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eet voor je leven!
‘De voedingsinname van de gemiddelde 
Nederlander ziet er somber uit’

Hans Kraak en Rosanne Smilde

In een gezond en langdurig leven speelt voeding een belangrijke 
rol. Tijdens het symposium Eet voor je leven dat begin juni in Ede 
plaatsvond, werd in het plenaire ochtendgedeelte ingegaan op 
gezond ouder worden. In de middag werd in deelsessies ingegaan 
op verschillende aspecten van voeding en gezondheid. Het congres 
van VoedingNederland is een initiatief van de Nederlandse 
Academie van Voedingswetenschappen (NAV), de Nederlandse 
Vereniging van Diëtisten (NVD), de Federatie Nederlandse 
Levensmiddelen Industrie (FNLI) en het Network for Food Experts 
(NVVL). 

‘Iedere week krijgen we er een weekend bij en elk uur een kwartier’, 
opende professor Jan Hoeijmakers het plenaire gedeelte van het 
symposium. De hoogleraar moleculaire genetica van het Erasmus Me-
disch Centrum memoreerde in zijn lezing Het verouderingsproces een 
paar keer dat de leeftijd van de mens in de toekomst ‘schrikbarend’ 
zal toenemen, met alle mogelijkheden en consequenties van dien. Aan 
de hand van ziektebeelden bij kinderen (waarvan snelle veroudering 
een kenmerk is) en experimenteel onderzoek bij muizen, beschreef hij 
de genetische processen die daarbij een rol spelen en die vergelijkbaar 
zijn met normale veroudering bij de mens. Het draait hierbij onder 
meer om de mechanismen die zorgen voor herstel van beschadigd ge-
netisch materiaal in de menselijke cel. ‘Per dag vinden per cel duizen-
den beschadigingen plaats’, liet Hoeijmakers zien. ‘Maar elke cel heeft 
alle genen nodig.’ Op basis van proeven met muizen concludeert de 
hoogleraar dat verouderingsverschijnselen eerder optreden naarmate 
een DNA-reparatiedefect groter is; dat DNA-herstel van belang is om 
veroudering tegen te gaan en dat DNA-beschadigingen een belang-
rijke oorzaak zijn van het verouderingsproces. ‘Het lijkt erop dat bij 
genetische beschadiging de energie wordt geredirigeerd van groei en 
ontwikkeling naar onderhoud en reparatie. Deze processen zijn ook te 
zien bij veroudering. Stoffen in de voeding spelen hierin een rol, bij-
voorbeeld om het proces voor reparatie in een cel aan te zetten’, aldus 
Hoeijmakers. Het is nog te vroeg om concrete verbanden te leggen 
tussen voeding en deze processen.
Hoogleraar Marjolein Visser van het VU Medisch Centrum in Amster-
dam ging door op het thema Verouderen en gezondheid. Zij bevestigde 

dat de levensverwachting nog steeds toeneemt, maar niet zozeer 
door verbetering van de leefstijl als wel door de verbetering van de 
medische zorg. Zij verwacht dat de levensverwachting zonder chro-
nische ziekten en beperkingen niet evenredig meestijgt. ‘Aanpassing 
van de leefstijl op jongere leeftijd heeft effect op de gezondheid, en 
dat geldt niet alleen voor de allerjongsten. Ook als je op latere leeftijd 
een gezondere leefstijl aanlegt, is er winst te halen, er is een cumula-
tieve invloed. Helaas hebben veel mensen een misperceptie van hun 
leefstijl.’
Opvallend in de lezing van Visser was de constatering dat steeds 
meer oudere, hoger opgeleiden, met partner, overmatig alcohol drin-
ken, binge-drinking, een fenomeen dat tot nu toe vooral door jongeren 

tijdens verschillen-

de sessies stemde de 

zaal over discussie-

onderwerpen.
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Nederlandse bevolking voldoet aan de richtlijnen voor groenten en 
fruit, 17 procent neemt voldoende vezels in en 10 procent houdt zich 
aan de aanbevelingen voor zoutinname. Een schamele 2 procent van 
de bevolking eet volledig volgens de Richtlijnen Goede Voeding. Wat 
is hier aan de hand? Zijn de richtlijnen te streng, of eten we met zijn 
allen heel ongezond? Karine Hoenderdos concludeerde dat ook veel 
bekende Nederlanders niet voldoen aan de Richtlijnen, hoezeer zij ook 
gesteld zijn op een goed uiterlijk. 
Aan de hand van een aantal stellingen kon het publiek zijn mening 
geven over de hedendaagse voedingsproblematiek. Voedingsvoorlich-
ting, claims en de rol van industrie en overheid passeerden de revue. 
Joyce de Stoppelaar van de Nederlandse Zuivel Organisatie meende 
dat voorlichting vooral in positieve zin gebracht moet worden. Bij de 
boodschap: ‘Eet minder verzadigd vet’, schuiven mensen misschien 
eieren en vlees aan de kant, die toch belangrijke voedingsstoffen 
bevatten. De discussieleiders opperden dat voorlichting meer in 
voedingspatronen dan in voedingsstoffen gebracht moet worden. Een 
vertegenwoordiger van een grote supermarktketen merkte op dat als 
zij de ongezonde dingen niet in de schappen leggen, een ander het 
wel doet. Een collectieve visie is hierbij belangrijk. 

Overgewicht
Jaap seidell, hoogleraar voeding en gezondheid, Vrije Universiteit Amster-
dam
Erika Wamsteker, psycholoog/diëtist, Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam
Deze sessie begon met de stelling Obesitas is een chronische aandoe-
ning. Crash-diëten met succes op korte termijn, passen niet bij de noodza-
kelijke levenslange leefstijlveranderingen voor een optimale kwaliteit van 

bekendheid kreeg. ‘Ze drinken zes of meer glazen per keer’, aldus 
Visser.   

SeSSieronde 1
Aanbeveling versus consumptie
Frans Kok, hoogleraar voeding en gezondheid
Karine Hoenderdos, journalist en diëtist
We weten erg weinig van de voedselconsumptie in Nederland. De 
laatste uitgebreide voedselconsumptiepeiling (VCP) is in 1998 uitge-
voerd. Op basis van deze gegevens ziet de voedingsinname van de 
gemiddelde Nederlander er somber uit, zoals Frans Kok, hoogleraar 
voeding en gezondheid, liet zien. Slechts 25 procent procent van de 

hoogleraar jan hoeijmakers sprak over verouderingsprocessen.
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leven. Het merendeel van de zaal leek het met deze stelling eens te 
zijn, al vond een diëtiste dat het voor sommige afvallers van belang is 
om snel resultaat te zien om gemotiveerd te blijven. Een enkeling was 
de mening toegedaan dat obesitas geen chronische ziekte is. Jaap Sei-
dell liet vervolgens aan de hand van verschillende onderzoeken zien 
dat effecten van kortetermijn-diëten na verloop van een aantal jaren 
weer resulteerden in het oude gewicht van voor het dieet. ‘De bot-

tleneck is de omschakeling naar een ander leefpatroon’, zegt Seidell. 
‘Daarbij komt dat 60 procent van alle mensen die al eens verwezen 
zijn na een jaar al niet meer in beeld zijn van de hulpverlener. Het 
succes bij afvallen is slechter dan bij het afkicken van drugs of alco-
hol.’ Als het om een effectieve behandeling van dikke kinderen gaat, 
pleitte Seidell in zijn lezing voor het aanstellen van gezinscoaches die 
een bredere invloed op verschillende personen in een gezin kunnen 
hebben. Het huidige zorgvergoedingensysteem voorziet daar niet in. 
‘In een verbeterd zorgsysteem zijn crash-diëten niet meer nodig en 
wordt kwakzalverij en commerciële exploitatie minder lucratief’, aldus 
Seidell.
Erika Wamsteker legde in haar lezing het accent op cognitieve 
gedragstherapie bij de behandeling van obesitas. ‘Hoe jonger hoe 
irreëler, hoe ouder hoe realistischer mensen met obesitas omgaan’, 
zegt zij. ‘Van belang is het geloof in het eigen kunnen. Overgewicht is 
een multifactoriële aandoening, waarin aandacht van de psyche van 
belang is.’

SeSSieronde 2
Bewegen
Eva Corpeleijn, medisch fysioloog/epidemioloog, Rijksuniversiteit Gronin-
gen
Siska Sprenger en Manon Dontje, medewerkers COACH-methode, Gro-
ningen
Eva Corpeleijn hield de bezoekers van haar sessie voor dat de totale 
ziektelast veroorzaakt door lichamelijke inactiviteit vergelijkbaar is 
met die van te weinig groente en fruit en te veel verzadigd vet in de 
voeding. Volgens haar verzoorzaakt onvoldoende beweging onge-
veer 6 procent van de sterfte in Nederland. Ze zette uiteen waarom 

hoogleraar jaap seidell pleit voor gezinscoaches voor het 

aanpakken van overgewicht bij jongeren.

karine hoenderdos merkte op dat veel bekende nederlanders niet 

voldoen aan de richtlijnen van de gezondheidsraad.

hoogleraar Frans kok vroeg zich aF waarom zo weinig nederlanders 

zich houden aan de richtlijnen gezonde voeding.
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schappers zijn er volop mee bezig. Het eerste beslaat het effect van 
genetische variatie op de interactie tussen voeding en ziekte, legde 
Sander Kersten uit. Hiermee kan de voedingsbehoefte bepaald wor-
den aan de hand van een genenprofiel; een optimaal gepersonaliseerd 
dieet. Phenylketonurie (PKU) is een klassiek voorbeeld van een ziekte 
waarbij genen bepalen wat de voedingsbehoefte van iemand is. Hier-
bij is de kanttekening te maken dat een persoonlijk voedingsadvies 
nooit uit zal draaien op ‘veel cola en patat’, maar dat het altijd een 
variatie zal zijn op de Richtlijnen Goede Voeding die alom bekend zijn. 
Ook kunnen er grote verschillen zijn tussen personen die een bepaald 
gen wel of niet meedragen. Weer een ander gen kan immers een ver-
storende rol spelen. Nutrigenomics werkt precies andersom; dit is het 
effect van voeding op de genen. Dit kan ingezet worden om ziekten in 
een vroeg stadium te diagnosticeren, door talrijke biomarkers tegelijk 
te bestuderen. Zo kan diabetes al ontdekt worden voor er hyperglyke-
mie ontstaat. Ook kan het inzicht geven in de onderliggende mecha-
nismen van bijvoorbeeld het effect van visolie in het lichaam. 

Een kijkje in de keuken
Gaby Siera, Beautiful Lives, Hilversum
Annemieke van Ginkel, voorzitter Nederlandse Vereniging van Diëtisten
In deze sessie waren vooral veel foto’s te zien van thuissituaties van 
mensen. Beautiful Lives gaf mensen de opdracht bepaalde aspecten 
van hun leven te fotograferen, zoals: ‘fotografeer wat je eet en op wel-
ke plek’. Het gaf een caleidoscopisch beeld van het voedingsgedrag 
van Nederlanders. Voor een aantal aanwezige diëtisten bleek deze 
‘eenvoudige’ methode een eyeopener, een handig hulpmiddel om hun 
cliënten meer inzicht te kunnen geven in hun voedingspatroon. 

bewegen goed is, onder andere voor het behoud van spiermassa, een 
goede energiebalans en een goede glucose homeostase. ‘Lichamelijke 
activiteit maakt de spier gevoeliger voor insuline. Het effect hiervan 
houdt enkele uren tot dagen aan, waardoor het beter is drie keer per 
week bijvoorbeeld 20 minuten te trainen dan 1 keer per week een uur. 
Daarnaast zorgt beweging voor een betere vetverbranding. Kleine gun-
stige veranderingen van de leefstijl die constant worden volgehouden 
hebben relatief groot effect op lange termijn’, aldus de onderzoekster.
In de aansluitende lezingen werd de COACH-methode toegelicht, 
een evidence-based programma om mensen te stimuleren meer te 
gaan bewegen (www.coachmethode.nl). Het programma gaat uit van 
de theorie van stages of change. Uit de resultaten blijkt dat er een 
toename van lichamelijke activiteit is bij mensen met een chronische 
aandoening. Na drie maanden had 67 procent van de deelnemers 
gedragsbehoud, na 12 maanden was dat nog 58 procent.

Gedragsverandering
Nanne de Vries, vakgroep Gezondheidsbevordering Universiteit Maastricht
Karin Bemelmans, manager projecten Voedingscentrum
Andrea Werkman, Kennisspecialist voeding, gezondheid en ziekte Voe-
dingscentrum
Nanne de Vries gaf inzicht in de moeilijkheden en mogelijkheden van 
verandering van eetgedrag. Voor het meeste gedrag is gezondheid 
niet het leidende motief en gezondheidsvoordelen komen pas op de 
lange termijn naar voren. Ook hebben mensen vaak geen inzicht in 
hun eigen gedrag, 60 procent van de mensen denkt onterecht dat zij 
voldoen aan de richtlijnen voor groenten en fruit. Verder is de norm 
vaak onduidelijk. ‘Let op vet’ is bijvoorbeeld een stuk vager dan ‘niet 
roken’. De Vries ging in op het ontstaan van gewoontes en hoe deze 
doorbroken kunnen worden door het automatische weer bewust te 
maken. Door in te plannen hoe het nieuwe gedrag in het dagelijks 
leven wordt opgenomen vergroot de kans op succes. De conclusie 
was dat veranderen van voedingsgewoonten niet gemakkelijk is, maar 
wel mogelijk. 
Hierna gaven Karin Bemelmans en Andrea Werkman van het Voe-
dingscentrum uitleg over het project Het nieuwe eten, dat erop gericht 
is het leefpatroon van consumenten in kleine stapjes te veranderen. 
(www.voedingscentrum.nl)

SeSSieronde 3
Nutrigenomics
Sander Kersten, universitair hoofddocent agrotechnologie en voedingswe-
tenschappen 
Jan Hunik, new business development manager DSM Innovation center
Nutrigenetics en nutrigenomics, het klinkt futuristisch, maar weten-

‘Steeds meer ouderen drinken 
overmatig alcohol: binge-drinking’

gaby siera, beautiFul lives, hilversum
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