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   staten (VS) is
wettelijk vastgelegd dat er ten

minste iedere vijf jaar een rapport
verschijnt met dietary guidelines voor
de algemene bevolking. Dat levert dit
jaar een lijvig boekwerk op van ruim
3,5 cm dik, met een update van de
richtlijnen uit 2000. Er is ook een
publieksversie uitgebracht.

De aanbevelingen zijn gericht op
bevordering van de gezondheid en
reductie van het risico op chronische
ziekten. Ze zijn bedoeld voor perso-
nen van twee jaar en ouder. Federale
overheden baseren hun beleid voor
voedselprogramma’s als schoollunch-
verstrekking, onderwijsmateriaal en
voorlichtingsactiviteiten op deze
richtlijnen.

In deze editie van het rapport gaat
speciale aandacht uit naar de weten-
schappelijke onderbouwing van
adviezen voor de leefstijlfactoren voe-
ding en beweging, gericht op het
terugdringen van voedinggerelateerde
gezondheidsproblemen, zoals overge-

wicht en obesitas, hypertensie, abnor-
male bloedlipidenwaarden, diabetes,
hart- en vaatziekten, bepaalde vor-
men van kanker en osteoporose.
Daarnaast krijgt de veiligheid van het
voedsel ruim aandacht omdat 76 mil-
joen Amerikanen jaarlijks worden
getroffen door aandoeningen die aan
voedsel gerelateerd zijn.

De richtlijnen luiden:
1. Kies gevarieerd binnen en tussen de
groepen basisvoedingsmiddelen, zon-
der de energiebehoefte te overschrij-
den.
2. Let op de calorie-inname om het
lichaamsgewicht te beheersen.
3. Zorg voor dagelijkse lichamelijke
activiteit.
4. Eet meer fruit en groenten, volle
graanproducten en magere melk en
melkproducten.
5. Kies de vetten bewust, gericht op

een goede gezondheid.
6. Kies de koolhydraten bewust,
gericht op een goede gezondheid.
7. Kies en bereid voedsel met weinig
zout.
8. Als alcoholhoudende drank wordt
gedronken, doe het dan met mate.
9. Zorg voor veilig voedsel.

Wat opvalt, is het algemene karak-
ter, de brede formulering en de aan-
dacht voor de preventie van overge-
wicht in termen van beheersing van
het lichaamsgewicht en het stimule-
ren van lichamelijke activiteit. Alle
richtlijnen op zich zijn weer uitge-
werkt in meer gerichte adviezen
inclusief een vertaling naar voedsel-
keuze.

Variatie en energie-inname
Ook in de VS wordt bij het samen-
stellen van de aanbevolen hoeveelhe-
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Voeding en gezondheid

den voedingsstoffen niet alleen meer
gekeken naar de behoeftevoorziening,
maar ook naar de preventie van chro-
nische ziekten. Daarmee zijn de doel-
stellingen van de Richtlijnen Goede
Voeding in de voedingsnormen opge-
nomen. Deze eerste richtlijn staat dus
voor een optimale voorziening in de
behoefte aan essentiële voedingsstof-
fen zonder dat daarbij te veel wordt
gegeten. Voor voedingsstoffen waar-
van de behoeftevoorziening onder
druk staat, zoals vitamine E, kalium
en voedingsvezel, wordt aanbevolen
‘arme’ producten te vervangen door
‘rijke’ producten. Dit wordt vertaald
in een keuze voor basisvoedingsmid-
delen met grote voedingsstoffendicht-
heid en een beperkt gebruik van pro-
ducten met toegevoegd suiker en vet
en alcoholhoudende dranken.

Speciale aanbevelingen zijn gefor-
muleerd voor:
– adolescenten, vrouwen en voor de
zwangerschapsperiode - extra ijzer en
foliumzuur;
– ouderen, personen met een donkere
huidskleur, beperkte blootstelling aan
zonlicht - extra vitamine D;
– personen ouder dan 50 jaar - extra

vitamine B12 (kristallijn) via verrijkte
producten of supplementen, omdat
10-30 procent van de ouderen vitami-
ne B12 uit de voeding minder goed
absorbeert.

Voeding en beweging    Dit geeft
samengevat de twee richtlijnen weer
die zich specifiek richten op de pre-
ventie van overgewicht: voeding en
beweging. Er wordt geen prioriteit
aangegeven voor één van beide leef-
stijlfactoren. Expliciet wordt gewezen
op het sluipende gevaar van 50-100
calorieën extra per dag. Bij de eerste
richtlijn, om gevarieerd te kiezen, is al
een aantal relevante adviezen gegeven
om de energie-inname te beperken.
Een voor de handliggend advies om
de energie-inname te beperken, is een
beperkte keuze van energiedichte pro-
ducten en een ruime keuze van bij-
voorbeeld rauwkost of soep met wei-
nig vet.

In het kader van de preventie van
overgewicht is de term ‘discretionary
calories’ geïntroduceerd. Dit begrip is
gedefinieerd als het verschil tussen de
totale energiebehoefte en de energie
die nodig is om via de voeding in de
behoefte aan essentiële voedingsstof-
fen te voorzien. Dit komt overeen met
de ‘vrije’ energie die het Voedingscen-
trum hanteert in het kader van de
Schijf van Vijf. Daarmee wordt de
ruimte aangegeven tussen de aanbe-

volen hoeveelheden voedingsmidde-
len en de totale energiebehoefte.

Een dagelijkse routine bij volwasse-
nen om minimaal 30 minuten matig
intensief lichamelijk actief te zijn,
wordt heel belangrijk gevonden. Ter
preventie van overgewicht wordt zelfs
60 minuten per dag matig intensieve
tot intensieve lichamelijke activiteit
aanbevolen. Voor het voorkomen van
terugval na afvallen is het advies 60-
90 minuten per dag. Voor kinderen
en adolescenten luidt het advies mini-
maal 60 minuten matig intensieve tot
intensieve lichamelijke activiteit per
dag.

Extra aanbevolen    Ruime con-
sumptie van groenten, fruit en volko-
renproducten wordt aanbevolen om
hun relatieve rijkdom aan voedings-
stoffen, relatief lage energiegehalte en
de preventie van een aantal chroni-
sche ziekten als hart- en vaatziekten.
Een referentievoeding van 2000 kcal
zou twee porties fruit en 2,5 portie
groente moeten bevatten. Daarbij
wordt tevens een gevarieerde keuze
op basis van de kleur van producten
geadviseerd. Voor volkorenproducten
is het advies minimaal drie porties
per dag, voor de magere en/of laag-
vet-melk (producten) drie porties per
dag.

Koolhydraten en vetten    De
richtlijnen voor de keuze van vetten
en koolhydraten zijn opzettelijk alge-
meen geformuleerd.

Koolhydraten    Het advies bij kool-
hydraten is, zoals mag worden ver-
wacht, een keuze voor vezelrijke pro-
ducten als fruit, groente en volkoren-
producten. Daarmee is deze richtlijn
voor een deel een herhaling van wat
al eerder bij voorgaande richtlijnen
wordt geadviseerd. De aanbevolen
hoeveelheid vezel in de voeding is 14
gram per 1000 kcal.

Suiker wordt niet apart genoemd,
maar dat wil niet zeggen dat suiker
geen topic meer is. Integendeel, er
wordt nadrukkelijk een beperking

Amerikanen moeten vooral bewegen

tegen overgewicht
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geadviseerd van de consumptie van
toegevoegde suikers (suikers en sir-
open die bij de bereiding aan produc-
ten worden toegevoegd). Dit advies is
onder andere gebaseerd op de aanwij-
zingen voor een positieve relatie tus-
sen de consumptie van suikerrijke
frisdranken en de toename van het
lichaamsgewicht.

Aan het fenomeen van de glykemi-
sche index wordt, op basis van de
huidige kennis, weinig betekenis
gehecht voor de voedingsvoorlichting.

Vetten    Bij het advies over vetten
staat de reductie van verzadigde vet-
zuren, transvetzuren en cholesterol
centraal, om zo het risico op hart- en
vaatziekten te verminderen. Daarbij
worden de bekende grenzen van 10
energieprocent (en%) voor verzadigd
vet, 1 en% voor transvet en 300 mg
per dag voor cholesterol gehanteerd.
De Amerikanen adviseren als grens-
waarden voor de totale vetconsumptie
20 tot 35 en%. Een ondergrens van 30
en% geldt voor kinderen in de leeftijd
van twee tot drie jaar. Voor de leef-
tijdsgroep van 4 tot 18 jaar is dat 25
en%.

Minder kaas, volle melk, boter, ijs,
vet vlees, spek, worst, kip met vel en
vet eten wordt als belangrijkste maat-
regel gezien om de hoeveelheid verza-
digd vet te beperken. De consumptie
van transvet moet worden beperkt
door minder producten met gedeelte-
lijk gehydrogeneerde plantaardige
oliën te eten. De positie van de beper-
king van cholesterol in de voeding
valt op, zeker gezien de toelichting
waaruit duidelijk blijkt dat het effect
daarvan op de bloedlipiden en daar-
mee op het risico voor hart- en vaat-
ziekten, verbleekt bij de invloed van
verzadigd- en transvet.

Tot slot wordt ook in deze richtlijn
de consumptie van twee porties vis
rijk aan n-3-visvetzuren per week
aanbevolen. Dit ter preventie van
plotselinge hartdood en hart- en vaat-
ziekten. Kwetsbare groepen als zwan-
gere vrouwen, vrouwen die borstvoe-
ding geven en kinderen worden

gewaarschuwd om vis met te veel
kwik en/of residuen te vermijden.

Zout    Zoutbeperking staat in direc-
te relatie met het verlagen van de
bloeddruk. Voorkomen van een hoge
bloeddruk is van groot belang voor
de preventie van allerlei hartaandoe-
ningen en nierziekten. Naast beper-
king van de zoutinname wordt ook
het belang van een kaliumrijke voe-
ding onderstreept. In de praktijk is dit
ook een stimulans voor meer groente
en fruit.

De doelstelling is om niet meer dan
2,3 mg natrium per dag te gebruiken.
Deze doelstelling is in termen van
natrium geformuleerd omdat natri-
um wordt geëtiketteerd.

Alcohol    Voor jongeren wordt
geheelonthouding als een belangrijke
optie gezien. Daarvoor worden twee
redenen aangegeven. De positieve
effecten in relatie tot sterfte aan hart-
en vaatziekten zijn op jonge leeftijd
minder duidelijk, terwijl de negatieve
effecten van (overmatig) alcoholge-
bruik voor zich spreken.

Vrouwen die zwanger willen wor-
den, zwangeren en vrouwen die
borstvoeding geven, moeten gebruik
van alcohol vermijden, evenals perso-
nen die aan het verkeer deelnemen.

Voor ouderen boven 50 jaar is er
een verband tussen de dagelijkse con-
sumptie van één à twee alcoholhou-
dende dranken en een lager sterfteri-
sico en een lager risico voor hart- en
vaatziekten. Drinken met mate is
daarom omschreven als maximaal een
drankje voor vrouwen en twee voor
mannen per dag.

Veilig voedsel    Hierbij gaat het
primair om de microbiologische vei-
ligheid van levensmiddelen. Alle deel-
adviezen over bewaren en bereiden
van het voedsel richten zich daarop.
Denk daarbij aan: voorkom kruisbe-
smetting, verhit voldoende zodat de
bacteriën worden gedood, bewaar
koel, let op persoonlijke hygiëne en
dergelijke. Salmonella, listeria en

toxoplasma zijn de belangrijkste
pathogenen die verantwoordelijk zijn
voor ziekte en sterfte.

Ook hier een extra waarschuwing
voor de bekende risicogroepen: kleine
kinderen, zwangere vrouwen, ouderen
en personen met een geringere weer-
stand.

Samenvatting    In het rapport
wordt herhaaldelijk verwezen naar de
voeding uit het DASH-onderzoek
(Dietary Approaches to Stop
Hypertension) als de referentie hoe
een voeding eruit moet zien die in de
behoefte van de essentiële voedings-
stoffen voorziet en die het risico op
chronische ziekten beperkt. De voe-
ding die volgens deze dietary guideli-
nes wordt aanbevolen, vertoont dan

ook veel overeenkomst met het zoge-
heten DASH-dieet.

Kort samengevat is het een voeding
met:
– ruime hoeveelheden groente, fruit,
volkorenproducten en magere zuivel;
– voldoende essentiële voedingsstof-
fen, inclusief vezel en kalium;
– weinig verzadigde en transvetzuren,
cholesterol, toegevoegde suiker en
natrium.

Om dit te bereiken, zal ook in de
visie van de Amerikanen de omgeving
van de consument moeten meewer-
ken. Punten waaraan moet worden
gedacht, zijn de commerciële reclame,
de portiegrootte, het ontbreken van
informatie over calorieën in produc-
ten, het hoge gehalte aan zout en
transvetzuren in bijvoorbeeld kant-
en klaarmaaltijden, de prijs van
groente en fruit en de (on)mogelijk-
heden om veilig en plezierig te spor-
ten.

Het volledige rapport is te vinden
op: www.healthierus.gov/
dietaryguidelines/.

Omgeving moet meewerken aan

gezonde voeding


