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Interview

‘Meer eenvormigeid voedingsrichtlijnen’

‘Ik houd me ook nog bezig met onderzoek aan 
Wageningen Universiteit, maar de nadruk ligt nu op het

begeleiden van adviezen van de commissie van de
Gezondheidsraad’, bevestigt Daan Kromhout, die tevens
voorzitter is van de beraadsgroep voeding van de Raad. ‘Op
basis van de stand van de wetenschap brengen we adviezen
uit over complexe vraagstukken op het terrein van voeding
en gezondheid.’

In het eerste jaar als voorzitter was Kromhout verant-
woordelijk voor het uitbrengen van de nieuwe vezelrichtlijn.
En op dit moment wordt gewerkt aan een advies over voed-
selallergie. Veel aandacht gaat momen-
teel echter uit naar de update van de
Richtlijnen Goede Voeding. De laatste
dateren van april 1986. Waarom laten
de nieuwe zo lang op zich wachten?
‘De belangrijkste reden is dat het
opstellen van richtlijnen een arbeidsin-
tensief proces is’, licht Kromhout toe.
‘In twintig jaar tijd is onze kennis over
voeding en gezondheid enorm toege-
nomen, maar desondanks blijft het een
lastig probleem om algemene richtlij-
nen te formuleren op basis van de
beschikbare onderzoeksgevens.
Onderzoek naar voeding en gezondheid
is vaak epidemiologisch en het is lastig
de verschillende onderzoeken onderling
te vergelijken. De Richtlijnen en van
1986 zijn kwalitatief van aard zoals eet
gevarieerd, eet met mate of let op vet,
en zijn bestemd voor de algemene
bevolking. Wat we nu proberen is de
basis voor de nieuwe richtlijnen zo veel mogelijk te kwanti-
ficeren. Waarbij het natuurlijk wel zaak is dat de boodschap
naar het publiek eenvoudig en eenduidig blijft, de bood-
schap moet er vooral een op hoofdlijnen zijn.’

De moeilijkheid bij het vaststellen van nieuwe Richtlijnen
is dat de resultaten in de voedingswetenschap niet altijd
even eenduidig zijn’, weet Kromhout. ‘Werd eerst de nadruk

gelegd op het belang van de totale hoeveelheid vet in de
voeding voor de gezondheid, vervolgens bleek in de jaren
negentig dat de verschillende soorten vet belangrijker
waren. Dit jaar is met resultaten van de Womans Health
Initiative trial bevestigd dat de totale hoeveelheid vet geen
effect heeft op de harde eindpunten zoals hart- en vaat-
ziekten. Nu weten we dat verzadigd en transvet slecht zijn
voor de gezondheid en dat onverzadigd vet goed is. Al dit
soort gegevens en ontwikkelingen moeten we tegen het
licht houden als we nieuwe Richtlijnen vaststellen. En dat
geldt niet alleen voor de vetten, maar voor alle andere voe-
dingsstoffen.’

Buitenland    Tussen de Gezondheidsraad en vergelijkbare
instituten in het buitenland vindt regelmatig uitwisseling
van informatie plaats. Kan daar niet een en ander van over-
genomen worden? ‘De commissie heeft informatie van het
Amerikaanse Institute of Medicine (IOM) geraadpleegd toen
het de nieuwe vezelrichtlijn Opstelde’, zegt Kromhout. ‘Het
IOM had een goed gedocumenteerde richtlijn die de com-

missie als uitgangspunt voor onze
richtlijn kon gebruiken. Maar we
kunnen aanbevelingen van het bui-
tenland niet zondermeer overne-
men. Afgezien van verschillen in
voedingspatroon tussen bevolkings-
groepen moet je je afvragen op
welke manier organisaties of over-
heden tot een afweging gekomen
zijn. Is de richtlijn evidence based?
En hoe hard waren de criteria? Niet
alle rapporten zijn even betrouw-
baar op dat punt.’

Daarbij spelen zich bovendien
steeds discussies af op voedings-
stoffenniveau. Want waarom is de
vitamine C-aanbeveling voor vol-
wassenen in Nederland bijvoorbeeld
70 mg per dag en hebben andere
landen een aanbeveling van 10 mg
lager? ‘Eigenlijk is dat een non-dis-
cussie’, vindt Kromhout. ‘De stof-

wisseling van personen in de verschillende westerse landen
is niet wezenlijk anders, maar we hebben hier de lat om
onduidelijke redenen hoger gelegd. De European Food
Safety Authority gaat dit probleem aanpakken. Voor deze
organisatie is een mooie rol weggelegd om meer eenvor-
migheid in voedingsrichtlijnen te bewerkstelligen.’

Een jaar geleden nam Daan Kromhout afscheid als directeur van de sector 

voeding en consumentenveiligheid van het RIVM en werd hij vice-voorzitter

van de Gezondheidsraad. Hield hij zich eerst vooral bezig met toegepast onder-

zoek rond voeding en consumentenveiligheid, nu is hij vooral bezig met het

begeleiden van adviezen aan de ministeries van volksgezondheid en landbouw.

  

Daan Kromhout: ‘De

komende tijd zal

behalve obesitas en

overgewicht ook de

samenstelling van de

voeding onze aan-

dacht krijgen.’ 


