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‘Wetenschap en beleid rondom een gezond 
voedingspatroon’
Deze uitgave van Voedingsmagazine is geheel 
gewijd aan het symposium ‘Wetenschap en  
beleid rondom een gezond voedingspatroon’ 
dat de NZO op 21 november organiseerde.  
Voedingsbeleid en wetenschap zijn nauw met 
elkaar verbonden en daarom wilden we met  
dit symposium  beleidsmakers op de hoogte 
brengen van recent wetenschappelijk onder-
zoek en wetenschappers meer inzicht geven  
in de keuzes waarop het voedingsbeleid is  
gebaseerd. Zo kunnen we samen met gezond-
heidsprofessionals in het veld de krachten  
bundelen bij het streven naar een gezonder 
voedingspatroon voor mensen in ons land. 
Het symposium opende met een presentatie 
van Dr. Sabita Soedamah-Muthu (WUR) van 
haar onderzoek met meta-analyses naar melk 
en zuivelproducten en het risico op cardiovas-
culaire ziekten en diabetes type 2. Dr. Diewertje 
Sluik (WUR) gaf vervolgens een toelichting op 
de nutriëntendichtheid van basisvoedingsmid-
delen met een nieuwe methode á la 
Drewnowski. Als derde wetenschapper beant-
woordde Laura Bouwman (WUR) de vraag 
waarom sommige mensen wél gezond eten en 
andere niet. 
Vanuit de overheid waren Dr. Matthijs van den 
Berg van het RIVM en Dr. Henk Reinen van het 
ministerie van VWS aanwezig. Preventieve  

 
maatregelen kosten de overheid veel geld en 
Dr. van den Berg, Hoofd afdeling Preventie en 
Voeding, gaf daarom een kijk op onderzoek 
naar kostene�ectiviteit. Natuurlijk kon Dr. 
Henk Reinen van ministerie van VWS niet  
ontbreken met zijn visie op het Nationaal Pro-
gramma Preventie dat volgens Reinen van ons 
allemaal is! Tot slot gaf Karine Hoenderdos van 
PuurGezond  haar frisse kijk op de keuzemoge-
lijkheden voor gezond eten binnen de Richtlij-
nen Goede Voeding. 
Tussen de presentaties door zorgde dagvoorzitter 
Joost Hoebink ervoor dat de sprekers samen met 
het publiek in discussie gingen. Onder het motto  
‘Wie nooit van standpunt is veranderd, heeft zel-
den iets geleerd’ werden in een carrouseldebat 
de stellingen verdedigd ofwel aangevallen. Dit 
zorgde voor veel enthousiasme, creativiteit, 
gretigheid en zo nu en dan ook hilariteit. Op 
pagina 22 vindt u een foto-impressie van het 
debat, met toelichting en lovende woorden van 
Joost Hoebink.  

Kortom: een symposium met enthousiaste  
sprekers en een bevlogen publiek. Ik wens u 
veel leesplezier!

Prof dr Gert Jan Hiddink,
Hoofdredacteur VoedingsMagazine 
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