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Het eten van veel, ook al is het gegarandeerd veilig, voedsel is

gevaarlijk. Overconsumptie staat op voet van oorlog met

gezondheid. Om zijn gezondheid veilig te stellen, hopt de con-

sument van hype naar hype. Langzaam groeit het inzicht dat een

manier van eten (voeding én tafelen) een manier van leven is.

Wie wil weten ‘wat ons over tien jaar te
wachten staat’ kijkt meestal naar de Ver-
enigde Staten. Veel trends en hypes die
via West-Europa de wereld veroveren,
beginnen in de VS. Sommige bieden geen

prettige vooruitzichten. Gelukkig hebben
we tien jaar om ons voor te bereiden en
maatregelen te nemen. Als een trend
Groot-Brittannië heeft bereikt, hebben
we nog twee jaar – het is nog niet te laat.

Na de zondvloed proberen we, net als de
Amerikanen trouwens, maar zij natuurlijk
iets eerder, ‘het tij te keren’.

Voedsel is gevaarlijk
Overconsumptie, en een van de gevaar-
lijkste gevolgen daarvan, overgewicht,
maakt dat het water ons nu aan de lippen
staat. Om de wereld te redden van vet-
zucht moeten zulke ingrijpende maatre-
gelen worden genomen dat ons, volgens
de Britse hoogleraar Food Policy Tim
Lang ‘voedseloorlogen’ staan te wachten.
Een van die oorlogen is die tussen voed-
sel en gezondheid.
Waarom worden voedselautoriteiten
opgericht? Volgens Lang om het vertrou-
wen in de overheid te herstellen en poli-
tieke schade door voedselschandalen te
voorkomen. Niet om het voedsel veiliger
te maken. De belangrijkste doodsoorza-
ken in Europa zijn hoge bloeddruk, hart-
en vaatziekten en kanker, niet het eten
van onveilig voedsel. Het werkelijke
gevaar van voedsel is niet de mogelijke
onveiligheid ervan, maar het voedsel zelf. 

Klinkt goed, voelt goed
Als consumenten met gezond verstand
weten we wat goed voor ons is: voldoen-
de groente, voldoende fruit, niet te veel
suiker, niet te veel vet, matig met alcohol
en stoppen of niet beginnen met roken –
of variaties daarop. Een meer toegespitst

advies of dieet moet, om werkzaam te
kunnen zijn, op z’n minst plausibel,
geloofwaardig klinken. Bij geloofwaar-
digheid spelen twee soorten kennis een
rol: kennis die van buitenaf wordt aan-
gereikt (wetenschap) en kennis die van
binnenuit komt (basiskennis, overtuigin-
gen, kunnen volgen van argumentatie,
intuïtie, gevoel).
De effectiviteit van kennis is beperkt.
Wetenschappelijk en intuïtief valt te
begrijpen dat vet voedsel een mens vet
maakt. Het lijkt daarom voor de hand te
liggen dat wie vet wil verliezen een ‘low
fat’-dieet volgt. Maar hoe langer iemand
op een vetarm rantsoen staat, hoe gevoe-
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‘Voedselautoriteiten worden
opgericht om politieke schade door
voedselschandalen te voorkomen’
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Anneke Ammerlaan: “Het
leuke van Slow Food en
slow carb is dat ze elkaar
op een natuurlijke manier
ontmoeten.”
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liger hij wordt voor de argumenten van,
bijvoorbeeld, Atkins: veel vet en weinig
koolhydraten, want dan ‘leert’ het
lichaam eindelijk eens vet verbranden.
Het consumeren van vet geeft fysiolo-
gisch een goed gevoel, een plausibele
argumentatie valt psychologisch goed.

Langzaam is trend
En zo volgen de hypes elkaar op. Trend-
watcher Anneke Ammerlaan maakt
onderscheid tussen trends en hypes.
“‘Low fat’ en ‘low carb’ zijn duidelijk
hypes”, zegt Ammerlaan. Een hype duurt
niet zo lang, hooguit een paar seizoenen,
en wordt gestuurd door media, celebri-
ties, popcultuur, et cetera. Een hype over-
schrijdt zelden demografische grenzen.
Een trend duurt minstens tien jaar.
Trends worden gestuurd door waarden en
leefstijlen. Een trend is toegankelijk voor
grote groepen mensen en vraagt weinig
aanpassing in gewoonten, tijd of geldelij-
ke investeringen.
“Dé trend voor de komende tien jaar”,
zegt Ammerlaan, “is ‘slow carb’. Atkins is
low carb: laag in koolhydraten. South
Beach is slow carb is: langzame koolhy-
draten. Slow carb is ook: zo min mogelijk
geraffineerd voedsel eten. Hoe geraffi-
neerder een product, hoe hoger de glyce-
mische index en hoe minder het is aan te
raden. Door slow carb te eten, verdwijnt
de fysiologische behoefte aan tussen-
doortjes. De psychologische behoefte aan
snacken wordt dan pas goed voelbaar.”

Gastronomisch erfgoed
Een andere belangrijke trend is ‘Slow
Food’. Deze consumentenbeweging
begon in juli 1986 in het Italiaanse Bra in
de regio Piemonte als een protest tegen
de vestiging van de eerste McDonald’s in
Rome op de beroemde Spaanse Trappen.
De officiële oprichting gebeurde drie jaar
later, in de Opéra Comique in Parijs waar
Carlo Petrini als president werd gekozen.
Slow Food is tégen standaardisatie en
vóór diversiteit: diversiteit in smaken,
diversiteit in bereidingswijzen, en biodi-
versiteit. Genieten aan tafel is belangrijk.
De leden van Slow Food, nu zo’n 80.000 in
100 landen, zijn ook tégen de kant-en-
klaarhap en vóór uitgebreid koken en
lang tafelen. Zij proberen hun doelstellin-
gen te realiseren door kennis te verzame-
len van culturele eettradities, authentieke
ingrediënten, ‘vergeten’ groenten, et
cetera, en die door te geven. In oktober
2004 werd in Pollenzo, in de provincie
Parma, de Gastronomische Universiteit

opgericht, de eerste in zijn soort.
Slow carb staat voor gezond, Slow Food
voor genieten. Maar ook: slow carb gaat
net als alle andere diëten over voedings-
stoffen, terwijl Slow Food over een manier
van leven gaat. Het is de ambitie van elk
dieet om een leefstijl te worden.
Volgens Anneke Ammerlaan moet dat
mogelijk zijn: “Het leuke van Slow Food
en slow carb is dat ze elkaar op een
natuurlijke manier ontmoeten. Eet je echt
Slow Food dan eet je ook veel ongeraffi-
neerd met veel producten die van nature
een lage glycemische waarde hebben.”

Persoonlijk advies
Onder leiding van hoogleraar Voeding en
Epidemiologie Pieter van ’t Veer worden
aan Wageningen Universiteit de moge-
lijkheden onderzocht voor geïndividuali-
seerde voedingsadviezen. Het project
heet ‘My Food’. Een persoonlijk voe-
dingsadvies moet in de eerste plaats
gezond zijn, maar moet daarnaast aan-
sluiten bij individuele voedingsgewoon-
ten.
My Food is bedoeld voor consumenten
die geen gezondheidsproblemen heb-
ben, maar wel willen weten of en hoe zij
hun eetgewoonten kunnen verbeteren
om ook gezond te blíjven. Met dat doel
wordt het individuele voedselkeuzege-
drag nagegaan. Hieraan kunnen medi-
sche gegevens worden toegevoegd en in
de verre toekomst wellicht gegevens over
de erfelijke aanleg. Op basis van deze
gegevens kan een persoonlijk voedings-
advies worden gegeven. Uiteindelijk zou-

den deze adviezen moeten worden
gericht op bewustwording van gedrag
van individuele consumenten in concrete
situaties. “Bewustwording is een must”,
aldus Van ’t Veer.
Vervolgens wordt het boodschappenlijst-
je structureel aangepast aan de individu-
ele leefstijl. Maar een gezond bood-
schappenlijstje alleen werkt nog niet.

Van ’t Veer: “Mensen plannen weliswaar
met hun gezonde verstand, maar kiezen
in de winkel of de kantine toch vaak met
hun gevoel. We zouden boodschappen-
lijstjes in mobieltjes kunnen inbouwen
en deze (wireless) koppelen aan streep-
jescodes van producten. Op die manier
kan de consument signaaltjes ontvangen
die hem bewust maken van keuzes die hij
eigenlijk liever anders maakt.” 

Omdraaiing keten
Halverwege de vorige eeuw werd alles op
alles gezet om de honger de wereld uit te
bannen. Dat project is zeer geslaagd en
in zijn succes zelfs doorgeschoten. De
aandacht verschuift nu van de productie-
kant van de keten naar de consumptie-
kant. Wetenschappers, beleidsmakers en
een kleine voorhoede van tegendraadse
consumenten zijn zich van die omdraai-
ing bewust. Nu de producenten en overi-
ge consumenten nog.

Désirée van Hattum

Het is de ambitie van elk dieet om een
leefstijl te worden

Pieter van ’t Veer:
“Bewustwording is een
must.”
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