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Voeding en metabolisme
interactie tussen onderzoek en onderwijs 

Margriet Westerterp-Plantenga, Universiteit 
Maastricht

Het thema voeding en metabolisme kent 
zowel een praktische als wetenschappelijke 
en klinische benadering. Praktisch gesproken 
is het een alledaags fenomeen van continu 
metabolisme en daarop afgestemd een 
discontinue voedselconsumptie. Het vergt 
tal van regulatiemechanismen om deze 
afstemming evenwichtig te houden. 
Omdat dit een dynamisch veld van 
onderzoek is, dienen in het onderwijs 
daarover steeds recente, bevestigde 
onderzoeksresultaten verwerkt te worden.

Evenwichtige kwalitatieve en kwantitatieve 
afstemming tussen metabolisme en voeding 
waarborgt een geheel van evenwichtige 
lichaamsprocessen, ofwel homeostasen. 

Wanneer deze afstemming in het gedrang 
komt en de lichaamsprocessen uit evenwicht 
raken, vertoont het lichaam afwijkingen. Het 
wordt ziek, of te licht of juist te zwaar en 
co-morbiditeit treedt op. De mogelijkheid om 
het alledaagse fenomeen voeding en meta-
bolisme wetenschappelijk en klinisch te ana-
lyseren is te danken aan de interdisciplinaire 
wetenschappelijke benadering van dit thema. 
Wetenschappelijk en klinisch gezien kent 
het thema benaderingen op het gebied van: 
fysiologie, neurowetenschappen, endocrino-
logie, gedragsfysiologie, genetica, energetica, 
biochemie, moleculaire biologie, farmacolo-
gie, toxicologie, biomedische wetenschappen 
en geneeskunde.

MetabolisMe en voedselinnaMe Bij 
de bestudering van het metabolisme en de 
voedselinname kan gekeken worden naar 

verschillende fasen: de oorzaak, ontwikke-
ling, functie en de evolutie van processen 
die hieraan ten grondslag liggen. De oorzaak 
van deze processen bestaat uit fysiologische 
processen die informatie van binnen en 
buiten het lichaam verwerken en zich uiten 
in actie. De genetische achtergrond en de 
ontwikkelingen door leerprocessen van het 
individu spelen hierbij een rol. De functie van 
voedselinname en metabolisme is gekop-
peld aan de overlevingswaarde ervan. In de 
loop van de evolutie heeft voedselinname en 
metabolisme zijn specifieke vorm gekregen. 
Metabole verstoringen, bijvoorbeeld in 
energie-, glucose- en vetmetabolisme spelen 
een cruciale rol in het ontstaan van bepaalde 
ziekten. Uiteindelijk leidt dat tot overgewicht, 
diabetes en hart- en vaatziekten. Een belang-
rijke factor hierin is de dagelijkse voedselin-
name; een juiste voedselkeuze kan deze 

in nederland worden de volgende engelstalige masters op het gebied van voeding 
en metabolisme gegeven: 

– research master nutrition and metabolism -fundamental and clinical aspects-   
m.Phil aan de universiteit maastricht. de enige research master in nederland op het gebied van voeding en 
metabolisme. Centraal staat onderwijs in interactie met onderzoek in voeding en metabolisme onder fysiologische 
en pathofysiologische omstandigheden en de invloed van voeding op deze processen. 

– doorstroommaster e-menu: european master in metabolism and nutrition, mSc aan de universiteit maastricht. 
de europese master metabolisme en voeding is een mSc-programma op het gebied van biomedische 
wetenschappen in samenwerking met mSc masters in finland, denemarken, Zwitserland, Spanje en frankrijk.

– doorstroommaster nutrition and Health mSc. aan de Wageningen universiteit.  
deze master voeding en gezondheid biedt een theoretische achtergrond in voeding en een methodologisch 
georiënteerde training.
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metabole verstoringen namelijk voorkomen 
of vertragen. Dit betekent dat klinisch onder-
zoek vanzelfsprekend aanwezig is naast het 
fundamentele onderzoek binnen voeding en 
metabolisme.

Wetenschappers van Morgen Op 
het gebied van voeding en metabolisme is 
behoefte aan hooggekwalificeerde weten-
schappers die in een multidisciplinaire set-
ting kunnen werken. Deze wetenschappers 
moeten tevens in staat zijn hun resultaten te 
communiceren met hun collega’s, beleids-
medewerkers en de voedingsindustrie. De 
belangrijkste communicatie vanuit de huidige 
wetenschappers op dit terrein is met hun stu-
denten. Zij zijn immers de wetenschappers 
van de toekomst op dit terrein. In het huidige 
onderwijssysteem met bachelor en master 
krijgt communicatie met studenten voorna-
melijk vorm gedurende de mastersperiode 
als de studenten hun keuzes hebben gemaakt 
en zich toeleggen op hun wetenschappelijke 
carrière.
Een optimale interactie tussen onderwijs en 
onderzoek is noodzakelijk. Dit is niet alleen 
gericht op het begrijpen van de betekenis van 
de voeding die metabole verstoringen kan 
voorkomen, maar ook op het begrijpen van 
de betekenis van de voeding als modulator 
gedurende de ontwikkeling van deze versto-
ringen. Verder is het van belang rekening te 
houden met de heterogene aard van meta-
bole verstoringen. 
Een fundamentele en toegepaste benade-
ring leidt studenten op die uiteindelijk een 
bijdrage zullen leveren aan het opstellen van 
voedingsadviezen. De voedingsadviezen zijn 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek 

op moleculair, weefsel-, orgaan- en totaal li-
chaamsniveau. Deze studenten begrijpen ook 
de betekenis die voeding heeft bij verschil-
lende klinische condities zoals tijdens pre- en 
postoperatieve zorg, acute ziekten, herstelpe-
riodes, revalidatie, en palliatieve zorg.

inforMatie
Kijk voor meer informatie over de masters 
aan de Universiteit Maastricht op  
www.unimaas.nl/fhml/ 
masters of study-fhml@unimaas.nl
 meer informatie over de master aan de Wa-
geningen universiteit is te vinden op  
www.mnh.wur.nl/uK

Fo
to

: S
c

o
tt

 B
a

u
er

28_vnu02 L.indd   29 21-02-2008   15:12:44


