
Voedselallergie

Marga ocké
‘Benieuwd naar voedselkeuze en gedrag’ 

Waarvoor heb je voor voedingson-
derzoek gekozen?
‘Ik wilde graag iets doen in de groene hoek, 
met de natuur, met mensen en met onder-
werpen die maatschappelijk relevant zijn. Ik 
kom graag in de natuur, ben geïnteresseerd 
in biologie en interesseer me voor het gedrag 
van mensen. Waarom kiezen ze voor een 
bepaald soort eten en waarom niet? Aan de 
landbouwuniversiteit kon ik hiermee vooruit, 
uiteindelijk ben ik afgestudeerd in voeding en 
epidemiologie, voeding op cel- en orgaan-
niveau trok mij minder aan. Mijn voorkeur 
om wat met maatschappelijke vraagstukken 
te doen, kon ik ook kwijt tijdens mijn studie, 
toen ik stage liep in India. Ik bestudeerde 
op het platteland de invloed van lokale 
(geloofs)opvattingen op de voedselkeuze 
van zwangere vrouwen, waardoor bepaalde 
levensmiddelen uit de voeding werden 
uitgesloten. Op zich viel die invloed mee. Ik 
heb er van geleerd dat onderzoek doen aldaar 
moeilijk is en dat hulpverlening een zaak van 
lange adem is, geen kortetermijnpolitiek.
Na mijn studie ging ik bij het RIVM werken 
voor het Europese EPIC-onderzoek, waarin 
de relaties tussen voeding en kanker worden 
onderzocht. Ik verdiepte me hierdoor steeds 

verder in de epidemiologie en voedingsna-
vraagmethoden, wat mij in mijn latere onder-
zoekswerk voor de Voedselconsumptiepeiling 
(VCP), toen nog bij TNO ondergebracht, van 
pas kwam.’

Wat is de relevantie van voedselcon-
sumptiepeilingen?
‘Belangrijk is dat knelpunten in de voeding 
worden gesignaleerd, bijvoorbeeld dat we 
te weinig groente- en fruit eten of hoeveel 
transvet we binnenkrijgen. Als je weet wat de 
consumptie is, wordt meetbaar of aanbeve-
lingen al dan niet worden gehaald. Je kunt 
dan het Ministerie van VWS adviseren al dan 
niet maatregelen te nemen.  
De VCP is een belangrijk instrument, waar 
ook methodologisch nog aan te sleutelen is. 
Een verbeterpunt is de ‘eigen rapportage’. 
Het blijkt voor mensen heel moeilijk zich pre-
cies te herinneren (of te rapporteren) wat ze 
op een dag hebben gegeten. Het alternatief 
om mensen hun voeding te laten opschrijven 
in dagboekjes, kan hun voedingsgedrag weer 
beïnvloeden. Kortom, je meet nooit perfect. 
We weten bijvoorbeeld dat er sprake is van 
onderrapportage van de energie-inname van 
zo’n tien procent. We werken aan statistische 
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methoden om de analyses van VCP-gegevens 
verder te optimaliseren, ook om voor dit 
soort verschillen te kunnen corrigeren, opdat 
beleidsmakers aan de hand van de gegevens 
beter kunnen bepalen of aan aanbevelingen 
wordt voldaan.’

Wat zou je verder nog Willen onder-
zoeken?
Ik vind dat we niet genoeg weten over de 
optimale hoeveelheden voedingsstoffen die 
met name kinderen nodig hebben. Hiervoor 
zijn meer fysiologische studies nodig, onder 
meer naar de stofwisselingsmechanismen. 
We weten nu niet precies wat het betekent 
als de bevolking net onder de norm zit, hoe 
we dat moeten interpreteren. En ook zou 
ik willen weten wat de langetermijneffecten 
zijn van bijvoorbeeld te weinig groente- of 
fruitconsumptie op jonge leeftijd.’
Waar ik wel graag zelf aan wil meewerken is 
het uitbreiden van de voedselconsumptie-
peilingen met onderzoek naar de redenen 
voor voedselkeuze en gedrag. Aan de hand 
hiervan zou dan beter bepaald kunnen wor-
den hoe het ongezonde gedrag te wijzigen of 
welke producten gezonder gemaakt kunnen 
worden.’
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