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Management

Het is de hoogste tijd om iets aan de epi-
demie van welvaartziekten als overge-
wicht en diabetes te doen. Rob Dortland,
directeur Voeding en Gezondheidsbe-
scherming bij het ministerie van VWS: “In
Nederland zijn we onderweg van tien
naar twintig procent te dikke mensen en
in de VS loopt het percentage zelfs rich-
ting dertig. En dat terwijl overgewicht
onze gezondheidszorg nu al vijfhonderd
miljoen euro per jaar kost en diabetes
vierhonderddertig.”
Onder leiding van Aalt Dijkhuizen, voor-
zitter van de Raad van Bestuur van Wage-
ningen UR, verdedigden vier sprekers
een oplossingsrichting. Die varieerde van
het geven van publieksvoorlichting en
tailor-made advies tot het aanbieden van
gezonde producten en een integere
omgang met productie en consumptie.

Voorlichting
Dortland ziet publieksvoorlichting als
een basisinstrument: “We moeten
komen tot een attitudeverandering zoals
bij roken. Overgewicht moet sociaal en

‘Overheid is regisseur in strijd
tegen welvaartsziekten’

Willen we gezonde voeding

weer tot goede gewoonte

maken, dan moeten alle partij-

en daaraan meewerken – van

bedrijfsleven, overheid en

maatschappelijke organisaties

tot consument, horeca en

wetenschap. De overheid moet

daarbij plaatsnemen op de

regisseursstoel. Dat was de

boodschap tijdens het Maat-

schappelijk Café ‘Gezonde

voeding in 2010: tailor-made of

traditioneel’ op 29 januari

2004.

Na afloop van de presentaties namen de
aanwezigen deel aan een Lagerhuisdebat
met stellingen als ‘Voedingsvoorlichting
moet plaatsvinden onder leiding van de over-
heid’ en ‘Sancties tegen ongezond eetgedrag
zijn wenselijk’. Deze stellingen brachten gro-
te verschillen van mening aan het licht en
veroorzaakten een pittige discussie. 
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politiek een beetje incorrect worden.”
Hij benadrukte dat de overheid hierbij de
hulp nodig heeft van bedrijfsleven en
retail. “Gezonde voeding moet toeganke-
lijker worden gemaakt, bijvoorbeeld via
verruiming van het aanbod in schoolkan-
tines en bedrijfsrestaurants. Zo kan de
consument een verantwoorde keuze
maken. En via voorlichting en marketing
moet gezonde voeding meer worden aan-
geprezen.”

Industrie
De voedingsmiddelenindustrie kan en wil
helpen het overgewicht terug te dringen
en is ook bereid daarin te investeren,
aldus Theo Ockhuizen, voorzitter van de
VAI-commissie “Verantwoord Gewicht’.
“Wij hanteren het motto van de World
Health Organization ‘make the healthy
choice, the easy choice’.”
Voor de preventie van overgewicht bete-
kent dat de ontwikkeling van innovatieve
producten, het aanbieden van een breder
assortiment en het zorgdragen voor ver-
antwoorde reclame en voorlichting.
“Denk aan energiebeperkte voedings-
middelen, betrouwbare en gemakkelijk
beschikbare productinformatie en klei-
nere portiegroottes”, illustreert Ockhui-
zen. Andere voorbeelden zijn het stimule-
ren van bewegingsprogramma’s en de
ontwikkeling van codes voor de zelfregu-
lering van kinderreclame. Dit voorjaar
komt de VAI met een beleidsdocument
met daarin de plannen van de levensmid-
delenindustrie.
Volgens Ockhuizen is de Nederlandse
voedingsmiddelenindustrie goed in staat
tot maatregelen, omdat zij beschikt over
een grote innovatiekracht. Dat is mede te
danken aan de goede infrastructuur in
ons land. “Behalve sterke industriële,
universitaire en contractonderzoekslabo-
ratoria zijn er vruchtbare samenwer-
kingsverbanden tussen wetenschap en
bedrijfsleven, zoals Wageningen Centre
for Food Sciences (WCFS) en Wagenin-
gen Food Valley.”

Voedingsadvies
Pieter van ‘t Veer, hoogleraar Humane
Voeding en Epidemiologie aan Wagenin-
gen UR, vindt dat de consument de
industrie moet kunnen aanzetten tot de
ontwikkeling van ‘tailor-made’ producten
én advies. Voedingsadviezen zijn volgens
hem alleen effectief als ze zijn gericht op
het individu. “Publiekscampagnes en
informatie over voedingswaarde zijn niet
in staat de voedselkeuze van de consu-

ment te beïnvloeden. Dat komt doordat
ze cognitief van aard zijn en niet aanslui-
ten bij de belevingswereld van het indivi-
du.”
Van ‘t Veer noemde drie bouwstenen
voor een tailor-made voedingsadvies. Op
de eerste plaats moeten consumenten
een juiste indruk krijgen van hun voe-
dingsgewoonten. Producten moeten aan-
sluiten op de persoonlijke gezondheids-
situatie.
Op de tweede plaats is straks via geno-
mics de individuele gevoeligheid voor bij-
voorbeeld een hoog cholesterolgehalte te
meten. Mensen kunnen dan in een vroeg
stadium zelf hun gezondheidsrisico’s
vaststellen en een voor hen geschikt voe-
dingspatroon bepalen.
Op de derde plaats moet informatie aan-
sluiten bij de voorkeuren van consumen-
ten. “Dat werkt beter dan de huidige
‘claimgerichte’ productbenadering”,
aldus Van ‘t Veer. De hoogleraar verwacht
dat door de opkomst van ‘tailor-made’
advies het accent zal verschuiven van ver-
antwoorde voedingsproducten naar een
verantwoord voedingspatroon.

Gezond?
Hans Geluk, directeur van consumenten-
vereniging Goede Waar & Co, stelde in
zijn presentatie het begrip ‘gezonde voe-
ding’ aan de kaak. Hij benadrukte dat we
verder moeten kijken dan effecten op ons
lichaam. “Volgens ons kan een product
alleen gezond zijn als het ook gezond is
voor de wereld. Omgekeerd blijkt een
product dat ongezond is voor het
lichaam, vaak ook ongezond voor de
wereld”, aldus Geluk. Zo leidt de con-
sumptie van fast-food niet alleen tot
overgewicht, maar ook tot een hoger
energieverbruik en meer milieuvervui-

ling. “Het toenemende aantal fast-food-
ketens leidt tot een vraag naar grote hoe-
veelheden gelijksoortige grondstoffen
die we uit verre landen moeten halen en
dat betekent extra transportkilometers.”
Als tweede voorbeeld noemde Geluk
groente en fruit, waarbij wettelijke nor-
men voor resten van bestrijdingsmidde-
len regelmatig worden overschreden.
Een integrale aanpak is de sleutel. Dat
betekent dat ‘gezonde voeding in 2010’
alleen realiteit kan worden indien alle
partijen meewerken. Ockhuizen: “Een
gezond assortiment ontwikkelen heeft
alleen zin als horeca en verkooppunten
meedoen en als de consument zijn ver-
antwoordelijkheid voor een gezonde leef-
stijl neemt.”
Aan de andere kant moet de industrie
openstaan voor individuele wensen van
de consument. Volgens Geluk moet de
industrie bovendien openheid van zaken
geven en innoveren in integriteit. Daar-
naast zou de overheid normen moeten
stellen aan integriteit, bijvoorbeeld voor

dierlijke productie. “Alleen dan kunnen
consumenten een verantwoorde keuze
maken.”

Overheid
Alle aanwezigen waren het er over eens
dat de overheid de aangewezen regisseur
is om gezond voedsel weer ‘gewoon’ te
maken. “Zij moet het lef hebben de pat-
stelling tussen producent, overheid en
consument te doorbreken. Want de con-
sument vertrouwt op de overheid en gaat
er vanuit dat een product niet schadelijk
is voor mens, dier en milieu”, motiveert
Geluk.
De overheid moet partijen bijeen bren-
gen en kaders schetsen waarbinnen men
kan opereren. Eventueel zou zij ook
financiële sancties kunnen nemen tegen
ongezond eetgedrag. Maar hierover lie-
pen de meningen tijdens het aansluiten-
de Lagerhuisdebat uiteen: aan de ene
kant bestaan dergelijke sancties al voor
alcohol en roken, aan de andere kant is
het moeilijk te bepalen wat (on)gezond
eetgedrag is. Hoe dan ook, de overheid is
bereid de kar te trekken. “Doet iedereen
mee, dan accepteren wij graag de regis-
seursrol”, aldus Dortland.
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Maatschappelijk Café
Onder het motto ‘Is dit vooruit-
gang?’ organiseert Schuttelaar &
Partners dit jaar een serie Maat-
schappelijk Cafés over duurzame
innovaties. Want innoveren bete-
kent keuzes maken. Behalve het
thema ‘Gezonde voeding in 2010:
tailor-made of traditioneel?’
komen nog aan bod op 10 maart
‘Name and shame: publiek recht
of publiekelijke schande?’ en op
20 april ‘Innovatief agrarisch
ondernemen: productiepark of
platteland?’

Overgewicht moet sociaal en politiek
een beetje incorrect worden


