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Voeding & Gezondheid

In het advies ‘Richtlijnen goede voeding 
ecologisch belicht’ geeft de Gezond
heidsraad antwoord op de adviesaan
vraag van voormalig Landbouwminister 
Verburg of het mogelijk is richtlijnen te 
geven voor een voedselkeuze die zowel 
gezond is als goed voor het milieu en de 
biodiversiteit. Om tot een antwoord te 
komen, analyseerde de Gezondheidsraad 
de wetenschappelijke literatuur over dit 
onderwerp en werd de internationale 
werkconferentie Healthy and sustainable 
diets gehouden.
“Het klopt dat er in de voorlichting over 
voeding langzaam maar zeker meer aan

dacht is gekomen voor de ecologische 
component”, bevestigt Daan Kromhout, 
vicevoorzitter van de Gezondheidsraad 
en aanbieder van het advies.
  
Afbakening
Voor de samenstellers van het advies was 
een belangrijke vraag hoe het onderwerp 
af te bakenen. De voedselketen, van  
primaire productie tot consumptie, en de 
relatie met gezondheid is een complex 
geheel. Waar haak je aan om te komen 
tot een gezond en duurzaam voedings
advies waar de consument ook wat aan 
heeft? “We zijn uiteindelijk uitgegaan van 
de Richtlijnen goede voeding en hebben 
die als een filter tegen een aantal duur

zaamheidsindicatoren gehouden, zoals 
de ecologie, biodiversiteit en het broei
kasgas. Om niet te verzanden in milieu
discussies, wat niet onze expertise is, 
hebben we een zo hoog mogelijk abstrac
tieniveau proberen aan te houden”, ver
telt Kromhout.

Ecologische én gezondheidswinst
De eerste kwalitatieve richtlijn die de 
Gezondheidsraad geeft en die zowel eco
logische als gezondheidswinst oplevert, 
is de vermindering van het gebruik van 
dierlijke voeding en een hoger gebruik 
van plantaardige voeding: minder vlees 
en zuivel, meer volkoren graanproduc
ten, peulvruchten, groenten en fruit.
De tweede richtlijn voor zowel ecologi
sche als gezondheidswinst betreft het 
verminderen van de energieinname bij 
een te hoog gewicht, vooral door minder 
nietbasisvoedingsmiddelen te gebrui
ken. Enerzijds kan het doorvoeren van 
deze richtlijn bijdragen aan het tegen
gaan van overgewicht, anderzijds zal er 
minder milieubelasting zijn doordat er 
minder afname is van geraffineerde pro
ducten. 

Gebruik van (vette) vis
De derde richtlijn levert mogelijk gezond
heidswinst, maar kan ecologisch nadelig 
zijn. Het betreft het gebruik van (vette) 
vis. Tot nu toe blijkt uit de adviezen van 
de Gezondheidsraad dat het goed voor 
de gezondheid zou zijn als Nederlanders 
twee keer per week vis eten, waarvan één 

keer vette vis. Nederlanders halen deze 
consumptie nu niet, maar zelfs nu staat 
de consumptie al op gespannen voet met 
de ecologie van zeeën en oceanen. “Deze 
conclusie betekent niet dat we als 
Gezondheidsraad automatisch de richt
lijn voor vis naar beneden zullen bijstel
len”, licht Kromhout toe, “maar bij de 
vaststelling van nieuwe richtlijnen gaan 
we met dit ecologische aspect wel meer 
rekening houden.” 

Voedselafval
De vierde richtlijn en conclusie die ecolo
gische winst oplevert maar waarvan een 
neutraal effect uitgaat op de gezondheid, 
is het verminderen van voedselafval.  

Nog veel onzekerheid
Kromhout benadrukt dat er nog veel 
onzeker is als het gaat om de relatie van 
een gezonde voeding en duurzaamheid 
en dat het zaak is uitspraken hierover 
nog in alle omzichtigheid te doen. Hij 
geeft daarbij het voorbeeld van de con
sumptie van rund, varkens of kippen
vlees. “Vanuit gezondheidsoogpunt zou 
een mager stukje rundvlees goed kunnen 
opwegen tegen een stuk varkens of kip
penvlees, maar vanuit milieuoogpunt, 
bijvoorbeeld wat landgebruik en broei
kasgasuitstoot betreft, is dit weer minder 
gunstig.”

Kunnen gezonde voeding en 

duurzaamheid hand in hand 

gaan? Deze zomer kwam de 

Gezondheidsraad met een 

antwoord.

Richtlijnen goede voeding 
ecologisch belicht

‘We hebben een zo hoog 
mogelijk abstractieniveau 
aangehouden’ 

Hans Kraak
H. Kraak is hoofdredacteur van Voeding NU.
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Het eten van peulvruchten levert zowel ecologische als gezondheidswinst op. 
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