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Voeding & Gezondheid

“Iedere week krijgen we er een weekend 
bij en elk uur een kwartier”, opende 
professor Jan Hoeijmakers het plenaire 
gedeelte. De hoogleraar moleculaire 
genetica van het Erasmus Medisch Cen-
trum 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. Op basis van proeven met muizen 
concludeert de hoogleraar dat verou-
deringsverschijnselen eerder optreden 
naarmate een DNA-reparatiedefect gro-

ter is, dat DNA-herstel van belang is om 
veroudering tegen te gaan en dat DNA-
beschadigingen een belangrijke oorzaak 
zijn van het verouderingsproces. ‘Het 
lijkt erop dat bij genetische beschadiging 
de energie wordt geredirigeerd van groei 
en ontwikkeling naar onderhoud en repa-
ratie. Deze processen zijn ook te zien bij 
veroudering. Stoffen in de voeding spe-
len hierin een rol, bijvoorbeeld 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 Amsterdam 
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 chronische 
ziekten en beperkingen niet evenredig 
meestijgt. Opvallend in de lezing van Vis-
ser was de constatering dat steeds meer 
oudere, hoger opgeleiden, met partner, 
overmatig alcohol drinken; binge-drin-
king, een fenomeen dat tot nu toe vooral 
door jongeren bekendheid kreeg. “Ze 
drinken zes of meer glazen per keer”, 
aldus Visser.   

Sessies
In drie sessierondes kwamen tal van 
actuele voedingsonderwerpen naar 
voren. In de bijeenkomst ‘Aanbeveling 
versus consumptie’, onder leiding van 
hoogleraar Voeding en Gezondheid Frans 
Kok en Karine Hoenderdos, journalist 
en diëtist, kwam naar voren dat we wei-
nig weten van de voedselconsumptie in 
Nederland. De laatste uitgebreide voed-
selconsumptiepeiling (VCP) is in 1998 

uitgevoerd. Op basis van deze gegevens 
ziet de voedingsinname van de gemid-
delde Nederlander er somber uit. Slechts 
25% van de Nederlandse bevolking 
voldoet aan de richtlijnen voor groenten 
en fruit, 17% neemt voldoende vezels in 
en 10% houdt zich aan de aanbevelingen 
voor zoutinname. Een schamele 2% 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? 

Positief
Aan de hand van een aantal stellingen 
kon het publiek zijn mening geven over 
de hedendaagse voedingsproblema-
tiek. Voedingsvoorlichting, claims en 
de rol van industrie en overheid pas-
seerden de revue. Joyce de Stoppelaar 
van de Nederlandse Zuivel Organisatie 
meende dat voorlichting vooral in posi-
tieve 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 discussie-
leiders opperden dat voorlichting meer in 
voedingspatronen dan in voedingsstoffen 
gebracht moet worden. Een vertegen-
woordiger van een grote supermarktke-
ten merkte op dat als zij de ongezonde 
dingen niet in de schappen leggen, een 
ander het wel doet. Een collectieve visie 
is daarom belangrijk. 

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). 

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. 
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Jan Hoeijmakers, hoogleraar moleculaire genetica, hield 
een lezing over het verouderingsproces.
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