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	 	 een	eerste	serieuze poging 
 tot het uitvoeren van een totale 
risk-benefitanalyse voor voeding en 
voedsel is het RIVM-rapport Ons Eten 
Gemeten (1). Hierin werd aangetoond 
dat het gezondheidsverlies ten gevolge 
van verkeerd en te veel eten circa twee 
orden van grootte meer was dan ten 
gevolge van voedselveiligheid (micro-
biologisch bederf, contaminanten, 
allergie). Onlangs zijn verschillende 
EU-projecten van start gegaan die 
zich richten op het ontwikkelen van 
methoden om de gezondheidsrisico’s 
en gezondheidswinst uit te drukken 
in een gemeenschappelijke gezond-
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de afgelopen jaren gewerkt 

aan de ontwikkeling van een risk-benefitmethode voor voeding en voedingsmiddelen. Met deze 

methode kunnen positieve en negatieve gezondheidseffecten van voeding worden gekwantificeerd 

en tegen elkaar worden afgewogen. Over de behoeftes en toepassingen van deze methode werd 

half juni in Utrecht gediscussieerd tijdens een workshop van vertegenwoordigers van wetenschap, 

industrie, overheid en consumentenorganisaties. 

heidsmaat. Deze projecten beogen de 
impact in termen van zowel risico’s als 
benefits van verschillende voedings-
middelen of voedingspatronen op de 
uiteindelijke (volks)gezondheid in 
kaart te brengen: Qalibra (2), Beneris 
(3) en Brafo (4). 

Bij het RIVM is er tijdens een meer-
jarig project een methode ontwik-
keld om de gezondheidsrisico’s en 
gezondheidswinst van (functionele) 
voedingsmiddelen op een kwantita-
tieve manier tegen elkaar af te wegen 
(zie kader). Tijdens de workshop werd 
deze methode gepresenteerd. 

De methode volgt de klassieke stap-

pen zoals die worden toegepast bij het 
vaststellen van het gezondheidsrisico. 
Als voorbeeld geldt foliumzuurver-
rijking. Aan de hand van de verrijking 
van brood met foliumzuur is zo de 
impact op de gehele volksgezondheid 
gesimuleerd. De eerste stap bevat de 
identificatie van de potentiële posi-
tieve en negatieve gezondheidseffecten 
van het toevoegen van foliumzuur. 
Uit de literatuur komen hierover de 
preventie van neuraalbuisdefecten en 
colorectaalkanker en het voorkómen 
van een bepaalde vorm van anemie 
naar voren. Potentiële negatieve effec-
ten van foliumzuur zijn maskering 
van vitamine B12-deficiëntie, ver-
hoogd risico op colorectaalkanker bij 
hoge innamegehaltes en verslechtering 
van bestaande colorectaalkanker. De 
volgende stap is het karakteriseren 
van het gezondheidsrisico en de 
gezondheidswinst van foliumzuur. 
Daarbij zijn voor de geselecteerde 
gezondheidseffecten de dosis-effect-
relaties uit de literatuur overgenomen 
of gemodelleerd. Vervolgens wordt 
de inneming van foliumzuur uit de 
voeding bij verschillende scenario’s 
van verrijking van brood gesimuleerd 
voor de Nederlandse bevolking. Om 
de impact op de gezondheid te zien, 
zijn verschillende doseringen gebruikt 
(70, 140, 280, 420 µg/100g) voor de 
dosis-effectrelatie. Als laatste wordt de 
gezondheidswinst of het gezondheids-
risico van de geselecteerde gezond-
heidseffecten uitgedrukt in Disability-
Adjusted Life Years (DALYs) waarmee 
het netto effect op de bevolking is 
bepaald. Dit resulteerde in de bevin-
ding dat beperkte toevoeging van 
foliumzuur tot gezondheidswinst leidt 
(70 en 140 µg/100g brood). De resul-
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taten worden echter vooral bepaald 
door de onzekerheid van het effect op 
colorectaalkanker. Bij hogere dose-
ringen bestaat de kans op een grote 
toename van de incidentie ervan. Het 
vaak genoemde negatieve effect, mas-
kering van vitamine-B12-deficiëntie, 
blijkt verwaarloosbaar in verhouding 
tot de andere effecten. 

Levendige discussies    Tijdens de 
workshop is ingegaan op de toepas-
baarheid, behoeftes en implicaties van 
het ontwikkelde risk-benefitmodel 
door verschillende belanghebbenden. 
De meesten van hen bleken inderdaad 
een grote behoefte te hebben aan een 
methode om het gezondheidsrisico en 
de gezondheidswinst van voedings-
middelen geïntegreerd tegen elkaar 

af te kunnen wegen. Ondanks de 
behoefte aan een dergelijke methode 
waren de verschillende belangheb-
benden het erover eens dat een risk-
benefitafweging niet in alle gevallen 

noodzakelijk is. Vooral daar waar het 
huidige systeem tekortschiet of waar 
weging van effecten belangrijk is, kan 
een risk-benefitafweging tot meer-
waarde zijn.  
Toepassingen    Vanuit de weten-
schappelijke hoek was er een tweede-
ling in de mening over de toepasbaar-
heid van het model. Afhankelijk van 
de belanghebbende partij worden de 
positieve en negatieve gezondheidsef-
fecten op populatieniveau beoordeeld. 
Of er wordt vanuit een product geke-
ken naar de gezondheidsrisico’s en de 
gezondheidsvoordelen ten opzichte 
van het gangbare product. Het gepre-
senteerde model lijkt een bruikbare 
methode wanneer er op populatie-
niveau naar gezondheidseffecten 
gekeken wordt. Wanneer er vanuit het 
product gekeken wordt, is een model 
dat de gezondheidsvoordelen van een 
product beoordeelt van belang. Verder 
gaven de wetenschappers aan dat het 
model ook goed bruikbaar is om hia-
ten in de kennis in kaart te brengen. 

Beleidsmakers kunnen het model 
toepassen bij het geven van richting 
aan keuzes tussen mogelijke beleids-
maatregelen. In geval van het ver-
rijken van voedingsmiddelen met 
micronutriënten spelen er twee zaken: 
gezondheidsvoordelen en de veilige 
bovengrens. Om een goede inschatting 
te kunnen maken zijn gegevens nodig 
over de gezondheidseffecten, de toe te 
voegen hoeveelheid micronutriënten 
en de doelgroep waarvoor het voe-
dingsmiddel bestemd is. In geval van 
onvermijdbare gezondheidsrisico’s, 
bijvoorbeeld veroorzaakt door conta-
minanten in de voeding, kan een risk-
benefitafweging beleidsbeslissingen 
legitimeren. 

Producenten zien een toepassing 
van het model bij het vaststellen van 
het gezondheidseffect van functionele 
voedingsmiddelen (claimonderbou-
wing). Verder zou het afwegen van de 
positieve en negatieve gezondheidsef-
fecten kunnen dienen als rationale 
voor de verrijking van voedingsmid-
delen, met name het maximaliseren 
van de gezondheid ten opzichte van 

het minimaleren van de gezondheids-
risico’s. Ook zou in sommige geval-
len het gebruik van een deel van het 
model al zinvol zijn, bijvoorbeeld een 
innameberekening bij het verlagen 
van zout in voedingsmiddelen. De 
kanttekening die werd gemaakt door 
beleidsmakers en producenten was 
dat de behoefte aan een model dat het 
gezondheidsrisico en de gezondheids-
winst tegen elkaar afweegt wel degelijk 
bestaat, maar dat het inschatten van 
het risico vooralsnog het belangrijkst 
is. 

Uit de presentatie van het model 
om gezondheidsrisico’s en gezond-
heidswinst tegen elkaar af te wegen, 
kwam naar voren dat het gebrek aan 
geschikte data een cruciaal punt is bij 
het uitvoeren van dergelijke analyses. 
Voor het bepalen van de gezondheids-
risico’s zijn meestal alleen toxicologi-
sche studies met proefdieren beschik-
baar, waarbij er geëxtrapoleerd moet 
worden naar de mens. De gezond-
heidsvoordelen van voedingsmiddelen 
worden daarentegen veelal onderzocht 
in humane observationele studies. 
Dit maakt afweging van de positieve 
effecten tegen de negatieve effecten 
gecompliceerd. 

Implicaties    Ook de implicaties van 
de methode werden uitvoerig bespro-
ken. Zo werd door de wetenschappers 
geconstateerd dat er meer interactie 
moet komen tussen de voedingsepide-
miologen en de -toxicologen, omdat 
de trajecten van de benefit- en risico-
beoordeling steeds dichter bij elkaar 
komen te liggen. Het wordt tijd voor 
een verandering van preventieve naar 
voorspellende toxicologie voor het 
inschatten van de risico’s. 

De aanwezigen waren het er ook 
over eens dat er gezocht moet worden 
naar gezondheidsmaten die minder 
onzekerheden met zich meebren-
gen, mogelijk door het gebruik van 
geschikte en gevalideerde biomerkers. 
Hierbij werd opgemerkt dat bij het 
bepalen van de gezondheidseffecten 
van klinische voeding het gebruik van 
biomerkers inmiddels niet meer als 

Bij verrijking spelen er twee zaken: 

gezondheidsvoordelen en de veilige 

bovengrens

Aan de workshop deden vertegenwoordigers van de Consumentenbond, 
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toekomst gezien wordt, maar dat hier 
vooral gekeken wordt naar maten als 
kwaliteit van leven en economische 
analyses die vooral ingegeven worden 
door de zorgverzekeraars. De weten-
schap drong aan op het gebruik van 
dosis-responsgegevens om zo realis-
tisch mogelijke data te verkrijgen voor 
het beschrijven van de gezondheidsef-
fecten. De bovengrenzen en dagelijks 
aanbevolen hoeveelheden (ADH) van 
nutriënten zijn hiervoor niet adequaat 
genoeg. De consumentenorganisaties 
pleiten juist wel voor het gebruik van 
de bovengrenzen en ADH omdat in 
de ogen van de consument de risico’s 
belangrijker zijn dan de voordelen 
van een voedingsmiddel. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat niet voor alle 
risk-benefitafwegingen in de voeding 
en voedingspatronen een bovengrens 

en ADH gedefinieerd kan worden. 
Om sneller tot besluiten te komen 

hebben beleidsmakers behoefte aan 
een flexibel model. Hierbij is de toe-
voeging van een kosten-batenanalyse 
geïndiceerd omdat bij het maken van 
beleidsbeslissingen waar mogelijk 
ook de kosten meegenomen moeten 
worden. Zowel de beleidsmakers als de 
consumentenorganisaties zouden het 
model ook willen toepassen om uit-
spraken te doen over specifieke doel-
groepen en op individueel niveau. 

Helderheid    In het algemeen werd 
geconstateerd dat de onzekerheden en 
aannames binnen het model inzich-
telijk gemaakt moeten worden zodat 
de getallenuitkomsten goed geïnter-
preteerd kunnen worden en er op 
basis daarvan beslissingen genomen 

kunnen worden. Als de onzekerheden 
duidelijk gepresenteerd worden kun-
nen er tevens stappen gezet worden. 
Bijvoorbeeld financiële ruimte creëren 
om onzekerheden op te lossen. Het 
blijft echter wel van belang dat er 
een heldere boodschap naar buiten 
gecommuniceerd wordt.

De conclusie van deze workshop is 
dat een nieuwe manier van denken 
noodzakelijk is bij het uitvoeren van 
risk-benefitanalyses. En het gepresen-
teerde model is een interessant  
en veelbelovend instrument,  
maar zeker geen einddoel. 

Op dit moment staat de kwantitatieve afwe-
ging van positieve en negatieve gezondheids-
effecten (zogenoemde risk-benefitanalyses) 
van voedingsmiddelen en voedingspatro-
nen nationaal en internationaal volop in de 
belangstelling. Bij voeding of voedingsmidde-
len die zowel potentiële positieve als negatie-
ve gezondheidseffecten hebben is het bepalen 
van het netto gezondheidseffect in de bevol-
king van belang. Het vaststellen en berekenen 
van de positieve en negatieve gezondheidsef-
fecten zijn tot nu toe geheel aparte processen 
geweest. 

Voor het vaststellen van de gezondheidsri-
sico’s van voedingscomponenten is internatio-
naal overeenstemming. Het vaststellen van de 
risico’s (de risicobeoordeling) is een integraal 
deel van het risicoanalyseproces, dat uit 3 
stappen bestaat: de risicobeoordeling, risico-
management en risicocommunicatie. De risi-
cobeoordeling bestaat op haar beurt uit vier 
onderdelen: 
1. De identificatie van een mogelijk gevaar; 
2. Het karakteriseren van het gevaar (dosis-
respons relatie vaststellen);
3. Het vaststellen van de blootstelling;
4. Het karakteriseren van het risico (1). 

Tot nu toe ontbreekt echter een internati-

onaal overeengekomen benadering voor de 
vaststelling van de positieve gezondheidsef-
fecten van voeding, voedingsingrediënten en 
nutriënten. 

Voor wat betreft het vaststellen van de 
benefits zijn er recentelijk belangrijke vorde-
ringen gemaakt: 
1. het EU-project Passclaim heeft in 2005 het 
consensus document gepubliceerd (2); 
2. de Europese Unie heeft eind 2006 de Veror-
dening over voedings- en gezondheidsclaims 
aangenomen (3);
3. de Europese Voedsel- en Waren Autoriteit 
(EFSA) heeft in mei 2007 een beoordelings-
richtlijn geopenbaard die gebruikt zal wor-
den om aanvragen voor gezondheidsclaims 
te beoordelen (4). Het wordt in toenemende 
mate onderkend dat er behoefte is aan een 
vergelijkbare benadering voor een geïnte-
greerde risk-benefitbeoordeling als voor de 
risico’s. Aansluitend op deze behoefte heeft 
de EFSA in juli 2006 een wetenschappelijk 
seminar op dit terrein georganiseerd waarin 
issues aangaande risk-benefitbeoordeling van 
voeding aan bod kwamen (5). De belangrijkste 
conclusies van dit seminar waren:
1. dat de ‘risk-benefit’ analyse qua systematiek 
gespiegeld zou moeten worden aan de huidige 

(en hierboven beschreven) risicoanalyse; 
2. dat concrete probleemformulering en vraag-
stelling essentieel zijn; 
3. dat aannames en onzekerheden in de uit-
komsten transparant moeten zijn; 
4. dat de kwaliteit van de data op het gebied 
van gezondheidseffecten, dosis-effectrelaties 
en de blootstelling in de bevolking van groot 
belang is;
5. dat de vraag wat een gewenste maat zou 
zijn om ‘risks’ en ‘benefits’ te integreren 
beantwoord dient te worden; en tenslotte 
6. dat men van mening was dat de brain-
stormfase inmiddels voorbij is: het is tijd voor 
‘learning-by-doing’.
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