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Carl Lachat:
‘onderzoek doe je niet in een ivoren toren’

Hoe ben je in de voedingswereld te-
recHtgekomen? 
‘Ik ben afgestudeerd als industrieel ingenieur 
aan de Hogeschool Gent, met als specialisatie 
Tropische Landbouw. Ik ben ook naar Vietnam 
geweest voor een stage. Daar hield ik me aan 
de Universiteit van Coantho bezig met het opti-
maliseren van tilapiakweek. Mijn scriptie ging 
daar ook over. Eenmaal terug in België wilde 
ik een bredere visie op ontwikkelingssamen-
werking ontwikkelen. Ik besloot een eenjarige 
postdoctorale studie te volgen op het gebied 
van voeding aan de Universiteit Gent. Dit was 
een multidisciplinaire opleiding met meer 
invalshoeken en de technische kant als basis. 
Landbouw, voeding, gezondheid, plattelands-
ontwikkeling, sociale aspecten en economie: 
alle disciplines komen samen. Na mijn 
postdoc vertrok ik voor tweeënhalf jaar naar 
China om daar aan de slag te gaan als docent 
bij een opleiding voor voedselverwerking. In 
die omgeving groeiden veel appels. Ik heb toen 
meegewerkt aan een project om appelwijn te 
maken. Mijn kerntaak was om mensen het 
een en ander bij te brengen over de moderne 
technologieën van voedselverwerking, kwali-
teitscontrole en ze iets te leren over voedsel-

veiligheid. Het was echt een razend interessant 
land. Je merkt: daar gebeurt het. Nadat het 
Chinese programma was afgesloten ben ik in 
België getrouwd en kwam bij het Prins Leopold 
Instituut voor Tropische Geneeskunde terecht.’

wat Houdt je Huidige werk in?
‘Ik ben bezig met mijn promotieonderzoek 
naar de voedingsgewoonten van jongeren (13-
16 jaar) in ontwikkelingslanden en hoe deze te 
verbeteren. In Vietnam deed ik veldonderzoek 
naar het nutritioneel belang van buitenshuis 
eten. In hoeverre kan een aanpassing van wat 
er buitenshuis aangeboden wordt, ertoe leiden 
dat de jongeren de juiste voedingsstoffen 
binnenkrijgen op een dag. De dataverzame-
ling vond plaats in 2006. Nu ben ik bezig mijn 
onderzoek te schrijven. Ik geef ook les. Het 
is leuk om te discussiëren met internationale 
studenten over problemen rondom voeding en 
hiervoor een technische oplossing te beden-
ken. Ze zijn al wat ouder en hebben vaak een 
studie achter de rug. Je kunt dus ook goed dis-
cussiëren en je leert dingen van hen. Na mijn 
promotie blijf ik wellicht in de wetenschap wer-
ken. Zelfstandig wetenschappelijk onderzoek 
doen en daarbij mijn eigen domein creëren: 

De passie van…

daar liggen mijn ambities. En lesgeven hoort 
daar ook bij. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden: onderzoek en doceren. Ik wil graag 
kennis doorgeven en wat van anderen leren. 
Onderzoek doe je niet in een ivoren toren.’

wat zou je nog onderzocHt willen 
zien? 
‘Waterschaarste, klimaatsverandering, 
migratie: hoe met deze zaken om te gaan in 
de wereld van voeding? Je moet kijken in de 
context van onder- en overvoeding. Ons hui-
dige voedingspatroon zal onder druk komen 
te staan. We eten ananassen in de winter, dat 
zal moeilijker worden in de toekomst. Ook de 
vleesconsumptie is hoog en groeit nog steeds. 
Kijk alleen maar naar opkomende economieën 
als Brazilië en China. De verstedelijking in 
Afrika, daar zou ik mijn tanden in willen zetten. 
Steeds meer mensen trekken van het platte-
land naar de steden. De vraag is hoe je al deze 
mensen in de toekomst van (goede) voeding 
kan blijven voorzien. Voor de eerste keer in de 
evolutie wonen er meer mensen in de stad dan 
erbuiten. Hoe reageer je hier op? Hoe voedt je 
al die mensen en tegen welke (sociale) prijs? 
That’s the one- million- dollar- question.’

  |  vo
e

d
in

g
 n

u
  |

25

|  m
a

a
r

t 2010  |  n
u

m
m

e
r

 3  |

naam: CarL LaChat

geboren: 6 februari 1975
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funCtie: assistent-
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