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Liesbeth Temme: 
‘Kijk bij een gezond voedingsmiddel ook 
naar de impact ervan op het milieu’

Hoe ben je in de voedingssector 
terecHt gekomen?
‘Van jongs af heb ik interesse in voeding ge-
had: lekker eten, eetcultuur, koken. In de ja-
ren ‘70 kwam er een nieuwe stroom alterna-
tieve eetwijzen en thuis werden de biologisch 
dynamische kookkunsten uitgeprobeerd. Er 
werd bijvoorbeeld geëxperimenteerd met 
peulvruchten, granen en volvette biologische 
zuivel, overigens niet altijd met succes. Ik be-
gon mezelf af te vragen wat nu gezond eten 
was. Zo belandde ik bij de studie Humane 
Voeding in Wageningen. Hier werd voeding 
heel breed benaderd. Ik ben met het vakken-
pakket fysiologie, biochemie en toxicologie 
verder gegaan. Vervolgens ben ik in Maas-
tricht onderzoek gaan doen naar verschillen-
de vetzuren in voeding. We verstrekten voe-
ding aan vrijwilligers, die verschilden in 
vetzuurgehalten en vervolgens onderzochten 
we in het bloed de effecten op risicofactoren 
voor hart- en vaatziekten. De tien jaar daarna 
genoot ik van de Vlaamse eet- en leefgewoon-
ten. Ik werkte op de KU Leuven aan een on-
derzoek over de relatie tussen voeding en ge-
zondheid. De laatste jaren werkte ik in 

Brussel op het Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid aan de Belgische Voedsel 
Consumptie Peiling. Toen was het tijd om 
weer naar Nederland te gaan en kwam ik bij 
Wageningen UR en via een reorganisatie bij 
het centrum Voeding en Gezondheid van het 
RIVM terecht.’

Wat Houdt je Huidige Werk in?
‘Ik doe beleidsmatig onderzoek voor het 
RIVM. In mijn projecten maak ik veel gebruik 
van data over voedselconsumptie, de samen-
stelling van voedingsmiddelen, de NEVO- 
tabel, en data over het voorkomen van  
chronische ziekten. Bijvoorbeeld voor het uit-
voeren van studies binnen het project over 
het herformuleren van voedingsmiddelen. De 
kennisinstellingen RIVM, Wageningen UR en 
TNO zetten zich in dit project in voor een ge-
zondere samenstelling van het voedingsmid-
delenpakket. TNO ondersteunt de product-
ontwikkeling en de technische kant van het 
verhaal. Binnen Wageningen UR wordt de  
acceptatie door de consument van de nieuw 
geherformuleerde producten getest en het 
RIVM bestudeert consequenties van herfor-

muleringen voor de volksgezondheid. We be-
rekenen wat het effect is van het gezonder 
maken van voedingsmiddelen op de inname 
van vetzuren of van natrium en op het voor-
komen van chronische ziekten.’

Wat zou je nog onderzocHt Willen 
zien?
‘Ik zou graag willen dat er een nieuw vak-
gebied wordt ontwikkeld waarbij gezondheid 
wordt gekoppeld aan duurzaamheidaspecten 
van voeding. In het bijzonder zou ik graag 
zien dat er naar de milieubelasting van voe-
dingspatronen wordt gekeken. Het begrip ge-
zondheid kan daarmee breder worden, niet 
alleen mensgericht, maar ook denkende aan 
een gezonde aarde om ons heen. Duurzaam-
heid is een hot item, maar laat een duurza-
mer voedingsmiddel ook gezond zijn en vice 
versa. Kijk bij een gezond voedingsmiddel of 
-patroon ook naar de impact ervan op het  
milieu. Waarschijnlijk waren peulvruchten en 
granen zo gek nog niet. Maar dan heb ik ze 
wel graag in een ‘modern jasje’, lekker, ge-
schikt voor bij de warme maaltijd en ook voor 
op de boterham.’
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