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Voorwoord  
Met trots presenteren wij u hierbij het Deltaplan Voedingsonderzoek – een stevig fundament voor de 
toekomst. Het is de eerste aanzet tot een nationale onderzoeksagenda gericht op voeding en de 
preventie en behandeling van ziektes: een eenduidige visie van waaruit onderzoekers in de 
voedingswereld en aangrenzende gebieden met elkaar kunnen samenwerken. Op welke onderwerpen 
zetten we de komende jaren samen in, en welke competenties en disciplines zijn er nodig zijn om dit 
onderzoek te realiseren? 
 
Wij zien multidisciplinaire samenwerking als de sleutel tot het oplossen van de maatschappelijke 
uitdaging van deze tijd: de productie en consumptie van gezonde en duurzame voeding in een snel 
veranderende samenleving.  
 
Het plan geeft aan waar Nederland zich de komende jaren met voedingsonderzoek op moet richten. 
Vanaf 2020 stelt de overheid in ons land 400 miljoen extra beschikbaar voor fundamenteel en 
toegepast onderzoek. Worden deze middelen doelgericht ingezet voor multidisciplinaire 
samenwerking op de thema’s in het plan, dan komen oplossingen voor de uitdagingen van vandaag 
sneller binnen handbereik. 
 
ZonMw en TiFN 
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Samenvatting 
Nederland staat voor een aantal uitdagende vraagstukken op het gebied van voeding, gezondheid en 
duurzaamheid. Zo nemen de zorgkosten toe: mede doordat de bevolking veroudert, komen er steeds 
meer mensen met een of meerdere chronische ziektes. Tegelijkertijd worden grondstoffen voor 
voedsel wereldwijd schaars. Het is daarom zaak dat we met zijn allen zo snel mogelijk overstappen op 
een duurzame en gezonde voedselproductie en -consumptie.  
 
Hiertoe moeten we op een andere manier onderzoek gaan doen. Het voedingsonderzoek in ons land 
is weliswaar van een hoog niveau, maar ook erg versnipperd. Dit leidt tot een inefficiënte inzet van tijd, 
geld en kennis. Er moeten nieuwe onderzoeksmethodieken komen, en samenwerkingsverbanden 
waarbij voedings- en gedragswetenschappers structureel de verbinding zoeken met technologen.  
 
Nationale onderzoeksagenda 
Het Deltaplan Voedingsonderzoek, een initiatief van TiFN en ZonMw gefinancierd door TKI Agri & 
Food en ZonMw, vormt de eerste aanzet tot een nationale onderzoeksagenda: een eenduidige visie 
van waaruit onderzoekers in de voedingswereld en aangrenzende gebieden kunnen samenwerken. 
Op welke onderwerpen zetten we de komende jaren in en waarom? Welke disciplines hebben we 
hiervoor nodig? Waar liggen onze competenties? En hoe maken we optimaal gebruik van de kennis 
en middelen die (inter)nationaal beschikbaar zijn? 
 
Het plan richt zich op drie speerpunten: 1.duurzaam voedsel, duurzame voeding 2. voeding en gedrag 
3. voeding en gezondheid. Binnen elke thema is aandacht voor meetmethoden en ICT. Ook de 
verouderende maatschappij en de toenemende kloof tussen sociaaleconomische klassen komen 
telkens terug. Duurzaamheid en gezondheid gaan bovendien hand in hand. Het plan is hiermee in lijn 
met de uitgangspunten van diverse (inter)nationale initiatieven.  
 
Duurzaam voedsel, duurzame voeding 
Nederland moet investeren in de ontwikkeling van een wegingskader waarmee (ingrediënten van) 
voedingsmiddelen langs de gecombineerde duurzaamheids- en gezondheidsmeetlat te leggen zijn. 
Zo’n systeem biedt zowel boeren, fabrikanten, retailers, overheid als consumenten houvast.  
Ook onderzoek naar optimaal brongebruik moet prioriteit krijgen in onderzoek: er is wereldwijd een 
omslag nodig naar een productiesysteem met een positieve impact op bodem, water, ecosystemen en 
maatschappij; een systeem waarin nutriëntenkringlopen gesloten worden.  
Daarnaast pleit dit plan ervoor te kijken naar hoe het aanbod aan gezonde en duurzame producten 
in de winkel substantieel te vergroten is. 
 
Voeding en gedrag  
Ons land moet de komende jaren ook inzetten op onderzoek naar omgeving & individu: hoe kan de 
gezonde en duurzame keuze vanzelfsprekend gemaakt worden? Hierbij is extra kennis nodig over 
hoe het winkelaanbod de gezonde en duurzame keuze kan stimuleren, en over de intrinsieke 
motivatie van consumenten om zulke keuzes te maken. Er moet ook onderzocht worden hoe 
interventies elkaar optimaal versterken.  
 
Voeding en gezondheid 
Er moet daarnaast meer systematische kennis komen over de effecten en werkingsmechanismen 
van voedingscomponenten, -middelen en -patronen in het hele spectrum van preventie tot en met de 
behandeling van ziekten. Dit vraagt om grootschalig langetermijn-interventieonderzoek, alternatieven 
voor de randomized clinical trial (die zo zijn beperkingen kent) en fundamentele studies. Parallel 
hieraan pleit dit plan voor onderzoek naar de meerwaarde van een personalized aanpak ten 
opzichte van algemene voedingsrichtlijnen. De nadruk moet hierbij liggen op risicogroepen, zoals 
mensen met een of meerdere chronische ziekten en/of met een lage sociaaleconomische status.  
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Vervolgacties 
De initiatiefnemers van dit Deltaplan roepen op tot een versterking van de regie op al het 
voedingsonderzoek in Nederland. Deze versterking is te realiseren door NWO / ZonMw en TKI Agri & 
Food, die al jaren op deelgebieden een regisseursrol vervullen, het voortouw te laten nemen. Zij 
kunnen bijvoorbeeld onderzoekscalls uitzetten, gericht op multidisciplinaire samenwerking tussen 
voedingsonderzoekers, gedragswetenschappers en specialisten in artificial intelligence. De 
financiering vanuit verschillende ministeries kan hierbij gebundeld worden, en gericht op de 
belangrijkste onderzoeksvragen.  
De onderzoekscalls moeten ruimte bieden aan vormen van publiek-private samenwerking die 
relevante innovatieagenda’s beheren vanuit industrie en samenleving en zo urgente 
onderzoeksvragen adresseren. Op termijn kan er één loket komen waar stakeholders met al hun 
onderzoeksvragen kunnen aankloppen. Randvoorwaarde voor succes is dat de drie betrokken 
ministeries - VWS, EZK en LNV – nauw bij het proces betrokken worden en nadrukkelijk met elkaar 
samenwerken.  
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1 Waarom een Deltaplan 

1.1  Uitdagingen overwinnen 
Nederland staat voor forse uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid.  
 
Zo nemen de zorgkosten toe: mede doordat de bevolking veroudert, komen er steeds meer mensen 
met een of meerdere chronische ziektes. In 2030 zijn dit naar verwachting 7 miljoen van alle 
Nederlanders, ongeveer 40% van de bevolking. In 2016 bedroeg dit percentage nog 321.   
 
Dreigende tweedeling 
Er is sprake van een dreigende tweedeling in de maatschappij: mensen met een hoge versus lage 
sociaaleconomische status. De eerste groep heeft meestal de kennis, motivatie en de middelen om 
gezonde en duurzame keuzes te maken, en doet dit vaak al. Mensen uit de tweede groep leven en 
eten over het algemeen minder gezond; bijvoorbeeld omdat ze gezonde producten niet kunnen 
betalen, de kennis niet hebben, andere prioriteiten stellen, of lastig te bereiken zijn via 
voorlichtingscampagnes.  
 
Laagopgeleiden leven gemiddeld ruim zes jaar korter dan hoogopgeleiden. Het verschil in gezonde 
levensverwachting (uitgedrukt als ‘goed ervaren gezondheid’) is bijna 19 jaar, waar dit in 1995 nog 
slechts 7 jaar bedroeg2.   
 
Duurzaam en gezond 
Tegelijkertijd is het zaak dat we als maatschappij snel overstappen op een duurzaam voedselsysteem, 
met efficiënt en regeneratief gebruik van bodem, water en ecosystemen. Duurzaam en gezond 
moeten hierbij hand in hand gaan. Hoe zorgen we ervoor dat deze aanpak gemeengoed wordt onder 
boeren, fabrikanten, retailers en consumenten? Hoe vertalen we een en ander naar een aanbod van 
voedingsmiddelen die zowel duurzaam als gezond zijn? En hoe krijgen we de consument zo ver dat 
hij dergelijke producten koopt?  
 
Wereldtop 
Nederlandse voedingsonderzoekers behoren internationaal tot de wereldtop. 
Hun werk vormt een stevige basis voor innovatie in de voedingsmiddelenindustrie – met een 
marktaandeel van 22,5% de grootste industriële sector van Nederland3. 
 
Ons land telt veel vormen van publiek-private samenwerking in ons land. Deze 
samenwerkingsverbanden - met onderzoek gekatalyseerd door TKI Agri&Food, TiFN, NWO en 
ZonMw, via (internationale) subsidies – zijn zo succesvol dat ze onderzoekers, bedrijven en 
overheden over de hele wereld inspireren om met elkaar rond de tafel te gaan zitten.  
 
Desondanks loopt het voedingsonderzoek in ons land tegen grenzen aan. Willen we nieuwe 
doorbraken realiseren, dan moeten er nieuwe onderzoeksmethodieken komen, en 
samenwerkingsverbanden waarbij voedings- en gedragswetenschappers structureel de verbinding 
zoeken met technologen. Een en ander vraagt om helder beleid dat innovatie stimuleert, zoals ook 
Louise Fresco en Frans Kampers van Wageningen University & Research betogen in de recent 
verschenen rapporten Food 20304 en Towards a European Food and Nutrition Policy5. 
 
Meer eigen middelen 
Met de invoering van het Topsectorenbeleid ruim vijf jaar geleden heeft de Nederlandse overheid haar 
subsidie voor (voedings)onderzoek flink afgebouwd. Zo werd het Fonds Economische Structuur 
Versterking (‘de FES-gelden’) afgeschaft. Dit droeg voor 40% bij aan de 25 miljoen euro per jaar die 
indertijd werd geïnvesteerd in voedingsonderzoek via de publiek-private samenwerking TiFN. 
 
Het bedrijfsleven is sindsdien meer eigen middelen gaan investeren in onderzoek, en heeft bij de 
opzet van onderzoeksprogramma’s een relatief grote vinger in de pap gekregen. Het risico van deze 
nieuwe aanpak is dat onderzoek waarmee bedrijven hun geld minder (snel) kunnen terugverdienen 
onderbelicht blijven. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van gezond eetgedrag, 
langetermijnonderzoek naar het effect van voedingspatronen en echt risicodragende, innovatieve 
studies.  
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Mede door de lagere subsidies kost het opstarten van nieuwe publiek-private 
samenwerkingsverbanden meer tijd dan voorheen: omdat partners meer eigen middelen moeten 
inbrengen zijn ze extra scherp op hun belangen. De balans tussen tijdsinvestering/overhead en 
opbrengsten komt daardoor voor alle betrokken partijen onder druk te staan. 
Deze situatie zorgt ervoor dat in Nederland te weinig onderzoek plaatsvindt dat leidt tot echte 
doorbraakinnovaties in voeding. Een en ander wordt ook gesuggereerd in een recente evaluatie van 
het Topsectorenbeleid6. Het budget voor voedingsonderzoek is beperkt, maar het regeerakkoord van 
december 2017 – waarin 400 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor fundamenteel en toegepast 
onderzoek – biedt kansen. 
 
Baanbrekend onderzoek  
Terwijl het budget voor innovatie in Nederland lijkt te bevriezen, komt elders in de wereld juist meer 
geld beschikbaar voor baanbrekend onderzoek. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, waar miljoenen 
geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van geavanceerde wearables en biomarkers; in Singapore dat 
zich aan het ontplooien is tot het expertisecentrum voor voeding en gezondheid in het Verre Oosten; 
of in Duitsland waar een omvangrijk nationaal cohortonderzoek wordt uitgerold met een sterke focus 
op voeding en gezondheid. 
 
Willen we daadwerkelijk oplossingen realiseren voor de gezondheids- en duurzaamheidsissues van 
vandaag en als voedingsland blijven meedraaien aan de wereldtop, dan moeten we de huidige 
aanpak tegen het licht houden.  
 
Ons land beschikt over een schat aan kennis, ervaring en talent, en over een goede infrastructuur 
voor gezamenlijk onderzoek. Maar we moeten Nederlandse onderzoekers wel de kans geven om zo 
proactief mogelijk in te spelen op ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Zo maken we pas echt de 
weg vrij voor baanbrekend onderzoek waar maatschappij, de burger, het bedrijfsleven én 
wetenschappers beter van worden.   

1.2  Een versnipperd onderzoeksveld 
Wie het voedingsonderzoek in Nederland goed bekijkt, ziet een breed scala aan programma’s en 
projecten verspreid over het hele land. Van Wageningen en Maastricht tot Amsterdam, Groningen en 
Nijmegen: door het hele land zijn groepen te vinden die actief zijn in het veld. Soms werken ze met 
elkaar samen, vaak zijn ze elkaars concurrent.  
 
Onderzoeksprojecten in kaart 
Illustratief is de analyse die Topsector Agri & Food in 2016 liet uitvoeren in de aanloop naar de 
Roadmap Nutrition & Health7. De onderzoekers kwamen tot een lijst van maar liefst 400 publiek-
private projecten; een overzicht dat gemakkelijk met nog eens 150 projecten aangevuld kon worden, 
want “geen van de informatiebronnen kon garanderen alles te weten.” 
 
De 400 projecten op de lijst waren gekoppeld aan meer dan tien organisaties, waaronder TKI Agri& 
Food / TiFN, ZonMw, het ministerie van Economische Zaken en Wageningen University & Research. 
De uitvoering vond plaats op bijna 60 verschillende locaties. 
 
De onderzoekers verdeelden de projecten onder in acht aandachtsgebieden en projecteerden die op 
een landkaart (zie figuur 1).  
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Figuur 1: overzicht van het aantal publiek-private onderzoeksprojecten op het gebied van voeding en gezondheid 
in Nederland, per regio. Bron: TKI Agri & Food, presentatie Onderzoeksprojecten in Nederland in kaart, Q2-2016. 
Disclaimer: NWO-projecten en bilaterale initiatieven zijn niet meegenomen in de analyse. 
 

1.3  Internationale samenwerking 
Met zoveel verschillende projecten en initiatieven is de kans groot dat kennis, mensen, geld en tijd niet 
optimaal ingezet worden. Overlap en tegelijkertijd kennishiaten liggen op de loer. De huidige situatie 
zorgt er ook voor dat Nederland te weinig profiteert van internationale initiatieven om de krachten te 
bundelen.   
 
Joint Programming Initiative 
Nederland neemt via ZonMw deel aan het Joint Programming Initiative a Healthy Diet for a Healthy 
Life (JPI-HDHL), waarin vertegenwoordigers uit 26 landen zich samen inzetten voor efficiënt gebruik 
van mensen en middelen in onderzoek naar voeding, bewegen en gezondheid. De groep heeft de 
afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd, met een gezamenlijk onderzoeksprogramma, en 
internationale conferenties en debatten. Inmiddels lopen er tientallen onderzoeksprojecten die door 
JPI-HDHL zijn gefinancierd8,9.  
 
Deelnemende landen brengen hun nationale onderzoeksprogramma’s zoveel mogelijk in lijn met dat 
van JPI-HDHL, zodat zij optimaal profiteren van de kennis en inzichten die vergaard worden. 
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Gezamenlijk programmeren betekent heldere prioriteiten stellen, efficiëntere inzet van mensen en 
middelen en daarmee een snellere doorvertaling naar kennis, inzichten en innovatie.  
 
Met een relatief beperkte inzet aan middelen is Nederland direct betrokken bij kennisvermeerdering en 
haalt het hier een veelvoud aan internationale kennis uit. Met de samenwerking binnen JPI-HDHL 
krijgen onderzoekers bovendien toegang tot een Europees ‘proeflaboratorium’, waarin ze bijvoorbeeld 
kennis kunnen vergaren over de interactie tussen omgeving, eetcultuur en eetgedrag. Via de door het 
JPI gefinancierde netwerken en projecten kunnen zij nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan, en 
zo hun internationale positie versterken.  
 
Echter, de internationale kennis die Nederland via initiatieven als het JPI-HDHL vergaart, wordt nu 
nog te weinig vertaald naar de onderzoeks- en (zorg)praktijk in ons land. Zeker binnen de 
voedingswetenschap - met alle componenten, korte- en langetermijneffecten en biomarkers die 
onderzocht moeten worden – ligt hier een uitdagende taak. Een eenduidige (inter)nationale 
onderzoeksagenda en een efficiënte inzet van middelen kan versnippering helpen voorkomen en 
wetenschappelijke ontwikkelingen in een stroomversnelling brengen. 

1.4  Ambities 
Dit Deltaplan, dat aansluit bij programma’s van de NWA, de Topsectoren en JPI-HDHL, vormt de 
eerste aanzet tot een nationale agenda: een eenduidige visie van waaruit onderzoekers in de 
voedingswereld en aangrenzende gebieden kunnen samenwerken. Op welke onderwerpen zetten we 
de komende jaren in en waarom? Welke disciplines hebben we hiervoor nodig? Waar liggen onze 
competenties? En hoe maken we optimaal gebruik van de kennis en middelen die (inter)nationaal 
beschikbaar zijn? 
 
In een stroomversnelling 
Nederland heeft een schat aan kennis en ervaring als het gaat om voeding, gezondheid en 
duurzaamheid. Als we de krachten in onderzoek bundelen, brengen we wetenschappelijke 
ontwikkelingen in een stroomversnelling. Daarmee komen baanbrekende innovaties binnen 
handbereik; innovaties die leiden tot een gezond en duurzaam voedselaanbod dat daadwerkelijk 
gegeten wordt door de consument. Daarmee pakken we de uitdagingen aan die de verouderende 
samenleving, de dreigende kloof tussen sociaaleconomische klassen en de noodzaak tot 
verduurzaming met zich meebrengen. We zorgen er bovendien voor dat Nederlandse 
wetenschappers en bedrijven blijven meedraaien aan de wereldtop. 

1.5  Aanpak 
Het Deltaplan Voedingsonderzoek is gebaseerd op recente literatuur, en op interviews met leden van 
de gelijknamige werkgroep en alle relevante externe stakeholders. 
 
De eerste aanzet tot het plan is tijdens een Invitational Conference (27 juni 2017) voorgelegd aan 
bijna 50 vertegenwoordigers uit de voedingswereld en aanpalende vakgebieden. Zij namen deel aan 
een interactieve workshop, waarbij zij volgens de group-decision room aanpak (zie bijlage) 
doelstellingen en kennisvragen formuleerden voor voedingsonderzoek dat de komende 15 jaar moet 
plaatsvinden in Nederland. De uitkomsten van de workshop zijn verwerkt in het uiteindelijke rapport.  
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2  Uitgangspunten 

2.1  Drie hoofdthema’s 
Het Deltaplan voedingsonderzoek richt zich op drie hoofdthema’s:  
 

1. duurzaam voedsel, duurzame voeding 
2. voeding en gedrag 
3. voeding en gezondheid  

 
Kennis over deze onderwerpen hebben we nodig om in te spelen op de twee belangrijkste uitdagingen 
in de wereld: de toenemende schaarste aan grondstoffen en het groeiende aantal mensen dat kampt 
met voeding- en leefstijl gerelateerde ziektes als diabetes en hart- en vaatziekten. 
 
From farm to gut 
De thema’s beslaan samen de hele voedingsketen van farm to fork10 en van fork to gut. Ze vormen zo 
een voedselsysteem waarvan de onderdelen nauw met elkaar verbonden zijn. Zo beïnvloeden 
voedselproductie, -verwerking, -distributie en -consumptie het milieu, economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen, en hoe mensen eten; en daarmee hoe gezond mensen uiteindelijk 
zijn.  
 
Meten = weten  
Voor alle drie de thema’s geldt dat goede gestandaardiseerde en geharmoniseerde meetmethoden 
onmisbaar zijn. Ze maken het mogelijk data van verschillende studies aan elkaar te koppelen voor 
analyse op grote schaal. Denk bijvoorbeeld aan methoden die een beeld geven van wat iemand 
gegeten heeft, of aan de beoordeling van de milieu-impact van voedsel. Alleen als je exact weet wat je 
meet, kun je de effecten van een interventie aantonen – of het nu gaat om nieuwe methodes voor 
duurzame teelt, het beïnvloeden van voedingsgedrag of het bevorderen van gezondheid via 
aanpassingen in de lifestyle.  
 
Experts hebben hoge verwachtingen van technieken (wearables) waarmee bepaalde lichaamsfuncties 
die iets zeggen over iemands gezondheidstoestand (denk bijvoorbeeld aan het meten van hartslag of 
bloedsuikergehalte) continu en met minimale belasting te meten zijn. Er wordt gewerkt aan de 
monitoring van voedingsinname, en de relaties tussen voeding, duurzaamheid en gezondheid zijn 
tegenwoordig objectief en individueel te modelleren; innovaties die een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan wetenschappelijk onderzoek.  
 
Artificial intelligence / ICT 
Naast meettechnieken krijgt ook artificial intelligence / ICT aandacht in dit Deltaplan. Wat nu vaak 
gebeurt, is dat consumenten zich op basis van algemene uitspraken en gevoel een mening vormen 
over voeding; ze vinden informatie die ze van wetenschappers krijgen over gezondheid of 
duurzaamheid onduidelijk, of tegenstrijdig. Artificial intelligence / ICT kan helpen om 
wetenschappelijke informatie te vertalen naar een boodschap die aansluit bij het kennisniveau en de 
interesses van het individu. Dit kan ondersteuning bieden bij gezondheidsvoorlichting en –counseling 
door professionals. Beslissingen over voeding, gezondheid en duurzaamheid worden hiermee meer 
persoonlijk, en wetenschappelijk onderbouwd.  
 
Verouderende maatschappij 
Een ander element dat steeds terugkomt in dit plan is de verouderende samenleving. De noodzaak tot 
gericht voedingsadvies bij ouderen en mensen met een chronische aandoening wordt hiermee nog 
groter. Deze ontwikkeling onderstreept ook het belang van preventie vanaf jonge leeftijd: hoe jonger je 
begint met gezond leven, hoe langer je chronische ziektes buiten de deur kunt houden.  
 
Sociaaleconomische klasse 
Ook de toenemende kloof tussen sociaaleconomische klassen komt aan bod. Mensen met een lage 
sociaaleconomische status (SES) hebben vanaf hun geboorte over het algemeen een lagere 
levensverwachting dan mensen met een hogere SES. Ze houden er vaker een ongezonde leefstijl op 
na, met roken, ongezonde voeding en te weinig lichaamsbeweging, met alle consequenties van dien. 
Al op jonge leeftijd zijn er gezondheidsverschillen te zien. Zo hebben kinderen afkomstig uit gezinnen 
met een lage SES meer kans op overgewicht en obesitas.  
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Onderzoeksagenda’s 
De thema’s in het Deltaplan staan op menige onderzoeksagenda. Zo is de duurzame productie van 
veilig en gezond voedsel een van de routes in de Nationale Wetenschapsagenda – samengesteld op 
basis van bijna 12.000 vragen van de Nederlandse bevolking aan de wetenschap  
 
Ook internationaal komen de thema’s op veel plekken terug. Zo zijn voedselzekerheid en duurzame 
voedselproductie en -consumptie een belangrijk vertrekpunt in het Food 2030 European Research & 
Innovation High-level Conference background document.  
 
Het JPI-HDHL heeft in haar visie staan dat alle burgers in 2030 er een gezond, gevarieerd eetpatroon 
op na moeten kunnen en willen houden; determinanten van eetgedrag, voedselproductie en 
voedingsgerelateerde chronische ziekten zijn hierin benoemd tot kerngebieden in internationaal 
voedingsonderzoek11. 
 
Een beter begrip van wat gezonde voeding nu precies inhoudt, is ook een van de key research 
priorities in de National Nutrition Research Roadmap, opgesteld door het Amerikaanse Interagency 
Committee on Human Nutrition Research12. Ook het aanzetten tot gezond eetgedrag en de 
ontwikkeling van biomarkers staan bij deze organisatie hoog op de prioriteitenlijst. 
 
Op het gebied van duurzaamheid waren het in 2014 Johnston et al.13 die een aantal prioriteiten voor 
onderzoek noemden: 1. Nog beter inzicht krijgen in wat een duurzaam voedingspatroon precies 
inhoudt. 2. Onderzoek opzetten dat een duurzaam voedingspatroon beschrijft, kwantitatief meet en 
bevordert. 3. Indicatoren en richtlijnen ontwikkelen om de duurzaamheid van voedingspatronen 
wereldwijd te meten. 
 
Een werkgroep van de World Health Organization (WHO) kwam in 2014 met een vergelijkbaar 
overzicht. Behalve de punten hierboven werden hierin ook het belang van samenwerking tussen 
disciplines en aandacht voor verschillen tussen bevolkingsgroepen als aandachtspunten genoemd14.  

2.2  Buiten beschouwing 
Dit Deltaplan richt zich op onderzoek binnen de thema’s duurzame voedselproductie, voeding en 
gedrag, en voeding, gezondheid en ziekte. Onderwerpen als productontwikkeling en herformulering 
blijven buiten beschouwing. De wetenschap kan onderbouwde gegevens aandragen over de gezonde 
en duurzame eigenschappen voedingsmiddelen of producten: aan het bedrijfsleven vervolgens de 
uitdaging producten in de gewenste richting aan te passen of te ontwikkelen.  
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3 Duurzaam voedsel, duurzame voeding 

3.1 Achtergrond 
Het thema duurzaam voedsel, duurzame voeding is in de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een 
van de belangrijkste issues wereldwijd. Intensief land- en watergebruik, uitputting van de bodem, 
verlies aan biodiversiteit en emissie van broeikasgassen: ze zijn allemaal direct te relateren aan de 
productie van ons voedsel. De productie vergt daarnaast veel grondstoffen, zoals water, stikstof en 
fosfaat.   
 
Toenemende milieudruk 
Met de snel groeiende wereldbevolking en de verstedelijking neemt de druk die de voedselproductie 
op het milieu uitoefent verder toe. Naar verwachting groeit de vraag naar voedsel tot 2050 met zo’n 
60%. En dat terwijl de ecologische grenzen van de aarde nu al in een aantal opzichten overschreden 
worden of zich in een kritieke zone bevinden (zie figuur 1)14, 15, 16. 

  
 
Figuur 2: een overzicht van de ecologische grenzen die overschreden worden. Bron: Steffen W. et al, Planetary 
boundaries: Guiding human development on a changing planet (updated version). 
 
Systeemaanpak 
Steeds meer partijen in de keten beseffen dat voedselzekerheid op de lange termijn alleen te 
realiseren is via een systeemaanpak, met maatregelen door de hele keten heen, van landbouw tot 
consument; internationaal, nationaal en lokaal. Belangrijke vertrekpunten hierbij zijn efficiëntere 
voedselketens, het voorkomen en verminderen van voedselverspilling en het aanpassen van 
voedingspatronen17.  
 
Er wordt ook steeds vaker gesproken over regeneratief gebruik van bodem, water en ecosystemen, 
en het sluiten van nutriëntenkringlopen. “We moeten toe naar een restauratie-economie”, zo 
benadrukte Willem Ferwerda, directeur en oprichter van Commonland en vorig jaar nummer 1 in de 
Trouw Duurzame 100, onlangs in de Duurzame Troonrede18. “Dat is een economie die niet zoals nu 
ietsje minder slecht is, maar waarin het herstel van ecologische functies centraal staat.”  
 
De vraag ‘doen we wel genoeg’ ligt ook aan de basis van One Planet Thinking, een initiatief van 
Eneco, Ecofys en het Wereld Natuur Fonds. Zij werken samen aan een nieuwe wetenschappelijke 
methodiek voor bedrijven die als agents of change leiderschap willen tonen op duurzaamheid. Het 
achterliggende gedachtengoed (LCA-analyses van bedrijven koppelen aan de negen planetary 
boundaries) is geïnspireerd op het Living Planet Rapport en het wetenschappelijke model van 
Professor Johan Rockstrom van het Stockholm Resilience Centre. 
 
Gezond en duurzaam 
Experts hameren er bovendien op dat er een duidelijke koppeling moet komen tussen gezondheids- 
en duurzaamheidsbeleid. Wat mensen eten, heeft gevolgen voor de volksgezondheid en het 
welbevinden van onze planeet, benadrukken vertegenwoordigers van de European Public Health 
Association in een rapport dat ze eerder dit jaar uitbrachten19. 

https://www.wnf.nl/wat-wnf-doet/onze-aanpak/onderzoek-en-innovatie/living-planet-report.htm
http://www.stockholmresilience.org/
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Zij constateren dat er in Europa weinig interactie is tussen experts van verschillende vakgebieden. In 
het rapport pleiten zij voor een overkoepelende, multidisciplinaire onderzoeksagenda, waarin de 
ontwikkeling van voedingspatronen die zowel duurzaam als gezond zijn prioriteit krijgt.  
 
De JPI’s HDHL, FACCE en Oceans houden er elk een eigen internationale onderzoeksagenda op na, 
maar willen in hun onderzoeksprogramma en in projecten op het gebied van food and nutrition 
security meer samen gaan optrekken. Ook vertegenwoordigers van de European Public Health 
Association (EUPHA) pleiten voor een overkoepelende onderzoeksagenda. 
 
Een interessant project in dit verband is Fit4Food2030, dat moet leiden tot een breed gedragen 
platform voor transformatie van het Europese voedselsysteem; JPI-HDHL, FACCE en OCEANS zijn 
er lid van. Vertrekpunt is een policy framework ontwikkeld door de Europese commissie, met daarin 
vier road maps: 1. Voeding voor duurzame en gezondheidspatronen 2. Voedselketens die bestendig 
en minder belastend zijn als het gaat om milieu en klimaatveranderingen 3. Circulaire en resource-
efficiënte voedselketens 4. Innovatie en versterken van communities, om onder meer te komen tot 
nieuwe business modellen en producten. Het initiatief wordt gecoördineerd door het Athena Instituut, 
onderdeel van de Vrije Universiteit Amsterdam. ZonMw vertegenwoordigt in het project JPI-HDHL en 
is leider van een van de werkpakketten. Ook Wageningen University & Research is partner in het 
project. De Europese voedingsmiddelenindustrie is vertegenwoordigd via ILSI Europe.  
 
Ook het vermelden waard is EIT Food, een consortium van leidende bedrijven, universiteiten en 
onderzoekscentra uit 13 Europese landen dat zich hard maakt voor een ‘wereldwijde revolutie in 
voedselinnovatie en -productie’. Gezonde voeding en een resource efficient, veilig, transparant en 
betrouwbaar voedselproductiesysteem zijn hier belangrijke vertrekpunten. 
 
Ook de strategische onderzoeks- en innovatieagenda van het industrieplatform ETP Food for 
Life richt zich op gezondheid en duurzaamheid. Hetzelfde geldt voor het Milan Urban Food 
Pact, getekend door 159 steden over de hele wereld. 
 
Breed begrip 
Wat is nu precies een duurzaam voedingspatroon? Hiervoor zijn verschillende definities in omloop. De 
een associeert duurzaam eten met een lage ecologische voetafdruk, de ander met dierenwelzijn of 
een eerlijke prijs voor lokale boeren.  
 
Een vrij breed geaccepteerde definitie is die van de Food and Agricultural Organization (FAO) – 
afgeleid van het VN Brundtland-rapport in 1987: “Duurzame voedingspatronen hebben een lage 
milieubelasting en dragen bij aan voedselzekerheid en gezondheid voor de huidige en toekomstige 
generaties. Duurzame voedingspatronen beschermen en respecteren de biodiversiteit en 
ecosystemen, zijn cultureel aanvaardbaar, toegankelijk, economisch eerlijk en betaalbaar; voedzaam, 
veilig en gezond, waarbij gelijktijdig de natuurlijke en menselijke hulpbronnen optimaal benut worden.” 
 
De Nederlandse overheid sluit zich in haar beleid aan bij deze definitie.  
 
Van een aantal bestaande voedingspatronen, zoals het Mediterraan en het New Nordic-
voedingspatroon, en het volgen van de Richtlijnen Goede Voeding is al bekend dat ze gezondheid en 
duurzaamheid in zich verenigen. Dit onderstreept de haalbaarheid van het voedingspatroon zoals 
FAO dit omschrijft.  

3.2 De uitdagingen 
Er zijn verschillende indicatoren om de milieubelasting van voedingsmiddelen en voedingspatronen te 
meten: ecologische, en indicatoren met CO2-uitstoot, energieverbruik of waterverbruik als 
uitgangspunt. In de praktijk komt onderzoek naar de milieubelasting vaak neer op het meten van 
broeikasgassen en landgebruik. Hiermee blijven belangrijke aspecten als biodiversiteit, bodemkwaliteit 
en waterkwaliteit onderbelicht. 
 
De vraag is welke indicator waarvoor – denk bijvoorbeeld aan consumentenvoorlichting, richtlijnen 
voor fabrikanten of instrumenten voor de evaluatie van overheidsbeleid – het meest geschikt is, en of 
de metingen nauwkeurig en volledig genoeg zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ecologische 
voetafdruk, die in de praktijk al gebruikt wordt als maat voor individuele voedingspatronen. Deze 
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voetafdruk zegt echter niets over de toegankelijkheid van duurzame producten: kunnen ook mensen 
met een lagere sociaaleconomische status ze betalen? Wordt er genoeg van geproduceerd om er 
veel mensen mee te kunnen voeden en zo daadwerkelijk duurzaamheidsimpact te genereren? 
 
Wat de situatie nog complexer maakt, is dat er op dit moment nog veel (vooral bewerkte) producten 
ontbreken in databases over de milieubelasting van voedingsmiddelen. Daardoor zijn 
voedingspatronen niet goed met elkaar te vergelijken.  
 
Duurzaam en gezond 
Duurzaam en gezond eten gaan bij de FAO-definitie hand in hand, maar is in de praktijk gemakkelijker 
gezegd dan gedaan.  
 
Dierlijke producten als vlees, vis en zuivel staan bekend als een inefficiënte, en daarmee weinig 
duurzame eiwitbron. De productie van een kilo vlees kost 3 tot 10 kilo plantaardig eiwit en duizenden 
liters water.  
 
Een advies als ‘eet minder dierlijk en meer plantaardig’ hangt meestal - maar niet altijd – samen met 
een gezonder en duurzamer voedingspatroon20 . Wie zuivel van het menu haalt, maar nutritioneel 
niets tekort wil komen, boekt maar weinig milieuwinst. Alternatieven die dezelfde hoeveelheid 
voedingsstoffen leveren, belasten het milieu ook. Mensen die helemaal geen zuivel eten, zouden 
relatief grote porties groenten moeten eten om voldoende calcium binnen te krijgen, en extra eieren 
en peulvruchten om aan hun eiwitbehoefte te voldoen. 
 
Bovendien is voor het voedingspatroon van iemand die weinig vlees eet (ongeveer 1 keer per week) 
minder landbouwgrond nodig dan voor het voedingspatroon van iemand die helemaal geen vlees eet. 
Dit komt doordat dieren plantaardige grondstoffen die niet eetbaar zijn voor mensen kunnen omzetten 
in eetbare eiwitten. Denk bijvoorbeeld aan varkens die bietenpulp, aardappelschillen en andere 
reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie krijgen voorgeschoteld.  
 
Daarbij komt dat er grote verschillen zijn tussen dierlijke en plantaardige producten onderling. De 
ecologische voetafdruk van een kilo rundvlees is groter dan die van een kilo kip. Idem dito voor een 
mango uit India versus een appel uit de Betuwe.  
 
Wat de situatie nog complexer maakt, is dat bij dierlijke producten dierenwelzijn en milieudruk met 
elkaar in strijd kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan scharrelkippen die meer leefruimte nodig hebben 
dan hun soortgenoten in de bio-industrie. Ook de keuze voor biologisch kan een hogere milieudruk 
met zich meebrengen. Gewassen groeien langzamer, en de opbrengst per hectare pakt soms lager 
uit. Biologisch scoort wel hoger op behoud van bodemkwaliteit en biodiversiteit, en op dierenwelzijn. 

3.3 Onderzoek in Nederland 
Onderzoek gericht op duurzaam voedsel, duurzame voeding vindt in Nederland nog maar 
mondjesmaat plaats, en is sterk versnipperd. Er lopen diverse projecten bij Wageningen University & 
Research. Vanuit Wageningen wordt daarnaast het Europese SHARP-project gecoördineerd, waarin 
partners uit vier landen werken aan “sustainable, healthy and affordable diets preferred by 
consumers”. Ook bij het Copernicus Institute for Sustainable Development in Utrecht, de Rotterdam 
School of Management en de Universiteit van Amsterdam (Systeeminnovatie) en de Rijksuniversiteit 
Leiden (Milieubiologie) vindt onderzoek plaats. Het Voedingscentrum hield onlangs, samen met het 
RIVM, de Schijf van Vijf langs de duurzaamheidsmeetlat. 
 
Via TiFN start een programma op het gebied van regenerative farming business. Hierin worden proof-
of-concepts ontwikkeld voor een voedselproductiesysteem waarin herstel van bodem en biodiversiteit, 
gezonde business-modellen voor boeren, optimaal gebruik van biomassa en voorkomen van 
voedselverspilling centraal staan. Nederland fungeert hierbij in eerste instantie als proeftuin. Het 
programma speelt hiermee in op de internationale wetenschappelijke trend van landscape 
approaches, waarbij per gebied wordt gezocht naar optimale oplossingen over verschillende 
landbouwsectoren en duurzaamheidsaspecten heen. 
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Naast dit programma is een groot aantal bedrijven samen met TiFN en het Institute for Sustainable 
Processing Technologie (ISPT) het Sustainable Food Initiative gestart. Ambitie is de voedselafdruk 
van voedselverwerking drastisch te verkleinen en biomassa zo hoogwaardig mogelijk in te zetten.  
 
Ook vermeldenswaardig is het initiatief HighTech to Feed the World dat via cross-overs de 
samenwerking tussen agrifood, ICT en de high-tech sector in ons land stimuleert. De nadruk ligt hierbij 
op keteninnovaties die bijdragen aan een hogere kwaliteit en productie, water- en energiebesparing 
en betere verwaarding van agrifood-zijstromen21. 
 
Integratie van disciplines 
Wat ontbreekt in het huidige onderzoek is een integratie tussen de agri- en 
gezondheidswetenschappen. Samenwerking met disciplines van buiten de voedingswetenschappen, 
zoals wiskunde, sensortechnologie, ICT / artificial intelligence en gedragswetenschappen komt 
daarnaast nog maar weinig voor.  

3.4 Aanbevelingen  
Willen we wereldwijd komen tot een structurele verduurzaming van voedselsystemen, dan moeten 
maatregelen en initiatieven op elkaar afgestemd worden – internationaal, nationaal en regionaal.  
 
1 Wegingskader 
Dit vraagt om een wegingskader waarmee (ingrediënten van) voedingsmiddelen langs de 
gecombineerde duurzaamheids- en gezondheidsmeetlat te leggen zijn. Zo’n systeem biedt boeren 
een richtlijn bij de teelt van grondstoffen, en fabrikanten en retailers bij de productie van 
voedingsmiddelen. Overheden kunnen het inzetten bij het ontwikkelen en evalueren van beleid. Met 
een wegingskader wordt het voor consumenten bovendien gemakkelijker (en daarmee aantrekkelijker) 
bewuste keuzes te maken.  
 
Wij pleiten voor een systeem dat recht doet aan alle planetary boundaries - van klimaatverandering tot 
de stikstof- en fosfaatkringloop. Dit systeem moet ook de mogelijkheid bieden tot de analyse van 
trade-offs: het uitruilen van het ene voordeel tegen een ander, groter voordeel. 
 
Zo’n wegingskader neemt lokale en regionale verschillen mee in de beoordeling van 
voedingsmiddelen en -patronen. Een voorbeeld: minder rood vlees eten heeft in veel landen duidelijke 
gezondheids- en duurzaamheidsvoordelen. Maar er zijn ook gebieden in de wereld waar die 
voordelen minder prominent zijn, of misschien zelfs helemaal niet opgaan. Denk aan afgelegen 
streken waar veel ruimte is om vee te laten grazen en waar bodem en klimaat zich niet lenen voor 
andere vormen van landbouw. De uitkomsten van de weging kunnen hierdoor in Nederland anders 
uitpakken dan in een land als Argentinië.  
 
Concreet signaleren wij de volgende kennisvragen: 
1. hoe komen we tot een kader waarmee je een afgewogen oordeel kunt geven over voedsel- en 
voedingsvraagstukken, als het gaat om zowel duurzaamheid als gezondheid? 
2. Welke trade-offs worden hierin meegenomen? 
3. Hoe creëren we bij boeren, fabrikanten, overheid en vooral consumenten draagvlak voor zo’n 
wegingskader? 
4. Hoe zorgen we ervoor dat partijen het daadwerkelijk (correct) gebruiken? 
5. Hoe kunnen ICT- en artificial intelligence-toepassingen hierbij helpen? 
 
Het beantwoorden van deze kennisvragen zien wij als een gezamenlijke uitdaging voor voedings- 
gezondheidswetenschappers, milieukundigen, (agro)ecologen en landbouweconomen. Daarnaast is 
het belangrijk dat onderzoekers samenwerken met technologieontwikkelaars.  
 
2 Bronnen optimaal benutten  
We moeten wereldwijd omschakelen op een productiesysteem met een positieve impact op bodem, 
water, ecosystemen en de gemeenschap; een systeem waarin nutriëntenkringlopen gesloten worden. 
De afgelopen decennia lag de focus op efficiëntie en het reduceren van de negatieve effecten van 
voedselproductie. Deze aanpak lijkt weinig effectief, getuige de toenemende problemen met 
bijvoorbeeld bodemuitputting en mestoverschotten.  
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Voedselproductie was ooit circulair, met groente, fruit en vlees van eigen boerderij en schillen en mest 
die terug op het land gingen. De kunst is die circulariteit terug te brengen in het hedendaagse 
systeem, zodanig dat er voldoende gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel beschikbaar is voor de 
wereldbevolking van vandaag en morgen. 
 
Belangrijke kennisvragen zijn: 
1. hoe kunnen we bodems, water en grondstoffen optimaal inzetten om de wereldbevolking gezond te 
voeden, nu en in de toekomst – ook met het oog op de klimaatverandering? 
2. Hoe komen we tot rendabele methoden voor de productie van plantaardige en dierlijke 
voedingsmiddelen die een neutrale of zelfs positieve impact hebben op ecologie en 
gemeenschappen?  
3. Hoe bewerkstelligen we wereldwijd, regionaal en door de keten heen een transitie van een dierlijke 
naar meer plantaardige productie en consumptie? 
4. Hoe reduceren we verspilling in de keten?  
5. Hoe ziet het optimale voedingspatroon eruit in een land als Nederland, nu en over 20 jaar? 
 
Dit zijn bij uitstek vragen voor experts die zich verdiepen in transitieprocessen en beleidsonderzoek. 
Daarnaast is het belangrijk dat voedings- en gezondheidsonderzoekers samenwerken met ecologen, 
en met de high-tech en ICT / artificial intelligence-sector.  
 
3 Aanbod in de winkel 
Een derde aandachtspunt is het aanbod aan gezonde en duurzame voedingsmiddelen (waaronder 
seizoen- en streekproducten) in de winkel: dit moet in een land als Nederland substantieel toenemen 
om daadwerkelijk bij te dragen aan wereldwijde verduurzaming. Hiertoe moet ook extra vraag 
gecreëerd worden bij de consument. Het marktaandeel voor bestedingen aan duurzaam (niet perse 
gezond) voedsel bedroeg in ons land vorig jaar nog maar 10%22. Hierin zijn dus nog grote stappen te 
zetten. 
 
Kennisvragen om te beantwoorden zijn: 
1. Hoe organiseer je de keten zodanig dat het aanbod aan gezonde, duurzame voedingsmiddelen 
substantieel toeneemt (en dat initiatieven niet alleen beperkt blijven tot greenwashing)? 
2. Welke voedingsmiddelen en -patronen zijn zowel duurzaam als gezond? 
3. Hoe ziet een gezond voedingspatroon met meer plantaardige en regionale producten eruit? 
4. Kunnen we gezonde voedingsmiddelen met ongunstige effecten op bijvoorbeeld biodiversiteit en 
watergebruik duurzamer gaan produceren?   
5. Welke beleidsmaatregelen - zoals belastingen, true pricing of verplichte transparantie over 
herkomst en productie - kan de overheid het beste inzetten om fabrikanten en retailers te stimuleren 
hun aanbod te verbeteren? 
6. Hoe stimuleren we de vraag naar duurzame en gezonde producten bij de consument? 
7. Hoe kunnen ICT / artificial intelligence hierbij helpen? 
 
Bij deze kennisvragen ligt er een gezamenlijke uitdaging voor experts die zich richten op 
transitieprocessen en beleidsonderzoek, onderzoekers die zich richten op consumentengedrag en ICT 
/ artificial intelligence, en economen. Daarnaast is het belangrijk dat onderzoekers samenwerken met 
technologieontwikkelaars.  
  
Verwachte impact 
Nederland kan de komende jaren bijdragen aan de opbouw van internationale kennis rond duurzaam 
voedsel, duurzame voeding, en met inzichten komen die bedrijven, overheden en consumenten op 
weg helpen bij de transitie naar een daadwerkelijk duurzame voedselproductie en -consumptie. 
Bijvoorbeeld door te laten zien hoe wij duurzaamheid meten, door aan te tonen dat een regeneratief 
productiesysteem bij ons haalbaar is en werkt, of door met concrete richtlijnen te komen voor hoe iets 
duurzamer kan.  
 
Als twee-na-grootste exporteur van agrifood-producten in de wereld weten we alles van 
landbouwsystemen, efficiënte productie(ketens) en voedselkwaliteit. We blinken uit in high-tech en 
ICT / artificial intelligence, en zijn in vergelijking tot landen elders in de wereld sterk in 
multidisciplinaire samenwerking. Dat maakt ons bij uitstek geschikt om deze belangrijke 
voortrekkersrol te vervullen.  
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4 Voeding en gedrag 

4.1  Achtergrond  
Onderzoek naar voeding en gedrag heeft de afgelopen eeuw een grote ontwikkeling doorgemaakt. 
Studies richtten zich aanvankelijk vooral op persoonsgebonden determinanten van eetgedrag, zoals  
smaakvoorkeuren, attitude, eigen-effectiviteit en kennis over voeding, zonder uitgebreid te kijken naar 
de omgeving die deze factoren beïnvloedde. De wereldwijde opmars van overgewicht in de afgelopen 
decennia bleek echter moeilijk te verklaren aan de hand van alleen persoonsgebonden kenmerken. 
 
Omgeving 
Gaandeweg verschoof hiermee in het onderzoek de aandacht naar de invloed van omgeving op 
eetgedrag. Er werden diverse socio-ecologische modellen en theorieën ontwikkeld die het complexe 
samenspel tussen omgeving en gedrag beschrijven.  
 
Een daarvan is de Ecological Systems Theory van Bronfenbrenner die stelt dat gedrag wordt 
beïnvloed door verschillende niveaus of systemen van de micro-, meso- en macro-omgeving. Onder 
de micro-omgeving vallen bijvoorbeeld het gezin, de school waar kinderen naartoe gaan en de buurt 
waarin mensen wonen. De sociaaleconomische status, met factoren als opleidingsniveau en inkomen, 
wordt tot de meso-omgeving gerekend. Tot de macro-omgeving behoren factoren als cultuur, 
overheidsbeleid, onderwijssysteem, economie en aanbod in de winkel. Mensen krijgen gedurende hun 
leven met verschillende systemen te maken die allemaal hun gedrag in meerdere of mindere mate 
beïnvloeden. De systemen hebben onderling ook invloed op elkaar.  
 
Het belang van een systeembenadering in het verklaren, voorspellen en beïnvloeden van 
voedselkeuze en eetgedrag is intussen breed geaccepteerd. Onderzoek naar het in kaart brengen van 
deze ‘systemen’ en de vertaling ervan naar beleid en interventies, staat nog in de kinderschoenen. 
 
Waardevolle inzichten 
Het onderzoek naar omgevingsdeterminanten heeft de laatste jaren veel waardevolle inzichten 
opgeleverd. Zo blijken de beschikbaarheid van groente en fruit thuis, het eetgedrag van ouders en 
regels aan tafel een grote invloed te hebben op wat kinderen eten.  
 
Interessant is ook onderzoek waarbij in een virtuele omgeving wordt getest hoe voedselkeuzes tot 
stand komen. Een voorbeeld is een studie met de Virtuele Supermarkt: een computerprogramma 
waarmee deelnemers thuis op hun PC of laptop met een winkelwagentje door de supermarkt kunnen 
navigeren en ‘boodschappen doen’. Uit het onderzoek kwam naar voren dat hoge 
kortingsaanbiedingen leiden tot significant meer aankopen van gezonde producten.  

4.2  De uitdagingen 
Basisbegrip  
Er zijn al veel inzichten vergaard over de determinanten die voedselkeuze en eetgedrag beïnvloeden, 
getuige het uitgebreide overzicht van studies die gedaan zijn onder verschillende leeftijdsgroepen, 
opgesteld door het Europese consortium DEDIPAC23. 
 
Maar we missen de kennis die nodig is voor een systematische integratie van deze inzichten en de 
vertaling hiervan naar interventies: met welk voedingsbeleid (internationaal, nationaal en lokaal) 
kunnen we eetgedrag daadwerkelijk (blijvend) veranderen? Mensen eten de hele dag door en maken 
continu keuzes, waarbij ze beïnvloed worden door hun omgeving. Gangbare onderzoeksmethoden, 
waarbij de omstandigheden zo veel mogelijk gelijk worden gehouden, zijn slecht toegespitst op het 
genereren van betrouwbare data uit deze real-life setting.  
 
Het beter in kaart brengen van de (beleids)omgeving van voedselkeuzegedrag levert nuttige 
informatie voor beleidskeuzes en vergelijkingen die kunnen bijdragen aan gezondere voedselkeuzes.  
 
Op microniveau blijkt nudging (onbewuste prikkels) bijvoorbeeld de consumptie van groente en fruit te 
verhogen door deze producten een prominente plek in de winkel te geven. Maar de vraag is: hoe lang 
werken deze effecten door? Moet je de indeling van de winkel steeds weer veranderen om ook op de 
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lange duur effect te blijven bewerkstelligen? En: (hoe) kunnen we deze kennis vanuit de marketing 
gebruiken voor andere interventies? 
 
Een ander voorbeeld is de kleurcodering die supermarktketen Albert Heijn hanteert bij haar nieuwe 
schapindeling van frisdranken: groen voor de beste keus, oranje voor de minder goede keus. Of en in 
hoeverre die kleurcodering mensen stimuleert om voor het gezonde alternatief te gaan is nog niet 
duidelijk. Experts weten ook niet in hoeverre mensen een gezonde keuze compenseren door later op 
de dag extra ongezonde dingen te eten. 
 
Strategieën als nudging en kleurcodering zouden onderdeel moeten zijn van bredere, meer 
systemische veranderingen in de voedselkeuze-omgeving - ondersteund door wetenschappelijk 
onderzoek. 
 
Mensen met een lage SES eten bijvoorbeeld relatief vaak ongezond, en hebben naar verhouding een 
hoge kans op overgewicht, diabetes en andere welvaartsziektes. Deze groep blijkt in de praktijk 
bovendien lastig te bereiken met voorlichtingscampagnes. Een meer systemische aanpak, waarbij ook 
de omgeving van mensen wordt meegenomen, bewerkstelligt naar verwachting meer effect. 

4.3  Onderzoek in Nederland 
Nationale en internationale projecten 
Onderzoek naar eetgedrag vindt in Nederland plaats bij Wageningen University & Research 
(smaakwaarneming, productwaardering van consumenten in laboratorium en real life-settings), de 
Vrije Universiteit (Amsterdam Public Health, waar het voormalige EMGO-instituut deel van uitmaakt) 
en de Rijksuniversiteit Utrecht (focus op voeding, cognitie en gedrag). De GVO-groep van de 
Universiteit van Maastricht doet onderzoek naar eetgedrag, evenals het RIVM, de Hanzehogeschool, 
Hogeschool Utrecht en Hogeschool Windesheim. Studies aan de Erasmus Universiteit richten zich op 
de invloed van omgeving en sociaaleconomische status op eetgedrag.  
 
Er zijn in Nederland veel bottom-up initiatieven die mensen stimuleren hun eetgedrag en leefstijl te 
veranderen. Een aantal daarvan lijkt effectief, zoals Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), dat 
inmiddels in ruim 100 gemeentes wordt toegepast. Veel initiatieven komen echter met trial & error tot 
stand en sluiten niet aan bij officiële voedingsrichtlijnen. 
 
Ook internationaal zijn er de nodige initiatieven, bijvoorbeeld vanuit JPI-HDHL. Een voorbeeld is 
DEDIPAC, een samenwerkingsverband tussen meer dan 300 onderzoekers, samen afkomstig van 68 
onderzoeksinstituten verspreid over 13 landen. Het netwerk, dat sinds begin 2013 actief is, richt zich 
op het verzamelen en harmoniseren van data, brengt omgevings- en persoonlijke factoren in kaart die 
leefstijlgedrag beïnvloeden, en evalueert en vergelijkt beleidsinterventies gericht op het verbeteren 
van eet- en beweeggedrag.  
  
In 2018 gaat er binnen het JPI HDHL een “Policy Evaluation Network” van start24. Dit netwerk van 
onderzoeksgroepen uit acht verschillende landen gaat zich richten op het evalueren en benchmarken 
van de effectiviteit en impact van beleidsmaatregelen die zich richten op voedings- en beweeggedrag. 
Vijf Nederlandse onderzoeksgroepen maken deel uit van dit internationale netwerk. 

4.4  Aanbevelingen  
We moeten af van het idee dat ‘iedereen zelf verantwoordelijk is voor het maken van een gezonde 
keuze’. Deze op het individu gerichte aanpak is voor bepaalde groepen - bijvoorbeeld hoger opgeleide 
en toch al gezondheidsbewuste, consumenten - effectief. Willen we ook bij andere groepen 
gedragsveranderingen teweeg brengen, dan moeten we echter meer aandacht besteden aan de 
omgeving waarin mensen voedselkeuzes maken. 
 
Politiek wordt het als onwenselijk gezien consumenten de ongezonde keuze onmogelijk te maken. 
Maar hen extra motiveren of hun gedrag beïnvloeden via aanpassingen in hun omgeving, zoals het 
productaanbod en onbewuste prikkels in de winkel (nudging) vindt men wel acceptabel.  
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Omgeving & individu  
Om dit effectief te kunnen doen, moeten we weten hoe we de  
omgeving van consumenten zodanig kunnen beïnvloeden dat de gezonde en duurzame keuze voor 
mensen vanzelfsprekend wordt. 
 
Wij signaleren hier de volgende kennisvraag: 
Hoe kan de voedings- en voedselomgeving (fysiek, sociaal, beleid, economisch) acceptabel worden 
aangepast en ingezet om gezond eetgedrag blijvend te bevorderen en gemakkelijker, vanzelfsprekend 
of zelfs onbewust te maken? 
 
Met als deelvragen: 

- Hoe interacteert de omgeving met individuele verschillen tussen consumenten? 
- Hoe kan economisch en prijsbeleid bijdragen aan gezond en duurzaam eten, en op welke 
manier?  

 
Aanbod 
Een stimulerende voedings- en voedselomgeving valt of staat met het aanbod aan gezonde en 
duurzame producten in de winkel. Daarbij gaat het niet alleen om wat er in de schappen ligt, maar ook 
waar (in de winkel en op het schap) producten liggen.  
 
Een belangrijke kennisvraag hier is: 
Hoe en op welke manier kunnen het productaanbod en de presentatie ervan worden aangepast om bij 
te dragen aan een blijvend gezonder voedingspatroon? 
 
Met als deelvragen:  

- Wat is het effect van schapindeling? 
- Welke rol speelt nudging bij het realiseren van blijvende gedragsveranderingen?  

 
Consumenten motiveren 
Behalve de omgeving is ook de intrinsieke motivatie van consumenten om gezonde / duurzame 
keuzes te maken belangrijk.  
 
Een belangrijke kennisvraag is: 
Hoe maak je (maatregelen ter bevordering van) een gezond voedingspatroon aantrekkelijk en 
acceptabel voor verschillende sociale contexten? 
 
Met als deelvragen: 

- Hoe motiverend is een voedingsadvies op maat, afgestemd op sociaal-psychologische 
factoren, zoals voorkeur, smaak en cultuur? 
- Hoe kunnen digitale middelen helpen om gedrag te veranderen bij mensen met lage en hoge 
sociaal economische status?  
- Hoe komen we tot wetenschappelijk onderbouwde, zelflerende ICT / artificial intelligence-
toepassingen?  

 
Interventies die elkaar versterken 
Het is tenslotte belangrijk dat interventies van verschillende partijen op verschillende niveaus 
wetenschappelijk onderbouwd zijn en elkaar versterken, met andere woorden: dat er een systemische 
aanpak komt.  
 
Kennisvraag: 
Is het mogelijk om een systemische interventie te ontwikkelen?  
 
Met als deelvragen: 

- Welke onderzoeksmethoden zijn nodig voor de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van 
dergelijke samengestelde interventies op meerdere niveaus en met een veelheid aan 
stakeholders? 
- Welke combinaties van maatregelen zijn bewezen effectief? 
- Kunnen we op basis van de uitkomsten een wetenschappelijk onderbouwd kader schetsen dat 
bruikbaar is voor verschillende partijen? 
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- Hoe motiveren we al die partijen om deze gevalideerde aanpak te hanteren? 
 
Verwachte impact  
Wij verwachten dat we via een systemische aanpak met multidisciplinaire samenwerking beter in staat 
zullen zijn het eetgedrag van verschillende bevolkingsgroepen - jong en oud, lage en hoge 
sociaaleconomische status - op een gezonde manier te bevorderen. Dit zal een enorme impact 
hebben op de volksgezondheid in Nederland, waar de meest voorkomende ziektes op dit moment 
voeding en leefstijl gerelateerd zijn. 
 
Het beantwoorden van de verschillende kennisvragen zien wij als een gezamenlijke uitdaging voor 
een breed scala aan disciplines – van gezondheids- en voedingswetenschappers tot psychologen, 
sociologen, antropologen, economen en methodologen. Daarnaast is het belangrijk dat ook ICT 
/artificial intelligence-specialisten deelnemen aan het onderzoek.  
 
Nederland vervult in Europese onderzoeksprogramma’s naar voeding en gedrag een belangrijke rol, 
zeker als het gaat om consumentenstudies. Onze experts zijn van een hoog niveau en 
methodologisch goed opgeleid. De betrokken disciplines weten elkaar nu al goed te vinden. Trekken 
we de samenwerking die er al is naar een nog hoger (integraal) plan, dan komen wetenschappelijk 
onderbouwde beleidsinstrumenten en tools voor gedragsverandering in de komende tien jaar 
beschikbaar.  
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5  Voeding en gezondheid 

5.1  Achtergrond 
Je bent gezond of ziek, en wie ziek is heeft medicijnen nodig, zo was jarenlang de gedachte. Maar 
onder medici, voedings- en gezondheidswetenschappers groeit het besef dat het onderscheid niet zo 
zwart-wit is. Iemand met een verhoogd bloedcholesterol die dagelijks vier porties groente eet: is die 
gezond of ziek? En hoe zit het met iemand die een normaal bloedcholesterolgehalte heeft, maar de 
groente altijd laat staan? En moeten we iemand die na een hartinfarct weer volop meedraait in 
familieleven en maatschappij als patiënt beschouwen?   
 
Continuüm 
Er gaan daarom steeds meer stemmen op om gezondheid, aanwezigheid van risicofactoren, en ziekte 
te beschouwen als een continuüm, met andere woorden: het hele spectrum van preventie tot en met 
behandeling te zien als een doorlopend geheel. Dit sluit goed aan bij de nieuwe definitie van 
gezondheid25: “De mogelijkheid hebben jezelf onder eigen regie te ontwikkelen in de context van 
sociale, fysieke en emotionele uitdagingen.”  
 
Een en ander impliceert dat preventie van ziekte, complicaties of bijkomende ziektes belangrijke 
doelen zijn; maar ook dat veroudering en gebrek aan gezondheid meer zijn dan een simpele optelsom 
van kwalen. Iemand kan een verhoogde bloeddruk hebben, maar zich verder goed voelen en nog 
midden in het leven staan. Ziektes komen in de praktijk in clusters, en hebben vaak met elkaar te 
maken. Illustratief is een aandoening als het metabool syndroom, waarbij overgewicht gepaard gaat 
met een hoog bloedcholesterol, een hoge bloeddruk en diabetes mellitus type twee. 
 
Vanuit dit perspectief ligt het voor de hand gezonde voeding in te zetten bij zowel het voorkomen als 
behandelen van chronische aandoeningen. Een strategisch voordeel van gezonde voeding hierbij is 
dat het tegelijkertijd aangrijpt op meerdere factoren die van invloed zijn op het ontstaan van ziekte.  
 
Preventie 
We weten in grote lijnen wat een gezonde voeding ter preventie van chronische welvaartziekten is. Dit 
staat bijvoorbeeld verwoord in de Richtlijnen Goede Voeding26. Toch is er nog altijd onduidelijkheid 
over de precieze invulling van een gezonde voeding. Denk bijvoorbeeld aan de discussies rond vet en 
suiker, en het effect van voeding op het immuunsysteem. Er spelen ook talloze andere fundamentele 
vragen, bijvoorbeeld of nutritionele effecten afhankelijk zijn van circadiane ritmiek, en of via 
voedingsinterventies cognitieve achteruitgang te vertragen is.  
 
Onderzoekers zijn bij het onderzoeken van preventieve interventies aangewezen op het gebruik van 
biomarkers; studies naar behoud van gezondheid (met harde eindpunten, zoals bij 
geneesmiddelenonderzoek) bij gezonde vrijwilligers zijn onuitvoerbaar en onbetaalbaar.  
 
Behandeling van chronische ziekten 
Behalve bij preventie verdient voeding een prominente plaats in de behandeling van chronische 
ziekten, als aanvulling op of ter vervanging van medicijnen. Hier is in de praktijk tot nu toe weinig van 
te zien, zo benadrukken deskundigen van Wageningen University & Research, het Universitair 
Medisch Centrum Groningen, het RIVM en het RadboudUMC in een kennissynthese die zij dit 
voorjaar uitbrachten in opdracht van het ministerie van VWS. Volgens hen is de effectiviteit van 
voedingsinterventies in deze setting wetenschappelijk wel aangetoond, maar is de praktische 
uitvoering nog niet goed genoeg27. 
 
De richtlijnen Goede Voeding zijn als onderdeel van de behandeling van chronische ziekten een goed 
uitgangspunt, waar nodig aangevuld met ziektespecifieke adviezen.  
 
De meeste gezondheidswinst is te behalen bij de behandeling van cardio-metabole aandoeningen, 
zoals cardiovasculaire ziekten, diabetes mellitus type 2 en nierziekten. De ziekte kan minder 
progressief worden en klachten kunnen tijdelijk zelfs helemaal verdwijnen. Ook bij de behandeling van 
chronisch obstructieve longziekten (COPD) en kanker lijken voedingsmaatregelen veelbelovend. Bij 
patiënten met meerdere aandoeningen tegelijk (comorbiditeit) hebben voedingsinterventies een extra 
voordeel boven medicijnen: hun brede werkingsspectrum.  
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De auteurs van de Kennissynthese benadrukken dat de wetenschappelijke onderbouwing van de 
meeste voedingsadviezen in behandelrichtlijnen tot nu toe weliswaar evidence-based is, maar 
doorgaans berust op (een combinatie van) observationele studies en kortdurende interventies. 
Grootschalig, langdurig, interventieonderzoek met harde eindpunten vindt nauwelijks plaats. 
 
De weinige studies die er zijn, zoals Predimed en DASH, laten duidelijk de meerwaarde van 
voedingsinterventies zien - zowel in termen van kennisontwikkeling als gezondheidswinst; een 
opbrengst die de effecten van vergelijkbare farmaceutische interventies overstijgt. Zo blijkt uit een 
studie dat het medicijn ramipril bij chronische nierpatiënten die een zoutbeperkt dieet volgen drie keer 
zo effectief is als bij nier patiënten die veel zout blijven eten28. Een eetpatroon met extra vezels en 
minder verzadigd vet kan er in combinatie met extra lichaamsbeweging voor zorgen dat verhoogde 
glucosetolerantie zich niet ontwikkelt tot diabetes, zo komt uit een andere studie naar voren29. In weer 
een ander onderzoek bleek lifestyle-interventie effectiever dan het medicijn metformine in het 
voorkomen van diabetes30.  
 
De Kennissynthese bepleit daarnaast een betere inbedding van voedingsmanagement in de 
dagelijkse zorgpraktijk. Systematische monitoring (en op basis daarvan bijsturing) van 
voedingsinname heeft bij veel chronische aandoeningen de potentie om tot doorbraken te leiden, juist 
omdat bij de meeste mensen het dagelijks voedingspatroon niet optimaal is. Hier liggen kansen voor 
zorgonderzoek (organisatie van voedingszorg) en voor dwarsverbanden met innovatieve manieren om 
de voedingsinname te monitoren (trackers, biomarkers, e-Health). In combinatie met reguliere zorg 
(waar beloop en uitkomsten al worden vastgelegd) biedt dit mogelijkheden voor kosteneffectief 
onderzoek met doorbraken op korte termijn, en met een directe lijn naar toepassing. 
 
Een specifiek onderdeel kan de analyse van de interactie tussen voeding en geneesmiddelen zijn. 
Ook hiervan zal met de verouderende bevolking, de toenemende (algemene en nutritionele) 
kwetsbaarheid van oudere patiënten, en de multimorbiditeit, en bijkomende polyfarmacie die hierbij 
horen het belang de komende jaren toenemen27. 
 
Personalized nutrition 
Het concept personalized nutrition (voeding op maat) sluit goed aan bij de voorgestelde brede kijk op 
voeding, gezondheid en ziekte. Steeds meer onderzoeken laten zien dat individuen verschillend 
reageren op een bepaald eetpatroon of voedingsmiddel, zoals dat ook bij geneesmiddelen het geval 
is. Deels gaat het om persoonlijke en culturele voorkeuren, deels om fysiologische verschillen tussen 
individuen. De een heeft misschien meer baat bij een Mediterraan voedingspatroon, terwijl een ander 
zich goed voelt bij het New Nordic-, DASH- of een ander voedingspatroon.  
 
Individueel advies dat aansluit bij iemands leefstijl, gezondheid en sociaaleconomische status kan 
gezondheidswinst opleveren bij zowel gezonde mensen als bij mensen met een chronische 
aandoening. Er zijn diverse Apps in ontwikkeling die mensen helpen verantwoorde keuzes te maken 
op de momenten dat zij daar behoefte aan hebben; bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen of bij 
de bereiding van een maaltijd. Zulke Apps werken waarschijnlijk motiverender dan algemene 
voedingsadviezen.  
 
Ontwikkelingen in ICT / artificial intelligence 
Dankzij moderne sensortechnologie en wearables kunnen consumenten nu al van alles aan zichzelf 
meten, zoals hartslag, bloedglucosegehalte, aantal uren nachtrust en vitamine-D-status - een 
mogelijkheid waar steeds meer mensen dankbaar gebruik van maken. Dergelijke ontwikkelingen 
brengen ook voor de voedingswetenschap een schat aan informatie binnen handbereik.  
 
De ontwikkelingen gaan razendsnel, mede door het E-Health platform dat de grote smartphone-
fabrikanten hebben opgezet. Daardoor zullen er naar verwachting binnen enkele jaren talloze 
goedkope, snelle, gevoelige en niet-invasieve toepassingen op de markt komen – om te meten aan de 
gezondheid en dit te vertalen naar persoonlijk voedingsadvies. Ook in technieken om metabole 
veranderingen in kaart te brengen en challenge-testen zijn doorbraken te verwachten. 
 
Dergelijke innovaties kunnen onderzoekers helpen de mechanismen achter de positieve en negatieve 
gezondheidseffecten van voeding, en de relatie tussen voeding en chronische aandoeningen, te 
begrijpen; niet alleen van voedingscomponenten en -middelen, maar ook van complete 
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voedingspatronen. De stap naar personalized advies - voor groepen gezonde mensen en chronisch 
zieken, en wie weet op termijn zelfs individuen - is daarmee niet zo groot meer. 

5.2 Uitdagingen 
Preventieve effecten meten 
Studies met harde eindpunten waarin bij gezonde vrijwilligers behoud van gezondheid wordt 
bestudeerd zijn moeilijk uitvoerbaar en, met de huidige onderzoeksfinanciering, onbetaalbaar. Daarom 
moeten er alternatieve scenario’s verkend worden, en beter onderbouwd. Bijvoorbeeld via studies 
gebaseerd op secundaire preventie of waarin systemen in het lichaam worden uitgedaagd een 
respons te laten zien. Het is hierbij wel zaak na te gaan wat de voorspellende waarde is van metingen. 
Leiden een verbeterde glucose- of triglyceriderespons na een postprandiaal test, of een verbeterde 
vaccinatierespons na het eten van een bepaald probioticum bijvoorbeeld echt tot een lagere ziektelast 
op de lange termijn?  
 
In groepen waar al sprake is van gezondheidsproblemen - denk aan obesitas, beginnende diabetes, 
hypertensie, en andere cardiovasculaire risicofactoren - is het meten van de gezondheidswinst geen 
probleem. Bijkomend voordeel is dat de geboekte gezondheidswinst de motivatie om een gezond 
eetpatroon lang vol te houden versterkt.  
 
Mechanistische onderbouwing 
Een tweede vraag is of we van alle interventies en adviezen voldoende inzicht hebben in 
onderliggende mechanismen. Deze fundamentele kennis is een drijfveer voor innovatie: de 
optimalisatie van bestaande toepassingen en het ontwikkelen van bredere toepassingen waar we nu 
misschien nog niet aan denken.  
 
Beperkingen van RCTs 
Ten derde moeten we bestaande onderzoeksopzetten zorgvuldig en kritisch tegen het licht houden. 
Randomized clinical trials, tot nu toe altijd beschouwd als de gouden standaard in voedingsonderzoek, 
hebben zo hun beperkingen. Zo blijkt het in de praktijk (een real life setting) lastig om 
gezondheidseffecten van voedingsmiddelen – laat staan voedingspatronen – significant aan te tonen. 
Dit geldt vooral voor primaire preventie, omdat de gezondheidsuitkomsten hetzij moeilijk meetbaar 
zijn, hetzij (te) lang op zich laten wachten. RCTs zijn bovendien tijdrovend en duur. Dit betekent 
overigens niet dat RCTs nu hebben afgedaan, want ze leveren - mits goed ingezet - waardevolle 
kennis. Maar het is wel zaak te onderzoeken of er alternatieve designs mogelijk zijn die goed scoren 
in de ‘bewijspiramide’.  
 
Te denken valt aan real-life interventieonderzoek of case studies. Ook een aanpak met verschillende 
challenges waarbij proefpersonen hun eigen controle zijn (rotatie designs) kan waardevolle 
mechanistische inzichten opleveren, bijvoorbeeld als het gaat om individuele responspatronen.  
 
Voedselconsumptie meten 
Behalve RCTs moeten ook methoden om de voedselconsumptie te meten aangepast worden aan de 
huidige tijd. Een traditionele aanpak als het bijhouden van een voedseldagboek werkt niet meer zo 
goed als voorheen. Doordat mensen tegenwoordig beter op de hoogte zijn van wat wel/ niet gezonde 
voeding is dan vroeger, zijn ze bijvoorbeeld eerder geneigd sociaalwenselijke antwoorden te geven. 
Een voedseldagboek is bovendien minder geschikt om voedingspatronen over een langere termijn in 
kaart te brengen. Daarvoor zijn alternatieve metingen nodig met gevoelige, objectieve biomarkers voor 
specifieke voedingsstoffen, voedingsmiddelen, en voedingspatronen. 
 
Vertaling naar het individu 
Dat de relatie tussen voeding en gezondheid niet voor iedereen hetzelfde is, daarover zijn veel 
experts het eens. De vraag is echter of en zo ja hoe kennis op dit gebied vertaald kan worden naar 
werkelijke gezondheid van een individu. Zijn interventies echt te personaliseren, of moeten we ons 
richten op doelgroepen? Welke onderzoeks- en interventiedesigns doen recht aan de verschillen 
tussen groepen en individuen? Hoe ziet de meest effectieve interactie met de consument er qua vorm 
en inhoud uit?  
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Informatietechnologie, met big data en artificial intelligence, gaat zonder twijfel een sleutelrol spelen bij 
de vertaling van wetenschappelijke kennis naar de praktijk van de individuele consument. Het is op dit 
moment alleen nog onduidelijk waar de precieze mogelijkheden en beperkingen liggen.  

5.3 Onderzoek in Nederland 
Binnen het thema voeding en gezondheid lopen in Nederland verschillende onderzoeksprogramma’s. 
Een daarvan is Healthy Ageing / Lifelines, waarin grote hoeveelheden data verzameld worden voor 
voedingsonderzoek en voedingscohorten in de algemene bevolking en in de zorg. Onderzoekers aan 
Maastricht University hebben recentelijk het Europese project Food4Me afgerond, en 
onderzoeksorganisatie TNO leidt het internationale consortium Personalized Nutrition and Health. Via 
TiFN is onlangs het project The biology behind perceivable consumer benefits - met Wageningen 
University & Research, Rijksuniversiteit Leiden, de Radboud Universiteit Nijmegen en Maastricht 
University als onderzoekspartners - van start gegaan.    
 
Binnen deze projecten en programma’s werken meerdere disciplines binnen de 
voedingswetenschappen met elkaar samen. Ook de samenwerking met het medische veld komt 
voorzichtig op gang. Verdere uitbouw van deze samenwerking is van groot belang om doorbraken te 
genereren. Er moeten programma’s komen waarin voedingswetenschappers en medici samenwerken 
met experts afkomstig uit vakgebieden als sensortechnologie en ICT / artificial intelligence.  

5.4 Aanbevelingen 
Wij pleiten ervoor het hele spectrum van preventie tot en met behandeling mee te nemen in 
onderzoek naar voeding en gezondheid. Een ziekte-overstijgende aanpak (waarbij ziektematen van 
diverse ziektes meegenomen en met elkaar gecombineerd worden) kan hierbij leiden tot doorbraken 
die met geneesmiddelen niet of veel moeilijker haalbaar zijn. Het aantal mensen met meerdere 
chronische ziektes (allemaal gerelateerd aan leefstijl) neemt toe in onze verouderende samenleving, 
en gezonde voeding blijkt hier van grote toegevoegde waarde.  
 
Effecten en mechanismen 
We moeten nog wel meer systematische kennis vergaren over de effecten van 
voedingscomponenten, -middelen en -patronen bij de preventie en de behandeling van ziekten. 
Grootschalig langetermijn-interventieonderzoek onder de algemene bevolking en in risicogroepen - 
inclusief patiënten is hierbij onmisbaar, evenals het ontwikkelen van alternatieven voor de gangbare 
RCT. 
 
De kunst is zoveel mogelijk gegevens van zoveel mogelijk verschillende deelnemers te verzamelen en 
op te slaan in (bestaande, zoals LifeLines of EPIC) biobanken. Dan zijn de resultaten goed te vertalen 
naar de praktijk en kunnen onderzoekers met de gegevens nog jaren vooruit.  
 
Gekoppeld aan dit omvangrijke interventieonderzoek moeten er fundamentele studies komen die 
inzicht geven in onderliggende werkingsmechanismen.  
Het onderzoek moet zich richten op het effect van voedingspatronen, -middelen en componenten op 
darmgezondheid, het cognitieve functioneren, metabole en cardiovasculaire aandoeningen en 
osteoporose – thema’s die ook in de Strategic Research Agenda van het JPI-HDHL terug komen.  
 
Concreet signaleren wij de volgende kennisvragen:  
 
1. Wat moeten we meten om inzicht te krijgen in gezondheidseffecten en werkingsmechanismen van 

voedingscomponenten, -middelen en -patronen?  
- Hoe valide zijn bestaande biomarkers, zoals bloedwaarden van glucose, triglyceriden en 
cholesterol, micronutriëntenstatus, microbioomsamenstelling, en DNA-profiel? 
- Welke nieuwe biomarkers zijn er nodig/nuttig? 
- Zijn deze biomarkers ook geschikt om de voedingsinname op lange termijn betrouwbaar te 
meten? 
- Kunnen we alternatieven ontwikkelen voor de RCT?   
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2. Hoe organiseren we het meten van gezondheidseffecten? 
- Hoe vaak wordt gemeten? 
- Aan welke groepen mensen wordt gemeten? 
- Door wie wordt gemeten? 
- Waar worden de gegevens opgeslagen? 
 

3. Hoe beïnvloeden voedingspatronen, -middelen en -componenten, al dan niet via de microbiota: 
- de darmgezondheid en het afweersysteem 
- ons cognitieve functioneren 
- het ontstaan van diabetes, overgewicht en andere metabole aandoeningen 
- cardiovasculaire ziekten 
- osteoporose  
 
Personalized nutrition 
Willen we verder op de weg van personalized nutrition, dan moeten we parallel aan het 
bovengenoemde onderzoek naar gezondheidseffecten bepalen of deze aanpak meerwaarde heeft ten 
opzichte van algemene voedingsrichtlijnen, en zo ja voor welke groepen. Mensen met een of 
meerdere chronische ziekten zijn mogelijk een interessante kandidaat, evenals hoog-risicogroepen 
en/of mensen met een lage sociaaleconomische status. Het is dan wel zaak personalized advies in 
een vorm te gieten die aansluit bij het kennisniveau, de informatiebehoefte en de lifestyle van deze 
groepen.  
 
Concreet signaleren wij de volgende kennisvragen:  
 
1. Wat is de meerwaarde van personalized nutrition ten opzichte van algemene voedingsadviezen?  

- Welke groepen hebben er het meest baat bij? 
- Op basis van welke kenmerken (fysiologisch / biologisch / psychologisch / 
sociaaleconomisch / cultureel) zijn deze groepen te onderscheiden van de rest van de 
populatie?  
- Hoe houden we bij de indeling in groepen rekening met veranderingen die mensen 
gedurende hun leven doormaken (dynamische stratificatie)? 
- Waar moet generieke preventie overgaan in een personalized behandeling? 
 

2. Hoe ziet personalized voedingsadvies eruit? 
- Is er binnen en buiten de Schijf van Vijf voor elke bevolkingsgroep een optimaal 
voedingspatroon te onderscheiden?  
- Wat voor personalized advies krijgen mensen met meerdere aandoeningen tegelijk 
(comorbiditeit)? 
- Waaraan moet de aanpak voldoen om bij mensen gedragsverandering op lange termijn te 
bewerkstelligen?  
- Leent de personalized benadering zich om te komen tot een accurate meting van de 
voedingsinname? 
- Hoe combineer en modelleer je persoonlijke metingen en persoonlijke data met kennis van 
voedselgezondheid en nutritionele data om tot een wetenschappelijk onderbouwd 
personalized advies te komen? 
- Hoe organiseer en ontsluit je voedingsmiddelendata (denk aan NEVO, gegevens fabrikanten 
en retailers) voor personalized ICT- / artificial intelligence-toepassingen?  

 
3. Hoe maken we personalized voedingsadvies tot gemeengoed, onder consumenten, en in de 
voedingsmiddelenindustrie, zorgsector en ICT / artificial intelligence? 

- Welke barrières ervaren zorgverleners, technici en consumenten bij het ontwikkelen, 
toepassen dan wel opvolgen van personalized advies? 

- Zijn deze barrières te overwinnen, en zo ja hoe? 
- Staan consumenten / patiënten überhaupt open voor personalized advies? 
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Verwachte impact 
Samenwerking tussen voedingswetenschappers en levensmiddelentechnologen heeft in de afgelopen 
decennia geleid tot een succesvolle reductie van de hoeveelheid transvet31 in onze voeding, en 
daarmee een forse gezondheidswinst bij de bevolking teweeg gebracht. Op eenzelfde wijze moeten 
voedings- en gedragswetenschappers in de nabije toekomst de handen ineen slaan om, met behulp 
van nieuwe technologie, alternatieve onderzoeksmethodieken te creëren en zo tot effectieve 
veranderingen in voedingsgedrag te komen. 
 
Het beantwoorden van de kennisvragen zien wij als een gezamenlijke uitdaging voor 
voedingskundigen, gezondheidswetenschappers, medisch biologen, methodologen en artsen. 
Daarnaast is het belangrijk dat specialisten in ICT en artificial intelligence actief bij het onderzoek 
betrokken worden.  
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6. Vervolgacties 
De initiatiefnemers van dit Deltaplan roepen op tot een versterking van de regie op al het 
voedingsonderzoek in Nederland. Deze versterking is te realiseren door NWO / ZonMw en TKI Agri & 
Food, die al jaren op deelgebieden een regisseursrol vervullen, het voortouw te laten nemen. Zij 
kunnen bijvoorbeeld onderzoekscalls uitzetten gericht op multidisciplinaire samenwerking tussen 
voedingsonderzoekers, gedragswetenschappers en specialisten in ICT / artificial intelligence. De 
financiering vanuit verschillende ministeries kan hierbij gebundeld worden, en gericht op de 
belangrijkste onderzoeksvragen.  
De onderzoekscalls moeten ruimte bieden aan vormen van publiek-private samenwerking die 
relevante innovatieagenda’s beheren vanuit industrie en samenleving en zo urgente 
onderzoeksvragen adresseren. Op termijn kan er één loket komen waar stakeholders met al hun 
onderzoeksvragen kunnen aankloppen. Randvoorwaarde voor succes is dat de drie betrokken 
ministeries - VWS, EZK en LNV – nauw bij het proces betrokken worden en nadrukkelijk met elkaar 
samenwerken.  

7. Verantwoording 
Initiatiefnemers 
Het Deltaplan Voedingsonderzoek is een initiatief van ZonMw en TiFN en wordt financieel 
ondersteund door TKI Agri & Food en ZonMw. 
 
Werkgroep: 
Voedingscentrum 
ZonMw 
TiFN 
Voedingscentrum 
 
JPI-HDHL Stuurgroep: 
NWO 
ZonMw 
Ministerie van VWS 
Ministerie van EZK 
Ministerie van LNV 
TKI Life Science & Health 
TKI Agri & Food  
 
Colofon: 
Redactie: Lisette de Jong  
Vormgeving: ZonMw 
Drukwerk: ZonMw 
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A Group-decision room aanpak 
De group-decision room aanpak is een methode om snel en efficiënt te brainstormen met een groot 
aantal deelnemers.  
 
Tijdens de Invitational Conference op 27 juni 2017 discussieerden groepen van 4-5 personen telkens 
5 of 10 minuten over een vraag en vulden hun antwoord in op de computer; de antwoorden 
verschenen op een groot scherm. Elke vraag werd afgesloten met een plenaire discussie (5 minuten 
per vraag).  
 
Startvraag: zijn er belangrijke onderwerpen die missen in het Deltaplan? 
 
Na de startvraag kwamen de drie thema’s Voeding op maat, Voeding en gedrag en Duurzame 
voeding, duurzaam voedsel aan bod. Per thema kregen de deelnemers drie vragen voorgeschoteld: 
 
1. Wat is de belangrijkste doelstelling voor de komende 15 jaar binnen Nederland? 
2. Welke doelstelling is het meest belangrijk / relevant (prioritering) 
3. Wat zijn binnen de gekozen doelstellingen de twee belangrijkste meest/relevante vraagstukken? 
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