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‘een nieuwe vorm van  
e-voedingswetenschap’ 

Sander Kersten1, Patrick Schrauwen2, Michael Müller1

1 Wageningen Universiteit, 2 Maastricht Universitair Medisch Centrum

De informatiemaatschappij zorgt voor een nieuwe vorm van 
voedingswetenschap op het gebied van nutrigenomics, Nutritional 
Science 2.0. Voor het vermeerderen van kennis op dit terrein is een 
vrije mondiale uitwisseling van data nodig die nog niet goed van 
de grond is gekomen.

Het World Wide Web valt tegenwoordig niet meer weg te denken uit 
het dagelijks leven van een voedingswetenschapper. Zo zijn bijvoor-
beeld bezoeken aan de bibliotheek grotendeels overbodig geworden 
nu vrijwel alle documentatie online aangeboden wordt. Draft-manu-
scripten hoeven niet meer in 5-voud gedrukt te worden maar kunnen 
in pdf-vorm eenvoudig online worden opgestuurd. Ook informatie die 
voorheen als vertrouwelijk werd beschouwd komt steeds vaker online 
beschikbaar. Een voorbeeld is het online tool My Experiment waarmee 
wetenschappers informatie kunnen uitwisselen. Steeds meer onder-
zoekers houden ook online hun onderzoeksaantekeningen bij die 
vervolgens door andere onderzoekers bekeken en becommentarieerd 
worden. 
Deze wetenschappelijke openheid is in sommige gevallen zelfs een 
vereiste voor publicatie. Bij het publiceren van artikelen waarin ge-
nomics-data worden gepresenteerd is men tegenwoordig verplicht de 
originele data volledig beschikbaar te stellen en online op te slaan in 
een speciaal daarvoor ontwikkelde database. Iedereen heeft vervol-
gens vrijelijk toegang tot deze data. Ook (nog) niet gepubliceerde 
studies kunnen worden opgeslagen eventueel met gelimiteerde 
toegang. 

E-voEding  De voedingswetenschap is vanwege haar complexiteit 
bij uitstek geschikt om te profiteren van de nieuwe mogelijkheden die 
deze E-science te bieden heeft. Door het vastleggen van resultaten van 
epidemiologische studies en humane interventies in online databases 
kunnen studies al in een vroeg stadium worden geïntegreerd en 
onderzoeksgegevens gecombineerd. In plaats van achteraf een meta-
analyse uit te voeren kan nu in realtime de analyse worden uitgevoerd. 
Verlies van data wordt voorkomen. 
Wij constateren echter dat binnen diverse takken van de voedings-

wetenschap het gebruik van E-science en in het bijzonder het creëren 
van online databases nog onvoldoende geïmplementeerd wordt. 
Weliswaar is er een centrale databank waar lopende voedingsinter-
venties en andere trials kunnen worden gedeponeerd, de verzamelde 
gegevens blijven echter volledig geheim. Bij publicatie wordt nor-
maliter maar een deel van de verzamelde gegevens gepresenteerd 
en de rest blijft liggen voor een eventuele toekomstige publicatie. De 
realiteit is echter dat veel onderzoeksdata in de spreekwoordelijke lade 
belanden. Het gebrek aan openheid is vooral ingegeven door eigenbe-
lang, dat sterk gevoed wordt door de gangbare eisen met betrekking 
tot onderzoeksprestaties en de daaraan gerelateerde mogelijkheden 
voor carrièreontwikkeling. Het algemeen belang is hierdoor naar de 
achtergrond gedrongen, wat spijtig genoeg de progressie in de voed-
ingswetenschap vertraagt. 

SamEnwErking  Als gevolg van de groeiende mogelijkheden tot 
uitwisseling van onderzoeksgegevens zullen ook steeds vaker artikel-
en tot stand komen door de gezamenlijke inspanningen van een zeer 
grote groep mensen. In dit verband loopt de genetica in de vorm van 
grote DNA-sequencing projecten en genome wide association studies 
voorop. Wij zijn overtuigd dat ook in de voedingswetenschap de grote 
wetenschappelijke uitdagingen uiteindelijk alleen aan te pakken zijn 
door grote nationale en internationale samenwerkingsconsortia. Deze 
ontwikkeling brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld 
met betrekking tot auteurschap, en zal in Nederland het klassieke 
model van een proefschrift, waarbij een AIO als eerste auteur fungeert 
van een viertal artikelen, onder druk zetten.
Deze nieuwe vorm van voedingswetenschap, die we Nutritional 
Science 2.0 noemen, is al begonnen in EU netwerken zoals NUGO 
(the European Nutrigenomics Organisation – linking genomics, 
nutrition and health research) of in nationale consortia zoals het 
Nederlandse Nutrigenomics Consortium. Zij maken volop gebruik 
van moderne high-resolution genomics technologieën, bio-banking en 
geavanceerde en deels web-based database management. Nutritional 
Science 2.0 zal de basis vormen voor een nieuw platform voor weten-
schappelijke dialoog en samenwerking en schept prachtige kansen 
voor de voedingswetenschap. Laten wij samen deze kansen oppakken 
en tot bloei laten komen.
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