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de Richtlijnen goede voeding en hebben die 
als een filter tegen een aantal duurzaam-
heidsindicatoren gehouden, zoals de ecolo-
gie, de biodiversiteit en het broeikasgas. Om 
niet te verzanden in milieudiscussies, wat 
niet onze expertise is, hebben we een zo 
hoog mogelijk abstractieniveau aan proberen 
te houden.’
 
EiwitproductiE De kwalitatieve richtlij-
nen die de Gezondheidsraad in het advies 
geeft, zijn bedoeld om consumenten een ge-
zondere en ecologisch vriendelijkere keuze te 
geven. Een belangrijke conclusie in het ad-
vies, die zowel ecologische als gezondheids-
winst oplevert, is de vermindering van het ge-
bruik van dierlijke voeding en een hoger 
gebruik van plantaardige voeding: minder 
vlees en zuivel, meer volkoren graanproduc-
ten, peulvruchten, groenten en fruit. Zijn ze 
daar bij het ministerie van EL&I wel zo blij 

richtlijnen goede voeding ecologisch belicht

Weg met het dogmatisch denken

Hans Kraak

Tien jaar geleden kwam het woord 
duurzaam of ecologisch nog niet voor in de 
missie van het Voedingscentrum. De 
organisatie lichtte voor over de relaties 
tussen voeding en gezondheid, zoals het 
vanuit voedingskundig oogpunt betaamde. 
Onder invloed van het toenmalige 
ministerie van Landbouw, met 
achtereenvolgens Cees Veerman en Gerda 
Verburg aan het roer, is duurzaamheid 
steeds meer op het bordje van de 
voedingsvoorlichters terechtgekomen. Of 
gezonde voeding en duurzaamheid hand in 
hand gaan, was nog de vraag. Afgelopen 
maand kwam de Gezondheidsraad met een 
antwoord.

In het advies Richtlijnen goede voeding ecolo-
gisch belicht dat deze zomer verscheen, geeft 
de Gezondheidsraad antwoord op de advies-
aanvraag van voormalig Landbouwminister 
Verburg of het mogelijk is richtlijnen te geven 
voor een voedselkeuze die zowel gezond is, 
als goed voor het milieu en de biodiversiteit. 
Om tot een antwoord te komen analyseerde 
de Gezondheidsraad de wetenschappelijke  
literatuur over dit onderwerp en werd vervol-
gens de internationale werkconferentie Heal-
thy and sustainable diets gehouden, waaraan 
naast voedingskundigen experts uit verschil-
lende milieuhoeken deelnamen.
‘Het klopt dat er in de voorlichting over voe-
ding langzaam maar zeker meer aandacht is 
gekomen voor de ecologische component’, 
bevestigt Daan Kromhout, vicevoorzitter van 
de Gezondheidsraad en aanbieder van het 
advies. ‘Je ziet dat het Voedingscentrum daar 

tegenwoordig veel meer aandacht voor heeft. 
Dit is een gevolg van de maatschappelijke 
ontwikkelingen rond duurzaamheid en op 
verzoek van het toenmalige ministerie van 
Landbouw voor duurzaamheid. Het is een 
goede ontwikkeling, ook als voedingsepide-
mioloog vind ik het belangrijk dat we op lan-
gere termijn zorgen voor een leefbare aarde 
voor toekomstige generaties.’

AfbAkEning Voor de samenstellers van 
het advies was een belangrijke vraag hoe het 
onderwerp afgebakend zou kunnen worden. 
De voedselketen, van primaire productie tot 
consumptie en de relaties met gezondheid, is 
een complex geheel. Waar haak je aan om te 
komen tot een gezond en duurzaam voe-
dingsadvies waar de consument ook wat aan 
heeft? ‘Vanwege de complexiteit van het on-
derwerp moesten we flink afbakenen’, zegt 
Kromhout. ‘We zijn uiteindelijk uitgegaan van 

Peulvruchten zijn zowel goed voor de gezondheid als voor het milieu. 
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het aspect dierenwelzijn een rol. We hebben 
dit aspect niet meegenomen, maar uit een  
internationale conferentie in het kader van dit 
advies is gebleken dat we dit eigenlijk wel 
zouden moeten doen. En dat geldt eveneens 
voor eerlijke handel. Het probleem is com-
plex, we moeten het afbakenen en op een 
hoog abstractieniveau blijven om niet in ein-
deloze discussies terecht te komen. Daarbij 
komt dat we de problematiek niet op natio-
naal niveau alleen kunnen aanpakken, dit 
moet in internationaal verband.’
Tot slot pleit Kromhout voor een minder dog-
matische aanpak van de voedingsvoorlich-
ting. ‘Je hebt tegenwoordig mensen die de 
ene dag de trein, dan weer de auto, dan weer 
de fiets nemen om op hun bestemming te 
komen, de flexreiziger’, zegt hij. ‘In de voe-
ding kun je het ook een beetje zo zien. Van 
een aantal zaken weten we vrij zeker wat we 
er wel of niet van moeten nemen, zoals van 
verzadigd vet (minder), transvet (zo laag mo-
gelijk) en EPA en DHA (250 mg), maar in de 
rest van de vetzuurkeuze zouden we veel vrij-
er mogen zijn en is niet gezegd welke meer-
voudige of enkelvoudige vetzuren we moeten 
nemen. Vanwege de onzekerheid in de kennis 
moeten we voorzichtig zijn met uitspraken 
over individuele voedingsmiddelen. We moe-
ten reëler worden.’

mee, sinds dit ministerie behalve een ecolo-
gisch ook een economisch belang voorstaat? 
Kan het Voedingscentrum de aanbeveling 
voor de dagelijkse hoeveelheid explicieter in 
de voorlichting naar beneden bijstellen, daar 
waar nu in algemene termen gepraat wordt 
over aanbevelingen van (dierlijke) eiwitten 
van 100 tot 125 gram? ‘Daar gaan wij niet 
over’, zegt Kromhout kort. ‘Maar de voe-
dingsvoorlichting kent al lang de leus ‘Eet 
meer plantaardig, minder dierlijk’. Je kunt 
ook denken aan het stimuleren van het ge-
bruik van peulvruchten, zoals witte en bruine 
bonen of linzen. Dat zijn groenten met een 
nogal stoffig imago, maar vanuit voedings-
kundig oogpunt zijn ze fantastisch.’

gEbruik vAn (vEttE) vis Een tweede 
belangrijke conclusie die uitmondt in een 
richtlijn, betreft het verminderen van de ener-
gie-inname bij een hoog gewicht, vooral door 
minder niet-basisvoedingsmiddelen te  
gebruiken. Enerzijds kan het doorvoeren van 
deze richtlijn bijdragen aan het tegengaan 
van overgewicht, anderzijds zal er minder  
milieubelasting zijn doordat er minder  
afname is van geraffineerde producten.  
Een derde conclusie die minder vanzelfspre-
kend is en meer discussie oproept, betreft 
het gebruik van (vette) vis. Tot nu toe blijkt 
uit de adviezen van de Gezondheidsraad dat 
het goed voor de gezondheid zou zijn als Ne-
derlanders twee keer per week vis eten, waar-
van een keer vette vis. Momenteel halen Ne-

derlanders deze consumptie niet, maar zelfs 
nu staat de consumptie op gespannen voet 
met de ecologie van zeeën en oceanen. ‘Deze 
conclusie betekent niet dat we als Gezond-
heidsraad automatisch de richtlijn voor vis 
naar beneden zullen bijstellen’, licht Krom-
hout toe, ‘maar bij de vaststelling van nieuwe 
richtlijnen zullen we met dit ecologische as-
pect wel meer rekening gaan houden. De 
vraag is in welke verhouding we visvetzuren 
EPA en DHA en het in plantaardige oliën 
voorkomende ALA moeten innemen. De 
mens is niet goed in staat om ALA om te zet-
ten in EPA en DHA, en er is nog onvoldoende 
bewijs dat ALA ook beschermt tegen hart- en 
vaatziekten.’  
Een vierde richtlijn en conclusie die ecologi-
sche winst oplevert maar waarvan een neu-
traal effect uitgaat op de gezondheid, is het 
verminderen van voedselafval.   
 
dogmAtiEk Kromhout benadrukt dat er 
nog veel onzeker is als het gaat om de relatie 
van een gezonde voeding en duurzaamheid 
en dat uitspraken hierover nog in alle om-
zichtigheid gedaan moeten worden. Hij geeft 
daarbij het voorbeeld van de consumptie van 
rund-, varkens- of kippenvlees. 
‘Vanuit gezondheidsoogpunt zou een mager 
stukje rundvlees goed kunnen opwegen te-
gen een stuk varkens- of kippenvlees, maar 
vanuit milieuoogpunt, bijvoorbeeld wat land-
gebruik en broeikasgasuitstoot betreft, is dit 
weer minder gunstig. Daarbij speelt ook nog 
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daan kromhout.

daan kromhout Pleit voor een minder 

dogmatische aanPak in de 

voedingsvoorlichting. 
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