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In 2007 publiceerden Wageningen-UR, TNO en RIVM samen 
met ZonMW het rapport Wat Gaan We Eten? Een van de 
aanbevelingen erin was om tot meer samenhang en afstemming 
in het onderzoek te komen (1). Sindsdien stemmen de drie 
kennisinstituten hun activiteiten voor de ministeries van VWS 
en LNV op elkaar af. Een belangrijk gemeenschappelijk project is 
Gezondheidseffecten van groenten en fruit. 

Het oprukkende obesitasprobleem zorgt ervoor dat de relatie tussen 
voeding en chronische ziekten meer in de belangstelling staat. Om 

het risico op ziekten te verminderen zal het voedingspatroon van veel 
mensen verbeterd moeten worden. Ook is het van belang dat er meer 
en eenduidige informatie over voeding beschikbaar komt. 
Enkele jaren geleden is er een programmeringstudie gestart met het 
onderwerp Voeding en Gezondheid, vanwege het maatschappelijke 
probleem met obesitas. Zo’n studie heeft tot doel om over een spe-
cifiek onderwerp de kennisbehoefte van overheid, maatschappelijke 
praktijkgerichte organisaties en wetenschap in kaart te brengen. Het 
ongezonde voedingspatroon van de Nederlandse bevolking zou im-
mers tot een groot gezondheidsrisico leidden. 

Gezonder eten Gezonder eten vereist aanpassingen aan ons 
voedingspatroon (voedselkeuze) en aan de samenstelling van ons 
voedsel (voedingsproducten). De overheid maakt beleid op deze 
gebieden en daarvoor is kennis nodig. Het verbeteren van de volks-
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gezondheid door gezonde voeding kan globaal verdeeld worden over 
twee lijnen, zoals vermeld in de Nederlandse Voedingsnota uit 2008 
(2): 
A. AAnpAssingen AAn ons voedingspAtroon  
(voedselkeuze/ voeding)
Dit betekent het stimuleren van de gezondere keuzes door de consu-
ment. Dit vereist relatief veel aanpassingen van de consument omdat 
hij/zij andere voedingsmiddelen zou moeten gaan eten. De overheid 
kan de consumptie van gewenste voedingsmiddelen stimuleren. Het 
project Gezondheidseffecten van groenten en fruit valt onder de catego-
rie ‘aanpassingen aan ons voedingspatroon’.
B. AAnpAssingen AAn de sAmenstelling vAn ons voedsel 
(levensmiddelen)
Dit betekent stimuleren dat voor consumenten ‘de gezonde keus de 
gemakkelijke keus’ wordt. Binnen eenzelfde categorie van voedings-
middelen zijn er gezondere en minder gezonde varianten denkbaar. 
Het streven is de consument de gezondere varianten aan te bieden. 
Bij een gelijkblijvende voedselkeuze krijgt het lichaam echter wel een 
betere samenstelling van nutriënten. Dit wordt vormgegeven in een 
ander project tussen TNO, RIVM en Wageningen-UR.
Consumenten stimuleren gezondere keuzes te maken, roept een 
aantal vragen op: 
Hoe kun je mensen stimuleren meer groenten en fruit te eten?

Hoe bewerkstelligen groenten en fruit hun gezondheidsbevorderende 
effect?
Wat is de rol van het type groenten en fruit en hun bereidingswijze?
Hoe groot zijn de gevolgen voor de volksgezondheid van het meer 
consumeren van groenten en fruit?
De drie instituten werken gezamenlijk aan deze aspecten, waarbij de 
expertises van ieder instituut zoveel mogelijk complementair worden 
ingezet. Een overzicht van de voor dit project ingebrachte expertises 
per instituut is weergegeven in afbeelding 1. De hoofdlijnen van het 
onderzoek onder deze paraplu worden hieronder weergegeven.

Gezondheidseffecten van Groenten en fruit bij WaGe-
ninGen-ur In Nederland leven bijna anderhalf miljoen jonge-
ren van 12 tot 18 jaar. Het eten van groenten is bij deze groep niet 
favoriet. Het Voedingscentrum beveelt voor iedereen een dagelijkse 
consumptie van vier opscheplepels (twee ons) aan. Jongeren halen 
amper de helft. Dit is zorgelijk, want groenten bevatten belangrijke 
voedingsstoffen, noodzakelijk voor een goede lichamelijke en geeste-
lijke ontwikkeling. 
Jongeren eten regelmatig buitenshuis en geven relatief veel geld aan 
eten uit. Groenten moeten concurreren met chips, frituur, snoepgoed 
en dergelijke, die steeds beter verkrijgbaar zijn. Er zijn duidelijke aanwij-
zingen dat dit consumptiegedrag tot ontwikkeling van overgewicht leidt.

afbeelding 1: aanvullende expertiSeS aanWezig bij de in het project 

Gezondheidseffecten van Groenten en fruit bij de drie participerende 

inStituten. Wageningen-ur Wordt vertegenWoordigd door food & 

biobaSed reSearch, plant reSearch international en landbouW 

economiSch inStituut tno Wordt vertegenWoordigd door de buSineSS 

unit bioScienceS van tno kWaliteit van leven.

afbeelding 2: Subtiele gezondheidSeffecten bij gezonde menSen 

zijn mogelijk beter te meten Wanneer een belaStingSteSt Wordt 

toegepaSt.
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Het onderzoek bij Wageningen-UR is gericht op de ontwikkeling van 
effectieve methoden en strategieën om groenteconsumptie in het 
eetpatroon van jongeren een vaste plek van voldoende omvang te 
geven (3). Hierbij richten ze zich primair op de jongeren zelf via focus-
groepen en enquêtes. Hoe waarderen zij het huidige groenteaanbod? 
Welke groenten vinden zij lekker en hoe moeten de groenten bereid 
zijn? Waarom eten ze weinig groenten? Hoe zouden we ze kunnen 
verleiden om meer groenten te eten? Hiernaast richten de samen-
werkende partijen zich ook op de industrie, scholen en de overheid. 
Kan de industrie producten maken en op dusdanige wijze aanbieden 
dat ze beter aansluiten bij de wensen van jongeren? Welke rol kan de 
school(kantine) spelen en hoe kan de overheid de consumptie van 
groenten bij jongeren stimuleren?
De uitkomsten van dit onderzoek worden vertaald in nieuwe strate-
gieën om de groenteconsumptie door jongeren te stimuleren. Samen 
met industrie en overheid worden deze strategieën getest in de dage-
lijkse praktijk.

Gezondheidseffecten van Groenten en fruit bij 
tno Het eten van groenten en fruit is in epidemiologische on-
derzoeken geassocieerd met een lagere kans op diverse chronische 
ziekten, zoals kanker, hart- en vaatziekten en diabetes. De onderlig-
gende mechanismen zijn echter minder goed beschreven; groenten 
en fruit bevatten meerdere (kandidaat)actieve stoffen, zoals vezels, 
vitaminen, antioxidanten en mineralen. Daarnaast bevatten groenten 
en fruit relatief weinig energie. Interventies met groenten en fruit, die 
tot doel hadden gezondheidseffecten aan te tonen, zijn echter niet erg 
succesvol. 
Eén van de problemen is dat de fysiologische effecten van een 
voedings(groente-)interventie klein zijn. Deze kleine effecten vertalen 
zich uitsluitend op de lange termijn in een risicoreductie op ziekte. 
Deze subtiele effecten moeten bovendien waargenomen worden bij 
gezonde mensen. Het meten van dergelijke effecten is essentieel, 
anders dan het meten van effecten bij patiënten of mensen met een 
hoog risico: effecten zijn dan doorgaans duidelijk waarneembaar. 
TNO richt zich op het ontwikkelen en toepassen van belastingstes-
ten waarbij gezonde proefpersonen uit fysiologische balans worden 
gebracht. De gedachte is dat de reactie op de verstoring van die 
balans kan worden gebruikt als maat voor gezondheid (afbeelding 2). 
Men kan verwachten dat het herstel na een belastingstest efficiënter 
en kwalitatief beter verloopt wanneer men gezonder is, bijvoorbeeld 
door het eten van groenten en fruit. Door belastingstesten te combi-
neren met nutrigenomics meettechnieken, is herstel van veel metabole 
processen tegelijkertijd te meten. Belangrijke vraag is: kunnen er me-
tabole processen worden geïdentificeerd, die gezondheid definiëren? 

Gezondheidseffecten van Groenten en fruit bij 
rivM Gezondheidseffecten van groenten en fruit zijn vaak pas op 
langere termijn zichtbaar. Om de gezondheidseffecten van groenten 
en fruit eerder in kaart te brengen, kunnen modelsimulaties worden 
gebruikt waarin de gezondheidseffecten van de huidige groenten- en 

fruitconsumptie (0-scenario) vergeleken worden met de gezondheids-
effecten van de aanbevolen hoeveelheid van 200 gram groenten per 
dag en 200 gram fruit per dag. Het RIVM heeft het Chronisch Ziekten-
model (CZM) ontwikkeld waarmee dit soort berekeningen mogelijk 
zijn voor verschillende leefstijlfactoren, zoals groenten- en fruitcon-
sumptie. Met het model worden de effecten op twintig chronische 
ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en verschillende vormen 
van kanker berekend (4). In 2007 is berekend dat, ten opzichte van 
de aanbevolen hoeveelheid, een pasgeborene 0,41 levensjaar verliest 
door een te lage consumptie van groenten en 0,47 levensjaar door een 
te lage consumptie van fruit. Verder zijn ongeveer 34.000 sterfgeval-
len in de komende 20 jaar toe te schrijven aan een te lage consumptie 
van groenten en 60.000 sterfgevallen aan een te lage consumptie van 
fruit (5).
Natuurlijk zijn deze getallen afhankelijk van de condities en aanna-
mes die binnen het model zijn gemaakt. Het model is verder afhan-
kelijk van de kwaliteit van de gegevens. Het is dus belangrijk dat de 
consumptie van groenten en fruit in Nederland goed in kaart wordt 
gebracht. De voedselconsumptiepeiling van het RIVM is hiervoor 
van onmisbare waarde (www.rivm.nl/vcp). Ook de relaties tussen 
groenten- en fruitconsumptie en het risico op chronische ziekten zijn 
belangrijk en worden regelmatig bijgewerkt om de gezondheidseffec-
ten van groenten en fruit zo nauwkeurig mogelijk te berekenen.

saMenhanG en afsteMMinG De in dit groenten- en fruitproject 
aanwezige combinatie van expertise bewerkstelligt momenteel een 
beter geïntegreerd onderzoek. Intensivering van de samenwerking 
en meer afstemming zal in de toekomst leiden tot een sterk samen-
hangend onderzoeksprogramma met een impact voor overheid en 
maatschappij die meer is dan de som der individuele activiteiten.
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