap, maar voor con
sumenten is het natuurlijk interessant om precies te weten wat ze 
beter kunnen kiezen. Eigenlijk is het een luxe als twee toponderzoe
kers hun kennis en ervaring ten beste geven over producten. Natuur
lijk zijn er nog vragen te stellen bij de gegevens op basis waarvan de 
vergelijking is gemaakt. Het onderwerp verdient dan ook verder 
onderzoek. Maar de discussie over de gezondheid van twee populaire 
Hollandse levensmiddelen is verder uitgekristalliseerd. Een gelijkspel 
wat betreft voedingswaarde en calorieën van broodjes kaas en kroket, 
te eten zonder schuldgevoel, zou ik zeggen. 
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