
15

| 
V
O

E
D

IN
G

 N
U

 
|

| 
 N

O
V

E
M

B
E

R
 2

0
1

8
  

| 
N

U
M

M
E

R
  7

  |

DE PASSIE VAN...

HOE BENT U IN DE VOEDINGSWERELD 

TERECHTGEKOMEN?

Mijn interesse lag altijd bij bètavakken, bio-

logie en scheikunde, maar ook bij mensen. 

Daarom ben ik in 1992 gestart met de stu-

die Voeding en Mens in Wageningen. Na 

mijn studie werd ik assistent deskundige 

voor het ministerie van Buitenlandse zaken 

bij de Internationale Atoom Energie Organi-

satie van de Verenigde Naties in Wenen. Ik 

vloog de hele wereld over voor projectbege-

leiding en -coördinatie. Mijn leidinggevende 

zei op een gegeven moment: ‘You can’t 

keep on flying around the world pretending 

you are an expert.’ Daardoor werd ik wakker 

geschud en besloot ik een PhD te gaan 

doen. Ik kreeg de mogelijkheid daarvoor on-

derzoek in Brazilië te doen naar de invloed 

van de sociaaleconomische status op de 

groei en het energiemetabolisme van kinde-

ren. Ik kwam erachter dat arme Braziliaanse 

kinderen meer energie verbruikten dan rijke 

kinderen. Dat kwam niet doordat ze vaker 

ziek waren, maar doordat arme kinderen 

meer bewogen dan rijke. De context waarin 

deze kinderen leefden was belangrijker dan 

de fysiologische aspecten. Vanaf toen raakte 

ik geïnteresseerd in sociaal wetenschappe-

lijk onderzoek en ben ik gestart met kwalita-

tief onderzoek.

WAT HOUDT UW HUIDIGE WERK IN?

Ik werk momenteel vier dagen in de week 

als adjunct hoogleraar bij Ruimtelijke We-

tenschappen (afdeling Demografie) aan de 

RUG en daarnaast heb ik een dag in de 

week een aanstelling via het investerings-

subsidieprogramma van voeding en ge-

zondheid bij het UMCG. Mijn onderzoek 

gaat over groei van kinderen en hoe je daar-

bij naar meer dan alleen de fysieke dimensie 

kan kijken. Als je informatie over de context 

meeneemt en groei breder ziet dan alleen 

lengte en gewicht, kun je bijvoorbeeld een 

veel beter advies aan ouders geven. Ik pro-

beer daarbij op conceptueel niveau een an-

der model voor groei van kinderen te ont-

wikkelen. Momenteel bekijken voedings- 

deskundigen groei vooral vanuit een biome-

dische perspectief; ik probeer dat vanuit een 

meer sociaal-cultureel oogpunt te doen. Ik 

heb momenteel een promovendus in Tanza-

nia en Bangladesh en had een postdoc ge-

richt op India; zij kijken naar verschillende 

dimensies, onderzoeken hoe mensen daar 

de groei van een kind beschouwen en hoe in 

deze landen bepaald wordt of een kind ge-

zond is. Met dit onderzoek houd ik mij be-

zig met een paradigmaverschuiving: hoewel 

de fysieke groei van kinderen een universeel 

meetbaar gegeven lijkt, maakt de context 

dat dit niet zo is en dat je dus anders naar 

groei moet kijken. Overigens hoort ook Ne-

derland bij mijn aandachtsgebied: eerder 

deed een promovendus van mij onderzoek 

naar voedingsgewoonten in Oost-

Groningen.

WAT ZOU U NOG ONDERZOCHT WILLEN 

ZIEN?

Dit onderzoek zal een onderzoek zijn voor 

de rest van mijn leven. Ik zou graag met ver-

schillende experts een multi-dimensionele 

index ontwikkelen voor groei, die recht doet 

aan de complexiteit van de context. De grote 

vraag is echter of dat mogelijk is. Daarbij 

zijn er risico’s verbonden aan het maken 

van een dergelijke index, bijvoorbeeld door-

dat opgestelde dimensies in de omgeving 

daarin verankerd worden, terwijl deze toch 

altijd in beweging zijn.
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NAV-lid Hinke Haisma:

‘Mensen moeten met een andere bril 

naar de groei van kinderen kijken’


