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Veertig jaar na de oprichting van de vakgroep Humane Voeding 
is de naam Wageningen een begrip geworden in de internationale 
voedingswereld. Overal ter wereld kent men de grote namen uit 
het Wageningse voedingsonderzoek in ontwikkelingslanden: Jo 
Hautvast, Judith Zwartz, Adel den Hartog, Clive West, Wija van 
Staveren, Joop van Raaij. Hoe kwam deze naam van wereldfaam, 
waaraan nog steeds gewerkt wordt, tot stand?
 
Door het opleiden van studenten uit ontwikkelingslanden, via de zo-
genoemde sandwich PhD- programma’s, heeft de vakgroep Humane 
Voeding door de jaren heen wereldwijd bijgedragen aan het opbou-
wen van voedingskundige capaciteit. Dat gebeurde ook lokaal, onder 
andere via langdurige ondersteuning van post-graduate opleidingen 
in voeding aan lokale universiteiten zoals in Benin en Burkina Faso, 
via nutrition leadership programma’s in Afrika en Azie en via de 
United Nations University. Inmiddels bezetten Wageningse alumni uit 
ontwikkelingslanden en Nederland belangrijke posities bij lokale en 
internationale overheden, bij NGO’s en organisaties van de Verenigde  
Naties.
Vanaf het begin heeft de vakgroep voedingsonderzoek en -onderwijs 
in de tropen in het curriculum gehad, maar dit heeft vooral sinds de 
jaren tachtig een hoge vlucht genomen. Veruit de grootste bekendheid 
kreeg Wageningen door het onderzoek op het gebied van micronu-
triënten onder leiding van de in 2004 overleden Clive West. Het was 
Wagenings promotieonderzoek onder zijn leiding waarin werd ontdekt 
dat carotenen uit groenten en fruit veel minder goed worden opgeno-
men dan voorheen werd gedacht. Uiteindelijk heeft dit onderzoek het 
Institute of Medicine ertoe doen besluiten dat de conversiefactor voor 
bètacaroteen naar vitamine A gehalveerd moest worden van 1:6 naar 
1:12. Onder leiding van West werd veldonderzoek opgezet in onder 
meer Tanzania, Ethiopie, Indonesië, Benin, Bangladesh en Malawi 
naar tekorten aan micronutriënten (met name vitamine A, zink en 
jodium) en mogelijke oplossingen.

InterventIes  Het recente onderzoeksprogramma Internationale 
Voeding van Wageningen Universiteit richt zich op combinaties van 
interventies die micronutriëntentekorten in de toekomst kunnen voor-
komen of de gevolgen kunnen verminderen. De aandacht verschuift 
daarbij van afzonderlijke micronutriënten naar meervoudige micronu-
triëntentekorten, waarbij het accent ligt op de zogeheten food-based-
oplossingen. Door een versterkte samenwerking met andere groepen 
binnen en buiten Wageningen wordt het mogelijk om de nieuwste 
technologieën hierbij te gebruiken. Zo wordt het mogelijk om op 
moleculair niveau te bekijken hoe micronutriënten zoals vitamine A en 
jodium qua werking op elkaar ingrijpen. Nieuwe technologieën wor-
den bestudeerd om voedselgewassen te ontwikkelen met een hogere 
concentratie micronutriënten of voedingsmiddelen worden verrijkt 
met beter beschikbare vormen van micronutriënten. Veldstudies met 
name in Afrika en Azië maar ook in Latijns-Amerika moeten meer 
inzicht geven in de effectiviteit van dergelijke interventies. Door een 
combinatie van hoogwaardig chemisch-analytisch werk, toegepast in 
grootschalige veldstudies, wordt een nieuwe generatie voedingsonder-
zoekers in staat gesteld om een bijdrage te leveren aan een verbeterde 
voedingstoestand in ontwikkelingslanden. 
Tot slot leiden veranderingen in leefstijl en voedingsgewoonten ook 
in ontwikkelingslanden tot nieuwe gezondheidsrisico’s. Binnen het in-
ternationale voedingsonderzoek wordt dan ook aandacht besteed aan 
zaken als overgewicht en obesitas in relatie tot gezondheid, bijvoor-
beeld in China, Mexico en landen in Afrika.
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