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We hebben ons snel internationaal weten te positioneren

Anneke Geerts

‘We zijn in veertig jaar vrije vogels geweest die hebben gezocht, 
gesnuffeld en steeds hebben geprobeerd de goede mensen in het 
team te krijgen. Dat heeft ons geen windeieren gelegd’,  zegt Jo 
Hautvast, voormalig hoofd van de afdeling Humane Voeding aan 
Wageningen Universiteit. Op een mooie herfstdag spreken vijf van 
die vrije vogels (zie kader) elkaar in de serre van het Restaurant 
van de Toekomst in Wageningen. Veertig jaar Humane Voeding: ze 
blikken terug, registreren en analyseren.

Op de vraag naar het meest verrassende aspect van de afgelopen 
decennia zegt Wija van Staveren: ‘Achteraf ben ik heel erg verbaasd dat 
het ons is gelukt om na tien jaar al internationaal op de kaart te staan. 
Ook herinner ik me het grote plezier dat we daarbij hadden. Het was 
moeilijk, maar verrassend dat het zo goed liep. Dat gezamenlijke, dat 
was bijzonder. Als ik nu ergens ben en zie hoe ver onze studenten zijn 
gekomen, dan realiseer ik me dat we veel hebben bereikt.’ Adel den 
Hartog: ‘Ik vond de dynamiek van de vakgroep erg verrassend en dat je 
ontzettend goed kon inspringen op nieuwe vragen die zich voordeden. 
En het spannende vond ik dat we ons richtten op de problemen van 
geïndustrialiseerde landen, maar tegelijkertijd ook - precies het tegen-
overgestelde - op die van de ontwikkelingslanden. Die twee elementen 
zijn in de afgelopen jaren in meer en mindere mate aan de orde geweest.  
Dat vond ik verrassend en dynamisch.’  Marianne Stasse noemt de groei 
van de afdeling. ‘Dat pionieren in de begintijd was leuk maar niet altijd 
gemakkelijk. We moesten allerlei zaken in de eerste interventiestudies 
zelf uitvinden. Zo reden we heen en weer met rekken reageerbuisjes naar 
TNO en probeerden van alles van de grond te krijgen. Inmiddels is de 
afdeling vele malen groter en veel professioneler dan destijds.’

Positioneren  Wageningen wil dé voedingshoofdstad van Europa 
zijn, merkte dr. Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur 

van Wageningen Universiteit recent nog op. Daar heeft de afdeling 
Humane Voeding de basis voor gelegd. Veertig jaar na de oprichting 
zijn de pijlers van het Wageningse voedingsonderzoek – metho-
dologie en voedingsinterventiestudies – in brede kring bekend. Jo 
Hautvast: ‘De ontwikkeling van de gezondheidswetenschappen, 
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‘Voeding moet voor een internist 
spannend worden gemaakt’  
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We hebben ons snel internationaal weten te positioneren

de zoektocht naar het antwoord op de vraag ‘hoe houd je mensen 
gezond’ heeft in Nederland een kans gekregen, omdat men open 
stond voor activiteiten van niet-medici. In Duitsland en België is dat 
bijvoorbeeld niet gelukt.  We hebben ons snel internationaal weten te 
positioneren.’ Mede dankzij het grote enthousiasme vertelt Hautvast: 
‘Het lukte!’.  En ook dankzij de sterke Nederlandse voedingsindustrie 
weet Van Staveren.  ‘Ons overleg met bijvoorbeeld Nutricia  - waarin 
Jo Hautvast een planning voor onderzoek presenteerde – leidde 
meteen tot enthousiasme. Dat onderzoek kwam snel van de grond. 
En ook met Unilever klikte het.’ We hebben ook geluk gehad merkt 
Hautvast nog op. ‘Onze contacten met de Nederlandse Hartstichting 
hadden succes omdat de twee directeuren uit die periode (Dekker en 
Stiggelbout) cardiologen waren met interesse voor voeding. Voor een 
deel staat en valt zo’n samenwerking met de personen.’ Tien jaar na 
de oprichting van de vakgroep blijkt de promotie van Daan Kromhout 
en Frits van der Haar  (met publicatie in Preventive Medicine) een 
mijlpaal te zijn geweest. Voeding, aanvankelijk  nog een ondergescho-

ven kindje, werd opgenomen  in de missie van de universiteit en in 
1995 werd bekend gemaakt dat voeding de kernactiviteit van Wagenin-
gen Universiteit werd. Judith Zwartz  benadrukt dat de internationale 
cursussen die door de afdeling zijn georganiseerd, de buitenlandse 
onderzoekers  – veelal uit Afrika en Azië – die aan hun dissertatie 
werkten en het  Europese netwerk,  de afdeling Humane Voeding 
bekend hebben gemaakt.  ‘Zo konden we ver komen.’  Den Hartog 
over zijn contacten in de diverse ontwikkelingslanden: ‘Overal waar je 
kwam waren mensen die in Wageningen cursussen hadden gevolgd 
en daar enthousiast over waren. Zij zijn de ambassadeurs van de 
afdeling Humane Voeding. Als je goede cursussen geeft aan mensen 
uit ontwikkelingslanden, dan bouw je veel goodwill op.’ Het voordeel 
werkt aan twee kanten. ‘Gelukkig realiseert men zich bij ontwikkelings-
samenwerking inmiddels weer dat er meer moet worden gedaan aan 
het onderwerp voeding.’

Keuzes maKen  Op de vraag of er onderzoeksonderwerpen zijn 

om de ronde tafel

adel den Hartog
Sociaal geograaf met specialisatie geografie van de landbouw, bij de 
FAo 1967-1977 in Afrika en op het hoofdkantoor in rome. daarna 
universitair hoofddocent (voedingsgewoonten, met name in ontwik-
kelingslanden), Wageningen universiteit. vakgroep Humane voeding 
1977-2001.

marianne Stasse-Wolthuis
voedingskundige van het eerste uur, afgestudeerd in 1975. later on-
der andere directeur van de Stichting voeding nederland. Sinds 2000 
heeft zij haar eigen adviesbureau Stasse consultancy. tevens vice-
voorzitter van de medisch ethische toetsingscommissie, Wageningen 
universiteit. 

Wija van Staveren 
diëtist,  emeritus hoogleraar voeding van de oudere mens, Wagenin-
gen universiteit. vakgroep Humane voeding 1972-2004. van 1996-
2006 ook hoogleraar voeding aan het umc utrecht.

jo Hautvast 
tropenarts, emeritus hoogleraar voeding, Wageningen universiteit. 
in 1972 benoemd als hoogleraar voeding en voedselbereiding, in 2002 
met emeritaat.  in 2000 aangesteld als directeur van het topinstituut 
Food and nutrition (voorheen WcFS).

judith Zwartz
chemica met werkgebied voeding, universitair hoofddocent, Wage-
ningen universiteit. vakgroep Humane voeding 1969-1990.
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die men onterecht heeft laten liggen zegt Wija van Staveren: ‘We 
hebben in de jaren tachtig een interventiestudie obesitas uitgevoerd, 
met zeer teleurstellende resultaten. We hebben toen besloten om dat 
onderwerp te laten liggen. Achteraf zeg je misschien: we hadden dat 
niet moeten doen, maar aan de andere kant is Jaap Seidell daar verder 
mee gegaan.’ Jo Hautvast: ‘Je moet op een gegeven moment ook keu-
zes maken en toen leek het klimaat nog niet rijp te zijn.’ Den Hartog 
memoreert de onderzoeksvoorstellen (jaren tachtig) van collega Clive 
West over het thema micronutriënten.  ‘Algemeen werd toen gevon-
den dat het onderwerp micronutriënten niet maatschappelijk relevant 
was. Je moest je enorm verdedigen, maar hij was een voorbeeld van 
de onderzoeker die doorging. En hij heeft gelijk gekregen.’  
Onderzoekers die nauw samenwerken met diverse disciplines, formu-

leren steeds nieuwe onderzoeksvragen. Dat leidt tot bestudering van 
nieuwe onderwerpen. Maar op de opmerking dat de aandachtsgebie-
den in de loop van de jaren zijn verschoven, zegt Van Staveren dat ze 
niet sterk zijn veranderd. ‘Het zijn accenten waarover je het hebt, want 
de oorspronkelijke onderwerpen bestaan nog steeds. Voor mijzelf 
geldt dat ik me steeds heb beziggehouden met voeding in de levens-
cyclus en met de methodologie. Dat betekent dat ik veel aandacht heb 
besteed aan de voeding van kinderen. We hebben in de jaren zeventig 
bijvoorbeeld onderzoek gedaan bij macrobiotisch gevoede kinderen. 
Als hoogleraar was mijn onderzoeksonderwerp voeding van de oudere 
mens.’ En over de methodologie zegt ze: ‘Ik heb me intensief bezig 
gehouden met het voedselconsumptieonderzoek, vooral met het ont-
werp van de studies. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we nu 
alle gegevens gemakkelijk kunnen verwerken en dat we ons vervolgens 
zijn gaan afvragen “wat doe je met die gegevens”, zodat je veel meer 
epidemiologisch onderzoek kunt uitvoeren.’ Ze geeft een voorbeeld. 
‘Toen we begonnen met het onderwerp voeding van de ouderen, wis-
ten we eigenlijk heel weinig. Door zorgvuldig te observeren hebben we 
veel in kaart gebracht, onder andere wat de risiconutriënten voor ou-
deren zijn. Nu zijn we zover dat interventiestudies worden uitgevoerd. 
Als je voeding, verrijkt met risiconutriënten, verstrekt aan ouderen, 
welke effecten zie je dan?  Zo verschuiven onderzoeksaccenten iedere 
keer een stukje, maar het hoofdonderwerp blijft hetzelfde.’

CurriCulum geneesKunde  De afdeling Humane Voeding 
had zich na tien, twintig jaar een stevige positie verworven. Maar het 
bleek lastig te zijn om de medische faculteiten voor het onderwerp 
voeding te interesseren. Stasse heeft zich jaren sterk gemaakt om het 
onderwerp een plaats in het curriculum geneeskunde te geven via het 
fenomeen van de bijzondere leerstoel. ‘Voedingsonderzoek staat in 
Nederland nu gelukkig goed op de kaart’, zegt zij. ‘Maastricht heeft 
een voedingspoot die floreert,  net zoals Amsterdam en Groningen.’  
Maar in de praktijk is het lastig gebleken om brede belangstelling 

Werkgelegenheid 

Aanvankelijk waren de capaciteiten van de afgestudeerden 
voor de ‘buitenwereld’ niet echt duidelijk. judith Zwartz: 
‘men wist niet goed wat het was wat we deden, daar zat men 
mee. daarom heb ik in de loop van die jaren verschillende 
artikeltjes geschreven om dat duidelijk te maken. ’ eind 
1973 (kort voor de eerste afgestudeerden) organiseerde de 
afdeling een congres waarbij onder andere bedrijven werden 
uitgenodigd, om te laten zien wie zijn de voedingskundigen 
en wat kunnen ze’. Wija van Staveren:  ‘ik vond het heel 
erg jammer dat een goede student docent wiskunde werd, 
omdat er te weinig passende banen waren.  gelukkig is dat 
later veel beter gegaan.’ nu zijn er elke jaar gemiddeld 100 
nieuwe bachelor- en 50 masterinschrijvingen en is de werk-
gelegenheid sterk verbeterd. 
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te krijgen voor het onderwerp.  ‘Ik heb heel veel tijd besteed aan de 
bijzondere leerstoelen en vaak ging dat moeizaam. Uiteindelijk moet 
voeding op de universiteit gaan leven. Je ziet nu wel dat diëtisten 
zich er meer mee gaan bemoeien, dat is positief. Maar nu moet 
je de dokters zien mee te trekken.’ Hautvast stelt vast dat op een 
aantal plaatsen diëtisten zich nu op academisch niveau verdiepen in 
klinische voeding. Maar zegt hij: ‘Als je zelf geen medicus bent, is het 
uitermate moeilijk in de medische setting binnen te komen. Het gaat 
heel langzaam. Kijk maar naar ons nieuwe model van de samenwer-
king met de ziekenhuizen van de Gelderse Vallei in Ede, zoiets heeft 
z’n tijd nodig.’ Deze alliantie brengt voedingsonderzoek in de kliniek, 
transmurale voedingszorg en grote onderzoekspopulaties binnen 
bereik. Wija van Staveren : ‘Voeding moet voor een internist spannend 
worden gemaakt.  We moeten ons voordeel ermee doen dat er nu 
meer vrouwelijke internisten komen.’ Stasse, Hautvast en Van Stave-
ren concluderen dat je zoiets waarschijnlijk alleen maar van de grond 
krijgt als je het samen met een ‘gesettelde’ hoogleraar doet die grote 
interesse in het onderwerp heeft. ‘Je moet eigenlijk gaan proberen om 
een hype van de grond te krijgen.’

nieuwe waPenfeiten  Terugblikken op veertig jaar Humane 
Voeding maakt duidelijk dat de afdeling aanzienlijke invloed heeft. 
Op de vraag welke wapenfeiten nog moeten zijn bijgeschreven bij 
het “halve eeuwfeest”, zegt Hautvast: ‘Ja, er zijn mensen die zeggen 
“jullie doen nu al twintig jaar onderzoek op een bepaald gebied, maar 
je hebt nog steeds geen oplossing”. Wat heb je met je wetenschap 
gedaan? Ik denk dat we over een jaar of tien daar zeker met elkaar 

over zullen discussiëren. Voeding is nu volop in de aandacht en ik 
verwacht eigenlijk dat als we “een halve eeuw” Humane Voeding 
vieren dat nog steeds het geval zal zijn.’ Hautvast enthousiast: 
‘Er is veel nieuwe kennis en het is een ontzettend leuk vakgebied.’ 
Maar zegt Marianne Stasse: ‘Waar we op bedacht moeten zijn is dat 
onderzoeksresultaten niet te snel in de publiciteit komen. Ik vind dat 
er nu in een aantal gevallen te snel conclusies aan onderzoek worden 
verbonden en in het nieuws worden gebracht. Je moet zeker weten dat 
de vertaalslag naar de praktijk ethisch verantwoord is. Wat dat betreft 
zijn er rekkelijken en preciezen.’ Den Hartog hoopt dat er nog een 
toegankelijk handboek over voeding en voedsel zal verschijnen. ‘Dat is 
er nu niet en ik denk dat heel veel mensen graag de huidige stand van 
zaken als naslagwerk zouden willen hebben.’ In ieder geval geeft dit 
nummer van Voeding Nu een duidelijk beeld van de afdeling Humane 
Voeding ‘Nu’. ‘Dat we dit allemaal hebben bereikt, daar ben ik trots 
op,’ aldus Hautvast.  

‘Waar we op bedacht moeten zijn 
is dat onderzoeksresultaten niet te 

snel in de publiciteit komen’

jo HAutvASt en juditH ZWArtZ
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