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Voedselveiligheid vanuit       
meerdere kanten bekeken



“Ons voedsel is nog nooit zo veilig geweest”

Louise Fresco WUR      congres KNPV in Ede

Dick Boer AH            op TV (buitenhof)



Neem nu bijv. zeewier 

Workshop zeewierplatform:
Afgelopen 5 jaar:                                 
maar een paar incidenten
Verkeerde processing  (Japan – Korea)

Regelgeving en controle                     
(anorganisch arseen en jodium)

Hijiki seaweed Wakame salade

product launches with seaweed & seaweed flavours            
increased by 147%* in Europe between 2011 and 2015. 



Veilig voedsel - voeding

➢ Acuut en korte termijn                                      
voedselinfecties, toxinen, additieven ……

➢ Langere termijn gezondheids effecten
additieven, cholesterol, suiker, zout, rood vlees …… 



Voedselveiligheid 
Acuut en korte termijn



IFS & BRC certified quality

Producent pasta salades Delhaize Sandwiches Greencore UK

High Care / High Risk units aparte geconditioneerde ruimtes en getraind personeel
Doel: contaminatie van pathogene m.o. en virussen te minimaliseren / voorkomen



Veilig voedsel via apps ?

Bestelservices groeien waanzinnig hard 
het gaat blijkbaar om marktdominantie
én tegelijk duizenden kleine aanbieders



E-nummers maken ons voedsel veiliger ?



Houdbaarheid vs. Verspilling 

E-nummers als ze er niet in hoeven doe ze er dan ook niet in,
Maar als er een duidelijke functie is, namelijk houdbaarheid gebruik ze dan



Houdbaarheid vs. Verspilling 

En technologie gaat helpen, salades met MAP en specifieke verpakkingen
en zogenaamde minimal processing



Minimal Processing 

Circulaire economie



Biotechnologie 

Our coating is an entirely natural solution, made of 
99% water and 1% silk fibroin, which can be sprayed 

directly on crops in an ultra thin film.

Our coating produces a film that is invisible, 
flavorless, edible and natural. That film reduces cell 

respiration and water evaporation, which can 
drastically slow ripening and spoiling of produce.

Food X is een ‘global food innovation accelerator’ en werkt samen met Kickstarter.com



Voedselveiligheid  en gezondheid
Langere termijn



Voeding is een relatief jonge wetenschap

1912: Vitamine B1 ontdekt door Casimir Funk

1922: Vitamine D ontdekt door Edward Mellanby

1926: Cobalamine / Vitamine B12 ontdekt en       
geïsoleerd uit lever

1933: Ontdekking foliumzuur door Lucy Wills

1934: Vitamine B6 ontdekt door Paul Gyorgy

De synthese van vitamine B12 werd in 
1972 bereikt. Dit was een project waar 
meer dan 100 wetenschappers 
gedurende 11 jaar aan meegewerkt 
hebben. 
Belangrijke vitamine voor veganisten.



Dus regelmatig nog nieuwe inzichten

Voeding is een relatief jonge wetenschap



Toch zijn er na ruim vijftig jaar onderzoek twee duidelijke 

rijtjes, met goede en minder goede voedingsstoffen. 

In het rijtje waar we meer van moeten eten staan groente, fruit, 

volkorenproducten, plantaardige olie, vis, zuivel (alles exclusief 

roomboter) en noten. 

Met rood vlees, verzadigd vet, suiker, zout en alcohol moeten 

we matigen. 

De aanbevelingen veranderen soms iets. Zo heeft de WHO 

sinds kort bijvoorbeeld meer aandacht voor volkoren.                 

Naast groente en fruit vermeldt ze nu ook volkorenproducten 

als bron voor voedingsvezels.

Dus wat is nu het probleem ?

Voeding is een relatief jonge wetenschap



Veel verwarring over gezond eten bij de 
consument.

Barbara Baarsma, Directeur RaboResearch, over een recent 
onderzoek dat Rabobank heeft laten doen onder consumenten.

• 95% van de Nederlanders kijkt bij het boodschappen doen 
naar de bijdrage van voeding aan hun gezondheid.

• 50% geeft aan dat men bereid is meer te betalen voor 
voeding als ze daarmee ziektes kunnen voorkomen.

• Veel respondenten vinden dat zij onvoldoende kennis
hebben om gezonde keuzes te maken als het gaat om 
voeding. 

• Er is verwarring over wat wel of niet gezond eten is. 

Voeding en gezondheid 

World Healthcare Forum November 2016 Den Haag



Consumenten worden steeds uitgesprokener wat ‘gezond’ is !

Superfood / powerfood zijn marketingtermen
Duurzaamheid: die açai-bes moet helemaal uit Zuid-Amerika 
komen. Terwijl Hollandse aardbeien even gezond zijn."

Kris Verburgh is arts
In de opleiding medicijnen wordt in zes jaar tijd 

slechts drie dagen aandacht besteed aan voeding.



Bloggen en Vloggen



Wie kan men nog geloven ??

Wetenschap is niet “maar een mening” 



Lokaal versus Globaal



Biologische Landbouw
Lokaal

Positieve ontwikkeling en groei

Steeds meer boeren

Beter voor milieu, omgeving en klimaat

9 miljard mensen voeden ?

Kleinschalig - Voedsel importeren

Iets duurder tot heel duur



Reguliere Landbouw
Globaal

Efficiënt en hogere opbrengsten

9 miljard mensen voeden

Houdt voedsel betaalbaar

Bodemvruchtbaarheid en klimaat

Steeds minder boeren

Afbreukrisico (aardbeien / fipronil)



Dit is een prima land!

Meer aandacht voor smaak
Minder opbrengst gedreven

Transitie 
van dierlijk naar plantaardig

en van land naar zee

Technologisch blijven innoveren

Dan eten we lekker gezond 
en ook veilig!



Dank voor uw aandacht


