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Voeding & Gezondheid

De ontwikkeling van een kind begint al 
voor de geboorte, vertelde professor Dick 
Swaab, onderzoeksleider van het Neder
lands Instituut voor Neurowetenschap
pen van de Koninklijke Academie van 

Wetenschappen (KWAW). Hij zei in zijn 
presentatie dat afwijkingen bij het kind 
kunnen ontstaan door chemische stoffen 
in bijvoorbeeld geneesmiddelen of voe
ding, en dat effecten vaak blijvende 
gevolgen hebben. Swaab heeft de stelre

gel dat stoffen, al dan niet uit de voeding, 
die slecht zijn voor volwassenen, ook niet 
goed zijn voor de ontwikkeling van kin
deren. Ook zei hij dat “ondervoeding van 
de moeder het kind bij de ontwikkeling 
meer kans op schizofrenie, vetzucht en 
depressie geeft”. 
Opmerkelijk waren Swaabs dia’s over het 
gebruik van alcohol tijdens de zwanger
schap. Hij liet zien dat de inname kan lei
den tot de vorming van hersencellen bui
ten het hersenvlies. Ook illustreerde hij 
dat de inname van alcohol bij de moeder 
in het algemeen leidt tot vasoconstrictie 
(vernauwen van de bloedvaten) bij het 
kind, terwijl dat bij volwassenen juist het 
omgekeerde effect heeft. “Ook bij lage 
doses kan al schade ontstaan”, lichtte 
Swaab toe. “Er is een duidelijk verband 
tussen de ontwikkeling en grootte van de 
hersenen en de inname van alcohol en 
roken. Veel hersenaandoeningen op late
re leeftijd kunnen herleid worden tot ver
storingen in de ontwikkelingsfase. Zo 
wordt anorexia of depressie vaak gezien 
als een aandoening die bepaald wordt 
door de omgeving, maar het zijn vooral 
de stoffen waaraan de hersenen zijn 
blootgesteld tijdens de vroege ontwikke
ling, waardoor afwijkingen op latere leef
tijd kunnen ontstaan. Desondanks komt 
het voor dat moeders opzettelijk roken, 
opdat ze hopen een lichter kind te krij
gen, en mogelijk een lichtere bevalling.”

Alcoholgebruik bij jongeren
In de tweede plenaire sessie ging Simone 
de Roos, senior onderzoeker Emancipa
tie, Jeugd en Gezin Sociaal Cultureel 
Planbureau in Den Haag, verder in op het 
gebruik van alcohol, maar dan door de 
Nederlandse jeugd. In haar lezing ‘De 
jeugd van tegenwoordig’ bracht ze naar 
voren dat de jongeren van Nederland 

over het algemeen niet zo ongezond zijn 
ten opzichte van hun Europese soort
genoten. “Maar de oudere groepen tie
ners, van 15 tot 16 jaar, zijn de zuipschui
ten van Europa, zij drinken nog steeds 
veel te veel”, waarschuwde ze. “Daar 
staat tegenover dat de jongere tieners 
minder vroeg zijn gaan drinken.”
De Roos put haar data uit de zogeheten 
Health Behaviour in School-aged Children-
studie, een landelijk representatief onder
zoek onder de schoolgaande jeugd van 11 
tot en met 16 jaar, dat zich richt op het 
welzijn en de opvoeding van jongeren (in 
internationaal verband, in meer dan 40 
landen). “Er zijn positieve tendensen als 

De tweede editie van het voedingscongres Van Pap tot Pizza, dat begin juni in Nieuwegein 

plaatsvond, zoomde in op de ontwikkeling van de mens en de rol die voeding daarbij speelt. 

Onderzoeker Dick Swaab opende de plenaire sessies van het congres: “Stoffen die slecht zijn voor 

volwassenen, zijn ook slecht voor de ontwikkeling”. 

‘Van Pap tot Pizza’ belicht rol 
voeding op ontwikkeling

‘Nederlandse jongeren zijn niet 
zo ongezond ten opzichte van 
hun Europese soortgenoten’

Veel hersenaandoeningen op latere leeftijd kunnen  
herleid worden tot verstoringen in de ontwikkelingsfase, 
vertelde Dick Swaab in zijn presentatie. 

Geert Houben ging in op de wetgeving die in de maak is 
voor de zogeheten ‘may contain labelling’. 
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het gaat om roken, blowen, drinken en 
gezonder eten, zo zijn meer kinderen 
gezonder gaan ontbijten. Er is een gezon
der gedragspatroon naarmate ouders dit 
belangrijker vinden.”
Ook liet De Roos de relatie zien die er is 
tussen tvkijken, computeren, eten en 
bewegen. Naarmate kinderen veel tv kij
ken en computeren nemen ze meer fris
drank en snoep en minder groente en 
fruit. Ook ontbijten ze minder en bewe
gen ze niet zo veel. Als kinderen meer 
bewegen, ontbijten ze vaker en eten ze 
meer groente en fruit.
Een deelsessie van het Voedingscentrum 
ging verder in op de jeugd. Aan de hand 
van het project ‘De gezonde school’ werd 
getoond dat gezond gedrag via de 
school(kantine) kan worden bevorderd. 

Allergie
Tijdens een andere middagsessie kwa
men allergieën aan bod, onder andere bij 
dermatoloog André Knulst van het UMC 
Utrecht. Opvallend in zijn lezing ‘Allerge
nen: Waar ligt de grens?’ was dat ruim 
een kwart van de volwassen Nederlan
ders denkt een voedselovergevoeligheid 
te hebben en dat gedacht wordt dat zo’n 
17% van de kinderen in Nederland een 
voedselovergevoeligheid heeft. “In wer
kelijkheid is een allergie bij 2 tot 3% van 
de Nederlandse bevolking gediagnosti
ceerd”, zegt Knulst. “Maar bij de mensen 
die allergisch zijn is de kwaliteit van leven 

minder dan bij mensen die lijden aan 
diabetes.”
De meest voorkomende allergenen die 
bij volwassenen allergieën veroorzaken 
zijn noten, fruit en pinda’s. Bij kinderen 
van jonger dan vier jaar gaat het om koe
melk, kippenei, pinda en hazelnoot.
Knulst bracht een casus naar voren van 
een 30jarige patiënt die allergisch was 
voor koemelk en kippenei. Na het eten 
van een boterham met pure hagelslag 
kreeg ze last van jeuk in de mond en oren 
en na het eten van drie boterhammen 
van misselijkheid. Na onderzoek van het 
etiket was niet duidelijk waar de reactie 
vandaan zou moeten komen, want er was 
geen waarschuwing voor melkeiwit gege
ven. In samenwerking met TNO liet 
Knulst de verdachte hagelslag, samen 
met elf andere merken hagelslag analy
seren. “Het bleek dat alle monsters 
hagelslag het melkbestanddeel caseïne 
bleken te bevatten, de een meer dan de 
ander”, zegt Knulst. “Zes van de onder
zochte monsters gaven geen waarschu
wing op het etiket (zie tabel).” Knulst 
wees op het belang van de verbetering 
van de etikettering van producten met 
allergenen, maar zei ook dat er zonder 
noodzaak geen waarschuwing op het 
etiket moet komen. 
Geert Houben, business line manager 
food safety van TNO bevestigde de laat
ste opmerking van Knulst. In zijn presen
tatie ging hij verder in op de wetgeving 
die in de maak is voor de zogeheten ‘may 
contain labelling’. “Een may contain
waarschuwing mag alleen gedaan wor
den als er sprake is van een onacceptabel 
risico”, zegt hij. “Als het risico nog accep
tabel is (door kans en ernst te berekenen) 
dan moet je geen waarschuwing geven 

omdat anders de voedselkeuze van con
sumenten te beperkt wordt of de waar
schuwing weinig indruk meer maakt.”

Nanotechnologie
Van Pap tot Pizza werd afgesloten met 
een lezing over nanotechnologie door 
Frans Kampers, research coördinator 
biotechnologie bij Wageningen UR. Hij 
liet een paar afbeeldingen zien van struc
turen van voedsel, van echt vlees en van 
‘vlees’ dat met hulp van nanotechnologie 
gemaakt was. “Zit de consument daar op 
te wachten?”, vroeg hij aan de zaal. 
Inhoudelijk, qua structuur, geen verschil, 
maar op een andere manier gemaakt. In 
dezelfde zin maakte hij echter duidelijk 

dat de ontwikkelingen rond nanotechno
logie in hoog tempo doorgaan en dat ook 
vanuit Wageningen Universiteit op deze 
techniek wordt ingezet als het om voed
selproductie gaat. “De onzekerheid zit 
hem nog in persistente nanodeeltjes die 
in het milieu terecht komen en waarvan 
we niet weten wat ze kunnen aanrichten. 
Maar de natuur is meester in de nano
technologie en de mens kan daar nog 
veel van leren.”

Congresverslag

‘Van Pap tot Pizza’ belicht rol 
voeding op ontwikkeling

Hans Kraak
H. Kraak is hoofdredacteur van Voeding NU

‘Als het risico acceptabel is, dan 
moet je geen waarschuwing 
op het etiket zetten’

Simone de Roos sprak over het alcoholgebruik onder 
jongeren.

Alle 12 monsters 
hagelslag bleken na 
onderzoek het melk-
bestanddeel caseïne 
bleken te bevatten, 
waarvan 6 het niet 
op het etiket vermel-
den.

Melkbestanddelen in pure hagelslag

Chocolade monster Caseïne (mg/kg)

Pure chocola

Geen waarschuwing

D1 2

A2 85

F1 222

E1 775

A1 (verdacht monster) 1500

A3 3015

H1 3 Pure chocola

‘Kan sporen van melk 

bevatten’

I1 88

I2 156

B3 53000

Melk chocolaH2 63000

I3 73000
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