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Wetenschap

Op 6 en 7 november 2003 werd in Amsterdam de door TNO Voe-

ding georganiseerde Tweede Internationale Nutrigenomics 

Conferentie gehouden. Deze conferentie, waaraan ruim 130 men-

sen uit 17 verschillende landen deelnamen, volgde al vrij snel op

de eerste editie van februari 2001 te Kijkduin. Dit riep het beeld

op van een zich stormachtig ontwikkelend nutrigenomics.

De verwachting dat nutrigenomics zich
snel ontwikkelt, werd tijdens de Tweede
Internationale Nutrigenomics Conferen-
tie bevestigd, zij het dat ook bleek dat
concrete toepassingen voor de voedings-
middelenindustrie op het terrein van voe-
ding en gezondheid nog niet direct bin-
nen handbereik zijn. Wel werd nu veel

meer dan tijdens de eerste conferentie
duidelijk dat de voedingswetenschap een
florissante groei te wachten staat.

Systems biology
De conferentie was ingedeeld in zeven
plenaire sessies, een doorlopende pos-
tersessie en drie parallelle discussiebij-
eenkomsten. Tijdens de plenaire sessies
werd door experts ingegaan op de state
of the art, de mogelijkheden die nutrige-
nomics biedt op het gebied van preventie
van ziekten, bevordering van gezond-
heid, de mogelijkheden van ontwikkeling
van optimale voeding op individueel
niveau (‘personilised nutrition’), en op
ethische aspecten.
Dr. Ben van Ommen en prof. dr. Jan van
der Greef van TNO en dr. Michael Müller
van Wageningen Universiteit lieten zien
dat Nederland een vooraanstaande posi-
tie heeft wat betreft de technologische
ontwikkeling en de inzet van de nieuwe
technologieën, inclusief bio-informatica,
bij het onderzoek naar de invloed van
voeding op het lichaam. Dat onderzoek

betreft verlaging van het risico op ziekte,
bevordering van gezondheid en de ont-
wikkeling van nieuwe biomarkers, vol-
gens de aanpak van systems biology (zie
kader). Deze aanpak maakt het mogelijk
om effecten van voedingsstoffen en
andere bioactieve voedingsbestanddelen
op het lichaam te meten, wat kan leiden
tot een verdere ontwikkeling van functio-
nele voedingsmiddelen. Die verdere ont-
wikkeling stagneert nu omdat weten-
schappelijke onderbouwing van gezond-
heidsclaims voor functionele
voedingsmiddelen lastig is vanwege het
gebrek aan gevalideerde biomarkers
waarmee de relatief kleine positieve
effecten van deze voedingsmiddelen op
korte termijn zijn te meten. Door middel
van de systems biology-aanpak kunnen
kleine, maar betekenisvolle, effecten op

gehele biologische systemen worden
gemeten.
Systems biology kan ook worden
gebruikt om in een zeer vroegtijdig stadi-
um van ziekte – lang voordat een ziekte
zich klinisch heeft geopenbaard – de
ziekte op te sporen aan de hand van
beginnende metabole abberaties in de
regelsystemen van het lichaam. Een der-
de toepassingsgebied van deze nieuwe
aanpak is het opsporen van nieuwe biolo-
gische actieve stoffen. Ten slotte kan sys-
tems biology ook uitstekend worden toe-
gepast om negatieve effecten van voe-
ding op de gezondheid op te sporen,
zoals bij de evaluatie van veiligheid van
nieuwe ingrediënten.

Personalised nutrition
Verschillende buitenlandse sprekers
gaven voorbeelden van de nutrigeno-
mics-benadering bij gezondheidsbevor-
dering en ziektepreventie. Die voorbeel-
den lieten nog geen duidelijke doorbra-
ken zien en illustreerden eigenlijk dat de
nieuwe wetenschap nog in kinderschoe-
nen staat. Andere sprekers, zoals dr.
Kornman van Interleukin Genetics (USA),
dr. Watkins van Lipomics Technologies
(USA) en dr. Langin van Inserm (Frank-
rijk), kwamen met voorbeelden op de ter-

Verdere ontwikkeling van functional
foods stagneert omdat onderbouwing

van gezondheidsclaims lastig is

Tweede Internationale Nutrigenomics Conferentie

Persoonlijke voeding over
vijf jaar in beeld

Nutrigenomics onderzoekt de invloed
van voeding en voedingsbestanddelen
op de cascade van expressie van
genen (‘transcriptomics’), de aan-
maak van eiwitten (‘proteomics’) en
de vorming van metabolieten (‘meta-
bolomics’). De recente ontrafeling
van het humane genoom (‘genetics’),
de beschikbaarheid van technieken
om genexpressie, eiwitten en metabo-
lieten te bepalen, en toepassing van
‘bio-informatica’ vormen samen de
‘systems biology’, waarin effecten
van voeding op gehele biologische
systemen kunnen worden onderzocht.

In de traditionele benadering, ook wel
aangeduid met de term ‘reductionis-
me’, wordt gekeken naar effecten van
voeding op een enkele biologische
parameter of meerdere biologische
parameters.
Toepassing van dezelfde technieken
als bij nutrigenomics, leidt in toxico-
logie tot ‘toxicogenomics’, in de far-
macologie tot ‘pharmacogenomics’
en in de microbiologie (o.a. fermenta-
tietechnologie) tot ‘microbiële nutri-
genomics’. Vooral deze laatste twee
gebieden zijn al wat verder in ontwik-
keling dan nutrigenomics.
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reinen van inflammatie (ontsteking), vet-
stofwisseling en vetzucht. Daarin werd
aannemelijk gemaakt dat de genetische
achtergrond een belangrijke rol speelt bij
de reactie op voeding en dat we niet ver
af zijn van de situatie dat voeding beter
kan worden afgestemd op het individuele
genetisch profiel.
Dat was dan ook het onderwerp van een
speciale sessie over personalised nutri-
tion. Daaruit bleek dat de overheersende
mening toch is dat het zeker nog vijf jaar
gaat duren voordat de kennis zo ver is
gevorderd dat personalised nutrition
mogelijk wordt. Daarbij is het wel de
vraag hoe je moet omgaan met de situ-
atie dat een voedingsmiddel dat voor de
een optimaal is, voor de ander misschien
juist ongewenst is.
Vooralsnog kan worden geconcludeerd
dat met het volgen van de huidige voe-
dingsadviezen voor de algemene bevol-
king nog veel gezondheidswinst valt te
behalen. Overigens zijn er natuurlijk wel
al langer bestaande concrete voorbeel-
den van voedingsadviezen, waarin reke-
ning is gehouden met het genetisch pro-
fiel van het individu. Meestal gaat het
daarbij om het ontbreken van een gen of
om het bestaan van een ‘single nucleoti-
de polymorphism’ (snip), waardoor de
aanmaak van een normaal functionerend
eiwit (enzym) is gestoord en aanpassing
van de voeding nodig is om gezondheids-
problemen te voorkomen. Voorbeelden
zijn deficiënties van galactokinase
(galactosemie), bètagalactosidase (lacto-
seintolerantie) en fenylalaninehydroxyla-

se (fenylketonurie). Bij het ontstaan van
veel ziekten die een relatie hebben met
het genoom, zoals obesitas en diabetes
type II, is echter sprake van een complexe
polygenetische oorzaak en niet van een
eenvoudige monogenetische oorzaak.

Communicatie
Een onderwerp tijdens het congres was
ook communicatie en educatie. Veel
mensen reageren met verontrusting als
gesproken wordt over genen. Gebruik
van het woord ‘nutrigenomics’ werd
daarom door verschillende sprekers afge-
raden. Het zou afschrikwekkend op con-
sumenten werken. De uitdrukking perso-
nalised nutrition wordt in dat verband
gemakkelijker aanvaard, zo meldde
mevrouw A. Jung van de European Food
Information Council in België op grond
van Europees onderzoek onder consu-
menten. Het woord ‘nutrigenomics’
houdt echter veel meer in dan louter het
afstemmen van voeding op het individu-
ele genetisch profiel. 

Ethiek
Ook de ethiek kwam tijdens het congres
aan de orde. Dr. D. Castle (University of
Gulph, Canada) wees er op dat kennis
over interactie tussen genen en voeding
consumenten confronteert met de com-
plexe materie van uitspraken in termen
van kansen op preventie van ziekten.
Daarbij is het onnodig en zelfs ongewenst
om kennis te hebben van het genetisch
profiel, zolang geen wetenschappelijke
consensus bestaat over de samenstelling

van de voeding die bij dat genetisch pro-
fiel past. Een ander aspect van ethiek is
dat vooralsnog slechts selecte welgestel-
de populaties zullen kunnen profiteren
van de nieuwe kennis, terwijl anderen, in
minder bedeelde omstandigheden, zich
nog moeten bekommeren om de hoeveel-
heid beschikbaar voedsel om te kunnen
overleven. Daarmee zal de kloof tussen
arm en rijk verder toenemen.

Variatie
Een van de beste voordrachten was die
van prof. J. Ordovas (Tufts University,
USA) over de voedingsaanbevelingen ter
preventie van cardiovasculaire ziekten.
Zoals bekend, blijken die aanbevelingen
niet voor iedereen hetzelfde effect te

hebben, wat samenhangt met verschillen
tussen personen in genetische constitu-
tie. Steeds beter kan variatie tussen per-
sonen in respons op voeding die is
bedoeld om het risico op hart- en vaat-
ziekten te verlagen, worden verklaard. 
Aan het einde van het congres schetste
prof. Bruce German (Nestle Research
Centre, Zwitserland/Universiteit van Cali-
fornië, USA) een rooskleurig beeld over
de toekomst van de voedingswetenschap
en de mogelijkheden die de ‘genomics
revolution’ zal bieden. De voedingsmid-
delenindustrie zal gretig gebruik maken
van de mogelijkheden om de voeding
beter te maken, maar het zal nog wel
even duren voor de eerste toepassingen
van nutigeniomics in de vorm van func-
tionele voedingsmiddelen met een
onderbouwde gezondheidsclaim
beschikbaar komen.
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Personalised nutrition, aanpassing van de
voeding om gezondheidsproblemen te voor-
komen, komt over vijf jaar in beeld. 

De voedingsmiddelenindustrie zal 
gretig gebruik maken van de mogelijk-

heden om de voeding beter te maken

Drie verschuivingen in
voeding
1. Meer afgestemd op het 

individu
2. Betere metabole regulatie

(gezondheidsbevordering)
3. Doeltreffende preventie van

ziekten.
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