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stefaan de Henauw
‘België heeft nagenoeg geen traditie van 
voedingsonderzoek’

Hoe kwam je in de voedingssector 
terecHt?
‘Dat is een heel verhaal en ging via een 
omweg. Ik studeerde geneeskunde aan de 
Universiteit van Leuven, waar ik in 1987 
afstudeerde. Daarna deed ik de master Volks-
gezondheid aan dezelfde universiteit. Deze 
opleiding gaf me basisinzichten op het ge-
bied van epidemiologie en biostatistiek. Aan 
de Universiteit van Gent ging ik vervolgens 
promotieonderzoek doen naar de preventie 
van hart- en vaatziekten. Dat was in de con-
text van het wereldwijde onderzoek ‘Monica’ 
gesteund door de Wereldgezondheidsorgani-
satie (WHO). In dat onderzoek was er tevens 
in de marge aandacht voor voeding. Toen 
ontdekte ik mijn levendige interesse in dit 
onderwerp en heb een professionele bocht 
gemaakt. In overleg met de vakgroep voorzit-
ter van Maatschappelijke Gezondheidkunde 
begon ik in 1998 een master Human Nutri-
tion aan de Universiteit van Sheffield in 
Engeland. Dat was mijn laatste studie, zo 
beloofde ik mijzelf. De master rondde ik drie 
jaar later af in 2001 en in 2000 promoveerde 
ik. Dat was een zware periode die ook veel 

geduld vergde van mijn echtgenote. Nog 
tijdens mijn studie in Engeland begon ik met 
het opzetten met een unit voeding binnen 
de Vakgroep Maatschappelijke Gezond-
heidkunde. Bij deze vakgroep was tot dan toe 
nog geen activiteit voor voedingsonderzoek 
in een afzonderlijke afdeling. In 1998 haalde 
ik mijn eerste voedingsproject binnen en 
mijn eerste medewerker. We haalden steeds 
meer projecten binnen. We hebben hier 
gedeeltelijk geluk mee gehad. We hadden de 
tijdsgeest mee, waarbij ook internationale 
instanties steeds meer aandacht voor voed-
ing ontwikkelden. Tegenwoordig werken er 
twee vaste medewerkers bij de unit voeding 
en zeven promovendi. Het opzetten van de 
eenheid voeding was pionierswerk toen. Met 
mijn twee postdoctorale medewerkers hoop 
ik de unit nu verder uit te bouwen door onder 
andere meer samen te werken met meer 
klinisch gerichte onderzoeksgroepen en meer 
te participeren in Europees onderzoek.’

wat Houdt uw werk precies in?
‘Het coördineren van de groep is mijn 
hoofdtaak. Verder geef ik les aan studenten 

De passie van…

geneeskunde en landbouwwetenschappen, 
maar ook aan diëtisten. Ook ben ik voorzitter 
van de Belgian Nutrition Society, die hebben 
we recent (voorjaar 2009, red.) in het leven 
geroepen. Hiermee zijn we een van de laatste 
landen in Europa die een dergelijke organi-
satie opzetten (het Nederlandse NAV bestaat 
sinds 2003, red.). Nederland kent een lange 
traditie van voedingsonderzoek. Kijk naar 
Wageningen Universiteit. In België hebben 
we eigenlijk geen echte traditie van voeding-
sonderzoek.’

wat wilt u onderzocHt zien? 
‘De relatie tussen stress en voeding. Dus 
hoe beïnvloedt stress voedingsgedrag. We 
hebben een paar promotieonderzoeken die 
hierover gaan. Naar dit onderwerp is weinig 
onderzoek gedaan, mede omdat stress moe-
ilijk is te meten.’
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naam: stefaan de Henauw

geboren: 24 februari 1962

woonplaats: lessines, belgië

functie: academicus
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