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wetenschappelijk debat is nodig

het creëren van consensus, is het 
houden van openlijke weten-
schappelijke debatten. 
Neem nou de wetenschappelijke 
discussie over vetten en gezond-
heid. In grote lijnen bestaat hier-
over behoorlijke consensus, 
maar er blijft discussie bestaan 
over de vraag of er een causaal 
verband is tussen de inname van 
verzadigd vet en hart- en vaat-
ziekten. Reden genoeg om hier 
met de juiste wetenschappers 
over te debatteren. Het diner-
debat gehouden op het ISSFAL-
congres in Maastricht vorig jaar 
was hiervoor een goede aftrap. 
Bruce German en Ricardo Uauy 
debatteerden hier over de nood-
zaak om de inname van verza-
digd vet te reduceren, stelden 
vast op welke punten reeds  
consensus was, en hielden  
hiermee het wetenschappelijke 
publiek scherp. 
Dit debat zal worden voortgezet 
op het komende Euro Fed Lipid 
Congress, van 18 tot 21 september 
in Rotterdam. Onder voorzitter-
schap van Peter Zock en Pramod 
Khosla zal hier opnieuw over de 
gezondheidseffecten van verza-
digd vet worden gediscussieerd. 
Naast Bruce German zijn nu  
ook Ronald Mensink, Ingeborg 
Brouwer, Marianne Jakobsen en 
Darius Mozaffarian van de partij. 
Met het ISSFAL-debat als voor-

proefje belooft dit een interes-
sante discussie te worden.
Zulke wetenschappelijke debat-
ten zijn nodig om de kern van  
de zaak bloot te leggen en de 
huidige consensus op een onder-
werp vast te stellen. Door het  
tijdig voeren van debatten met 
de juiste wetenschappers, die 
bovendien de verschillende  
opinies vertegenwoordigen, 
voorkom je dat wetenschappelij-
ke onenigheid over de hoofden 
van consumenten wordt  
uitgevochten. De debatten zoals 
gehouden op de ISSFAL en op 
het komende Euro Fed Lipid Con-
gress zijn hiervan een goed voor-
beeld. 
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Consensus in de voedingsweten-
schap over wat gezond eten is, 
leidt tot heldere adviezen waar 
voedingsvoorlichting en produc-
tinnovatie zich verder op kunnen 
richten. De media doen echter 
maar al te vaak geloven dat er 
vooral wetenschappelijke onenig-
heid is. Een positieve nieuwe 
trend die we gelukkig steeds  
vaker zien en die bijdraagt tot 
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