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mijlpalen in het nederlandse voedingsbeleid  
in de afgelopen veertig jaar

Willem Bosman, voormalig secretaris Beraadsgroep Voeding,  
Daan Kromhout, vice-voorzitter Gezondheidsraad, Den Haag

Toen in 1969 de vakgroep Humane Voeding werd gerealiseerd 
bestond er vanuit de overheid nauwelijks belangstelling voor 
voeding. En als die er al was, concentreerde deze zich vooral op 
gezondheidsbescherming, het voorkomen dat de burger via voedsel 
onaanvaardbaar wordt blootgesteld aan schadelijke stoffen. Dit 
veranderde eind jaren zeventig. In de loop der jaren is voeding een 
vaster onderdeel van het voedingsbeleid geworden.

Onder invloed van ontwikkelingen in het buitenland, met 
name in de VS en Scandinavië kreeg het onderwerp gezonde 
voeding in Nederland steeds meer politieke aandacht. Ook 
maatschappelijke druk heeft grote invloed gehad op dit proces. 
Tijdens de Kamerbehandeling van de begroting voor volksgezondheid 
in 1977 dreigde PPR-fractievoorzitter Beckers-de Bruijn 
volksgezondheidminister Ginjaar met een motie. Hierin werd het 
ontbreken van samenhangend voedsel- en voedingsbeleid veroordeeld 
en werd aangedrongen op de ontwikkeling van zo’n beleid. 
Toezeggingen van de minister voorkwamen uiteindelijk de indiening 
van deze motie. Deze actie leidde in april 1978 tot de adviesaanvraag 
aan de toenmalige Voedingsraad, het wetenschappelijk adviescollege 
van de regering. Het advies: Maatregelen tot bevordering van goede 
voedingsgewoonten, zou de basis moeten gaan vormen voor het 
te ontwikkelen beleid. Toen er twee jaar later nog geen concrete 
beleidsplannen aan de Tweede Kamer waren voorgelegd diende 
Beckers-de Bruijn mede namens het CDA kamerlid Andela-Bauer de 
motie alsnog in, die werd aangenomen. In 1983 verscheen de eerste 
voedingsnota onder verantwoordelijkheid van de bewindslieden van 
volksgezondheid, van landbouw en van economische zaken.

Belangrijke adviezen De eerste adviesaanvraag resulteerde 
in een groot aantal adviezen waarvan er verscheidene bepalend zijn 
geweest voor de beleidsontwikkeling. De belangrijkste zijn: het advies 
Centraal databestand analysegegevens van voedingsmiddelen (1982), de 
Richtlijnen goede voeding (1986) en het advies Voedingspeilingsysteem 
(1986). De implementatie van deze adviezen door de overheid vormt 
nog steeds een belangrijke pijler van het huidige voedingsbeleid.

In het advies Centraal databestand werd de overheid aanbevolen 
een centraal geautomatiseerd databestand te laten ontwikkelen 
waarin naast de voedingsstoffensamenstelling van voedingmiddelen 
ook andere aspecten zouden worden opgeslagen zoals gebruikte 
hulpstoffen, contaminanten en allergene bestanddelen. Hoewel dit 
advies niet geheel is overgenomen, leidde het wel tot het Nederlandse 
voedingstoffenbestand waarin nu de voedingsstoffensamenstelling 
van ruim 2300 voedingsmiddelen is opgeslagen. Uit dit databestand 
wordt periodiek een actuele NEVO-voedingsmiddelentabel afgeleid en 
het is onmisbaar voor het berekenen van de voedingstoffensamenstel-
ling van de voeding in Nederland.
In het advies Richtlijnen goede voeding werd voor het eerst integraal 
een voeding beschreven die kan leiden tot een vermindering van het 
risico op chronische ziekten. Bovendien werden de wijzigingen in de 
toenmalige voeding aangegeven die nodig waren om een dergelijke 
voeding te realiseren. Dit advies, dat in de loop der tijd regelmatig op 
onderdelen aan de stand van de kennis is aangepast en in 2006 door 
de Gezondheidsraad geheel is geactualiseerd, vormt de basis van het 
voedingsbeleid van de overheid en de voedingsvoorlichting vanuit 
het Voedingscentrum. De richtlijnen worden eens in de vijf jaar door 
de Gezondheidsraad getoetst aan de stand van de wetenschap en zo 
nodig aangepast.
Het derde advies dat een belangrijke basis heeft gelegd onder 
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het voedingsbeleid is het advies Voedingspeilingssysteem. Eens 
in de vijf jaar zou voedselconsumptieonderzoek inzicht moeten 
geven in de voedingsstoffenvoorziening van de bevolking. Indien 
daaruit signalen komen die erop duiden dat deze voorziening 
in gevaar was, zou gericht onderzoek naar de voedingstoestand 
moeten plaatsvinden. In de periode tussen 1987 en1997 is drie 
maal een voedselconsumptiepeiling (VCP) uitgevoerd. Alleen 
na de eerste peiling in 1987/1988 volgde gericht onderzoek naar 
de voedingstoestand. De opzet van het VCP-systeem is in 2003 
- mede op basis van advies van de Gezondheidsraad - geheel 
herzien. Momenteel vindt continu onderzoek plaats naar de 
voedselconsumptie bij groepen van de Nederlandse bevolking, 
zodanig dat over een periode van tien jaar een beeld van de 
voedselconsumptie van de gehele bevolking beschikbaar is. In deze 
opzet is ook periodiek gericht onderzoek naar aspecten van de 
voedingstatus ingebouwd.

voortschrijdend inzicht Voortschrijdend inzicht heeft 
regelmatig geleid tot aanpassing van beleidsmaatregelen. De 
belangrijkste zijn: de positie van totaal vet versus verzadigd vet in de 
voeding, uitgangspunten voor het verrijken van voedingsmiddelen, de 
algemene jodiumprofylaxe, de vitamine D-profylaxe voor groepen van 
de bevolking, foliumzuur en de preventie van neurale buisdefecten en 
de voedingsnorm voor visolievetzuren. De vakgroep Humane Voeding 
heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.

daan KromhoutWillem bosman Jacqueline 

castenmiller

Toezicht op het uitgevoerde voedingsbeleid

jacqueline Castenmiller, VWa den Haag
in nederland werd overheidstoezicht op de kwaliteit van voedsel geregeld in 1919 toen de Warenwet tot wet werd verheven. de 
Warenwet regelt de bescherming van de volksgezondheid: een levensmiddel moet veilig zijn en de consument mag niet worden 
misleid. de uitvoering van de wet werd opgedragen aan een aantal keuringsdiensten van waren. 
in de jaren negentig vonden er een aantal crises plaats, rond vogelgriep, dioxine en bse. deze leidden tot de conclusies dat 
het voor de overheid belangrijk is om inzicht te hebben in de hele voedselketen en dat risicomanagement en risicobeoordeling 
van elkaar gescheiden dienden te worden om de belangen van de consument te waarborgen en het gedaalde vertrouwen te 
herstellen. in nederland werden alle activiteiten op het gebied van controle van veterinaire en niet-veterinaire levensmiddelen 
in juli 2002 ondergebracht bij de voedsel en Waren autoriteit (vWa). de vWa houdt toezicht op de veiligheid van voedsel en 
consumentenproducten en het welzijn van dieren in de gehele productieketen: van grondstof tot eindproduct. daartoe brengt de 
vWa risico’s in beeld, beoordeelt ze, communiceert erover en maakt ze beheersbaar in de samenleving. 
hoewel er traditioneel gezien geen grote rol is weggelegd voor de vWa op het terrein van voeding en gezondheid, draagt de vWa 
bij aan het realiseren van een gezonde voeding door het monitoren van de vetzuursamenstelling en zoutgehaltes van producten en 
bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan reclame gericht op kinderen. de vWa controleert steekproefsgewijs de samenstelling 
van producten en houdt toezicht op claims opdat gezondheidsclaims niet (ernstig) misleidend zijn of dat producten geen (verboden) 
medische claims voeren. ook zal de vWa toezicht gaan houden op de nieuwe europese claimswetgeving. 
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