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EDITO
Op zondag 2 december trok de grootste klimaatbetoging ooit in ons land
door Brussel. Het grote aantal deelnemers (ruim 65.000) toont de grote
betrokkenheid van de Belgische bevolking bij de klimaatproblematiek.
De betogers vroegen de beleidsmaker naar een ambitieus plan om de
verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Iedereen kan op zijn
manier meewerken aan meer duurzaamheid. Bijvoorbeeld door zoveel
mogelijk voedselverlies te vermijden. De rubriek ‘Gezond eten, zo kan
het ook’ geeft feiten en cijfers over voedselverlies en de belangrijkste
oorzaken ervan. Een overzichtelijke infografiek en tool vatten de
belangrijkste aandachtspunten en haalbare oplossingen samen.
De suboptimale jodiuminname door de Belgische bevolking is al meerdere decennia een reden tot bezorgdheid. Diverse maatregelen hebben
getracht de jodiuminname te verbeteren. De auteurs van het artikel in de
rubriek ‘Nader bekeken’, verbonden aan het Departement Klinische en
Experimentele Endocrinologie van de KU Leuven, stellen dat dit verder
moet worden opgevolgd. Zeker in tijden waarin het publiek gevoelig is
voor hippe voedingstrends die onder meer oproepen om geen brood en
melkproducten meer te eten. Dat kan nefaste gevolgen hebben voor
de jodiumstatus.
Dr. ir. Geertrui Vlaemynck, expert aan het woord, vraagt meer aandacht
voor de toenemende groep mensen die omwille van slikproblemen niet
meer kunnen genieten van een maaltijd. Wie door slikproblemen liever
niet meer deelneemt aan een gezellig etentje in goed gezelschap dreigt

De vertrouwde NICE-website
is vernieuwd maar blijft
wetenschappelijk gefundeerde
informatie bieden.
geïsoleerd te raken en wordt kwetsbaar voor ondervoeding. De onderzoeksgroep van het ILVO gaat op zoek naar eenvoudige oplossingen
om ook voor deze groep patiënten lekkere en gezonde maaltijden
te bereiden.
Ten slotte wil het NICE-team graag zijn vernieuwde website voorstellen.
De vertrouwde webstek www.nice-info.be kreeg een nieuw en eigentijds
kleedje aangemeten. Zo kan de bezoeker nog makkelijker wetenschap
pelijk gefundeerde informatie vinden over het brede terrein van voeding
en gezondheid die aansluit bij de algemene voedingsaanbevelingen.
Veel leesplezier en een gezond 2019 gewenst.

H. De Geeter
Coördinator NICE
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GOED OM WETEN

Interactieve tool
DRV's van EFSA

Nieuws
van Nubel

EFSA (European Food Safety Authority) heeft eind
november 2018 de interactieve tool ‘DRV Finder’
gelanceerd. Hiermee kunnen haar DRV’s (Dietary
Reference Values) makkelijk en snel worden ge
consulteerd. DRV is een overkoepelende term voor
verschillende nutritionele referentiewaarden, waaronder de gemiddelde behoefte, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, de adequate inname en de maximale
toelaatbare inname. De ‘DRV Finder’ kan zoeken per
nutriënt (water, vetten, koolhydraten en voedingsvezel, eiwitten, energie, 14 vitaminen en 13 mineralen)
of per bevolkingsgroep (volgens geslacht, leeftijd of
levensfase).

De online-merknamendatabank
van Nubel biedt informatie over
de nutritionele waarde van 8700
voedingsmiddelen. De gegevens
over het gehalte aan macro- en
micronutriënten worden regelmatig geüpdatet en verder uitgebreid
met meer detailgegevens. Bij
verschillende producten kan je
nagaan welke en hoeveel verzadigde en onverzadigde vetzuren
met verschillende ketenlengtes
(bv. C4:0, C6:0) het bevat. Ook
bij het suikergehalte wordt waar
beschikbaar meegegeven welke
en hoeveel mono- en disacchariden (bv fructose, lactose) een
voedingsmiddel bevat. Voor meer
detailinfo volstaat het om te klikken op de onderlijnde voedingsstoffencategorie.

DRV’s worden gebruikt om de nutritionele kwaliteit
van voedingspatronen na te gaan, om nutritionele richtlijnen uit te schrijven – de Belgische Hoge
Gezondheidsraad heeft van EFSA-adviezen gebruikgemaakt voor de herziening van de voedingsaanbevelingen voor België van 2016 - en voedingsbeleid
te ontwikkelen maar ook als referentiewaarden voor
de voedingswaarde-etikettering. DRV’s zijn bedoeld
voor voedings- en gezondheidsprofessionals om een
gezonde bevolking gezond te helpen houden.
www.efsa.europa.eu/en/interactive-pages/drvs
www.nice-info.be > Voedingsstoffen

Nubel in zakformaat werd ook in
een nieuw jasje gestoken. Het
compacte drieluik is omgevormd
tot een miniboekje met extra
gezondheidstips over verschillende
productgroepen.
www.internubel.be
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Boerenkool
Boerenkool of krulkool is een
lekkere winterse groente van
bij ons. Je mag deze groente
gerust een superkool noemen
want hij is superveelzijdig.
Superveelzijdig op nutritioneel vlak en in de keuken.
Boerenkool is een bron van
vezels, calcium, vitamine B2
en foliumzuur maar hij is ook
rijk aan vitamine A, K en C.
Daarnaast is de kool verrassend veelzijdig in de keuken.
Wie denkt aan boerenkool,
denkt misschien alleen maar
aan boerenkost. Heerlijk, maar
de krulkool is veel hipper
dan dat. Roerbak of gril de
schoongemaakte en in repen
gesneden krulkool in een tiental minuten lekker knapperig
en combineer ze met talloze
ingrediënten tot een verrukkelijk gerecht. Smakelijk!

www.nice-info.be

MEER LEZEN
WWW.NICE-INFO.BE > NUTRINEWS

Voeding en
Alzheimer

Vernieuwde website NICE
www.nice-info.be

Dementie is een vaak voorkomend syndroom bij
ouderen. Het treft 10 % van de 65-plussers en één
op de twee 85-plussers. Van de verschillende soorten
dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst
voor. Of de voeding hierin een rol kan spelen is een
veel gestelde vraag waarnaar ook veel onderzoek
gebeurt maar waarop vandaag nog uiteenlopende
antwoorden circuleren.

Samen met het voedingsmagazine Nutrinews is de website
www.nice-info.be een belangrijk communicatiemiddel van NICE.
De website biedt wetenschappelijk onderbouwde informatie over
de voedings- en gezondheidsaspecten van de producten van onze
land- en tuinbouw en visserij voor een breed publiek van voedingsen gezondheidsprofessionals en consumenten.

De Hoge Gezondheidsraad heeft begin december
2018 een advies geformuleerd op de onderzoeksvraag
of patiënten in een vroeg stadium van de ziekte van
Alzheimer specifieke nutritionele behoeften hebben.
Dat blijkt niet het geval. Er zijn wel aanwijzingen
dat een gezonde leefstijl aandoeningen zoals de
ziekte van Alzheimer kunnen helpen voorkomen.
Dat betekent gezond eten, voldoende lichaams
beweging nemen, inclusief activiteiten die gericht
zijn op uithouding, spierontwikkeling, stretching en
evenwicht, en een gezond gewicht houden. Studies
die ingaan op de behandeling bij de ziekte van
Alzheimer werden niet meegenomen.
www.health.belgium.be/nl/advies-9279-alzheimer

Het wereldwijde web evolueert in een razendsnel tempo. Blijven
meesurfen op de nieuwe golven van het digitale tijdperk is belangrijk. Daarom werd de website een nieuw kleedje aangemeten.
De vernieuwde website heeft een meer dynamisch karakter en is
socialmediaproof. De informatie is ondergebracht in de rubrieken
‘gezond eten’, ‘maaltijden’, ‘voedingsstoffen’, ‘voedingsmiddelen’
en ‘recepten’. Gericht informatie opzoeken via de zoekfunctie kan
natuurlijk ook. Brochures en materialen (tools, infografieken) en het
driemaandelijkse voedingsmagazine Nutrinews hebben een eigen
stek gekregen op de NICE-website.
Wil je op de hoogte blijven van alle NICE-info, schrijf je dan via
www.nice-info.be in voor de digitale NICE-nieuwsbrief.
www.nice-info.be
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NADER BEKEKEN

JODIUM
MOETEN WE ONS
ZORGEN MAKEN?
N. STEENACKERS 1
K. CORBEELS 1
C. MATTHYS 1,2
Onderzoeksgroep ‘Nutrition and Obesity’,
 epartement Klinische en Experimentele
D
Endocrinologie, Katholieke Universiteit Leuven
2
Wetenschappelijk coördinator Klinische Voeding,
Universitair Ziekenhuis Leuven
1
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De jodiuminname lijkt een zorgenkind. De gebruikelijke
inname, ook in België, is suboptimaal en vergt bijkomende
maatregelen, zoals jodiumverrijking. Daarnaast moeten
ook de algemene voedingsaanbevelingen zowel in
de theorie als in de praktijk goed worden opgevolgd,
zeker in tijden waarin het publiek gevoelig is voor hippe
voedingstrends die onder meer oproepen om geen brood
en melkproducten meer te eten. Goede bronnen van
jodium mogen niet ondoordacht uit de voeding worden
geschrapt of inadequaat worden vervangen.

BEKNOPT
• Jodium is een essentieel spoorelement. De meest ernstige ge
volgen van een jodiumtekort doen zich voor tijdens de zwanger
schap en de eerste levensjaren van een kind. Een te grote jodium
inname kan eveneens potentieel schadelijk zijn maar is via de
voeding weinig waarschijnlijk.
• In België zijn granen en graanproducten, melk en melkproducten,
vlees en vleesvervangers, vis, schaal- en schelpdieren de belangrijkste voedingsbronnen van jodium.
• Sinds de jaren 80 hebben verschillende studies een marginaal
jodiumtekort vastgesteld bij de Belgische bevolking. Sinds
1998 worden er door de Belgische Hoge Gezondheidsraad 
actie- en controlemiddelen aanbevolen om de jodiumaanbreng
te verbeteren (bv. informatiecampagnes, het gebruik van
gejodeerd zout in bakkerijproducten). Tot op heden is het nog
onduidelijk wat de uitkomsten zijn van deze acties.
• Volgens de laatste Belgische voedselconsumptiepeiling (2014)
is de jodiuminname in de Belgische bevolking toegenomen.
Uit onderzoek blijkt dat ook de jodiumstatus van kinderen is
verbeterd, maar dat een jodiumtekort blijvend aanwezig is onder
zwangere vrouwen en vrouwen van vruchtbare leeftijd.
• Verdere monitoringsacties zijn raadzaam om zowel een jodium
tekort als een te hoge inname van jodium door verrijkings
programma’s te voorkomen.

Jodium is een essentieel spoor
element. In het menselijk lichaam
zit gemiddeld 10 tot 20 milligram
jodium opgeslagen. Het komt
voornamelijk voor in de schildklier (70 tot 80 %) en speelt er
via de vorming van schildklierhormonen een belangrijke rol in
het energiemetabolisme en bij
verschillende fysiologische functies zoals embryogenese, groei en
ontwikkeling.
DE GEVOLGEN VAN
JODIUMDEFICIËNTIE
De voorbije decennia werd een
jodiumdeficiëntie wereldwijd
beschouwd als een van de meest
prevalente nutritionele problemen.
Het is het gevolg van een ontoereikende jodiuminname en gaat

gepaard met een breed spectrum
van klinische ziektesymptomen
door te weinig productie van
schildklierhormonen (hypothyroïdie). Dit spectrum, bekend onder
de medische term ‘Iodine Deficiency Disorder’ (IDD), kan optreden
in alle levensfasen.
De meest ernstige gevolgen doen
zich voor wanneer het voorkomt
tijdens de zwangerschap en de
eerste levensjaren van een kind.
Een jodiumdeficiëntie bij de
moeder tijdens de zwangerschap
kan resulteren in een foetale
jodiumdeficiëntie en is geassocieerd met een hogere prevalentie
van doodgeboortes, miskramen
en congenitale afwijkingen. Een
congenitale hypothyroïdie kan ook
een nefaste invloed hebben op de

NUTRINEWS 2018 · NR.4

7

ABSORPTIE EN METABOLISME VAN JODIUM
Jodium komt van nature voor in
verschillende oxidatietoestanden.
In de voeding komt het vooral
voor als jodide (I-). Jodide wordt
snel opgenomen in de dunne darm.
Na absorptie wordt ongeveer
33 % van het circulerende jodide
in het bloed via de Na/I-symporter opgenomen in de folliculaire
cellen van de schildklier. Het
opgenomen jodide wordt getransporteerd naar het colloïd van
de follikel met behulp van de
transporter pendrine, die aan
de bovenzijde van de folliculaire
cel ligt. In het colloïd wordt het
jodide geoxideerd en gebonden
aan tyrosineresiduen van het
eiwit thyroglobuline. Hieruit
ontstaan monojodotyrosine (MIT)
en dijodotyrosine (DIT). Vervolgens wordt MIT gekoppeld aan DIT
en wordt het actieve schildklierhormoon trijodothyronine (T3)
(drie jodiumatomen per molecule)
gevormd. De koppeling van twee
DIT’s resulteert in de vorming
van het prehormoon tetrajodothyronine of kortweg thyroxine (T4)

(vier jodiumatomen per molecule).
De aanmaak van het prehormoon
thyroxine (T4) gebeurt uitsluitend
in de schildklier. De productie van
het actieve trijodothyronine (T3)
vindt voor ongeveer 20 % plaats
in de schildklier en ontstaat voor
ongeveer 80 % door de afsplitsing
van een jodiumatoom van het prehormoon thryoxine door tussenkomst van selenium-deiodinase
type I, II en III. Deze dejodering
van thryoxine vindt plaats in de
lever en de nieren.
De vrijzetting van schildklierhormonen gebeurt via endocytose
en wordt gecontroleerd door een
hormonaal feedbacksysteem. Bij
verlaagde trijodothyronine (T3)en thyroxine (T4)-concentraties
secreteert de hypothalamus het
‘Tyrotropine Releasing’-hormoon
(TRH) wat de secretie van het
Thyroid Stimulerend-hormoon
(TSH) uit de hypofyse stimuleert.
Op zijn beurt stimuleert TSH
de opname van jodium door de
schildklier en de secretie van

schildklierhormonen. Bij een
verhoogde concentratie zal de
productie van TRH en TSH dalen
(negatieve feedback) (figuur 1).
Het vrijgezette trijodothryonine (T3) bindt zich in verschillende weefsels aan nucleaire
thyroid-hormoonreceptoren.
Zij beïnvloeden verder de transcriptie-activiteit van genen die
betrokken zijn bij het (mitochondriale) energiemetabolisme, het
proteïnemetabolisme, het koolhydraatmetabolisme, het lipidenmetabolisme maar ook de groei,
de ontwikkeling en de maturatie
van organen in de vroege ontwikkeling.
Jodium dat niet door de schildklier wordt opgenomen, verlaat
het lichaam via de urine. Hierdoor
is de excretie in de urine een
maat voor de jodiuminname (1-4).

FIGUUR 1 - Een overzicht van de absorptie, de metabolisatie en het feedbackmechanisme van jodium.

© Onderzoeksgroep 'Nutrition and Obesity', Departement Klinische en Experimentele Endocrinologie, KU Leuven
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neurologische ontwikkeling van
de foetus met mentale retardatie,
doofheid, mutisme, strabisme en
gangstoornissen tot gevolg.
Op latere leeftijd geeft een
chronische jodiumdeficiëntie
of hypothyroïdie aanleiding tot
mildere ziektesymptomen. Een
goiter of kropgezwel ontstaat
door hypothyroïdie, wat resulteert
in een vergroting van de schildklier (schildklierhypertrofie). Er
is sprake van een euthyreoïde
compensatoire goiter wanneer de
schildklierhypertrofie nog altijd
samengaat met een voldoende
hoge productie van schildklierhormonen. Zodra de schildklierhypertrofie de hormoonsynthesebehoefte niet meer kan vervullen
door een te lage jodiumopname
in de schildklier, ontstaat er een
klinisch manifeste hypothyroïdie
die gepaard gaat met een verlaagd
basaal metabolisme, apathie,
koude-intolerantie en myxoedeem.
Vanuit een fysiologisch standpunt is het dus noodzakelijk om
een adequate jodiumstatus te
onderhouden.
DE GEVOLGEN VAN TE
VEEL JODIUM
Een te grote jodiuminname kan
eveneens potentieel schadelijk
zijn. Een te hoge inname via de
voeding is doorgaans weinig
waarschijnlijk tenzij ze rijk is aan
vis, zeevruchten, zeewier en/of
jodiumsupplementatie.
De kans bestaat dat een matig

verhoogde jodiuminname bij
patiënten met een ‘Iodine
Deficiency Disorder’ (IDD) resulteert in een jodiumgeïnduceerde
thyreotoxicose of een verhoogde
aanwezigheid van schildklierhormonen in het bloed. Thyreotoxicose wordt gekenmerkt door
onder meer een verhoogd basaal
metabolisme, excessief zweten,
tachycardie en vermagering (1-3).
VOEDINGSAANBEVELINGEN
VOOR JODIUM
Ter preventie van ‘Iodine Deficiency Disorders’ (IDD) en jodiumgeïnduceerde thyreotoxicose
heeft de Hoge Gezondheidsraad
in België richtlijnen opgesteld
voor een adequate inname (AI) en
een maximale toelaatbare inname
(MTI) van jodium (tabel 1).
Deze voedingsaanbevelingen
houden rekening met de invloed
van goitrogene stoffen per leeftijdsgroep, tijdens zwangerschap
en bij borstvoeding. Goitrogenen
zijn stoffen die de synthese van
schildklierhormonen remmen
door competitieve inhibitie van
de opname van jodide in de
schildklier of door inhibitie van de
binding aan tyrosineresiduen. Er
wordt een onderscheid gemaakt
tussen kunstmatige stoffen met
goitrogene effecten (bv. thiocyanaat afkomstig van sigarettenrook, perchloraat afkomstig van
industriële processen) en natuurlijke goitrogene stoffen zoals
cyanoglycosiden en glucosinolaten

aanwezig in voedingsmiddelen zoals soja, kolen en
pindanoten (2,5).
JODIUM IN DE VOEDING
De voornaamste voedingsbronnen van jodium
variëren per land. Dat is mede afhankelijk van het
jodiumgehalte in de bodem waar het voedsel wordt
geproduceerd en kan sterk verschillen van streek tot
streek. Elementair jodium evaporeert in de atmosfeer
en komt via regenwater terecht in het zeewater en de
bodem, waar het accumuleert in maritieme organismen en planten. Zeezout bevat nog maar weinig
jodium ten gevolge van het productieproces. Vroeger
werd een verblijf aan zee aangeraden als jodiumkuur.
Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat een
geografische gradiënt in de aanbreng van jodium in
België afwezig is. Een verblijf aan zee is daarom geen
significante determinant voor de aanbreng van jodium
(1).
In België brengen de volgende voedingsbronnen het
meeste jodium aan: granen en graanproducten (49,4
% van de jodiuminname), melk en melkproducten
(15,9 %), vlees en vleesvervangers (6,8 %) en vis,
schaal- en schelpdieren (6,5 %). Een andere potentiële
jodiumbron zijn jodiumverrijkt zout en voedingssupplementen. Voedingssupplementen mogen in België
maximaal 225 µg per dosis per dag aanbrengen. De
bijdrage van voedingssupplementen aan de totale
jodiuminname is momenteel te verwaarlozen bij de
Belgische bevolking (1,7 %) (6,7).
ACTIES TER PREVENTIE VAN 'IODINE
DEFICIENCY DISORDERS'
Wereldwijd zijn er sinds de oprichting in 1985 van de
‘International Council for the control of Iodine Deficiency Disorders’ (ICCIDD) talrijke initiatieven genomen
ter preventie van ‘Iodine Deficiency Disorders’ (IDD),
waaronder bijvoorbeeld het gebruik van gejodeerd
zout. De verschillende programma’s variëren per
land met betrekking tot de hoeveelheid jodium per
kilogram zout (aanbeveling ICCIDD: 20 tot 30 mg per

TABEL 1 - Adequate inname (AI) en maximale toelaatbare inname (MTI) voor jodium (µg/dag) (5).
7 - 11 m

1-3j

4-6j

7 - 10 j

11 - 14 j

15 - 17 j

> 18 j

zwangerschap
en borstvoeding

AI (µg/dag)1

70

90

90

90

120

130

150

2003

MTI (µg/dag)2

200

200

250

300

450

500

600

600

De adequate inname (AI) voorziet in de behoefte van vrijwel de hele bevolking.
De maximale toelaatbare inname (MTI) is het hoogste niveau van inname waarbij geen schadelijke effecten waargenomen worden of te verwachten zijn 		
volgens de momenteel beschikbare gegevens.
3
Artsen die verantwoordelijk zijn voor de opvolging van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven worden aanbevolen een voedingssupplement
te voorzien dat een dagelijkse dosis van 50-100 µg jodium verzekert.
1

2
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kg zout) en de distributie en de
wettelijke afdwingbaarheid ervan
in verschillende sectoren (8,3).
ACTIES IN BELGIË
In België werden er in 1998
voor het eerst actiemiddelen en
bijhorende controlemiddelen
voorgesteld om de jodiumaanbreng te verhogen, bijvoorbeeld
gejodeerd zout meer toegankelijk
maken door de prijs van gejodeerd
zout te verlagen tot de prijs van
niet-gejodeerd zout, gezondheidsmedewerkers en de bevolking informeren over de werkelijke
jodiumstatus en manieren om
aan de vooropgestelde aanbevelingen te kunnen voldoen via een
gevarieerd voedingspatroon en het
gebruik van gejodeerd zout (9,10).
In april 2009 sloten de Federale
Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid en de Belgische bakkers
een vrijwillig akkoord over het
gebruik van gejodeerd zout (met
een matig jodiumgehalte van 10
tot 15 mg per kg zout) in bakkerijproducten.
Op basis van de resultaten van
twee onderzoeken uit 1998 en
2012 heeft de Hoge Gezondheidsraad in 2014 verdere aanbeve
lingen gepubliceerd over te ondernemen acties. Er werd aangeraden
om toezichtprogramma’s op te
starten over het gebruik van gejodeerd zout in bakkerijproducten,
over het gebruik van gejodeerd
zout in het huishouden en over
de totale jodiuminname van de
Belgische bevolking. Er werd bijkomend aanbevolen om vijfjaarlijks
toezichtprogramma’s te organiseren om het effect van de jodiuminname op de jodiumstatus van de
bevolking te kunnen monitoren.
Dergelijke monitoringacties zijn
nodig omdat er risico’s verbonden
zijn aan zowel een jodiumtekort
als aan een te hoge jodiuminname
door verrijkingsprogramma’s.
Naargelang de resultaten van de
jodiumstatus kan er bijvoorbeeld
worden overwogen of het gebruik
van gejodeerd zout in bakkerijproducten al dan niet wettelijk
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afdwingbaar moet worden (11). Tot
op heden is het onduidelijk of er
dergelijke monitoringacties zijn
ondernomen of gepland.
EVOLUTIE JODIUMSTATUS
BELGISCHE BEVOLKING
Sinds de jaren 80 hebben verschillende studies een marginaal
jodiumtekort vastgesteld bij de
Belgische bevolking (8,12). Hierdoor werd er progressief meer
aandacht besteed aan initiatieven
ter verbetering van de jodiumstatus om de impact op de gezondheidszorg vanuit economisch
oogpunt terug te schroeven. De
economische impact van een marginaal jodiumtekort werd gebaseerd op de kosten verbonden aan
diagnose, behandeling en opvolging van patiënten met een goiter
en kwam neer op ongeveer 37,5
miljoen euro per jaar. De ondernomen initiatieven zouden over een
periode van vier jaar resulteren in
een jaarlijkse nettokostenbesparing van 14 miljoen euro (13). Deze
besparing was hoogstwaarschijnlijk een onderschatting aangezien
ze geen rekening hield met andere
ziektesymptomen geassocieerd
met een marginaal jodiumtekort
(11).
Op medisch vlak blijken de initiatieven evenwel vruchten af te
werpen. Een studie, uitgevoerd in
2010 door het Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid (WIV
of het huidige Sciensano), stelde
bij 1507 Belgische schoolkinderen
een significante verbetering vast
van de jodiumstatus ten opzichte
van een eerdere studie uitgevoerd
in 1998. De mediane urinaire
jodiumconcentratie van de kinderen was toegenomen van 80 µg/L
naar 113,1 µg/L, wat binnen de
aanbevolen norm ligt van 100 tot
199 µg/L (14,15). De verbetering
van de jodiumstatus in de schoolkinderen was mogelijk te danken
aan een toenemend gebruik van
gejodeerd zout in bakkerijproducten. Volgens de ‘European
Salt Company’, de leverancier
van gejodeerd zout in België, was

het gebruik van gejodeerd zout door bakkers gestegen van 12 % in 2002 naar 44 % in 2011 (11,16). Een
verbeterde toegankelijkheid van gejodeerd zout en
informatiecampagnes over jodiumrijke voedingsmiddelen kunnen echter ook meegespeeld hebben (11).
Er werden tevens bloedstalen van de moeders van
dezelfde cohortkinderen verzameld voor analyse van
de jodiumstatus. De mediane urinaire jodiumconcentratie van de moeders bedroeg 84,4 µg/L; 63,5 %
van de moeders had een urinaire jodiumconcentratie
onder de aanbeveling van 100 µg/L. Additioneel werd
er informatie verzameld over de jodiumstatus van
zwangere vrouwen in het eerste (118 µg/L, de norm
is 150-249 µg/L) en het derde trimester (131 µg/L, de
norm is 150-249 µg/L)) en bij vrouwen van vruchtbare leeftijd (85 µg/L, de norm is 100-199 µg/L). De
suboptimale status van zwangere vrouwen benadrukt het belang van een voortzetting van een goede
begeleiding met extra aandacht voor een gevarieerd
voedingspatroon met verrijkte producten of supplementatie (11,17).
Op basis van de bovenstaande onderzoeken bleek
dat de jodiumstatus van kinderen was verbeterd,
maar dat een jodiumtekort blijvend aanwezig was
onder zwangere vrouwen en vrouwen van vruchtbare
leeftijd. De Hoge Gezondheidsraad raadde daarom in
2014 aan om de huidige strategie om mild gejodeerd
zout (15 mg per kg) in bakkerijproducten te g ebruiken
en het gebruik van gejodeerd zout te stimuleren,
voort te zetten. Een verrijkingsstrategie vereist echter
de nodige opvolging om een succesvolle interventie
te garanderen (11).
EVOLUTIE JODIUMINNAME
BELGISCHE BEVOLKING
Volgens de laatste Belgische voedselconsumptiepeiling (2014) is de jodiuminname in de Belgische bevolking verbeterd. Dat is mogelijk te danken aan een
hogere jodiuminname via verrijkte bakkerijproducten.
De gemiddelde gebruikelijke jodiuminname via de
voeding is bij 15- tot 64-jarigen significant toegenomen van 53 µg per dag in 2004 naar 152 µg per dag.
Er blijkt wel een significant verschil in gebruikelijke
jodiuminname per geslacht: voor mannen 164 µg per
dag, voor vrouwen 125 µg per dag. Dat verschil is te
zien in alle leeftijdsgroepen behalve bij kinderen van
3 tot 5 jaar. Een grotere energiebehoefte kan gepaard
gaan met een hogere inname van micronutriënten.
Ook met de leeftijd neemt de gebruikelijke jodium
inname doorgaans toe (figuur 2). Andere belangrijke
factoren die meespelen zijn het opleidingsniveau en
de geografische regio (6).
KANTTEKENING INTERPRETATIE
EVOLUTIE JODIUMINNAME
Enige voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van de resultaten van de Belgische

FIGUUR 2 - De gemiddelde gebruikelijke jodiuminname (µg/dag) via
de voeding naar leeftijd en geslacht volgens de Belgische voedsel
consumptiepeiling 2014 (6).

voedselconsumptiepeiling. In
2004 en 2014 werden er verschillende voedingsmiddelentabellen
gebruikt om de voedingsstoffen
samenstelling te bepalen.
In 2014 werd er tijdens de bevraging en de analyses niet systematisch ingegaan op het gebruik van
de hoeveelheid keukenzout aan
tafel en tijdens de bereiding van
maaltijden. Hierdoor zijn de resultaten van 2014 met grote waarschijnlijkheid een onderschatting
van de totale jodiuminname (6).
Nochtans verklaarde 36,2 % van de
bevraagden gebruik te maken van
gejodeerd zout aan tafel en tijdens
de bereiding van maaltijden (18).
Deze resultaten komen overeen
met de bevindingen van een eerder
uitgevoerde studie van 2012,
waaruit blijkt dat 37 % van de huishoudens gejodeerd zout gebruikt,
en een recentere studie van 2014,
die stelt dat 38 % rapporteerde
gebruik te maken van gejodeerd
zout (14,19). Dat percentage ligt
echter nog onder het aanbevolen
percentage van huishoudens om
het jodiumtekort op internationaal
niveau aan te pakken, namelijk
minstens 90 % (18).

JODIUM EN EEN
NUCLEAIR ONGEVAL
De nucleaire ramp in FukushimaDai-Ichi in 2011 heeft de discussie
over de veiligheid van kernenergie
doen (her)opflakkeren. In België
voorziet het nationaal radiologisch
noodplan van 2003 in verschillende acties vooraf: een gratis
bedeling van stabiel, niet-radioactief jodium aan gezinnen uit een
straal van 20 km rond de nucleaire
installaties van Doel, Tihange,
Mol-Dessel, Borssele (Nederland)
en Chooz (Frankrijk) en uit een
straal van 10 km rond Fleurus,
de aanleg van gedecentraliseerde
voorraden en de beschikbaarheid
van kaliumjodidepoeder in apotheken voor de gebieden erbuiten.
De snelle toediening van niet-radioactief jodium voorkomt dat de
schildklier tijdens een nucleair
ongeval radio-isotopen van jodium
uit de radioactieve wolk opneemt
(Iodine Thyroid Blocking). Deze
maatregel gaat meestal ook
samen met een schuilmaatregel
of evacuatie (20). Naar aanleiding
van de humanitaire kernramp in
Fukushima hebben de Europese
autoriteiten besloten dat de
toediening van niet-radioactief
jodium noodzakelijk is voor een

prioritair doelpubliek van kinderen, jongeren tot 18
jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding
geven (21).
In maart 2015 heeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad geadviseerd om in alle apotheken en ziekenhuisapotheken verplicht grote verpakkingen met
65 mg kaliumjodide (1000 of 5000 tabletten) te
voorzien evenals een voorraad aan bijsluiters om te
verspreiden. Bijkomend wordt aangeraden om zorgvuldig de snelle verdeling van jodiumtabletten
op grote schaal te verifiëren en periodiek te testen.
Personen ouder dan 40 jaar bespreken het gebruik
van jodiumtabletten best met hun behandelende arts.
Zij lopen namelijk meer risico op ongedetecteerde
schildklierproblemen. De inname van hoge dosissen
niet-radioactief jodium kan dan aanleiding geven
tot hyperthyreoïdie of een thyreotoxische crisis met
ernstige hartcomplicaties. Wie ouder is dan 40 jaar
kan ook weigeren om jodiumtabletten in te nemen
in geval van een contra-indicatie zoals de ziekte van
Graves-Basedow (latent of in remissie) of een autonoom struma.
Ten slotte benadrukt de Hoge Gezondheidsraad hier
opnieuw om actiemiddelen ter verbetering van de
jodiumstatus verder te zetten en om monitorings
programma’s te voorzien. Bij een marginaal jodiumtekort is de noodzaak van een preventieve en snelle
jodiuminname immers nog groter. De aanzienlijke
vraag naar jodium bij een marginaal tekort kan
resulteren in de opname van radioactief jodium in de
schildklier wanneer ze niet tijdig verzadigd geraakt
met niet-radioactief jodium (22).

MEER INFO
• Actie- en controlemiddelen Belgische Hoge
Gezondheidsraad betreffende de aanpak om het
jodiumaanbod in België te verhogen
> www.health.belgium.be/nl/hoge-gezondheidsraad > zoeken op jodiumopname
> www.nice-info.be > Nutrinews 2018 nr. 4
Referenties
www.nice-info.be > Nutrinews
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GEZOND ETEN, ZO KAN HET OOK

MINDER VERSPILLEN VOOR EEN
DUURZAME TOEKOMST
Duurzame voeding staat hoog op de
agenda. Het is een complex thema
dat veel aspecten omvat waaronder
klimaat, milieu, gezondheid, socio-
economische vooruitgang, circulaire
productie en verbruik. Voor een meer
duurzame voeding zijn veranderingen
nodig. Diverse actoren moeten de
krachten bundelen om te komen tot
een doordachte en succesvolle aanpak
om voedsel duurzamer te produceren.
Naast de industrie, de energie-, de
transport- en de landbouwsector
moet ook de consument zijn steentje
bijdragen. Bijvoorbeeld door gezonder
te eten en minder voedsel te verspillen.

OP WEG NAAR
MINDER VOEDSEL
VERSPILLING
G. VANDERSPIKKEN
Voedingsdeskundige NICE
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Volgens 69 % van de Vlamingen is voedselverspilling
vermijden een belangrijk actiepunt om de milieu-
impact van voedsel te beperken (1). Voedselverspilling
voorkomen is niet alleen een ecologische noodzaak. Het
is ook ethisch en economisch van belang. Voedselverlies
treft alle schakels van de voedselketen, van op het veld
tot in ons bord.

FEITEN EN CIJFERS
VOEDSELVERLIES EN
VOEDSELVERSPILLING
Voedselverlies vindt plaats in alle
stappen van de voedselketen.
Men spreekt over voedselverlies
wanneer voedsel, dat oorspronkelijk bedoeld is voor humane
consumptie, niet door de mens
wordt geconsumeerd. Het gaat dus
over eetbare fracties van voedsel
die niet op hun eindbestemming
geraken. Niet-eetbare fracties of
nevenstromen die tijdens de productie, verwerking of consumptie
ontstaan uit voedingsgrondstoffen
(bv. de schil van een banaan of
pitten van fruit) worden niet mee
gerekend (2,7).
Voedselverlies dat plaatsvindt
aan het begin van de voedsel
productieketen (tijdens teelt,
oogst, verwerking, opslag en transport) is hoofdzakelijk te wijten
aan tekortkomingen op technisch,
infrastructureel of organisatorisch
vlak. Wanneer voedsel verloren
gaat op het einde van de voedselketen spreekt men ook over voedselverspilling. Het is voedsel dat in
de vuilnisbak belandt bij distributiekanalen en bij de consument
omdat het vervallen of bedorven is
of wordt weggegooid door nalatigheid. In geïndustrialiseerde landen
treedt 40 % van het voedselverlies
op in distributiekanalen en bij de
consument (5). In ontwikkelingslanden is er vooral sprake van
voedselverlies aan het begin van
de voedselketen. Door armoede
en lage inkomens wordt er minder
voedsel weggegooid, onder meer
omdat men zich minder aankopen
in het groot kan veroorloven (2-7).
VOEDSELVERLIES IN DE
WERELD EN EUROPA
Wereldwijd gaat er jaarlijks
ongeveer 1/3 van de eetbare
fracties van voedsel verloren of
ongeveer 1,3 miljard ton voedsel.
Van alle graan dat wereldwijd
wordt geproduceerd gaat zo’n
30 % verloren. Dat is vergelijkbaar

met bijna 763 miljard porties pasta
die in de vuilnisbak belanden.
35 % van de hele visproductie
gaat verloren, te vergelijken met
ongeveer 3 miljard Atlantische
zalmen. Van de wereldwijde
productie van zuivel, vlees en van
zaden en peulvruchten samen blijft
telkens ongeveer 20 % onbenut.
Dat is te vergelijken met 574
miljard eieren, 75 miljoen koeien
en het aantal olijven dat nodig is
om 11.000 olympische zwembaden
te vullen met olijfolie. Ten slotte
gaat bijna de helft van de teelt van
groenten en fruit en van knolgewassen verloren, vergelijkbaar met
3,7 biljoen appelen en 1 miljard
zakken aardappelen (8).
In Europa gaat er jaarlijks ongeveer
88 miljoen ton voedsel verloren.
De huishoudens zijn verantwoor
delijk voor meer dan de helft
hiervan (9).
VOEDSELVERLIES IN
VLAANDEREN
Volgens recent onderzoek van
2018 van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid zijn
Vlaamse huishoudens verantwoordelijk voor 240.925 ton voedselverlies of voor ongeveer 23 % van
het voedselverlies van de volledige
argrovoedingsketen (10,18). Dat
betekent dat we per persoon en
per jaar gemiddeld 37 kg voedsel
verspillen. De categorieën koffie en
thee, brood en banket en groenten
en fruit vormen de top drie. Zo’n
45 % van dit voedsel wordt nog wel
gevaloriseerd door het aan dieren
te geven of te composteren (GFTbak of composthoop). Bij Vlaamse
huishoudens zijn de belangrijkste
oorzaken van voedselverlies te veel
voedsel bereiden en opscheppen,
bederf van voedingswaren en er
geen zin meer in hebben.
OORZAKEN VOEDSELVERLIES
De oorzaken van voedselverlies
situeren zich op verschillende
niveaus in de voedselketen. Op

WAAROM VERSPILLEN WE
ZOVEEL VOEDSEL?
Uit verschillende studies blijkt dat voedselverspilling binnen huishoudens het gevolg is
van complexe interacties tussen verschillende
“food waste drivers” (12-14,18). Meer inzicht
in deze factoren kan helpen om voedselverspilling tegen te gaan. We gaan in op enkele
factoren.
Onvoldoende bewustzijn
Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de
hoeveelheid voedsel die ze dagelijks weggooien. Voedsel weggooien lijkt onoverkomelijk in de keuken, voor sommigen is het zelfs
een gewoonte waar ze weinig of niet meer bij
stilstaan.
Voedsel met weinig meerwaarde
De waarde die we aan voedsel hechten, is van
invloed op hoe we omgaan met voedsel. Een
gerecht met een speciale betekenis, dat met
liefde is klaargemaakt of veel werk, geld of
tijd heeft gekost, gooien we niet graag in de
vuilnisbak. We verspillen minder voedsel als
het een persoonlijke waardevolle betekenis
heeft.
Te weinig betrokkenheid
De mate waarin mensen belang hechten aan
de problematiek van voedselverspilling is
een belangrijke voorspeller van voedselverspillingsgedrag. Mensen die niet weten wat
de impact is van voedselverspilling, zijn niet
snel geneigd om iets te doen aan hun voedselverspillingsgedrag. Dat betekent echter niet
dat meer kennis automatisch leidt tot minder
voedselverspilling. Ook al zijn mensen op de
hoogte van de ecologische, de economische en
de ethische gevolgen van voedselverspilling,
toch is er nog vaak een discrepantie tussen
goede voornemens en werkelijk voedselverspillingsgedrag.
Te weinig vaardigheden en kennis
Meer kookvaardigheden, juist kunnen portioneren aan de hand van bijvoorbeeld kopjes en
maatbekers en de houdbaarheid van voedsel
goed kunnen inschatten, gaat bij huishoudens
gepaard met minder voedselverlies (18).
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Te weinig planning en organisatie
Meer plannen en organiseren zijn belangrijk om
voedselverspilling te beperken. Hoe regelmatiger de eetgewoonten, hoe minder voedsel een
huishouden verspilt. Een hectische levensstijl
kan dat in de weg staan. Veel consumenten houden ook graag vast aan een zekere flexibiliteit.
Plannen en voor een week inkopen doen past niet
in hun drukke levensstijl. Uit recent onderzoek
bij Vlaamse huishoudens blijkt dat frequenter
voedsel kopen en impulsaankopen samengaan met
meer voedselverlies (18).
Restjes wegwerken in plaats van te verwerken
Te weinig planning draait vaak uit op voedsel
overschotten. We kopen te veel of blijven met
restjes zitten na een maaltijd. Worden restjes als
iets waardevols beschouwd, dan is de kans groot
dat ze worden verwerkt in een nieuw gerecht of
later alsnog worden opgegeten. Wie niet graag
twee dagen na elkaar hetzelfde eet, opgewarmde
restjes niet lekker vindt en liever elke dag iets
‘vers’ op zijn bord krijgt, gooit ze weg en verspilt voedsel. Restjes die te lang in de koelkast
worden bewaard, belanden uiteindelijk ook nog
vaak bij het afval wegens niet meer geschikt voor
consumptie. Een bedorven restje weggooien voelt
doorgaans minder verkeerd aan dan lekkere tafelrestjes rechtstreeks in de vuilnisbak kieperen.
Bekommerd om voedselveiligheid
Verwarring over de houdbaarheidsdatum bij
consumenten draagt ertoe bij dat er nog te veel
voedsel, dat welbeschouwd nog geschikt is voor
consumptie, wordt weggegooid.
Socio-economische kenmerken
Of er een verband is tussen socio-economische
kenmerken zoals leeftijd en geslacht is minder
eenduidig. Uit onderzoek naar voedselverlies
bij Vlaamse huishoudens blijken leeftijd, urbanisatiegraad, geslacht en opleidingsniveau en
inkomen geen significant effect te hebben op de
hoeveelheid voedselverlies van huishoudens (18).
Grote gezinnen zouden in vergelijking met kleine
huishoudens in totaal meer voedsel verspillen
maar minder per persoon. Dit blijkt ook uit
onderzoek naar voedselverlies bij huishoudens
(18). Het onvoorspelbare eetgedrag van kinderen, drukke agenda’s en minder aandacht kunnen besteden aan voedselverspillingsprobleem
kunnen bij grote gezinnen mogelijk meespelen
(12,13,14).
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het veld kunnen voedselverliezen
optreden door een mislukte of
vroegtijdige oogst, maar ook
tijdens het oogsten zelf of tijdens
de opslag. Wanneer het aanbod
van de boer groter is dan de vraag,
dreigt een deel van het voedsel
verloren te gaan. Voedingsmid
delen die niet de juiste vorm, kleur,
geur of uitzicht hebben en afwijken
van het gewenste gewicht, worden
nog al te vaak als ‘onbruikbaar’
bestempeld (5).
Menselijke fouten, technische
storingen in productielijnen,
defecte koelsystemen of non-conformiteiten inzake voedselveiligheid en -kwaliteit geven regel
matig aanleiding tot onvoorziene
voedselverliezen in de voedings
industrie.
Supermarkten en andere voedsel
verdelers moeten vaak voedsel
weggooien door fouten in het
voorraadbeheersysteem, overschrijdingen van houdbaarheidsdata en beschadigingen van
producten waardoor ze niet meer
geschikt zijn voor verkoop (3,15).
De mate van voedselverspilling
bij de consument wordt ook door
verschillende factoren bepaald
(zie ‘Waarom verspillen we zoveel
voedsel').
GEVOLGEN VOEDSELVERLIES
De impact van voedselverlies
mag niet worden onderschat. Het
voedselsysteem dat moet voorzien
in voldoende voedzaam en veilig
voedsel heeft een belangrijke
impact op het milieu door het
gebruik van schaarse grondstoffen,
de uitstoot van broeikasgassen
en het effect dat ze heeft op bio
diversiteit, bodem- en watervoorzieningen. Voedsel dat verloren
gaat, betekent ook verlies van geïnvesteerde energie en grondstoffen.
Het gegenereerde voedselverlies
moet eveneens worden verwerkt,
wat op zijn beurt bijdraagt tot een
zekere milieubelasting. Een goed
opgezet kringloopsysteem kan dit
helpen beperken.
Voedselverlies en -overschotten
hebben tevens economische gevol-

gen. Voedsel weggooien betekent
geld weggooien dat hierin is geïnvesteerd en voedselverlies verwerken heeft eveneens zijn prijskaartje.
Ten slotte maakt de wereldwijde
problematiek van voedselarmoede,
hongersnood en ondervoeding van
voedselverlies - en vooral ook van
voedselverspilling - ook een ethische en voedselzekerheidskwestie
(6,16).
 CTIES TEGEN VOEDSEL
A
VERSPILLING
Verschillende internationale
organisaties slaan de handen in
elkaar om het voedselverlies in
de wereld terug te dringen. SAVE
FOOD is een initiatief van de
Verenigde Naties (VN) en brengt
verschillende stakeholders over
de hele wereld samen met één
gemeenschappelijk doel: voedselverlies aanpakken (17). Ook
Europa onderneemt verschillende
acties om voedselverspilling te
verminderen (voor meer info, zie
https://ec.europa.eu/food/safety/
food_waste/eu_actions_en). Er
wordt onder meer ook gezocht naar
manieren om duidelijker te kunnen
communiceren over de houdbaarheid van voedingsmiddelen.
In Vlaanderen zit men evenmin
stil. De Vlaamse overheid en
partners uit de landbouwsector,
de voedingsindustrie, de distributie, de catering, de horeca en
consumentenorganisaties bundelen
de krachten om het voedselverlies
tussen 2015 en 2020 met
15 % terug te dringen (voor meer
info, zie www.voedselverlies.be).
Omdat enig voedselverlies onvermijdelijk is, moet er ook worden
ingezet op de valorisatie van
voedselreststromen. Voedselreststromen, een samenvoegsel van
voedselverliezen en nevenstromen,
kunnen worden opgewaardeerd tot
nuttige toepassingen. Belangrijke
valorisatiestromen zijn diervoeder,
landgebruik en vergisting maar ook
voedselbanken (10).
Referenties
www.nice-info.be > Nutrinews

HOE VERSPIL IK MINDER VOEDSEL?
ALLE BEETJES HELPEN
We zijn ons nog te weinig bewust van hoeveel voedsel daadwerkelijk in de vuilnisbak belandt. Meet het en je weet het.
Breng jouw persoonlijke voedselverspilling in kaart. Schrijf een aantal weken op waar en hoeveel voedsel er in jouw huishouden wordt verspild. Ga op zoek naar de knelpunten en pas je voedselverspillingsgedrag gericht aan.
Check de volgende voedselverspilling-proof-tips.

IN DE WINKEL

IN DE (KOEL)KAST

IN DE KEUKEN

Bereid je winkelbezoek voor
en stel een weekmenu op.

Basisprincipes correct bewaren.

Kook de juiste hoeveelheden.

• Respecteer de bewaarvoor
schriften per product.

• Te veel eten bereiden omdat je de porties
niet goed kan inschatten of bang bent om
te weinig te hebben, resulteert vaak in
overschotten. Op zich niets mis mee, op
voorwaarde dat je de restjes achteraf goed
hergebruikt.

• Een boodschappenlijstje helpt
je om enkel te kopen wat je
nodig hebt.
• Check vooraf je voorraadkast
en koelkast.
• Een weekmenu samenstellen
is belangrijk om structuur en
regelmaat in je voedingspatroon
te brengen maar helpt ook om
voedselverspilling te vermijden.
• Verwerk producten die binnenkort vervallen in het weekmenu.
• Plan gerechten met verse
ingrediënten met een beperkte
houdbaarheid zoveel mogelijk in
het begin van de week.
Winkel bewust.
• Houd je aan je boodschappenlijstje.
• Koop eens vaker ‘gekke groenten’. Ze zijn te groot, te klein of
misvormd, maar wel even lekker.
• Zoek niet altijd naar producten
met de langste houdbaarheidsdatum. Zo help je voedselverspilling in de supermarktketens te
verminderen.

• Zet je kasten op orde.
• Stel je koelkast standaard in
op maximaal 4°C en je diepvries
op -18°C.
• Hanteer het principe 'first in,
first out'.
Kan je het voedsel nog eten?
• Maak het onderscheid tussen
te gebruiken tot (TGT) en ten
minste houdbaar tot (THT).
• TGT: na deze datum is het
product niet meer veilig voor
consumptie.
• THT: na deze datum wordt de
kwaliteit van het product niet
meer gegarandeerd, maar is
het meestal nog wel veilig voor
consumptie. Gebruik je zintuigen
om te beoordelen of het product
nog geschikt is.
• Zodra de verpakking geopend is,
geldt de houdbaarheidsdatum
niet meer. Bewaar voedingsmiddelen verder goed afgesloten en
indien nodig in de koelkast.
Kijk, ruik of proef als je niet
zeker bent of ze nog goed zijn
na e nkele dagen bewaren.

• Ben je geen fan van restjes, weeg dan
vaker ingrediënten af en pas de hoeveelheden van een gerecht aan als je vaak
overschotjes hebt.
Kook met wat je nog in huis hebt en las
een restjesdag in.
• Wat eten we vandaag? Trek je koelkast of
diepvries open en check je voorraadkast.
• Het is verbazend wat je allemaal kan
doen met restjes aardappelen, pasta,
rijst, groenten, brood, kaas, fruit, vlees
of vis: een maaltijdsoep, een omelet, een
groentespread, een salade, een winters
stoofpotje of een vruchtensmoothie.
• Je kan restjes vaker lekker verwerken
tot een volwaardige maaltijd als je altijd
enkele basisproducten in huis hebt. Hou
je voorraad wel beperkt om bederf te
vermijden.

INFOGRAFIEK
WWW.NICE-INFO.BE >
MATERIALEN > INFOGRAFIEKEN
(zie ook pagina 16)

UITGEBREIDE TOOL MET MEER TIPS OM MET CLIËNTEN/PATIËNTEN MEE TE GEVEN
TE DOWNLOADEN VIA WWW.NICE-INFO.BE > MATERIALEN > TOOLS
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MEER ACHTERGRONDINFO BIJ DEZE INFOGRAFIEK
WWW.NICE-INFO.BE > MATERIALEN > INFOGRAFIEKEN
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RECEPT

FRITTATA
EIEREN
Eieren vormen de basis voor een frittata, omelet of tortilla. Een eitje eten
ter afwisseling van een stukje vlees is
een goed idee. Je brengt variatie in het
menu en krijgt met een eitje belangrijke essentiële voedingsstoffen binnen
zoals hoogwaardige eiwitten, ijzer en
vitamine B12, D en A.
Vroeger luidde het advies om het
aantal eieren te beperken tot maximaal
3 per week omdat ze veel cholesterol
bevatten. Op basis van de actuele
wetenschappelijke inzichten, die vanuit
een meer holistisch standpunt naar
voeding kijken, is dit advies aangepast.
Gezonde personen mogen volgens de
voedingsdriehoek tot 6 eieren per week
eten, eieren in bereidingen meegerekend. Ondanks hun cholesterolgehalte
zouden eieren het risico op hart- en
vaatziekten niet verhogen. Het feit dat
eieren rijk zijn aan onverzadigde vetzuren en andere voedingsstoffen kan
hierin meespelen.

VOEDINGSWAARDE
Per portie
Energie

293 kcal

Eiwitten

18 g

Koolhydraten

18 g

waarvan suikers
Vetten
waarvan verzadigd vet
Vezels
Bron: www.nubel.be

MEER INSPIRATIE
WWW.NICE-INFO.BE
> RECEPTEN

2,4 g
16 g
4,1 g
5,3 g

VAN AARDAPPELEN
EN GROENTERESTJES
BEREIDINGSTIJD
VOOR			

30 min. + 20 min. gaartijd
4 personen

INGREDIËNTEN
• 6 eieren
• 6 eetlepels melk
• 400 g gekookte
aardappelschijfjes
• 250 g verse spinazie
• 250 g boerenkool
• 250 g champignons

• 1 gesnipperde ui
• 5-tal fijngesneden zon
gedroogde tomaten
• 2 eetlepels olijfolie
• knoflook, nootmuskaat,
rozemarijn, peper
• enkele blaadjes sla

BEREIDINGSWIJZE
• Verwarm de oven voor op 200°C.
• Gebruik je restjes van bereide groenten, dan kan je de
vier volgende stappen overslaan.
• Verhit een eetlepel olie in de wok en bak de spinazie
tot de blaadjes geslonken zijn. Kruid met peper en nootmuskaat. Haal de spinazie uit de wok en laat ze uitlekken.
• Borstel de champignons, snijd ze in s chijfjes en bak ze
aan in dezelfde wokpan. Hou ze apart.
• Verwijder de harde kern van de boerenkool, was de krulblaadjes, laat ze goed uitlekken en snijd ze in reepjes.
• Hak of pers een teentje knoflook fijn. Doe opnieuw wat
olie in de wok en fruit de ui aan met de knoflook en de
zongedroogde tomaatjes. Voeg de reepjes boerenkool
toe. Zet een deksel op de wok en laat ongeveer 5 minuten
stoven tot de kool beetgaar is.
• Kluts de eieren samen met de melk. Kruid met peper.
• Neem een ovenschaal en leg de aardappelschijfjes op de
bodem. Kruid met peper en rozemarijn. Leg daarop een
laag groentemengeling. Giet het eimengsel over de groenten en plaats gedurende 20 minuten in de oven.
• Serveer de gebakken frittata met sla voor een frisse
toets.

In samenwerking met www.lekkervanbijons.be
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EXPERT
AAN HET WOORD
DR. IR. G. VLAEMYNCK
Onderzoeker
ILVO - Food Pilot

BIO
OPLEIDING
Bio-ingenieur, doctoraat in de toegepaste
biologische wetenschappen
EXPERTISE
Levensmiddelenmicrobiologie en
-technologie, speciale interesse in voeding
en gezondheid
ACTUEEL
Groepsleider Onderzoek Voedselkwaliteit
en Productinnovatie, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
(ILVO). Productontwikkeling en ‘trouble
shooting’, Food Pilot

Wie graag eet, kijkt uit naar sociale
eetgelegenheden. Voor wie niet meer normaal
kan eten, kunnen ze een nachtmerrie zijn.
Mensen met slik- en kauwproblemen
vermijden vaak etentjes. Mits een paar
aanpassingen kunnen zij net als gezonde
mensen perfect van een smakelijke maaltijd
genieten. Kennis over hoe zo'n maaltijd dan
bereid moet worden, ontbreekt helaas
vaak in de praktijk.
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EEN GROEIEND PROBLEEM
Slikstoornissen (dysfagie) zijn een
onderkend en groeiend probleem
in onze samenleving. Naar schatting lijdt minstens 60 % van de
bewoners in woon- en zorgcentra
aan slik- en/of kauwproblemen.
Oorzaken zijn neurologische
aandoeningen zoals Parkinson
en Alzheimer, spierziekten, een
beroerte, hoofd- en keelkanker
en gewoon ouderdom. Ondervoeding en uitdroging, longontstekingen en verhoogde mortaliteit
zijn bij deze groep grote risico’s.
Ze kunnen of durven niet meer
eten. Angst om zich te verslikken,
schaamte en een verminderde eetlust spelen hen parten. Isolement
loert om de hoek want eten is een
belangrijk sociaal gebeuren. Maar
ook hun veerkracht gaat achteruit.
Parkinsonpatiënten sterven zelfs
vaker aan een longontsteking als
gevolg van hun slikprobleem dan
aan de ziekte zelf.

GEBREK AAN KENNIS
We m
 oeten ervoor zorgen dat deze
patiënten en ouderen opnieuw plezier beleven aan eten. Het weinige
dat ze eten moet ook v eilig en voldoende nutriëntdens zijn. En dat is
haalbaar, want kleine wijzigingen
in de bereiding of de samenstelling
van voedingsmiddelen kunnen een
grote impact hebben op de nutritionele en sensorische eigenschappen. Alleen ontbreekt het vaak aan
de juiste kennis bij zorgkundigen,

IDDSI (International Dysphagia
Diet Standardisation Initiative)
heeft internationale standaarden
voor consistentie opgesteld die
toelaten dat medici, paramedici,
koks en voedingsspecialisten overal
ter wereld dezelfde taal spreken.
INDIKKINGSMIDDELEN VER
ZWAKKEN SMAAK EN GEUR
Sappen binden gebeurt vaak met
instant of klinische producten.
Maar die zwakken de smaak

Patiënten en ouderen
zijn geen baby's. Ze weten
hoe wortelen eruitzien
en smaken. Die smaak,
kleur en vorm willen ze
ook terugvinden in een
gerecht.

SMAKELIJK ETEN IEDEREEN
koks en voedingsspecialisten. Op
vraag van en in samenwerking met
Yves Meersman van Parki’s Kookatelier, zelf Parkinsonpatiënt, heeft
het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
hierrond intussen veel expertise
opgebouwd. Via het applicatieen analysecentrum ‘Food Pilot’
worden vraagstukken behandeld
omtrent voedselkwaliteit, voedselveiligheid en evenwichtige voeding.
Wat dysfagie betreft staan 3 vragen
centraal. Ze komen verder aan bod.
CONSISTENTIE AANPASSEN
De eerste vraag luidt: hoe pas
je voeding aan zodat het gemakkelijker en veiliger in te slikken is
voor mensen met dysfagie? Vaste
voeding moet fijner en zachter
gemaakt worden en sappen meer
ingedikt. In de praktijk wordt dit
eerste vaak opgelost door maal
tijden integraal te mixen. Maar
patiënten en ouderen zijn geen
baby’s. Ze weten hoe wortelen
eruitzien en smaken. Die smaak,
kleur en vorm willen ze ook terugvinden in een gerecht. Bovendien
kan de ene patiënt nog beter
slikken en kauwen dan de andere.
Het komt er dus op aan om voor
iedereen de juiste consistentie te
voorzien, en daarvoor de juiste
techniek te gebruiken. Communicatie tussen zorgverleners en voedingsspecialisten is hierbij cruciaal.

en geur af of geven een minder
aangenaam mondgevoel. Het is
beter om de samenstelling van de
sappen zelf aan te passen en zo
veel mogelijk te kiezen voor groenten of fruit die van nature dikkend
werken. In plaats van appelsap
te binden kan je bijvoorbeeld een
appelsmoothie serveren, eventueel
verder aangedikt met yoghurt of
plattekaas waardoor het ook meer
nutriëntdens wordt. In plaats van
soep te binden met maïzena kan
je aardappel, bloemkool, psyllium
vezel of quinoameel gebruiken.
WAT GEBEURT ER MET
VOEDSEL IN DE MOND?
De tweede belangrijke vraag luidt:
wat is de ideale consistentie voor
mensen met verschillende niveaus
van dysfagie en hoe meet je consistentie? Deels is de juiste textuur
voor een patiënt afhankelijk van
de oorzaak van zijn eetprobleem.
Neurologische problemen, aan
doeningen in het hoofd-halsgebied,
medische behandelingen en het
normale verouderingsproces
kunnen meespelen. Maar er zijn
nog blinde vlekken. Hoe verandert bijvoorbeeld de textuur van
voeding in de mond en tijdens het
slikken? Pas als we dat proces goed
begrijpen, weten we naar welke
reologische of stromingseigenschappen van voeding we moeten
kijken om consistentie correct te

evalueren. Een voorbeeld: watermeloen en Camembert zijn zacht genoeg, maar toch niet geschikt voor
mensen met slikproblemen. Watermeloen wordt in de
mond te snel te waterig (vergelijkbaar met een slok
water) en Camembert plakt.
VERGEET DE EETBELEVING NIET
De derde vraag brengt ons terug bij het begin van
dit verhaal: hoe maken we die aangepaste voeding
aantrekkelijk en voldoende voedzaam? Presentatie
is belangrijk, net als kleur, geur, mondgevoel en de
herkenbaarheid van de verschillende maaltijdcomponenten. Enkele eenvoudige tips kunnen helpen: mix
de componenten altijd apart, serveer vers bereide
maaltijden want bewaring kan de smaak en de geur
beïnvloeden, voeg extra kruiden toe, kies voor ingrediënten met een uitgesproken smaak en combineer en
varieer voldoende, ook in kleur en vorm op het bord.
Wat de voedingswaarde betreft, is niet alleen de totale
energieaanbreng belangrijk, maar ook het eiwitgehalte
(kwantiteit en kwaliteit), de hoeveelheid mineralen
en vitaminen en de vochtaanbreng. Als mensen kleine
porties eten, moeten die toch alles bevatten wat zij
nodig hebben. Leng vaste voeding dus nooit aan met
water, maar met melk of room. Kies voor nutriëntrijke
ingrediënten en opnieuw: varieer.

MEER INFO
• www.ilvo.vlaanderen.be
• https://iddsi.org
• www.parkiskookatelier.be
Referenties
www.nice-info.be > Nutrinews
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Alle artikels in Nutrinews zijn te raadplegen op
WWW.NICE-INFO.BE

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de gratis
NICE-nieuwsbrief via www.nice-info.be.
volg ons

@NICEVoeding

NICE (Nutrition Information Center) biedt gezondheidsprofessionals wetenschappelijke informatie
over de voedings- en gezondheidsaspecten van de
producten van onze land- en tuinbouw en visserij
(zoals groenten, fruit, aardappelen, zuivel, vlees,
gevogelte, vis en eieren). Hiermee kunnen zij consumenten helpen om gezonde voedselkeuzes te maken
op basis van producten van bij ons.
NICE werkt in opdracht van de Vlaamse overheid en
de Vlaamse agrarische producenten. De leden van
zijn wetenschappelijke adviesraad zien erop toe dat
de verspreide informatie actueel en wetenschappelijk
gefundeerd is en aansluit bij de algemene voedingsaanbevelingen voor België.
NICE maakt deel uit van

