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maar dan door de Nederlandse jeugd. In haar 
lezing ‘De jeugd van tegenwoordig’ bracht ze 
naar voren dat de jongeren van Nederland 
over het algemeen niet zo ongezond zijn ten 
opzichte van hun Europese soortgenoten. 
‘Maar de oudere groepen tieners, van 15 tot 
16 jaar, zijn de zuipschuiten van Europa, zij 
drinken nog steeds veel te veel’, waarschuw-
de ze. ‘Daar staat tegenover dat de jongere 
tieners minder vroeg zijn gaan drinken.’
De Roos put haar data uit de zogeheten 
Health Behaviour in School-aged Children-stu-
die, een landelijk representatief onderzoek 
onder de schoolgaande jeugd van 11 tot en 
met 16 jaar, dat zich richt op het welzijn en 
de opvoeding van jongeren (in internationaal 
verband, in meer dan 40 landen). ‘Er zijn po-
sitieve tendensen als het gaat om roken, blo-
wen, drinken en gezonder eten. Zo zijn meer 
kinderen gezonder gaan ontbijten. Er is een 

‘Van Pap tot Pizza’ belicht rol voeding op 
ontwikkeling

Hans Kraak

De tweede editie van het voedingscongres 
Van Pap tot Pizza, dat begin juni in 
Nieuwegein plaatsvond, zoomde in op de 
ontwikkeling van de mens en de rol die 
voeding daarbij speelt. Onderzoeker Dick 
Swaab opende de plenaire sessies van het 
congres: ‘Stoffen die slecht zijn voor 
volwassenen, zijn ook slecht voor de 
ontwikkeling’. 

De ontwikkeling van een kind begint al voor 
de geboorte, vertelde professor Dick Swaab, 
onderzoeksleider van het Nederlands Insti-
tuut voor Neurowetenschappen van de  
Koninklijke Academie van Wetenschappen 
(KWAW). Hij zei in zijn presentatie dat afwij-
kingen bij het kind kunnen ontstaan door 
chemische stoffen in bijvoorbeeld genees-
middelen of voeding, en dat effecten vaak 
blijvende gevolgen hebben. Swaab heeft de 
stelregel dat stoffen, al dan niet uit voeding, 
die slecht zijn voor volwassenen, ook niet 
goed zijn voor de ontwikkeling van kinderen. 
Ook zei hij dat ‘ondervoeding van de moeder 
het kind bij de ontwikkeling meer kans op 
schizofrenie, vetzucht en depressie geeft’. 
Opmerkelijk waren Swaabs dia’s over het ge-
bruik van alcohol tijdens de zwangerschap. 
Hij liet zien dat de inname kan leiden tot de 
vorming van hersencellen buiten het hersen-
vlies. Ook illustreerde hij dat de inname van 
alcohol bij de moeder in het algemeen leidt 
tot vasoconstrictie (vernauwen van de bloed-
vaten) bij het kind, terwijl dat bij volwassenen 
juist het omgekeerde effect heeft. ‘Ook bij 
lage doses kan al schade ontstaan’, lichtte 
Swaab toe. ‘Er is een duidelijk verband tus-

sen de ontwikkeling en grootte van de herse-
nen en de inname van alcohol en roken. Veel 
hersenaandoeningen op latere leeftijd kun-
nen herleid worden tot verstoringen in de 
ontwikkelingsfase. Zo wordt anorexia of de-
pressie vaak gezien als een aandoening die 
bepaald wordt door de omgeving, maar het 
zijn vooral de stoffen waaraan de hersenen 
zijn blootgesteld tijdens de vroege ontwikke-
ling, waardoor afwijkingen op latere leeftijd 
kunnen ontstaan. Desondanks komt het voor 
dat moeders opzettelijk roken, opdat ze ho-
pen een lichter kind te krijgen, en mogelijk 
een lichtere bevalling.’

Alcoholgebruik bij jongeren In 
de tweede plenaire sessie ging Simone de 
Roos, senior onderzoeker Emancipatie, Jeugd 
en Gezin Sociaal Cultureel Planbureau in Den 
Haag, verder in op het gebruik van alcohol, 

veel hersenaandoeningen op latere leeftijd kunnen herleid worden tot verstoringen in de 

ontwikkelingsfase, vertelde dick swaab in zijn presentatie. 
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nAnotechnologie Van Pap tot Pizza 
werd afgesloten met een lezing over nano-
technologie door Frans Kampers, research 
coördinator biotechnologie bij Wageningen 
UR. Hij liet een paar afbeeldingen zien van 
structuren van voedsel, van echt vlees en van 
‘vlees’ dat met hulp van nanotechnologie ge-
maakt was. ‘Zit de consument daar op te 
wachten?’, vroeg hij aan de zaal. Inhoudelijk, 
qua structuur, geen verschil, maar op een an-
dere manier gemaakt.
In dezelfde zin maakte hij echter duidelijk dat 
de ontwikkelingen rond nanotechnologie in 
hoog tempo doorgaan en dat ook vanuit Wa-
geningen Universiteit op deze techniek wordt 
ingezet als het om voedselproductie gaat. 
‘De onzekerheid zit hem nog in persistente 
nanodeeltjes die in het milieu terecht komen 
en waarvan we niet weten wat ze kunnen aan-
richten. Maar de natuur is meester in de na-
notechnologie en de mens kan daar nog veel 
van leren.’

gezonder gedragspatroon naarmate ouders 
dit belangrijker vinden.’
Ook liet De Roos de relatie zien die er is tus-
sen tv-kijken, computeren, eten en bewegen. 
Naarmate kinderen veel tv kijken en compu-
teren nemen ze meer frisdrank en snoep en 
minder groente en fruit. Ook ontbijten ze 
minder en bewegen ze niet zo veel. Als kinde-
ren meer bewegen, ontbijten ze vaker en eten 
ze meer groente en fruit. Een deelsessie van 
het Voedingscentrum ging verder in op de 
jeugd. Aan de hand van het project ‘De ge-
zonde school’ werd getoond dat gezond ge-
drag via de school(kantine) kan worden be-
vorderd. 

Allergie Tijdens een andere middag-
sessie kwamen allergieën aan bod, onder  
andere bij dermatoloog André Knulst van het 
UMC Utrecht. Opvallend in zijn lezing ‘Aller-
genen: Waar ligt de grens?’ was dat ruim een 
kwart van de volwassen Nederlanders denkt 
een voedselovergevoeligheid te hebben en 
dat gedacht wordt dat zo’n 17% van de kinde-
ren in Nederland een voedselovergevoelig-
heid heeft. ‘In werkelijkheid is een allergie bij 
2 tot 3% van de Nederlandse bevolking gedi-
agnosticeerd’, zegt Knulst. ‘Maar bij de men-
sen die allergisch zijn is de kwaliteit van leven 
minder dan bij mensen die lijden aan diabe-
tes.’
De meest voorkomende allergenen die bij 
volwassenen allergieën veroorzaken zijn no-
ten, fruit en pinda’s. Bij kinderen van jonger 
dan vier jaar gaat het om koemelk, kippenei, 
pinda en hazelnoot.
Knulst bracht een casus naar voren van een 
30-jarige patiënt die allergisch was voor koe-
melk en kippenei. Na het eten van een boter-
ham met pure hagelslag kreeg ze last van 
jeuk in de mond en oren en na het eten van 
drie boterhammen van misselijkheid. Na on-
derzoek van het etiket was niet duidelijk waar 
de reactie vandaan zou moeten komen, want 
er was geen waarschuwing voor melkeiwit ge-
geven. In samenwerking met TNO liet Knulst 
de verdachte hagelslag, samen met elf andere 
merken hagelslag analyseren. ‘Het bleek dat 

alle monsters hagelslag het melkbestanddeel 
caseïne bleken te bevatten, de een meer dan 
de ander’, zegt Knulst. ‘Zes van de onder-
zochte monsters gaven geen waarschuwing 
op het etiket.’ Knulst wees op het belang van 
de verbetering van de etikettering van pro-
ducten met allergenen, maar zei ook dat er 
zonder noodzaak geen waarschuwing op het 
etiket moet komen. 
Geert Houben, business line manager food 
safety van TNO, bevestigde de laatste opmer-
king van Knulst. In zijn presentatie ging hij 
verder in op de wetgeving die in de maak is 
voor de zogeheten ‘may contain labelling’. 
‘Een may contain-waarschuwing mag alleen 
gedaan worden als er sprake is van een onac-
ceptabel risico’, zegt hij. ‘Als het risico nog 
acceptabel is (door kans en ernst te bereke-
nen) dan moet je geen waarschuwing geven 
omdat anders de voedselkeuze van consu-
menten te beperkt wordt of de waarschuwing 
weinig indruk meer maakt.’

simone de roos sprak over het alcoholgebruik onder j0ngeren. 
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de botdichtheid opgebouwd en versterken ze hun cognitieve presta-
ties. Als het gaat om cognitie en mentale gezondheid komt uit studies 
naar voren dat voeding de prestaties van schoolgaande kinderen kan 
bevorderen. Micronutriënten die een belangrijke rol spelen in hersen-
prestatie zijn onder andere thiamine (B1), riboflavine (B2), vitamine 
B6, ijzer en meervoudig onverzadigde vetzuren, in het bijzonder EPA 
en DHA.
De tienerjaren brengen toegevoegde uitdagingen van snelle groei 
spurten en een toenemend besef van het uiterlijk. Tieners hebben 
hoge nutritionele behoeften om werkende spieren bij te vullen en  
tegelijkertijd onderliggende groei- en ontwikkelingsprocessen niet in 
het gedrang te laten komen. Het maximaliseren van botweefsel gedu-
rende de jeugd en adolescentie is een prioriteit. Rond het dertigste  
levensjaar kantelt de balans van aanmaak van botweefsel tot resorptie, 
er wordt meer afgebroken dan dat er wordt gebouwd. Nutritionele  
ondersteuning omvat calcium, vitamines C, D, K, B6, B12 en folium-
zuur, fluoride, ijzer, zink, fosfor, magnesium en meervoudig onverza-
digde vetzuren.

inzending nAV, lisA Verberne Melkproducten zijn een be-
langrijk onderdeel van een gezond voedingspatroon. Melk is een na-
tuurlijk product met een hoge nutriëntdichtheid en een belangrijke 
bron van vitamines en mineralen, die een gunstig effect op de gezond-
heid kunnen hebben. Deze onmisbare voedingsstoffen kunnen consu-
menten via andere producten niet in voldoende mate binnenkrijgen. 
Vanaf de geboorte is melk in de vorm van borst- of flesvoeding essen-
tieel in de voeding van zuigelingen. In de voeding van jonge kinderen 
(2-6 jaar) zijn melkproducten de belangrijkste bronnen van eiwit, die 
tevens veel vitamine B1 en foliumzuur leveren. Maar ook gedurende 
de rest van het leven blijven melkproducten een belangrijke bron van 
vitaminen en mineralen, met name voor calcium, vitamine B2, vitami-
ne B12 en fosfor. Ondanks de positieve gezondheidseffecten van melk, 
is het drinken van melk volgens sommige deskundigen niet zo gezond 
als men denkt. Het zou de kans op chronische ziekten, zoals hart- en 
vaatziekten en prostaat- en borstkanker, verhogen. 

Jonge voedingsprofessionals konden voor het congres van Van Pap 
tot Pizza van Voeding Nederland meedingen naar ‘Win een sessie’. 
Door een oorspronkelijk voorstel in te sturen, konden ze in de 
gelegenheid komen een presentatie te houden voor de bezoekers 
van het congres. Winnaars waren Laurens Jan Rootert en Emily 
Tellers, respectievelijk account manager Benelux en market 
development manager human nutrition and health van DSM 
Nutritional Products Europe Ltd. Een troostprijs ging naar Lisa 
Verberne die namens de Nederlandse Academie van 
Voedingswetenschappen meedeed. Een impressie van de 
deelnemende bijdragen. 

inzending dsM, jAn rootert en eMily tellers Het is be-
kend dat de baby-, kinder- en tienerjaren kritisch en bepalend zijn in 
de ontwikkeling en gezondheid van een mens. In de westerse wereld 
is er voldoende voedsel beschikbaar om bij te dragen aan de basis 
energiebehoefte om te groeien. Tijdens de belangrijke groei- en ont-
wikkelingsperiode riskeren kinderen echter inadequate nutriënteninna-
me door onder andere kieskeurig eten en het overslaan van maaltij-
den. Studies naar schoolkinderen en tieners over de hele wereld tonen 
aan dat het niet ongebruikelijk is dat kinderen inadequate hoeveelhe-
den essentiële vitaminen en mineralen in hun voeding innemen. Wel-
ke aandachtsgebieden zijn er in de ontwikkeling van kind tot volwas-
sene?
 
Vroege jeugd, schooljaren en puberteit
Tijdens de vroege jeugd is het van belang de immuniteit te versterken. 
Onderzoek in Nederland in 2004 toonde aan dat ouders van kinderen 
met de minste blootstelling aan zonlicht twee tot drie keer zo vaak 
rapporteren dat hun kind een hoestje of loopneus had ontwikkeld. 
Macronutriënten en micronutriënten zijn essentieel voor het opbou-
wen van een effectief immune respons. Vitamines A, C, D, B6, B12 en 
foliumzuur; de mineralen ijzer, zink en selenium; en meervoudig on-
verzadigde vetzuren spelen hierbij een rol. Daarnaast is ondersteu-
ning van het zichtvermogen van belang. Vitamine A is essentieel voor 
het zicht en vitamine A-deficiëntie is een leidende oorzaak van kinder-
blindheid in grote delen van de wereld. Luteïne en zeaxantine bescher-
men de retina tegen beschadiging door zonlicht.
Gedurende de schooljaren krijgen kinderen hun vaste tanden, wordt 

Van Pap tot Pizza: de visie van jonge  
professionals
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