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Suzanne Tuinier: 
‘ik vertaal informatie over vitamines naar 
begrijpelijke taal’ 

Hoe ben je in de voedingssector 
terecHtgekomen?
‘Van jongs af aan ben ik al bezig met gezonde 
voeding en mijn moeder was een goede kok. 
Ze moest alleen wel afvallen en ik merkte dat 
ik daar meer over wilde weten. Zo ben ik te-
rechtgekomen op de HBO opleiding Voeding 
en Diëtetiek op de Hogeschool van Amster-
dam. Tijdens mijn opleiding ben ik de com-
merciële richting op gegaan. 
Tijdens een stage bij een bedrijf in Grieken-
land was ik betrokken bij de invoering van 
nieuwe producten en moest ik deze ‘commu-
niceren’ naar de consument. Ik was betrok-
ken bij het vertalen van wat er in het product 
zat naar de consument. De manier waarop 
dat het beste gaat, interesseert mij. Hoe 
communiceer je naar de consument de juiste 
informatie, op een begrijpelijkere manier. Op 
een bepaald moment was ik op zoek naar we-
tenschappelijke verdieping. Die vond ik aan 
de VU, waar ik de opleiding Beleid, Commu-
nicatie en Organisatie heb afgerond. Mijn 
scriptie had als onderwerp communicatie 
over borst- en flesvoeding. Na mijn studie 
wilde ik me verder verdiepen in communica-

tie over voeding. Drieënhalf jaar geleden 
werd ik benaderd door Nutri-akt om aan de 
slag te gaan bij het Vitamine Informatie Bu-
reau als voedingskundig communicatiemana-
ger. Deze kans heb ik met beide handen aan-
gegrepen.’

Wat Houdt je Huidige Werk in?
‘Het Vitamine Informatie Bureau is een voor-
lichtingsbureau dat wetenschappelijk verant-
woorde informatie over vitamines en minera-
len geeft. Mijn werk is het vertalen van 
wetenschappelijke informatie naar de consu-
ment, hierbij spelen mijn beide achtergron-
den een belangrijke rol. Het is essentieel dat 
ik mijn kennis over vitamines up-to-date 
houd. Hierbij krijg ik hulp van onze weten-
schappelijke adviesraad. Deze houdt bij of al-
les dat wij publiceren wetenschappelijk cor-
rect is. 
Ook bezoek ik symposia, leg ik contact met 
verschillende partijen en lees ik veel. Onze 
primaire doelgroep is de consument. We 
richten ons indirect ook op diëtisten. Er wor-
den lezingen gegeven voor diëtisten en is er 
een nieuwsbrief voor professionals.’  

Wat zou je nog onderzocHt Willen 
zien?
‘Ik vind het belangrijk dat professionals we-
ten dat informatie geven geen eenrichtings-
verkeer is. Door social media hebben consu-
ment en professional sneller contact met 
elkaar. Denk ook aan een ‘chatsessie’ met 
diëtisten. De voedingsvoorlichting kan hier 
veel voordeel uit halen.
Het Vitamine Informatie Bureau is zich mo-
menteel volop aan het ontwikkelen op het 
gebied van social media. Er kan meer onder-
zoek gedaan worden naar directe com  -
municatie en eenduidige boodschappen. Het 
komt nu vaak voor, ook bij vitamines, dat er 
verschillende adviezen worden gegeven. De 
informatie moet op een duidelijke manier 
overgebracht worden. Gedacht kan bijvoor-
beeld  worden aan het ontwikkelen van apps 
voor de smartphone over gezond gedrag en 
gedragsverandering. 
Verder vind ik inhoudelijk dat er meer onder-
zoek kan en moet  worden gedaan naar vita-
mine B6. Het wordt regelmatig in te grote 
hoeveelheid in het bloed gemeten, maar nie-
mand kan precies vertellen hoe dat komt.’ 
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