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Bevolking adviseren over gezonde voeding

• Hoe komt het voedingsadvies tot stand? 

• Voeding, gezondheid en duurzaamheid

• Het vertrouwen van de bevolking

• Geloofwaardige voedingsboodschap

• Wetenschap

• Publiek

• Blik vooruit
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Beeld: www.enet.gr
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Overheid

Gezondheidsraad

Voedingscentrum

Burger 7

RIVM



Gezondheidsraad

Vertaalt wetenschap voor gezondheidsbeleid

• Transparant

• Multidisciplinair

• Onafhankelijk

8www.gezondheidsraad.nl
beeld: http://clipart-library.com/collaboration-cliparts.html



Gezondheidsraad

• Richtlijnen Goede Voeding 

• Voedingsnormen

• Voeding voor zwangeren en kinderen

• Voeding bij cardiometabole ziekten

• Voeding en duurzaamheid (verkenning)

9

| Gezondheidsraad • 8 februari 2020

Arbeidsomstandigheden

Gezondheidszorg

Milieu

Voeding

Preventie (screening, vaccinatie)

Signalering en kennisinfrastructuur



Wie zitten er aan tafel?

Wetenschappelijke experts

• Fysiologen

• Artsen

• Epidemiologen

• Moleculaire wetenschappers

• Levensmiddelentechnologen

• Toxicologen

• Gedragswetenschappers

• Voedingskundigen

• …
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Geraadpleegd deskundigen (geen stemrecht)

• RIVM

• Toegevoegde experts met mogelijk belang

Waarnemers (geen stemrecht)

• Vertegenwoordiger ministerie

• Voedingscentrum

Wetenschappelijk secretarissen 

beeld: steemkr.com



Wegen van wetenschap
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Richtlijnen goede voeding gebaseerd

op twee vormen van onderzoek:

• Observationeel  

• Experimenteel  

beeld: www.zieer.nl



Observationeel: prospectief cohortonderzoek

Grote groep mensen
Zelfgekozen voeding, gemeten met vragenlijsten
Levert het verband tussen voeding en het optreden van ziekte/sterfte op lange termijn 

Beeld: www.nounproject.com



Misleiding ligt op de loer

beeld: www.maartenvanderboon.nl/domotica-kip-ei/



Experimenteel: randomized controlled trial

Kleine groep mensen
Onderzoeker bepaalt wie wat eet
Levert het effect van voeding op gezondheid op de kortere termijn

Beeld: www.nounproject.com



Wegen van wetenschap
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Richtlijnen goede voeding:

• Observationeel onderzoek 

onderbouwd met 

• Experimenteel onderzoek 
Beeld: www.pngkit.com



Advies Gezondheidsraad

Stukken van commissie

Openbare commentaarronde

Beraadsgroep

Vaststellen advies

Aanbieden aan bewindspersoon 
& publicatie
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Belangrijke informatie
gemist? Input van:
• Wetenschappers
• Beroepsgroepen
• Industrie
• Burgers
• Enz.
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Richtlijnen goede voeding 2015

www.gezondheidsraad.nl



www.gezondheidsraad.
nl



Van richtlijnen (wetenschap) naar advies

19

1953

20041991

1980

2016

www.voedingscentrum.nl





100% gefinancierd door Rijksoverheid

Informatie door wetenschappelijke experts 
(zonder belang) beoordeeld 
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RIVM. Voedselconsumptiepeiling 2012-2016, 19-79 jarigen. www.wateetnederland.nl/resultaten/voedingsmiddelen/richtlijnen/alle_richtlijnen 23

Hoe gezond eet Nederland?



Gezond eten is belangrijk

Ongezonde voeding:

• West-Europa: 15% van alle sterfte

• Hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, ...

• Na roken de belangrijkste oorzaak van 
verlies aan gezonde levensjaren

24
GBD 2017 Diet Collaborators. Lancet 2019;393:1958-1972 RIVM: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018

Daly’s

Beeld: www.bell-coaching.com/voeding/gezond-eten/



CAN WE FIX IT?

25
Bob de Bouwer © AD



Foresight obesity systems map. 
www.foresight.gov.uk
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Van gezonde voeding naar duurzame voeding

27

• Goed voor mens én milieu

• Eerlijk, veilig, respectvol, ...

• Voor nu én toekomstige 

generaties

www.fao.org



28www.voedingscentrum.nl

minder rood vlees + minder voedselverspilling: 

voedselafdruk met 20% reduceren

Milieudruk



Foto: Robert Clark, National Geographic

We gooien een derde van ons eten weg



30
Swinburn et al. The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report, 2019.

Paradigm shift: humane gezondheid als deel van het systeem



“DE VOEDING” staat voor een enorme uitdaging!

Onze gezamenlijke opdracht:

• Ziektelast terugdringen

• Milieudruk verminderen

• Eerlijke voedselverdeling

31
Beeld: Resilience magazine, Wageningen UR



Alles hangt met elkaar samen

32

Geen duurzaam advies

gif: www.avrosina.net

beeld: www.lchf-rd.com
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Beeld: www.enet.gr



Vertrouwen van de burger is essentieel

34
beeld: nl.123rf.com beeld: pixy.org



Vertrouwen van de burger is essentieel

35
beeld: nl.123rf.com beeld: pixy.org



Vertrouwen in “de” voedingswetenschap?

Richtlijnen

Microbiologie

“The perception among 

many researchers is that 

public trust in nutrition 

science is eroding. This 

insight contrasts with the 

view that public trust in 

science as a broad activity 

has remained seemingly 

stable for almost 50 years 

beeld: de.123rf.com 



Sterke kanten van de voedingswetenschap

Voedingsrichtlijnen zijn redelijk consistent (als context gelijk blijft)

• Over de tijd 

• Tussen landen

• Voeding en gezondheid meetbaar aan het individu

• Kan zichzelf weerleggen (met trials)

37

beeld: VectorStock.com/23875345



38
www.rathenau.nl/nl/wetenschap-cijfers/impact/vertrouwen-de-wetenschap/vertrouwen-de-wetenschap



Groeiend vertrouwen in het Voedingscentrum

Derksen & Aardening. Naamsbekendheidonderzoek Voedingscentrum, december 2019. 



De Schijf van Vijf is een sterk merk

32%

64%

4%

31%

65%

4%

34%

62%

4%

ja, ik ken het alleen van naam

ja, ik weet wat de Schijf van

Vijf inhoudt

nee

Bent u bekend met de Schijf van Vijf?

2019 (n=1010) 2018 (n=1009)



Wiens brood men eet, diens woord men spreekt?

Wie bepaald en/of betaalt?

• Wetenschapper

• Overheid

• Samenleving, patiënten

• Bedrijfsleven

41beeld: https://pngimage.net
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Onderzoek betaald door bedrijfsleven

8,8% Wageningen UR-publicaties met bedrijfsleven 

Bron: Leiden Ranking 2015, CWTS, University-Industry co-publications



De macht van het menu. Opgaven en kansen voor duurzaam en gezond voedsel 
© PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) Den Haag, 2013
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Vrijheid én verantwoordelijkheid

Zender: 
juiste informatie (willen) leveren

Ontvanger: 
(willen) zoeken naar juiste informatie

Voedingscentrum, diëtist, dokter, blogger, vlogger, ...

beeld: www.freepng.es/png-dpt1bd/
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Vrijheid én verantwoordelijkheid

Zender: 
juiste informatie (willen) leveren

Ontvanger: 
(willen) zoeken naar juiste informatie

Voedingscentrum, diëtist, dokter, blogger, vlogger, ...



Valkuilen van de “zender” (wetenschap)

• Eigen puzzelstukje te belangrijk maken

• Context (onbewust) vergeten

• Niet kunnen wachten

 half-fabrikaten verkopen aan publiek

47
Geldt natuurlijk ook voor persvoorlichters, journalisten, vloggers etc.



De voedingswetenschap zit in de lift

Jonge wetenschap 

• In 1747: citrusfruit tegen scheurbuik

• Vitamine C ontdekt in 1932

 nog geen 100 jaar oud

Wetenschappelijke artikelen over voeding*

• 1960: 600 (1-2 per dag)

• 1980: 2.000 (6 per dag)

• 2019: 15.000 (40 per dag!)

*PubMed search: “diet[ti] or dietary[ti] or nutrition[ti]”
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“Goed kauwe ...”

Gedegen onderzoek kost tijd

NAV Publiekslezing Frans Kok, 2013



Teruggetrokken artikelen

Gaat er steeds meer fout of 
wordt er steeds beter opgelet?

Bron: Web of Science



Ivan Oransky & Adam Markus

retractionwatch.com
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Roofzuchtige uitgevers

https://beallslist.net/

Zo’n 1300 uitgevers 
(open access) deugen niet

52

beeld: cliparts.zone

https://beallslist.net/
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Hoeveel aandacht krijgen jonge wetenschappers?

54Socrates en Plato



Waar draait het eigenlijk allemaal om?

Ego-checklist:

1. Niet lezen en leren van andermans werk

2. Geen input vragen van collega’s en studenten

3. Geen kritiek op eigen werk dulden

4. Jezelf citeren in plaats van een ander

5. Geen tijd vrijmaken voor studenten en jonge collega’s

6. Verwachten dat je hoofdspreker bent op ieder congres

7. Artikel negatief reviewen als je niet geciteerd wordt

8. Veel amok maken als subsidieaanvraag of artikel is afgewezen

9. Belangrijke auteursplek verwachten op alle publicaties

10. Zielig voelen als je geen prijs krijgt

11.  Expert zijn voor onderwerpen waar je weinig van weet

12.  Geen plek maken voor de volgende generatie



56© MediaTV



NWO magazine Onderzoek, nr 2, 2019
VVE Epistel, dec 2019



Verbeteren onderzoeksklimaat

• Onderzoek van hoge kwaliteit

• Innovatie- in plaats van resultaatgerichtheid

• Waardering voor teamwork boven hiërarchie

• Wetenschappelijke integriteit in onderwijs

• Gezond systeem van waarderen en belonen

Zie ook: Netherlands Research Integrity Network (www.nrin.nl)
58



€3 miljoen subsidiegeld van NWO (2016) 
voor ‘herhaalonderzoek’

https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/sgw/replication-studies/replication-studies.html



Gedragscode (2018)

Integer onderzoek:

• Eerlijkheid

• Zorgvuldigheid

• Transparantie

• Onafhankelijkheid (o.a. onpartijdigheid)

• Verantwoordelijkheid

www.vsnu.nl/wetenschappelijke_integriteit.html 60
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Vrijheid én verantwoordelijkheid

Zender: 
juiste informatie (willen) leveren

Ontvanger: 
(willen) zoeken naar juiste informatie

“Transmitter”
bijv. Voedingscentrum, zorgprofessional



Juiste informatie bij de burger?

“Consument is onwetend, verward, misleid...”

Maar ook: 

•geen zin/puf

•te ingewikkeld

62

“Wetenschap is ook 
maar een mening”

“Wetenschappers snappen 
zelf niet eens hoe het zit”



Who cares?

“Bullshit society”:

Praten om te overreden zonder je druk 

te maken om hoe het écht zit

63



“Het is het verstandigste om zoveel mogelijk te luisteren, 
want dat is goed voor je algemene ontwikkeling, als je er tien 
procent van leert, dan ben je de anderen al een eind voor.”

Johan Cruijff, 1947-2016
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Voedingscentrum 1e hit op Google



66
beeld: pixers.dk



Waar het kan misgaan: wetenschapscommunicatie

• Persberichten met uitvergrote gezondheidseffecten

• Krantenkoppen 

• Een beeld zegt meer dan 1000 woorden

• Uitgeklede wetenschapsredacties



Informatie duiden – hoe dan wel?

• Begrijpelijke taal 

• In context plaatsen (totaalplaatje)

• Proportionaliteit (hoe erg is het écht?)

• Blijf verwijzen naar 

68



Hallo mensen...
Het scheelt maar 1 zieke..!

https://youtu.be/RXRQNlxN5KY

69

https://youtu.be/RXRQNlxN5KY


Hoe trek je publiek?

“De sprankelende persoonlijkheid van Anna-
Karina proef je door het gehele boek (ik ken 
haar niet persoonlijk, alleen van haar website 
en nu dus ook haar boek, maar ze heeft de 
gave met haar schrijfstijl je het gevoel te 
geven dat je haar al jaren kent).”





NAV-Publiekslezing Gerjan Navis, 2019

Patiënten bereiken

www.voedingenkankerinfo.nl

Foto: Shutterstock.com

Foto: www.dietistvanasselt.nl

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1j-jRwqPSAhUGXBoKHdhNBLAQjRwIBw&url=http://www.huisartsenpraktijkelim.nl/dietist/&psig=AFQjCNHXLvsmjHZxS1C-qPWUI_pM91NHMw&ust=1487846588797624
https://www.voedingenkankerinfo.nl/


Nog meer creativiteit gebruiken?

https://youtu.be/cvDsA7oKBr4

https://youtu.be/cvDsA7oKBr4
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75Foto: Omroep Brabant



Samen de uitdaging aangaan

• Bouwen op een sterke basis (GR, Voedingscentrum en RIVM)

• Onderzoek en opleiding: streven naar maximale kwaliteit

• Gezamenlijk doel omarmen (gezond, maar ook duurzaam advies)

• Eerlijke en transparante communicatie, op alle vlakken

• Rolzuiver, respect voor ieders expertise, 

beste in elkaar naar boven halen 

WAT IS JOUW “SWEET SPOT”?
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BEDANKT!

Email: marianne.geleijnse@wur.nl

Foto: nl.freeimages.com


