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Kennismaken met
de NAV
De Nederlandse
Academie
Voedings
wetenschappen
(NAV) wil een
wetenschap
pelijk onderbouwd geluid
laten horen
op het gebied
van voeding
in Nederland.
De NAV-doelen
raken die
van de NVD.
Tijd voor
een nadere
kennismaking.

De NAV bestaat sinds 2003. De doelen van de
vereniging zijn:
• De kwaliteit van de beroepsuitoefening van
de voedingswetenschapper waarborgen:
wetenschappelijk onderbouwde beroeps
uitoefening en ethisch verantwoord handelen
• Voedingswetenschappen maatschappelijk
profileren bij onder andere overheid, bedrijfsleven, subsidie-instellingen, consumentenorganisaties en andere partijen op voedingsgebied
• Multidisciplinaire samenwerking bevorderen
• (Inter)nationale contacten bevorderen
• Functioneren als actief netwerk.
De NAV heeft momenteel ongeveer 280 leden:
universitair opgeleide voedingswetenschappers
die werken in onderwijs (universiteiten en hogescholen), in klinieken, bij onderzoeksinstituten,
bij levensmiddelenbedrijven, bij de overheid,
in het MKB, bij collectebusfondsen en in de
voorlichting.

Registratie
De NAV kent een A- en B-registratie, met gelijke
rechten en plichten. Voor de A-registratie is een
afgeronde masteropleiding vereist waarin
voedingswetenschap centraal staat. De B-registratie is gekoppeld aan een erkenning door
de Stichting voor opleiding tot Medisch Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker (SMBWO)
voor gepromoveerde voedingswetenschappers
met meerdere wetenschappelijke publicaties.
Diëtisten met een universitaire masteropleiding
en gepromoveerde diëtisten kunnen lid worden.

Gedragscode

Deze integriteit en objectiviteit gelden niet alleen
voor de uitvoering en rapportage van onderzoek, maar ook voor de interpretatie en implementatie van wetenschappelijk onderzoek naar
bedrijfsdoelstellingen, voorlichting, onderwijs
en beleid (bij de overheid en in de gezondheidssector). Overwegingen in de vertaalslag van
resultaten van voedingsonderzoek naar praktische toepassingen en beleidskeuzes moeten
helder en toetsbaar zijn. Als een NAV-lid bij de
beroepsuitoefening in conflict dreigt te komen
met de gedragscode, kan een beroep worden
gedaan op vertrouwenspersonen om te bemiddelen en/of de legitimiteit van de bezwaren
te toetsen.

Activiteiten
De NAV organiseert elk jaar diverse activiteiten,
die deels ook toegankelijk zijn voor niet-leden. Zo
vindt jaarlijks in januari een publiekslezing plaats
met een prominente wetenschapper die een
actueel voedingsvraagstuk centraal stelt; in
2018 is dat prof. Martijn Katan. (Ook niet-leden
zijn hierbij welkom.) Verder kent de NAV een vooren/of najaarsforum over actuele onderwerpen,
vaak gecombineerd met de jaarlijkse ALV. Daarnaast wordt de NAV Publicatieprijs uitgereikt aan
het NAV-lid met de beste publicatie van dat jaar,
en vinden er onder de noemer ‘NAV op locatie’
bezoeken plaats aan bedrijven en organisaties.
Tot slot is de NAV medeorganisator van het
jaarlijkse congres VoedingNederland.
Op pagina 42 geeft NAV-voorzitter Joline Beulens
haar visie op Europese registratie van
voedingswetenschappers.

De NAV heeft een gedragscode opgesteld voor
NAV-leden. De code benadrukt het belang van
integriteit en objectiviteit van wetenschappers,
essentieel om het vertrouwen in de (voedings)
wetenschap te handhaven en te versterken.
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