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Private partijen brengen gezonde voeding onder aandacht europese 
beleidsmakers

‘Call to action’

Hans Kraak 

Alle ministers van Volksgezondheid van de Europese lidstaten, de 
voorzitter van de Europese Commissie Barroso en de Europese 
commissaris voor Gezondheid, Dalli, kregen eind maart een Call to 
action-brief. Een samenwerkingsverband van patiënten-
organisaties, vertegenwoordigers van multinationale bedrijven, 
waaronder Unilever, DSM en Kraft Foods, voedingsdeskundigen en 
de Internationale Osteoporose Stichting dringt er in zijn schrijven 
op aan dat er vanuit het beleid meer aandacht komt voor 
gezondheid door een goede voeding. Ze stelden hun Call to action 
op tijdens het 7e World Life Science Forum in Lyon.

Het Call to action-memorandum bestaat uit een aantal kosteneffectie-
ve aanbevelingen, op basis van wetenschappelijke inzichten, om de 
volksgezondheid door een goede voeding te ondersteunen, zowel 
voor patiënten als gezonde Europeanen. ‘Wij committeren ons aan 
een constructieve rol om voeding en gezondheid te ondersteunen en 
wij geloven in de effectiviteit van een publiek-private samenwerking’, 
schrijven de ondertekenaars. In hun brief concretiseren de partners 
een aantal actiepunten:
– De uitvoering van campagnes om het bewustzijn voor het belang 

van micronutriënten in de voeding te vergroten;
– Het streven dat gezondheidsprofessionals de consequenties van 

deficiënties van micronutriënten begrijpen;
– Promotie van voedingsonderzoek;
– De verspreiding van feitelijke informatie over de rol van micro-

nutriënten bij het verminderen van ziektelast en kosten van ge-
zondheidszorg;

– Het streven dat gezondheidsprofessionals adequate voedingszorg 
kunnen leveren.

Suppletieprogramma’S Opvallend is dat de betrokkenen veel 
accent leggen op het belang van microvoedingsstoffen, met name 
voor ondervoeden, ouderen (in instellingen) en chronisch zieken. Ze 
roepen dan ook op tot opschaling van voedselverrijking en het invoe-
ren van suppletieprogramma’s voor risicogroepen, zoals die op bevol-
kingsniveau al plaatsvinden in verschillende landen. Het gaat dan bij-
voorbeeld om de toevoeging van gejodeerd zout ter voorkoming van 
struma; suiker verrijkt met vitamine A om het risico van blindheid en 
kindersterfte te verminderen; met folaat verrijkt bloem om het risico 
van neuraalbuisdefecten te verminderen; de verrijking van zuivel-
producten met vitamine D. 
Ter ondersteuning van het beleid willen de ondertekenaars zich inzet-
ten voor publiek-private samenwerkingsverbanden waarin zij de be-
leidsmakers ondersteunen met onder meer op wetenschappelijke ken-
nis gebaseerde adviezen, communicatie-activiteiten en de oprichting 
van platforms en partnerschips tussen verschillende partijen.

‘Opvallend is dat de betrokkenen 
veel accent leggen op het belang 

van microvoedingsstoffen’

AAn deze bAkboter is vitAmine d toegevoegd. 
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Vitamine D Namens DSM, een van de ondertekenende partijen, 
zei senior vicepresident Manfred Eggersdorfer ‘dat er door veranderde 
leefstijlen, gewoonten en voedingspatronen, een constante uitdaging 
is om deficiënties te voorkomen. Door de call to action te stimuleren, 
willen we verzekeren dat het besef over het belang van micronutriën-
ten bij beleidsmakers toeneemt.’
In navolging van het World Life Science Forum organiseerde DSM een 
bijeenkomst waarin vooral werd ingegaan op het belang van vitamine 
D. ‘Ons bedrijf is in Europa marktleider op het gebied van vitamine D-
preparaten’, zei hij, ‘maar daar gaat het ons bij de ondersteuning van 
de Call to action niet direct om. Wat we zien is dat in veel landen de  
vitamine D-status laag is, in het bijzonder bij ouderen en postmeno-
pauzale vrouwen. We willen er via de call tot action aan bijdragen de 
status te optimaliseren.’
Tijdens de presentatie liet Eggersdorfer de landkaarten zien die de In-
ternationale Osteoporose Stichting maakte van Europa, waarin de sta-
tus van vitamine D per land is ingekleurd. Daarbij is ervan uitgegaan 
dat deficiëntie ontstaat bij een niveau lager dan 25 (OH)D (in nmol/l)
in het bloed  (zie afbeelding 1, 2, 3). Het is de bedoeling van de Inter-
nationale Osteoporose Stichting dat dit najaar ook kaarten van landen 
in de rest van de wereld (over de vitamine D-status) beschikbaar ko-
men. 

BotBreuken ‘De aanbevelingen voor vitamine D zijn in veel ge-
vallen te conservatief, ook de nieuwste Amerikaanse aanbevelingen 
van het Institute of Medicine schieten in mijn ogen tekort’, zei profes-
sor Heike A. Bischoff-Ferrari van de Universiteit Zürich en directeur 
van het Centre on Aging and Mobility in Zwitserland. Ze voerde een 
meta-analyse uit naar de gezondheidseffecten van vitamine D. ‘Het 
IOM beveelt 800 internationale eenheden vitamine D per dag aan aan 
bij mensen vanaf 70 jaar. Ik vind aanwijzingen dat deze hoeveelheid al 
vanaf 65 jaar gehanteerd moet worden; dat is ook wat de Internationa-
le Osteoporose Stichting aanbeveelt. We weten dat vitamine D een be-
langrijke rol speelt bij het voorkomen van botbreuken en val, vitamine 
D heeft een direct effect op de spierkracht.’
Ook de Nederlandse aanbevelingen worden door Ferrari als conserva-
tief bestempeld, maar hier staat nog ter discussie in hoeverre de trias 
tussen spierkracht en een verminderd risico op vallen en breuken be-
wezen is. Een vraag is nog of extra vitamine D (plus calcium) wel leidt 
tot minder breuken ondanks een verbetering van de botgezondheid, 
aangezien het probleem van botbreuken complex is. Wellicht speelt 
een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen en daardoor tijdelijke 
duizeligheid een belangrijkere rol. 

drie lAndkAArten vAn de internAtionAle osteoPorose stichting 

wAArin wordt ingegAAn oP de vitAmine d-stAtus in de Algemene 

bevolking, bij PostmenoPAuzAle vrouwen en ouderen (de blokjes 

geven de AAntAllen vAn kleinere studies AAn).

Vitamin D status in general population

Vitamin D levels in nmol/l
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