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11e europese voedingsconferentie FenS in madrid

‘Adviezen op basis van alleen nutriënten 
hebben hun langste tijd gehad’

Annette Stafleu en Wilrike Pasman, TNO
Hans Verhagen, RIVM, André Siemensma, 
FrieslandCampina

Ruim 1.800 deelnemers bezochten in 
oktober de elfde conferentie van de 
Federation of European Nutrition Societies 
(FENS) in Madrid. Het congres had zes 
hoofdonderwerpen die in verschillende 
sessies aan bod kwamen: darmgezondheid; 
innovatie in voedingsmiddelen; voeding in 
de behandeling, en voeding in de preventie 
van niet-overdraagbare ziekten; voeding en 
gezonde leefstijl; en voedingsonderzoek en 
voorlichting in Europa. In de verschillende 
sessies ging veel aandacht uit naar obesitas 
en de energiebalans.

In zijn openingsvoordracht ging Francesco 
Branca, directeur van de afdeling voeding en 
gezondheid van de Wereldgezondheidsorga-
nisatie in op (chronische) niet-overdraagbare 
ziekten die verband houden met diverse ge-
netische en omgevingsfactoren en leefge-
woontes, zoals hart- en vaatziekten, diabetes 
en kanker. Ook benoemde hij dat er wereld-
wijd aan de ene kant nog veel ondervoede 
kinderen onder de 5 jaar zijn, en dat aan de 
andere kant het aantal kinderen met overge-
wicht een enorme vlucht neemt, ook in ont-
wikkelingslanden. 
Branca benadrukte dat het van belang is in 
kaart te brengen wat de werkelijke impact is 
van interventies in deze probleemgebieden. 
Daarbij sprak hij zich uit voor een hoge kwali-

teit van systematische reviews en een weten-
schappelijke gemeenschap die public health 
voorstaat en bevordert. Hij pleitte sterk voor 
evidence-based nutrition en daarop volgend 
evidence-based beleidsbeslissingen: neem 
maatregelen en gebruik de beperkte midde-
len bovenal daar waar gezondheidswinst te 
behalen valt. 

DarmgezonDheiD In de sessie over 
darmgezondheid kwam naar voren dat bacte-
riën in de darm in staat zijn met elkaar te 
communiceren en met ons lichaam. Ook kan 
de microflora invloed hebben op lichaamsge-
wicht en de glucosehomeostase. Patrice Cani, 
onderzoeker aan de Universiteit Leuven, ver-
woordde het in zijn lezing zo: ‘Je bent niet de 
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enige die eet. Als je eet vieren de bacteriën 
feest’.  
Bij mensen met obesitas is de darmflora ver-
anderd. Zo is het aantal soorten bacteriën bij 
obesen minder dan bij slanke personen. Ook 
blijkt er een tweedeling te bestaan in obese 
mensen met meer of met minder soorten 
bacteriën. De obese mensen met een rijker 
samengestelde flora in de feces lijken beter af 
te zijn omdat er minder bijwerkingen zijn en 
voedingsinterventies succesvoller waren.  
Het dit jaar gepubliceerde artikel in Nature 
over de drie voornaamste Enterotypes van de 
humane darm microbioom, te weten de Bac-
teroides, de Prevotella en de Ruminococcus, 
kwam zowel bij Cani als bij andere darmflora-
specialisten aan bod. Genetische factoren 
van de gastheer en voeding spelen een rol in 
welk enterotype uiteindelijk dominant wordt. 
Omdat verschillende bacteriën in meer of 
mindere mate hun bijdrage leveren aan de 
gezondheid van de gastheer is het redelijk te 
veronderstellen dat ze ook een bijdrage leve-
ren aan het fenotype van die gastheer. Deze 
enthousiaste verhalen staan echter nog wel 

in contrast met het feit dat de EFSA nog geen 
enkele gezondheidsclaim op probiotica heeft 
goedgekeurd; een uitdaging voor verder we-
tenschappelijk onderzoek dus.

energiebalans Vertegenwoordigers 
van verschillende Europese projecten presen-
teerden hun werk in sessies. Zo was er een 
overzicht van de eerste resultaten van het 
IDEFICS-project. In deze studie is gekeken 
naar de gezondheidseffecten van veranderin-
gen in de voeding, leefstijl en omgeving van 
kinderen. Uit de baseline meting kwam naar 
voren dat er grote verschillen zijn tussen de 
deelnemende landen, zowel in het voorko-
men van overgewicht (het hoogst in Italië) 
als bijvoorbeeld in uren slaap en tv kijken. Er 
bleek een sterke relatie tussen inactiviteit en 
de healthy eating index te bestaan. De inter-
ventiestudie die binnen het IDEFICS-project 
werd uitgevoerd laat positieve effecten zien 
op het niveau van lichaamssamenstelling. 
Ook hier waren verschillen tussen de partici-
perende landen.   
Het onderwerp kinderen en overgewicht 

kreeg ook in andere sessies aandacht. Duits 
hoogleraar kindergeneeskunde Berthold Ko-
letzko liet zien dat een teveel aan eiwitinna-
me in het eerste levensjaar een belangrijke 
rol lijkt te spelen bij het optreden van overge-
wicht bij kinderen op de lagere school.
Professor John Blundell van de Universiteit 
Leeds gaf een presentatie over de oorzaken 
van het verschil in energie tussen inname en 
gebruik. Er is volgens hem een sterke wissel-
werking tussen lichamelijke activiteit en eet-
lustregulatie. Er is compensatie, maar dit is 
nogal variabel. Wanneer mensen hun licha-
melijke activiteit verhogen, verbetert de sig-
nalering van verzadiging, maar als mensen 
inactief worden, wordt de voedselinname niet 
lager. De Amerikaanse onderzoeker Adrian 
Hutber bracht in dit verband naar voren dat 
het beter is om obees en fit te zijn dan slank 
en niet fit. 

Personalized nutrition Personalized nutriti-
on kwam in verschillende sessies aan bod, 
onder andere in een presentatie van profes-
sor Mike Gibney van het Ierse  
Instituut Voeding en Gezondheid. Hierbij 
gaat het om voedingsadvies dat wordt gege-
ven op basis van persoonlijke analyses van 
het geno- en/of fenotype van een persoon. 
Uitgangspunt hierbij is dat mensen niet wil-
len weten wat het probleem is, maar wat de 
oplossing van hun probleem is. Het zal dui-
delijk zijn dat het aantal mogelijke combina-
ties van persoonlijk advies al snel oploopt. 
De kunst is om te komen tot het groeperen 
van individuen, zodat je de mensen kunt seg-
menteren tot het aantal groepen dat je aan-
kunt om voedingsadvies te geven. Belangrijk 
hierbij is om met behulp van personalized 
genomic analysis te inventariseren welke 
baseparen daadwerkelijk op het genoom ver-
schillen. Hierdoor kan gen-specifiek bekeken 
worden of mensen als responder, dan wel als 
non-responder op een bepaald voedingsad-
vies zullen reageren. Door personalized nutri-
tion is iemand in staat zijn eigen juiste keu-
zes te maken. Hoogleraar Humane Voeding 
John Mathers uit Newcastle concludeerde dat 
personalized nutrition veelbelovend is, maar 
dat het te vroeg is voor implementatie en dat 
er meer (interventie)studies nodig zijn. 
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‘WHO: van evidence-based nutrition naar 
evidence-based beleid’
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VoeDingsaanbeVelingen Professor 
of Public Health Nutrition Ricardo Uauy van 
de London School of Hygiene and Tropical 
Medicine sprak over nieuwe voedingsaanbe-
velingen naar aanleiding van resultaten van 
diverse langlopende prospectieve cohorton-
derzoeken. Adviezen op basis van alleen nu-
triënten hebben volgens hem hun langste tijd 
gehad, omdat het duidelijk is dat ook het ge-
hele voedingspatroon een belangrijke rol 
speelt op het uiteindelijke gezondheidseffect. 
Als voorbeeld werd genoemd dat het advies 
om verzadigd vet te vervangen door koolhy-
draten eerder een negatief dan een positief 
effect had op de gezondheid. Het probleem 
is natuurlijk dat alle voedingsmiddelen teza-
men de uitkomst bepalen. De verwachting is 
dan ook dat de adviezen meer zullen gaan 
richting specifieke voedingsmiddelen dan 
naar de macronutriënten. Kortom, het wor-
den lastige tijden voor de voedingsvoorlich-
ters.

antioxiDanten Hoewel niet nieuw, is er 
nu algemene consensus dat claims op anti-
oxidanten en antioxidantcapaciteit van voe-
dingsmiddelen niet van belang zijn voor de 
volksgezondheid. Het lijkt hooguit nog voor 
specifieke risicogroepen zinvol. Hiermee 
wordt een tijdperk van zeer uitgebreid onder-

zoek naar en publicaties over antioxidanten 
afgesloten, hoewel er nog vele posters op dit 
gebied werden gepresenteerd en ook sommi-
ge bedrijven zich hiermee profileerden. Er 
werd zelfs nadrukkelijk gesteld dat voor anti-
oxidanten geldt: het baadt niet, maar het 
schaadt mogelijk wel: interventiestudies met 
antioxidanten laten zeker geen lager risico 
zien en soms een verhoogd risico. 

gezonDheiDsclaims Josephine Wills, 
directeur-generaal van de European Food In-
formation Council (EUFIC), ging in op de 
consument en gezondheidsclaims. Gezond-
heidsclaims worden als meer positief gezien 
als het product als meer gezond wordt ge-
zien, bracht zij naar voren. Sommige consu-
menten willen een zo eenvoudig mogelijke 
bewoording, anderen geven juist de voorkeur 
aan gedetailleerde informatie. Ook signaleert 
zij een trend naar natuurlijke en clean label 
claims. Keerzijde van de medaille is dat wan-
neer wordt aangegeven dat er geen kleurstof-
fen in een product zitten, men indirect zegt 

dat kleurstoffen niet goed zijn, terwijl dit 
goedgekeurde E-nummers betreft. 
Vertegenwoordigers van EFSA en het NDA 
Panel hebben op de laatste ochtend van het 
congres uitgebreid uitleg gegeven over de 
stand van zaken over gezondheidsclaims. Bij-
na 3.000 claims zijn nu beoordeeld door het 
EFSA-NDA Panel. EFSA stelt hoge eisen aan 
de wetenschappelijke onderbouwing van 
claims, maar krijgt daarvoor ook de waarde-
ring uit het veld. Enige kritiek, zoals vaker, 
komt niet op de wetenschappelijke beoorde-
ling (die wordt door wetenschappers breed 
gesteund) maar op het traject daarna: het be-
leid/de politiek besluit over het al dan niet 
toestaan van claims waarvoor niet voldoende 
wetenschappelijk bewijs aanwezig is.

De volgende FENS conferentie zal plaatsvinden 
in 2015 in Berlijn. Duitsland was het enige land 
wat zich had aangeboden en werd daarom snel 
verkozen. De Duitse collega’s hebben het plan 
uitgesproken om de buurlanden, waaronder Ne-
derland, bij de organisatie te willen betrekken.

‘Antioxidanten: het baadt niet, maar het 
schaadt mogelijk wel’
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