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daarvan uitsluitend in de voeding te zoeken.
En dus ook de therapie! Het is duidelijk dat
onze huidige voeding mede van invloed is op
het ontstaan van tandcaries, vetzucht, suiker-
ziekte en hart. en vaatziekten, Maar dat
betekent nog niet dat vet als zodanig de
boosdoener is, Door Finse houthakkers wor.
den bijvoorbeeld grote hoeveelheden vet ge-
geten, maar die hebben dat hard nodig vanwe-
ge hun intensieve arbeid, Toch is het bloed.
cholesterolgehalte van deze mensen niet ho.
ger dan dat van de overige bevolking, Vet als
zodanig behoeft dan ook niet schadelijk te zijn
en dat geldt eigenlijk voor alle natuurlijke
voedselbestanddelen.

Er ls te veel

De huidige voetlingsproblematiek heeft dan
ook vooral te maken met ons voedingspo-
troon, Er is te veel, zowel vnn het onnodige nls
ook van het nodige, en we maken niet altijd op
de juiste manier gebruik van het te overvloedi-
ge aanbod, Dat kan betreurd worden, maar
het is wel een realiteit, Onze huidige voeding
is grotende'cls bepaald door de ontwikkeling
der maatschappij, I"let karakter vun lanclbouw
en veeteelt is in de loop der tijd duidelijk
veranrlerd: van ambachtelijkheid nnlr indu-
strie, Bepaalde vormcn van dc huidigc' agro-
technie k zijn soms zclfs niet mc.cr llrnd-gcbon-
den (mestkalvercn, lcgbatterijcn) e n dlirrrloor
is dc rclulie met het nrrturrrlijke milir..tr volko-
men vcrbroken,
I)rrt hceft cr toc ge lcirl dat tloor dc jirre n hecn

ons vocdsel relalicf gocdkopcr is geworden,
Drrt heeft er cchter tevcns loc geleid dirt,
tencinclc dal voe(lsel goedkoop tc kunnen
proclrrccren, ge bruík wordt gemirirkl vlrn irl of
niet noodzirkelijke . maur in crlk gevirl mintL'r'

J, Zuul ( 1937) sludeerde genecskunde uun dt
R/j/isrrni uersite lt t e U I re chl, H u i s art Í e n p rekt i ik.
Bedr\ls$eneeskunde. Sinds 1973 wrhontlen uun het
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prettige hulpmiddelen als pesticiden en herbi-
ciden, Daardoor is produktie op grote schuul

mogelijk, hoewel soms op wel wat te grote
schaal getuige het vrij frequent doordraaien
van land- en tuinbouwprodukten op veilin*een,

Het lijkt vooralsnog niet waarschijnlijk dat de

doorsnee-consument afstand zou rvillen doen
van dit finnnciële voordcel ten gunste vitn
alternatieve (contuminant-vrije) produktr.n,
En ete voedingswetenschap zal met dat gsge-

ven rekening moeten houden bij tor,.kom'tig
onderzoek.
Hoewel het voedsel goedkclpc'r is geu'trrtlen.
wordt altijd nog20%.van lret nulionirh.. inkcr-
men besteed aan eten en drinks.n, \/ocdins is

binnen het mlatschuppelijk bt.stel tlln ollk
e.en belrrngrijke flctor,

Vocdingspatronen

Binnen hr,.t voedingspirtroon ziin cr. r'otrrul rL,'

Iuiltstc 20 jiutr, eluirlelijk vcrschuivingen
mclkbrrar. Hcl vor.dsc'lplkket dat dc. huidigr'
srrpermirrkl de consurncnt unnhierlt, hccf t

dtridclijk e.r.n lrnrls'rc. sirmenslelling dirn r.lut

virn tlc' vlocgcrc krrridcnier', [,.r is n]er.r l'trrur.
t ic; tonlirlcn witrcn ecn J.§ jitnl gclc'rlen nr)g e sn
tlrrirlelijk luxc rrrlikel teruijl nu zelfr rle
ruvocirrlo ee n be tuirlhitrr prtrrlrrkt ir geuortle n

I)rrt is dirn wcl lcn kostc gcgirlrn r'.rn rmiurk cn
lrwirlitcit.

Voeding en gezondheid: knelpunten in het
voedingsonderzoek

Er be staat etn verbantl tt,.s.§c,l voeding en Sqci.orttlheid. Mcestal gttal lrcl ()m ee n
negaticve invloed. Een positicf v<'rbund zoals v'cl tens tloor cle reclame worclt lleclaimtl
lijkt veeInroeilijÀcr lasl tc ,sÍc'llcn,

Itt onderstaand urtikel n'ordt getrut'lti uuu te geren y'ut hel doel is t,an
voetlingsottderioek - gezien binnen lrct katler van tle relatic voeding-gezonclheid * en
l'aar op dut gebiecl knelpunten liggen, Dat blijken er nog vcle te zijn, nrcde yeroorzuctkt

tloor veranderingen in het voeclittgsltatroon, Gepleit wordt yoor een coiirdinutie van het
get' onderzoeksp(rtentieelen hel stellenvanonderzoeksprioriteiten.

Inleidlng

De titel 'voeding en gezondheid' wijst op het
bestaan van een onderlinge relatie in die zin,
dat voeding een invloed zou kunnen uitoefe-
nen op de gezondheidstoestand. Meestal be-
treft dit een negatieve invloed: scheurbuik
was tot het eind van de l8e eeuw in Nederland
een volksziekte doordat de vocding te weinig
vitamine C bevatte, Pas toen de aardappel
gemeengoed werd, kwam daaraan een einde.
De huidige voedingswetenschap is inmiddels
zo ver ontwikkeld, dat die negarieve effecten
wel bevredigend kunnen worden vastgesteld,
Een positieve invloed van voedingsmiddelen
op de gezondheidstoestand, zoals wel ge-
claimd door de industrie ('beterham') of door
voorstanders van alternatieve voeding ('in-
ne' kwaliteit') lijkr echter moeilijker aan
te r--.-O,

Doordat de wetenschap in staat was om vast
te stellen wat het effect was van tekorte n in de
voeding ('def icienties'), werd het mogelijk om
die eventuele tekorten objectief aan te tonen
en de geëigende maatregelen te nemen (b.v.
jodering van zout), In het algemeen kan dan
ook worden gesteld dat, althans in de Wester-
se landen, die grove voedseldeficienties geen
belangrijke rol meer spclen,

Overdadig

Integendeel, tegenwoordig baart juisr een te
overdadige voeding zorgen, Met name het
onevenredig grote aandeel dat vet cn suiker
(samen verantwoordelijk voor ongeveer 60%,

van onze calorische opname) in de voecling
innemen, geeft reden tot ongerustheid. De
term 'beschavingsziekten' valt dan rrl spoedig
en vaak bestaat de neiging om dc oorzairk
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Daarnaast neemt echter de voedseltechnolo-
gie een steeds belangrijker plaats in. De
instant-puree en dito pizza, de voorgekookte
rijst, panklare vissticks, vluggort en snel-
kookmacaroni, braadpandiners, vlug klaar
menu's en kant en klaar maaltijden nemen
zoveel schapruimte in beslag dat er nauwe-
lijks plaats overblijft voor de reeds langer
bekende, niet-voorbehandelde produkten. De
voedselproducenten, van boer tot winkelier,
zouden bedrijfseconomisch gezien ook on-
verstandig handelen door niet tegemoet te
komen aan de instant-instelling van dc consu-
ment. Dat daarbij de 'wensen' van de consu-
ment ook wel gekanaliseerd worden via bij-
voorbeeld televisiereclame waar 40 à 5lVovan
de spots betrekking hebben op eten of drinken
' enigerlei vorm is ook te begrijpen. Immers,

voedselpakket van de bevolking in zijn
totaliteit is een vrijwel vaststaande grootheid
en vergroting van het aandeel daarin kan
alleen plaats vinden ten koste van de concur-
rent.

Voedlngswetenschap

De verschuiving van het voedselpatroon kun-
nen we weliswaar betreuren, maar niet meer
dan dat. Belangrijker is dat, terwijlde voed-
selwetenschap (de technologie) zich de afge-
lopen jaren sterk heeft ontwikkeld, dat niet
het geval is geweest met de voedingsweten-
schap, Deze is nog steeds, overigens niet
alleen in Nederland, een arme assepoester
temidden van de overige, met meer financiële
steun bedeelde wetenschappen. In Nederland
bestaat slechts één normale leerstoel in de
voedingswetenschap (Landbouwhogeschool

geningen), terwijl daarnaast zowel de

--idse als de Amsterdamse universiteit een
bijzondere leerstoel bezitten, Het potentieel
aan onderzoekers en de voor voedingsonder.
zoek beschikbare budgetten zijn ten enemale
onvoldoende om zelfs belangrijke vragen te
beantwoorden,

Gezien de sterke veranderingen in het voe.
dingspatroon, de groter wordende invloed van
de technologie op onze voeding en de toene-
mende belangstelling voor voedingsvraag-
stukken bij bijvoorbeeld consumentenbelan-
gengroepen lijkt uitbreiding van het voedings.
onderzoek een dringende noodzaak,
Voedingsonderzoek, gezien in relatie tot de
invloed van de voeding op de gezondheid,
dient darrbij te worden onderscheiden van
technologisch voedselonderzoek. Stimulering
van de laatstgenoemde soort onderzoek lijkt
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uitstekend door de industrie te kunnen gebeu-

ren, b.v. getuige de ontwikkeling van de
meervoudig onverzadigde vetzuren.
De ontrvikkeling van de voedingswetenschap
is een geleidelijke geweest. Daarbij zijn enke-
le fasen te onderscheiden. De eerste stap is
geweest het onderkennen van het belang der
zogenaamde macro-nutriënten in onze voe-
ding: eiwitten, vetten en koolhydraten. De
volgende fase werd gekenmerkt door het
onderzoek naar de zogenaamde micro-nu-
triënten, met name de vitamines. Uit die
onderzoekingen is een vrij afgerond inzicht
ontstaan betreffende de samenstelling van
onze voeding en de functie der diverse be-
standdelen daarvan. De fase waarin de voe-
dingswetenschap zich thans bevindt, wordt
gekenmerkt door twee ontwikkelingen. Ener-
zijds is er een uitbreiding van kennis door de

verdergaande onderzoeksmogelijkheden, on-
der andere over de werking der zogenaamde
spore-elementen, Anderzijds is er tegenwoor-
dig onderzoek naar de effecten die het gevolg
zijn van de veranderingen van ons voedsel en
onze voedingsgewoontenl bijvoorbeeld de
relatie tussen het overmatige vet. en suikerge-
bruik en het optreden van hart- en vaatziek.
ten, de vermeende gevolgen van het geringe
ruw vezel-gehalte van de huidige voeding en
de bestudering van de toxicologische aspec-
ten van de voeding,

Uit de brede scala van onderwerpen blijkt wel
dat voedingswetenschap niet zozeer een puur
analytisch gebeuren is, doch veeleer een
synthese van diverse disciplines, Daarbij spe-
len zowel de chemie en biochemie, de fysio.
logie, klinische en sociale geneeskunde, toxi-
cologie, economie, epidemiologie en gedrags-

wetenschappen (om er slechts enkele te noe.
mcn) een rol, Een dergelijke multidisciplinai-
re benadering kan leiden tot cen vervaging van
doelstelling en methodieken, indien daarbij
niet een zekcre zelfdiseipline wordt betracht,
Anelerzijds bestaat het gevaar ven het star
blijven vasthouden nan verouderde concep.
ten cn methodieken, wnarop onder andere
door Hall (l) is gewezen,

Binnen het gebiecl van de voedingsweten-
schap kan onderscheid gemaakt worden tus-
§en:

l. primaire voedingswetenschap (basic nutri-
tion), welke zich met het onderzoek bezig
houdt;

2. toegepaste voedingswetenschap (applied

nutrition), die zich bezighoudt met de

toepassing van de resultaten van dat on-
derzoek.

Een dergelijke tweedeling is bij vele weten-
schappen te maken, maar bij voedingsonder-
zoek is het onderscheid lang niet altijd even
duidelijk. Daarom lijkt de indeling van het
onderzoeksveld, zoals in tabel I voorgesteld,
een beter inzicht te geven in de diverse
deelgebieden.

Tabel 1.

Voedingsonderzoek
l. Fundamenteelonderzoek
2. Klinisch voedingsonderzoek
3. Voedingsonderzoekin engere zin

a. Epidemiologisch voedingsonderzoek
- Beschrijvendeepidemiologie
- Onderkennendeepidemiologie

b. Voedingsbiologie
c. Gedrags- en motivatie-onderzoek

Het lundamentele onderzoek is niet direct
gericht op cen bepaalde toepassing, doch
eerder op uitbreiding van kennis, bijvoor.
beeld onderzoek naar de werking van insuline
op cellulair niveau, Dergelijk onderzoek, hoe-
wel uiteraard van belang voor de gehele

voedingswetenschap, valt toch wel buiten het
bestek van dit artikel.

De tlinische voedingsvetenschap (clinical nu-
trition) wordt door diverse auteurs verschil.
lend godefinieord, Wij vatten h€t op als het
voedingsonderzoek binnen het gebied van de

klinische geneeskunde, dat wil zeggen gericht

op een bepaald ziektebeeld of de behandeling
van de individuele patiënt, Dat omvat dus
zowel de diëtetiek (behandeling met voedings-
voorschriften) als de veranderingen in de

stofwisselingsmechanismen bij bepaalde
ziekten, Ook rtit onderzoeksgebied lcvert
vsak waurdevolle resultuten voorrde voe.
dingswetenschap op, juist omrlut voeding en
gezondheid hier ec,n nauwe relatie vertonen,
maar lijkt eveneens wot buiten het bestek van
dit artikel te vnllen,
Uiteraard zijn er raakpunten tussen klinische
voedingswetenschap en voedingsbiologie.
Ook voedingskundigen houden zich bezig met
condities als vetzucht en hypercholesterolae-
mie (verhoogd cholesterolgehalte van het
bloed), Waar echter bij het klinisch voedings-
onclerzoek de voeding vooral wordt bekeken
vanuit de patiënt (de relatie zíekte-voeding),
richt de voedingsbiologie vooral haar aan-
dacht op mogelijk positieve' en negatieve
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effecten van de voeding (de relatie voe-
ding-gezondheid). Waar de voedingskundige
zijn aandacht richt op hyperchole sterolaemie
en vetzucht bij de normale bevolking, be-
weegt zich dat meestal op de grens van
normaal en afwijkend. Bovendiengebeurt dat
dan binnen een kader waarbij wordt getracht
te onderzoeken welk deel van de bevolking ,at

risk' (of vermeend 'at rísk') is en in hoeverre
het zinvol is om te trachten de voeding van die
risicogroepen bij te sturen,

Onder voedingsontlerzoek in engere zin valt
naar onze mening het toepassen van afgeleide
methoden en technieken uit andere weten-
schappen (statistiek, chemie, fysiologie enz,)
op voedingsvraagstukken. En soms ook het
ontwikkelen of aanpassen van nieuwe onder-
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zoeksmethoden; met andere woorden toege-
past wetenschappelijk onderzoek als basis
voor allerleí maatre ge len op het gebied van de
volksgezondheid,
Methodologisch kan dar onderzoeksgebied
als volgt worden verdeeld:

- epidemiologisch voedingsonderzoek ;

- biologisch voedingsonderzoekl

- gedrags. en motívatieonderzoek,

Het is langzamerhand duidelijk geworden dat
onderzoek naar het voedingsgedragbijzonder
belangrijk is: 'waarom eet men wat', De op cte

voeding gerichte onderzoeksmethodieken
staan nog in de kinderschoenen en dienen
verder ontwikkeld te worden, Nog moeilijker
is de volgende stap: de beïnvloeding van het

voedingsgedrag. De ervaring met het sigaret-
ten roken stemt niet hoopvol. Toch worden,
onder andere binnen het kader van de GVO
(gezondheidsvoorlichting en -opvoeding) po-
gingen in deze richting aangewend.

Het epidemiologisch voedingsonderzoek
houdt zich bezig met het verzamelen van
gegevens van grotere groepen uit de bevolking
om te trachten daarin enige systematiek te
onderkennen en gegevens over de gezond.
heidstoestand van de bevolking, voorzover
bepaald door de voeding, te achterhalen,
Daarbij kan onderscheid gemaakt worden
tussen de beschrijvende (descriptieve) en de
o nd erkenn e nde (cognitieve) epidemiologie.
De beschrijvende voedingsepidemiologie
heeft zowel betrekking op onderzoek naar de
voedingstoestand van de bevolking als op
onderzoek naar de voedselconsumptie, In een
recent rapport (2) zijn de gegevens over het
onderzoek naar de voedselconsumptie van
diverse Nederlandse bevolkingsgroepen ge-
durende de Iaatste 25 jaar geïnventariseerd,
Daarbij komen de auteurs tot de conclusie dat
de vraag 'wie eet wat wanneer (en waar)'voor
Nederland nog niet is beantwoord en dat er
meer onderzoek over die voedselconsumptie
nodig is.
Datzelfde geldt ook voor het onderzoek naar
de voedingstoestand van de Nederlandse be-
volkingsgroepen, Weliswaar is dat van bij-
voorbeeld S.jarige schoolkinderen goed be-
kend door het driejaarlijkse onderzoek van de
Voedingsraad, En ook van adolescenten en
jonge volwassenen zijn gegevens voorhan-
den, zij het vaak fragmentarisch, Systema-'
tisch onderzoek bij oudere leeftijdsgroepen is
echter nauwelijks uitgevoerd, maar dient wel
te geschieden, Vooral bij bejaarden, die zeker
als risieogroep beschouwd moeten wordèn, is
een dergelijk onderzoek noodzakelijk,
Bíj de cognitieve epidemiologie gtrekt her
onderzoek zich verder uit dan slechts her
verzamelen van gegevens, Daarbij wordt ge-
tracht om door middel vnn ingewikkelde
statistische onalyses bijvoorbeeld de risico.
fnctoren te achterhslen die verantwoordelijk
zijn voor het verhoogd optreden van hart. en
vaatziekten, Uiteraurd zijn danrbij meer fac.
toren betrr:kken dan alleen de voeding,
Het epidemiologisch onderzoek naar de voe.
dingstoestnnd is niet los te zien van het
voedingsbiologisch onderzoek in het labora.
torium, Uit de bij het bevolkingsonderzoek
verkregen gegevens (bijvoorbeeld percentage
I ichaamsvet, cholesterol- en vilamineconcen-
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traties in het bloed) kan worden afgeleid in
hoeverre de voeding invloed uitoefent op de
gezondheidstoestand. Een belangrijke vraag
daarbij is of de criteria waartegen die uitkom-
sten worden af.gezet wel voldoende betrouw-
baar zijn. Die vraag moet in sommige gevallen
helaas nog ontkennend worden beantwoord.
De zogenaamde voorspellende waarde van
vele van die criteria is nog steeds onvoldoende
bekend. Een verhoogd cholesterolgehalte is
mogelijk één der risicofactoren bij het optre-
den van hart- en vaatzieklen. Echter, welk
niveau moet in het individuele geval worden
aangehouden en is dat het chloresterolgehalte
als zodanig of moet ook de verhouding tussen
het vrije en het veresterde cholesterol worden

ordeeld en zelfs de vetzuren waaraan dat
esterol veresterd is? Daarnaar is nog

onvoldoende onderzoek verricht. De claim
dat we ons hart en onze bloedvaten tekort
zouden doen door te weinig linolzuur te eten
lijkt wat overdreven en is eerder gebaseerd op
angstgevoelens en hartneurosen dan op langer
durend, ongeconditioneerd onderzoek. Daar-
bij zijn mogelijk bijkomende nadelise effec-
ten van grote hoeveelheden meervoudig on-
verzadigde vetzuren in de voeding nog onvol-
doende onderzocht.

Ook bij andere parameters van de voedings-
toestand speelt de onvoldoende betrouwbaar-
heid der criteria een rol. Bij het nationaal
voedingsonderzoek in Canada (3) werd onge-
veer 7ïVo van de bevolking geclassificeerd als
'moderate' of zelfs als 'high' risk waar het
f^liumzuur betrof. Een foliumzuurtekort kan

rr andere leiden tot een bepaalde vorm
vun bloedarmoede, Een dergelijk hoog per-
centage wijst er echter hoogstens op dat de
waarde van een dergelijke parameter dubieus
is en op zijn minst nader onderzoek verdient,
Bij diverse vitamines komt iets dergelijks
voor, Biochemisch kan men bijvoorbeeld de
vitamine-B, status op drie wijzen bepalen,
Het beroerde is echter dat de uitkomsten van
die drie methoden elkaar niet dekken, Met elk
van die methoden worden, bij een bevolkings-
onderzoek, verschillende personen aangewe-
zen als 'at risk', Maar bij elk van dic drie
methoden zijn het wel telkens andere indivi-
duen, Allerlei secundaire effecten spelen bíj
die methoden mee en die kunnen nog onvol.
doende gekwantificeerd worden, Dut geldt
ook waar het bijvoorbeeld ijzcr betreft, Ook
daar worden diverse, elkaar aanvullende me-
thodrn gebruikt, maar lang niet altijd komen
de resultaten met elkaar overeen.
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Met deze paar voorbeelden wil alleen maar
worden aangeduid dat we nog te weinig op de
hoogte zijn van het functioneren van de
diverse micro- en macro-nutriënten. En dat er
meer inzicht zal moeten komen in de biologi-
sche variatie van de parameters, wil epidemi-
ologisch onderzoek volledig verantwoord
zijn. De normen moeten daarbij worden
verfijnd en de criteria (de referentiewaarden)
bijgesteld. indien men daaraan een voorspel-
lende waarde wil toekennen, Indien dat niet
gebeurt, dan blijft de voedingswetenschap,
zoals Hall (l) opmerkte, een l9e-eeuwse
bezigheid die zich occupeert met het verzame-
len van cijfers en het bevestigen van antwoor-
den die reeds bekend waren,
Daarmee is tevens aangeduid waarom naar
onze mening voedingsonderzoek zcker nodig
is, en zelfs meer dan vroeger. Het feit dat
experimenteren met dieren beter mogelijk is,
heeft ertoe geleid dat we beter weten hoe we
dieren moeten voeden dan mensen,

Onder v o e d i n g s b i ol o gi e of voedingsf ysiologie
willen wij verstaan het aspect dat voeding
innetjmt bij de interactie tussen het mensetijk
organisme en zijn fysieke omgeving (het

interne en externe milieu), En dan zeker niet
louter in de zin van toxiciteits- en pollutiepro-
blemen,

Knelpunten
Zoals hiervoor reeds is opgemerkt omvat dat
onderzoeksveld nog heel wat onopgeloste
problemen. Het zou ondoenlijk zijn om deze
binnen het bestek van dit artikel te inventari-
seren en waarschijnlijk is een kleine bloemle-
zing reeds voldoende om aan te tonen dat er
nog heel wat knelpunten bestaan.
Met de eerder besproken problemen die zich
voordoen bij de evaluatie van de criteria, in
gebruik bij epidemiologisch onderzoek, hangt
nauw samen het probleem van de zogenaamde
dagelijks aanbevolcn hoeveelheden (RDA's),
Dit zijn aonbevelingen voor diverse voedsel-
bestanddelent indien die aanbevolen hoeveel-
heden voedsel dagelijks worden opgenomen,
wordt aan de behoeften van het lichaam
voldaan, Die RDA's bestaan cr voor verschil-
lende landen en zijn opgesteld door diverse
competente expert-committees, Ze zijn ech.
ter voor de verschillende landen vaak ver.
schillend en dat hoeft ook geen verwondering
te wekken daar ze vaak zijn opgebouwd uit
een schaarste aan feitelijkheden, Ze dienen
echter wel als uitgangspunten voor het over.
heidsbeleid inzake de voeding, Meer onder.

zoek over de werkelijke behoeften van het
Iichaam lijkt dan ook aangewezen om de vaak
tegenstrijdige veronderstellingen te evalue-
ren. Zo zijn bijvoorbeeld de calorische be-
hoeften gebaseerd op een zogenaamde'refe-
rence man'. Maar van die 'reference man'uit
onze geciviliseerde maatschappij weten we

ook dat hij eigenlijk te vet is en eigenlijk te
veel eet, Er zal dus of een andere referentie
moeten komen, of de behoeften moeten wor-
den bijgesteld.
Dezelfde situatie doet zich ook voor bij de

eitwit-behoefte. De aanbevolen hoeveelhe-
den zijn in de loop der jaren geleidelijkminder
geworden, maar wat nu de optimale behoefte
is, weten we eigenlijk nog steeds niet" Om dat
te bepalen bestaan er twee onderzoekmetho-
den, namelijk de balansmethode en de zoge-
naamde methode der obligatoire verliezen,
Ook hier zijn de uitkomsten van beide metho-
den verschillend, Zolang we nog niet in staat
zijn om de eiwitbehoefte adequaat te beoorde-
len lijkt bijvoorbceld de evaluatie van nieuwe-
re eiwitbronnen (welke thans door de in-
dustrie ontwikkeld worden) nog niet goed

mogelijk,
Bij de vitamines hanteren we voor de behoef-
ten saturatiewaarden die geen duidelijk fysio-
logische betekenis hebben. Hypovitaminosen
worden in ons land nauwelijks meer gezien;
niettegenstaande zijn de RDA's nog steeds de

richtlijn bij de evaluatie van voedselproduk-
ten. De werkelijke benutbaarheid van vitami-
nes blijft nog steeds onzeker, In welke vorm is

een vitamine aanwezig; het maakt zeker
verschil of dat als pyridoxine of als pyridoxal-
fosfaat is. Men name bij vitames is de relatíe
tussen opname en niveau niet altijd even
consistent; echter, bij de nabootsing onder
laboratoriumomstandigheden is dat nu juist
wel het geval. Vitaminering van voedsel (met
name met vitamine B, en B. zoals iil Canada
en de V,S.) lijkt weinig resultaat te sorteren,
In verband met het toenemend alcoholgebruik
in ons land, en daardoor kansen op
B,-deficienties, lijkt een bezinning op de
mogelijkheden van preventie daarvan zeker
nodig, Ook talloze non-nutriënten vertonen
een interaetie met de vitamine,status: als
gevolg van contraceptiva of sigarettenroken
treedt er een vitamine-C verlaging opi pilge.
bruiksters hebben een verhoogde
Bn-behoefte,
De oorznak vnn het osteoporose.probleem bii
bejanrden is onvoldoende bekend, Iien dij-
beenhalsfrnctuur is een veel voorkomende
znak als gevolg van die osteoporose: moar wàt
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Bepaling van het percentage lichaamsvet cloor niltldel van huidplooitliktemeting,

is het belang van de vitamine-D opname bij dacht; de metabole functies daarvan en hun
het ontstaan van die conditie in relatie tot de praktische betekenis voor de voedingstoe-
calcium' en de eiwitopname en de minder stand zijn nog nauwelijks bekend. Er is een
wordende nierfunctie? relatie bekend tussen zink en stikstof-utilisa-

tie en ook de glucose-tolerantie wordt beïn-
Met betrekking tot het ingewikkelde wel- vloed. Van chroom is bekend dat het een
vaartsprobleem van de obesitas (vetzucht) is essentiële rol speelt in de suiker. en vetstof-
de klassieke fysiologie duidelijk niet in staat wisseling, Maar de kennis van de concentra-oÍ r een pasklaar antwoord op te geven, ties der diverse spore-elementen in verschil-
H wel duidelijk dat elk pondje door het lende voedselbestanddelen is nog onvolledig,
mondje gaat, maar wat er daarna met dat evenals de biologische beschikbaarheid in hàt
pondje Sebeurt, is individuecl zeer verschil- voedsel, Toch is kennis daarvan noodzakelijk
lend en nog volstrekt onduidelijk, Bij onze om de wisselwerking tussen contaminanten
berekcningcn gebruiken we een oppervlakte. (kwik, lood, cadmium) en essentiële spo-
wet met een geldigheid van plus of min307o, rc-elementen (koper, zink, selenium) te kun-
Maar ecn systematische fout van zs'n 5% ncn bepalen, En ook in dat verband is het
geeft al een gcwichtsverandering in één jaar nodig dat er, zoals hiervoor al betoogd, meer
van zo'n 6 à 7 kg. We kunncn tegenwoordig kennis wordt vergaard overvoedsetconsump-
vrij nauwkeurig bepalen hoe vet iemand is, tie en nutriëntenvoorziening, De 'total diet'
maar of een zekere mate van vetheíd nu ook studies, zoals die Íneestal worden toegepast
individueel consequenties heeft voor het op- bij onderzoekingen over additieven en conta-
treden van hart- en vaatziekten ís twijfelach- minanten leveren namelijk een gemiddelcl
tig' Bij de bepaling van het percentage li- beeld op, De voeding van kleinere groepen of
chaamsvet en de conclusies die daaruit vaak al individuen kan echter aanzienlijk afwijken
te gemakkelijk worden getrokken aangaande van dat gemiddelde rJieet, Sommigen van hen
de praktische consequenties, wordt te weinig kunnen, indien zij één bepaald voectsel (met
rekeninggehoudenmettypologischeverschil- een bepaalde contaminant) in meer dan nor-
len in lichaamsbouw. male hoeveelheden gebruiken, toch risico's

lopen hoewel dat dan niet voor de overige
Ook de spore-elementen verdienen de aan- bevolking geklt,
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Onderzoeksprioriteiten
Er zijn, uiteraard, nog veel meer knelpunten
en onopgeloste problemen. Anderzijds is het
onderzoekspotentieel in Nederland beperkt.
Daarom dienen er, naar onze mening, onder-
zoeksprioriteiten te worden gesteld.
Het zou dan ook aanbeveling verdienen om
het voedingsonderzoek allereerst te concen-
treren op de volgende vijf gebieden:

Evaluatie van de voedingstoestand
Inventarisatie van voedselconsumptie en
nutriëntenvoorziening
Onderzoek naar de toxicologische aspec-
ten van voeding
Onderzoek naar de voedingsbehoeften
Onderzoek naar het voedingsgedrag

Bij het bepalen van de richting en de gebieden
van onderzock dient daarvoor een nauwe
wisselwerking te bestaan tussen enerzijds de
universitaire en andere research instituten en
anderzijds de voedsel- en Iandbouwindustrie,
terwijl ook een actieve participatie van de
overheid (landbouw en volksgezondheid)
noodzakelijk is,
Indien daarbij de grote lijnen zijn uitgezet kan
voedingsonderzoek in deze meer bijdragen
dan alleen antwoord geven op gestelde of
niet-gestelde vragen, Het kan ook mede-rich-
tingbepalend zijn.
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