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 Internationaal zuivelsymposium

‘voeding met melk(producten) goedkoper 
en gezonder’

Hans Kraak

Wat is de rol van micronutriënten in melk- en zuivelproducten in 
onze voeding? Dit was de centrale vraag op het internationale 
symposium ‘Les micronutriments du lait et des produits laitiers: 
actualités scientifiques et bénéfices santé’, dat half mei plaatsvond 
in Parijs. Het was een gezamenlijke bijeenkomst van de 
Nederlandse en Franse zuivelorganisaties, respectievelijk NZO 
(Nederlandse Zuivel Organisatie) en Cerin (Centre de Recherche et 
d’Information Nutritionnelles). 

Een van de sprekers was de Amerikaanse epidemioloog Adam 
Drewnowski, bekend van de Nutrient Rich Food Index, waarmee per 
product een weging wordt gemaakt van gezonde en/of minder gezon-
de ingrediënten ten opzichte van het aantal calorieën. Aan de hand 
hiervan ontstaat een nutriëntenprofielscore waarmee verschillende 
voedingsmiddelen en voedingspatronen kunnen worden vergeleken. 
De hoogleraar van de Universiteit van Washington bracht de nutriën-
tendichtheid van voedingsmiddelen tijdens zijn lezing niet alleen als 
maat voor gezondheid (in verhouding tot het aantal calorieën) naar 

voren, maar koppelde de nutriëntendichtheid ook aan prijs. ‘Je kunt 
voedingsmiddelen indexeren in relatie tot allerlei eigenschappen die 
consumenten aan een product belangrijk vinden, zoals smaak, prijs of 
duurzaamheid’, zei Drewnowski.                                                     
‘Zo kun je mensen helpen een betaalbare, duurzame en gezonde voe-
ding te kiezen. Melk- en melkproducten zijn over het algemeen nu-
triëntendicht in relatie tot de hoeveelheid calorieën die ze bevatten, 
maar ze leveren ook op een relatief goedkope manier de nutriënten 
waaraan behoefte is’, aldus de epidemioloog. 

NutriëNteNdichtheid vs prijs
Aan de hand van prijsberekeningen in de Verenigde Staten liet 
Drewnowski zien welke nutriënten relatief duur of goedkoop zijn. ‘Een 
duur ingrediënt is kalium, het komt veel in groenten en fruit voor, je 
moet er veel van kopen en eten om in je behoefte te voorzien. Met 
deze kennis zou je op zoek kunnen gaan naar goedkopere bronnen of 
het element toevoegen aan basisvoedingsmiddelen waarmee het mak-
kelijker ter beschikking komt. Alhoewel kalium als toevoeging wat las-
tig is vanwege de bittere bijsmaak die het kan geven. Maar in deze zin 
ben ik voor verrijking van voedingsmiddelen, omdat anders grote 
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groepen nooit aan de dagelijkse aanbevelingen zullen komen.’ Illustra-
tief is de inname van calcium en de vitamines A en D in de VS. Deze 
micronutriënten worden toegevoegd aan melk waardoor ze – samen 
met de inname uit andere melkproducten – bijdragen aan respectieve-
lijk 38, 33 en 44 procent van de totale inname. ‘Daar komt bij dat de 
zuivelcategorie weinig bijdraagt aan de inname van energie door Ame-
rikanen, 10 procent, in vergelijking met granen (34 procent), vlees (19 
procent) en dranken (16 procent). Ook voor de inname van andere 
mineralen en vitamines scoren zuivelproducten niet slecht’, meent de 
hoogleraar. 
Over het algemeen concludeert Drewnowski dat voedingsmiddelen 
die veel vitamines en mineralen bevatten duurder zijn, maar als voor 
producten wordt gekozen met een hoge nutriëntendichtheid, zoals 
melk, eieren of peulvruchten, dan zijn ze relatief gezien beter betaal-
baar. ‘De goedkoopste bronnen van eiwit, calcium, vitamine B2 en B12 
zijn melk en melkproducten. De goedkoopste bron voor kalium zijn 
peulvruchten, groenten en zuivel’, aldus de Amerikaan. 

desir-studie
Opvallend waren de resultaten van de Franse DESIR-studie, gepresen-
teerd door Frédéric Fumeron van de Universiteit van Parijs (Paris Di-
derot). In dit epidemiologische, prospectieve cohortonderzoek zijn 
onder meer de relaties tussen de consumptie van zuivel en het meta-
bool syndroom onderzocht. In de studie zijn ruim 5.200 proefperso-
nen uit het centraal-westelijke deel van Frankrijk betrokken. Ze werden 
negen jaar gevolgd en bij het begin van het onderzoek en na drie, zes, 
en negen jaar gecontroleerd, onder meer op klinische en  
biologische variabelen. Ook vulden ze vragenlijsten in en gaven ze  
interviews over hun leefstijl en voedselinname.                                      
‘Een hogere consumptie van melkproducten en calcium in de onder-
zoekspopulatie laat zien dat de incidentie van het metabool syndroom 
vermindert’, concludeert Fumeron naar aanleiding van de negen jaar 
follow up-studie. ‘Dat geldt voor de meeste aandoeningen die kenmer-
kend zijn voor het metabool syndroom zoals hyperglycemie, een hoge 
bloeddruk, triglyceridengehalten en insulineniveaus. De resultaten la-

ten zien dat de consumptie van zuivelproducten het risico op hart- en 
vaatziekten kan verminderen. De vele componenten in melk, kaas en 
andere melkproducten dragen hieraan bij.’
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‘Consumptie van zuivelproducten kan het risico op hart- en vaatziekten 
verminderen’     

AdAm drewnowski: ‘het is nog niet goed mogelijk een index voor 

duurzAAmheid te mAken, dAArvoor ontbreken nog te veel gegevens en 

is stAndAArdisAtie vereist.’       
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