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iLSi-congres over voeding en gezondheidsvoordelen  

Van nieuwe wetenschap tot innovatieve producten  

Jilde Garst, ILSI Europe 

In navolging van de symposia in 2001 en 
2007, organiseerde het International Life 
Sciences Institute Europe (ILSI Europe) 
afgelopen najaar het derde internationale 
symposium op het gebied van functional 
foods. Doel van het symposium was het 
bespreken van recente ontwikkelingen in de 
voedings- en communicatie wetenschappen; 
twee cruciale vakgebieden voor het 
onderbouwen en communiceren van 
voedingsadvies. 

In de eerste sessie werd een overzicht gege-
ven van de verschillende aandachtsgebieden 
van het symposium. John Milner van het 
Amerikaanse National Cancer Institute begon 
met een presentatie over de betekenis van 
het begrip gezondheid in onze samenleving 
en de rol van voeding hierin. Hij benadrukte 
dat in het onderzoek naar specifieke effecten 
van voeding op gezondheid nog grote uitda-
gingen liggen. Het effect van voeding op de 
samenleving werd nogmaals duidelijk weer-
gegeven door Jan Van Emelen, van de Lands-
bond van Onafhankelijke Ziekenfondsen in 
België, die met een casus over ondervoeding 
het effect van voeding op de kosten van de 
nationale gezondheidszorg blootlegde. 

Wetgeving E-Siong Tee, van ILSI South 
East Asia, beschreef hoe de overheid met de 
invloed van voeding omgaat. Hij gaf een 
overzicht van de verschillen in wetgeving 
rond gezondheidsclaims op voedingsproduc-
ten tussen de verscheidene internationale re-
gio’s. Om de uitvoering van deze wetgeving 
mogelijk te maken, gaf hij aan dat de consu-
mentenperceptie van voeding en gezondheid 

beter moet worden onderzocht en dat de we-
tenschappelijke wereld vooral door moet 
gaan met onderzoek om gezondheidsclaims 
te onderbouwen.  
In de tweede helft van de sessie werd deze 
laatste conclusie verder uitgebouwd door een 
overzicht te geven van de onderzoeksdesigns 
die het mogelijk maken de invloed van voe-
ding op gezondheid te onderzoeken. Pieter 
van ’t Veer, professor aan Wageningen Uni-
versiteit, gaf aan dat het vooral een uitdaging 
is om data van interventie-onderzoek en van 
observationeel onderzoek te combineren. 

ingrediënten en structuren De al-
gemene uitdagingen voor het onderbouwen 
van gezondheidsadvies, zoals uiteengezet in 
sessie 1, werden in de daaropvolgende ses-

‘Het is een uitdaging data van interventie-
onderzoek en van  

observationeel onderzoek te combineren’

Het effect van Het 

mediterraan dieet 

werd in een project 

gedurende één jaar 

gemeten in 1.250 

gezonde ouderen uit 

vijf europeSe 

Landen. 
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sies verder gespecificeerd. In sessie 2 gingen 
de sprekers in op de verscheidene structuren 
en ingrediënten van voeding en welke moei-
lijkheden dat met zich meebrengt voor we-
tenschappelijk onderzoek. Professor Kaisa 
Poutanen van het VTT Technical Research 
Centre in Finland, gaf in haar presentatie aan 
dat de uitdaging in het veld van de voedings-
wetenschappen vooral ligt bij de van nature 
complexe samenstelling van voeding en di-
eet. Onderzoeken van het effect van voeding 
zal moeten beginnen bij het effect van een 
molecule en er moet dan stap voor stap uit-
gezoomd worden naar het effect van een in-
grediënt, een voedingsmiddel en een com-
pleet dieet. De daaropvolgende sprekers 
presenteerden hun onderzoek op dit gebied 
met onderwerpen zoals de beschikbaarheid 
van nutriënten in de verschillende voedings-
matrices, en de interactie tussen micro- 
nutriënten en tussen macro-nutriënten in  
een voedingmiddel of dieet. 

gezondheidsWinst Een andere uitda-
ging is het meten van de gezondheidswinst. 
In sessie 3 gingen de sprekers in op de uitda-
ging in het vinden van biologische meetpun-
ten die zowel makkelijk in gebruik zijn als re-
presentatief voor de lichamelijke gesteldheid. 
Meerdere initiatieven zijn opgestart in het af-
gelopen decennium met als doel een over-
zicht te creëeren van de meetpunten en 
meetinstrumenten zoals gebruikt in de bio-
wetenschappen. Elizabeth Yetley van het Na-
tional Institute of Health (VS) presenteerde 
de uitkomsten van een initiatief van het Insti-
tute of Medicine en gaf daarmee aan dat het 
belangrijk is om eenduidige definities te heb-
ben van de begrippen ‘marker’ en ‘endpoint’. 
Michael Müller van het Nederlands Nutri-
genomics Centre vertelde hoe het nieuwe 
veld van nutrigenomics kan helpen bij het 

ontwikkelen van nieuwe markers.  
In het ontdekken van markers voor gezond-
heid is het cruciaal om te weten hoe het men-
selijk lichaam functioneert en daarom pre-
senteerde Ben van Ommen (TNO) hoe zijn 
team met systeembiologie de werking van 
voedingsstoffen in het lichaam onderzoekt. 
In het licht van dit thema en de uitdagingen 
op dit gebied heeft ILSI Europe afgelopen 
jaar een initiatief opgestart, genaamd Marker 
Initiative in Nutrition Research, met als doel 
de criteria te definiëren die worden gebruikt 
in de wetenschap om markers te valideren en 
accepteren. 

voedingsmiddelen op maat Sommi-
ge groepen in de samenleving hebben een 
kwetsbare gezondheid en hebben daarom 
grotere behoefte aan bepaalde voedingsstof-
fen. De mogelijkheden voor het creëren van 
op maat gemaakte voedingsmiddelen wer-
den besproken in sessie 4.  
Professor Claudio Franceschi van de Univer-
siteit van Bologna concludeerde dat er een 
grote mogelijkheid ligt voor voedingsinter-
ventie in het remmen van veroudering, voor-
al op het gebied van chronische ontstekin-
gen. Om deze conclusie te onderbouwen 
presenteerde hij de resultaten van het pro-
ject NU-AGE, een project gefinancierd door 
de Europese Commissie waarin het effect 
van een mediterraan dieet gedurende één 
jaar werd gemeten in 1.250 gezonde oude-
ren uit vijf Europese landen. De invloed van 
voeding op de gezondheid wordt beïnvloed 
door de genetische samenstelling van een 
persoon.  
Kijkend naar de ontwikkelingen op het ge-
bied van ‘nutrigenetics’, presenteerde Tho-
mas Sanders van King’s College in London 
de valkuilen in dit onderzoeksgebied. On-
danks deze valkuilen concludeerde Anne 

Marie Minihane van de Universiteit van East 
Anglia dat er een positief vooruitzicht is 
voor het gebruik van genetische informatie 
in het ontwikkelen van persoonlijke voe-
dingsadvies. Professor Hannelore Daniel 
van de Technische Universiteit van München 
haakte hierop in door aan te geven welke 
maatschappelijke veranderingen aan de be-
hoefte voor persoonlijke voeding ten grond-

‘Welke voedingsgewoonten moeten er veranderen om tot een betere 
energiebalans te komen?’

Sommige groepen in de SamenLeving, zoaLS 

ouderen, Hebben een grotere beHoefte aan 

bepaaLde voedingSStoffen: voedingSmiddeLen 

op maat.
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slag liggen en welke ontwikkelingen we op 
het gebied van voeding en medische zorg 
kunnen verwachten in de toekomst. 
De sessie werd afgesloten met een paneldis-
cussie met als hoofdvraag: welke voedings-
gewoonten moeten er veranderen om tot 
een betere energie-balans te komen en hoe 
kan de wetenschap hieraan bijdragen?

consumentenperceptie Zoals aan-
gegeven in sessie 1 is niet alleen de weten-
schappelijke onderbouwing van een gezond-
heidsadvies van belang, maar ook de 
consumentenperceptie van dit advies is cru-
ciaal. Daarom werd sessie 5 volledig gewijd 
aan communicatie van gezondheidsvoorde-
len aan de consument. France Bellisle van 
CRNH in Frankrijk gaf antwoord op de vraag 
waarom mensen bepaalde voedingsgewoon-
ten hebben en concludeerde dat de menselij-
ke behoefte naar een directe beloning de 
grootste uitdaging is van gedragsveranderin-
gen met alleen een voordeel op lange ter-
mijn. 
De presentatie van Arnout Fischer van Wage-
ningen Universiteit toonde daarnaast nog 

een extra uitdaging voor gezondheidscom-
municatie, namelijk dat de consument zeer 
beperkt feitelijke informatie gebruikt om keu-
zes te maken, maar zijn keuzes vooral  
baseert op intuïtie.  

progressie De algemene conclusie van 
het symposium is dat er duidelijke progressie 
zit in de hoeveelheid en de kwaliteit van het 
onderzoek dat wordt gedaan om gezond-

heidsadviezen en -claims te onderbouwen. 
Maar het symposium liet ook zien dat er nog 
meerdere wetenschappelijke gebieden zijn 
waar meer onderzoek nodig is.  

meer informatie
www.ilsi.eu

iLSi Europe

Het international Life Sciences institute (iLSi) is een wereldwijde non-profit-organisatie, opgericht in 1978 
om het inzicht in wetenschappelijke vraagstukken in voeding, voedselveiligheid, toxicologie, risico-evaluatie 
en het milieu te vergroten. met het samenbrengen van wetenschappers van universiteiten, de overheid, de 
industrie en de publieke sector, streeft iLSi naar een evenwichtige benadering van het oplossen van problemen van gemeenschappelijk 
belang voor het welzijn van het grote publiek.
Het iLSi hoofdkantoor is gevestigd in washington, vS, en iLSi heeft onafhankelijke lokale stichtingen over de hele wereld. iLSi is erkend 
door de world Health organization (wHo) als een niet-gouvernementele organisatie en heeft een gespecialiseerde consultatieve status 
bij de voedsel- en Landbouworganisatie van de verenigde naties (fao).
iLSi europa werd opgericht in 1986 om wetenschappelijke kwesties te identificeren en evalueren in de bovengenoemde gebieden door 
middel van symposia, workshops, expertgroepen, en de daaruit voortvloeiende publicaties. Het doel is om het begrip te vergroten van 
wetenschappelijke vraagstukken op deze gebieden en daarnaast oplossingen te bieden. iLSi europa richt zich op de specifieke behoef-
ten gedefinieerd door de europese partners van het instituut. de belangrijkste doelen van iLSi europa zijn:
– een katalyserende rol te spelen bij het identificeren en aanpakken van cruciale wetenschappelijke kwesties in verband met voeding, 

voedselveiligheid en het milieu;
– te zorgen voor coherente wetenschappelijke antwoorden op vraagstukken door middel van wetenschappelijke programma’s die van 

gemeenschappelijk belang zijn voor de industrie, de overheid en de academische wereld;
– het actief verspreiden van wetenschappelijke informatie naar een zo breed mogelijk publiek onder wie de wetenschappelijke ge-

meenschap, internationale organisaties en regelgevende instanties.
iLSi europa wordt voornamelijk gefinancierd door de industriële leden en deels door projecten van het Kaderprogramma van de euro-
pese commissie.

de conSument 

gebruiKt zeer 

beperKt feiteLijKe 

informatie om 

KeuzeS te maKen,  

en baSeert  

KeuzeS vooraL op 

intuïtie.  
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