
40 jaar Humane Voeding
|  

vo
e

d
in

g
 n

u
  |

22

|  
d

e
c

e
m

b
e

r
 2

00
8 

 | 
 n

u
m

m
e

r
 1

2 
 |

Voedingswetenschap als 
dagelijkse kost
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Het is ondenkbaar hoe de volksgezondheid 
in Nederland er uit zou zien zonder veertig 
jaar Wageningse voedingswetenschap. In 
allerlei lagen in de maatschappij vervullen 
Wageningers functies op het gebied van 
onderzoek, gezondheidsbevordering en 
overheidsbeleid. Epidemiologie vormt de 
basis voor volksgezondheid: het gaat om 
het verband tussen voeding en gezondheid 
én de maatschappelijke inspanningen om 
deze kennis toe te passen. Wat heeft veertig 
jaar voedingsonderzoek betekend voor de 
volksgezondheid? En is de toegevoegde 
kennis dagelijkse kost geworden?
Modelmatige berekeningen laten zien dat de 
mogelijke gezondheidswinst door voeding 
(vetzuren, vis, groente, fruit) en overgewicht 
vergelijkbaar is met die van het stoppen met 
roken (1). Het blijkt bijzonder moeilijk dit te 
realiseren. Enerzijds valt de wetenschappelijk 
maximaal mogelijke gezondheidswinst niet 
samen met de beleidsmatig haalbare winst. 
Anderzijds wijst dit op de noodzaak om een 
goed onderbouwde en consistente bood-
schap af te geven richting beleid, praktijk en 
consument. Effectief voedingsbeleid vereist 
dat de wetenschap doorwerkt in beleid en 
praktijk, en dat best practices worden ge-
toetst aan wetenschappelijke criteria. Hierbij 
is behoefte aan transparante data-based 
methoden voor het opstellen van voedings-
adviezen, ontwerpen van interventies in 
de leefomgeving (school, werk, etc.) om 

gezond gedrag te faciliteren en het toetsen 
hiervan. Wageningers op sleutelposities bij 
GGD’en, RIVM en WU kunnen hieraan een 
impuls geven. Gezonde voeding wordt pas 
dagelijkse kost wanneer voedingskundigen 
de consument serieus nemen. Anders dan in 
de dominante wetenschappelijke benadering, 
is voeding voor de consument méér dan 
een verzameling nutriënten. Het gaat om 
tijd- en plaatsgebonden voedingspatronen 
en -gedrag. Dat vereist interventies, in die 
context, en dat kan alleen samen met allerlei 
instellingen en maatschappelijke organisa-
ties. Pakken we dat niet op, dan keert wellicht 
de wal het schip. Zal de productie van vlees 
aan de vraag van emerging economies kun-
nen voldoen? En past de voedingskundig 
aanbevelenswaardige consumptie van vis wel 
binnen de ecologische randvoorwaarden?
Verantwoorde voeding is uiteindelijk niet een 
vraagstuk van maximale gezondheid voor het 
individu, maar van de productie en verdeling 
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Veertig jaar onderzoek

onderzoek bij de mens staat in Wageningen centraal, inclusief epidemiologisch 
onderzoek. vroege voorbeelden hiervan zijn een gedegen literatuurstudie naar 
methodieken voor individueel onderzoek naar de voeding en het voedselpakket 
(2) en onderzoek naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij kinderen en 
overgewicht (3,4). inmiddels bestrijkt het onderzoek ook gebieden als bloeddruk, 
metabool syndroom en kanker. in de afgelopen vier decennia is door Wageningen 
vooruitgang geboekt op het gebied van voeding en gezondheid, gezondheidsbe-
vordering en voedingsbeleid. Wageningers vervullen velerlei functies in onder-
zoek (universiteiten, Tno), gezondheidsbevordering (onder andere gezondheids 
bevorderende instellingen en ggd’en), beleid (rivm, riKiLT, ministeries) en 
voedingsmiddelenbedrijfsleven. 
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van voedsel, wereldwijd. Voedingskundigen 
van de toekomst moeten daarom niet alleen 
evidence kunnen genereren, samenvatten en 
beoordelen, maar ook leren in de concrete 
maatschappelijke context te interveniëren en 
evalueren. Meer dan ooit zullen zij moeten 
samenwerken met beleidsmakers en voed-
selproducenten. Die interactie zal nieuwe 
oplossingen kunnen creëren. Elke partij 
dient daarin de eigen verantwoordelijkheid te 
nemen.
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