
De basis van dit nieuwe eet- en leefmodel ligt in het landelijke Kreta van de 
jaren 1960 ... Dit is het symbolische verhaal van Ambrosius.

Zoals elke dag sinds mensenheugenis daalde de oude Ambrosius met zijn 
schapen de berg af, in de richting van zijn klein dorp op Kreta. Hij was iets 
vroeger dan gewoonlijk. Mensen kwamen hem bezoeken om te vragen wat hij 
allemaal at op een dag. De oude Ambrosius, pas 60 jaar geworden, kon zich 
niet voorstellen waarom mensen van de stad interesse hadden in zijn voeding. 
Hij at wat er was, wat hij zich kon veroorloven, zoals zijn ouders, en die hun 
ouders, en ... Veel keuze was er overigens niet, gezien zijn inkomen.

Zijn leven was trouwens niet eenvoudig geweest. Geboren in 1900 had hij 
de twee wereldoorlogen meegemaakt, en de harde Duitse bezetting van zijn 
geliefd eiland. Want dat was er altijd geweest: Ambrosius hield van zijn ei-
land, zijn dieren, kortom, van het eenvoudige leven dat hij leidde.

Zijn voeding was zo eenvoudig dat hij zich niet kon voorstellen dat iemand 
daar interesse voor kon hebben. Ze hadden hem zelfs verteld dat ze daar in 
het verre Amerika uitkeken naar het resultaat. ’s Avonds, op de bank met de 
dorpsoudsten, hadden ze daar vaak hartelijk om gelachen. Het grote Amerika 
wou weten wat ze aten. Maak zoiets mee.

Elke avond keuvelden hij en zijn vrienden onder de oude olijfboom in het 
centrum van het dorp. Wel niet helemaal elke avond. Een dinsdag de 13e bleef 
Ambrosius liever thuis, dat was een gevaarlijke dag in het Kreta van weleer. 
Onder het luid roepen van “piase kokkino”, wanneer ze op hetzelfde moment 
hetzelfde zeiden, en dit om de vriendschap te bewaren, dronken ze een glaas-
je wijn om nadien in een lichte roes bij zonsondergang te gaan slapen.

Zijn ontbijt was eenvoudig: brood met een klein stukje kaas en veel olijf-
olie. In de voormiddag at hij fruit. ’s Middags weer brood, olijfolie en een 
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beetje vis. En ’s avonds laat een aardappelgerecht met veel groenten en peul-
vruchten ... alles overgoten met de eeuwig aanwezige olijfolie. 

Vijfentwintig jaar later kwamen onderzoekers terug. En ze vroegen hem op-
nieuw wat hij allemaal at. Och, met de tijd hadden ze het iets beter op het 
dorp. Er waren toeristen die betaalden om eenvoudige boeren te observeren, 
ze vonden dat zo ‘lovely’ ... De oude Ambrosius en zijn bankgenoten konden 
zich iets meer vlees en kaas veroorloven, maar het leven was gebleven zoals 
het was, eenvoudig en rustig.

Het grappige is dat Ambrosius en zijn Kretenzervrienden tot de laatste 
overlevenden behoorden van deze bizarre studie, die ze zelf nooit goed be-
grepen. En het rare was dat zijn voeding, bijna uniek in de wereld, zou uit-
groeien tot een modelvoeding ter preventie van chronische ziekten. 

Het is ook allemaal eigenlijk niet toevallig: Ambrosius betekent onsterfe-
lijk. Het was de naam van het voedsel van de Griekse goden. Voedsel dat hen 
eeuwige jeugd verschafte.

Ancel Keys en zijn studie

Nabij Napels overleed in 2004 één van de grootste voedingswetenschappers 
van de 20e eeuw. Hij stierf in volledige anonimiteit, op enkele dagen voor zijn 
101e verjaardag.

Ancel Keys wordt inderdaad aangezien als de grote grondlegger van een 
eenvoudige voeding ter bescherming van hart- en vaatziekten, en dit na jaren 
van soms wanhopige strijd en discussie. Zoals Ambrosius was hij van zeer 
eenvoudige afkomst, geboren in 1904, en verplicht in de Verenigde Staten van 
na de Eerste Wereldoorlog verschillende jobs uit te oefenen om te overleven. 
Hij bleef echter studeren, doctoreerde tweemaal (in biologie en in fysiologie) 
en werd een wereldautoriteit op gebied van voeding. Hij was verbonden aan 
de Minnesota School of Public Health. Stel je voor: als voedingsonderzoeker 
geboren worden voor de ontdekking van vitamines, in tijden dat scheurbuik 
nog slachtoffers maakte. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd zijn naam verbonden aan militaire 
rantsoenen die gebruikt werden van Frankrijk tot Japan: de K-rantsoenen, 
van Keys ...
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Hij is echter vooral befaamd vanwege zijn Zevenlandenstudie; een studie die 
uitgevoerd werd op wereldniveau, zonder internet en statistische software ...

In 1955 presenteerde hij voor de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève 
zijn theorie over de relatie tussen vetten en hart- en vaatziekten. Hij deed 
dit op zijn bekende, nogal zelfverzekerde manier. Wat niet door iedereen 
geapprecieerd werd. Zijn theorieën om de toenmalige epidemie aan hart- 
en vaatziekten te verklaren werden maar zeer matig onthaald. Wat hem 
eigenlijk motiveerde om een grote, internationale studie op te starten, de 
Zevenlandenstudie. Ancel Keys was duidelijk iemand die niet bleef stilzitten 
bij tegenslagen.

Zijn ambitieus project bestond erin om 12.000 gezonde mannen geduren-
de jaren op te volgen. Hij wou risicofactoren op hart- en vaatziekten registre-
ren, waaronder de voeding, en het aantal hart- en vaatziekten dat voorkwam. 
Mannen uit Italië, Griekenland, Joegoslavië, Nederland, Finland, Japan en de 
Verenigde Staten werden geselecteerd voor deze studie. Het belangrijkste re-
sultaat van de studie toonde aan dat er een duidelijk verband was tussen de 
opname aan verzadigde vetzuren en het voorkomen van hart- en vaatziekten 
in een bevolking.

Een tweede essentiële ontdekking was het feit dat bepaalde voedingspa-
tronen – welbepaald het mediterraan patroon en het Japanse patroon – leid-
den tot merkelijk minder hart- en vaatziekten. Andere landen, zoals Finland 
en de Verenigde Staten, kenden tot tienmaal meer hart- en vaatziekten. Dat 
ging samen met een zeer hoge opname aan verzadigde vetzuren.

Deze ontdekking was belangrijk in een tijd dat men twijfelde over de relatie 
tussen vetopname en hart- en vaatziekten. Sommigen geloofden in dergelijke 
relatie en gebruikten cijfers uit de Verenigde Staten en Finland als bewijs: 
een hoge vetopname was geassocieerd met veel hartziekten. Anderen be-
weerden dat er geen relatie was: kijk naar de mediterrane voeding, met een 
hoge vetopname ... en weinig hartziekten.

Zoals vandaag kan gebeuren in voedingswetenschappelijke kringen, werd 
het debat emotioneel gevoerd tussen ‘believers’ en ‘non-believers’. Dat is ty-
pisch in de voedingswetenschap. Omdat iedereen betrokken is, en sommi-
gen zeer snel geld willen verdienen met allerlei pseudo-wetenschappelijke 
beweringen. ‘Believers’ geloven vandaag dat koolhydraten slecht zijn, of dat 
vitamine D een wondervitamine is ...
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Iedereen eet, en denkt te weten hoe het moet. En dat terwijl de relatie tus-
sen voeding en ziekte buitengewoon ingewikkeld is. 

Het geniale aan Ancel Keys is dat hij inzag dat er in Europa een grotere voe-
dingsdiversiteit was dan in de Verenigde Staten. Deze diversiteit liet hem toe 
om na te gaan of er specifieke verbanden waren. De wetenschap verrijkt zich 
aan de hand van diversiteit. Een verlies aan diversiteit betekent een verar-
ming van de onderzoeksmogelijkheden. En dit is natuurlijk een gevaar dat 
verbonden is met de mondiale globalisering. Indien iedereen hetzelfde eet, 
zal er geen Ambrosius meer bestaan ... 

De Zevenlandenstudie toonde duidelijk aan dat hartziekten geen fataliteit 
waren, dat preventie mogelijk is. Iets wat we vandaag als evident aannemen, 
was toen nieuw: je moet, zeker als man, niet automatisch sterven aan een 
hartaanval.

Ancel Keys was, samen met Ambrosius en 685 andere Kretenzers, de grond-
legger van wat we vandaag kennen als de mediterrane voeding, een referen-
tie op basis van preventie van hart- en vaatziekten. Een grote stap vooruit, 
maar eveneens een enorm misverstand. 

De mediterrane voeding is inderdaad buitengewoon gezond, net als het 
Japans voedingspatroon trouwens. Maar het gaat duidelijk om een mediter-
raan (resp. Japans) voedings- en leefpatroon. De positieve, beschermende ef-
fecten van een gezonde voeding komen pas volledig tot uiting indien ze inge-
kaderd zijn binnen een gezonde leefwijze. De mediterrane wereld at anders, 
maar leefde ook anders.

Een voorbeeld om dit te illustreren: een mediterrane voeding zal waar-
schijnlijk weinig effect hebben op een obese persoon die dagelijks rookt. Het 
schadelijk effect van roken op de gezondheid is zo groot dat het positief effect 
van de voeding verdwijnt in een zee van risicofactoren. De levensomstandig-
heden bepalen of de gezondheidseffecten van een voedingsmiddel tot uiting 
zullen komen. 

We hebben in het verleden met onze westerse zienswijze veel te veel de me-
diterrane voeding geïsoleerd, zelfs beperkt tot het gebruiken van olijfolie en 
het drinken van rode wijn. De beschermende werking van een totaalpakket 
zal men nooit kunnen herleiden tot eenvoudige elementen. Een zware roker 
die olijfolie gebruikt, zal meer risico op hart- en vaatziekten lopen dan een 
niet-roker die boter consumeert ... We moeten leren omgaan met het totaal-
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pakket en niet alleen kiezen wat ons het beste of gemakkelijkste uitkomt. 
Enkel olijfolie en rode wijn consumeren is natuurlijk veel eenvoudiger dan te 
bewegen, te vermageren en te stoppen met roken. Denken we nu echt dat een 
kettingrokende vegetariër langer zal leven dan een niet-rokende vleeseter?

Media spelen hierin een belangrijke rol. Titels als “Olijfolie beschermt tegen 
hartziekten” scoren beter dan “Gezond leven beschermt tegen hartziekten” ...

En uiteraard springt de marketing op een dergelijke opportuniteit. 
Olijfboeren en wijnlobbies hebben alle voordeel bij het laten erkennen van 
hun specifiek product als wondermiddel tegen een ziekte. Goed voor de ver-
koop. Begin jaren negentig deed zelfs de Europese Unie inspanningen met 
prachtige vierkleurenbrochures om de verkoop van olijfolie te stimuleren, 
het Kretenzisch wondermiddel. Het gevolg was dat er meer olijfolie gebruikt 
werd en ... dat het gewicht steeg. Ons westers denken is heer en meester in 
het “gezonde” te gaan halen bij vreemde culturen, maar zonder de totale 
voedings- en leefgewoonten over te nemen. We haalden knoflook en wijn uit 
Frankrijk, olijfolie uit Kreta, vette vis uit Groenland, soja uit Japan ... Intussen 
blijven we maar rustig verder consumeren en verdikken. 

Er bestaan geen wondervoedingsmiddelen, er bestaan alleen wondervoe-
dings- en leefgewoonten. Geen enkel uniek voedingsmiddel zal ooit wonder-
eigenschappen bezitten, behalve in de reclame natuurlijk. En in de dromen 
van nostalgische betweters die hunkeren naar de zalige tijd van kruidendok-
ters en kwakzalvers.

Marketing speelt een belangrijke rol. Je product gezondheidseigenschap-
pen kunnen toeschrijven, is ronduit schitterend voor de verkoop. En het pro-
duct in kwestie kunnen kaderen binnen een aangenaam milieu, zoals een 
dorpje bij de Middellandse Zee, is eveneens mooi meegenomen. Geef toe: een 
fles olijfolie in een donkere fabriekshal komt anders over dan op een mooie 
tafel in een mediterrane omgeving ...

Dit is meteen een eerste boodschap van dit boek: geen enkele voeding is ge-
zond als er te veel van gebruikt wordt. En we zitten duidelijk in een wereld 
van overconsumptie, getuige de vele gevallen van overgewicht en obesitas.

Een voedingsmiddel kan pas gezond zijn bij een optimale consumptie en 
ingekaderd in een gezonde leefgewoonte, die rekening houdt met de duur-
zame ontwikkeling van de planeet.
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Dit boek gaat trouwens helemaal niet over de mediterrane voeding op zich, 
maar over het mediterraan evenwicht, een voedings- en leefgewoonte die ge-
baseerd is op het Kreta van de jaren 1960. Wij moeten niet alleen anders gaan 
eten, wij moeten ook anders gaan leven. Het mediterraan evenwicht omvat de 
mediterrane voeding, maar evenzeer de leefgewoonten waarbinnen de me-
diterrane voeding volledig tot haar recht komt.

Het boek licht een nieuw concept toe. Het is gebaseerd op recente gegevens 
uit wetenschappelijk onderzoek. Het wil een antwoord bieden op de meest 
gestelde vraag: Hoe zit het nu, wat moeten we nu nog eten?

We moeten minder eten, anders eten en dit binnen een gezonde leefwijze, 
zoals is aangegeven in het verhaal van Ambrosius. Hij at anders, maar hij 
leefde ook anders. Gezonder gaan eten betekent niet alleen gezonder koken. 
Het betekent eveneens openstaan voor een nieuw avontuur, dat als doel heeft 
langer te leven, en langer gezond te leven. Het betekent meer doen voor je 
lichaam, zodat je er meer kan mee doen. Het betekent vermageren, een lager 
risico op suikerziekte, hart- en vaatziekten en kanker.

Het concept mediterraan evenwicht werd schitterend geïllustreerd in een 
publicatie van Piet van den Brandt (Van den Brandt, 2011), één van de vele 
toponderzoekers op gebied van voeding en gezondheid in Nederland. België 
kent veel minder voedingsepidemiologen, omdat de opleiding professionele 
bachelor in voeding- en dieetleer geen opvolging kent op masterniveau. Geen 
masterniveau betekent uiteraard minder doctoraten die zuiver gericht zijn 
op voedingsonderwerpen. Piet van den Brandt ligt aan de basis van de be-
faamde Nederlandse Cohortstudie naar Voeding en Kanker. Deze studie werd 
in 1986 opgezet onder ruim 120.000 Nederlanders door onderzoekers van 
de afdeling Epidemiologie van de Universiteit Maastricht en TNO Kwaliteit 
van Leven. In een artikel in American Journal of Clinical Nutrition gaf Piet 
van den Brandt een score van 0 tot 4 aan de deelnemers. Telkens werd een 
punt verdiend indien de deelnemer ofwel een mediterraan dieet volgde, niet 
roker was, een gezond gewicht had en fysiek actief was (Van den Brandt, 
2011). Het enkel en alleen volgen van een mediterrane voeding gaf een lager 
sterftecijfer bij vrouwen, niet bij mannen. Een zeer opmerkelijk resultaat. Bij 
personen die een vier scoorden, dit betekent dus: die niet roken, een gezond 
gewicht hebben, fysiek actief zijn en een mediterrane voeding volgen, was de 
vrouwelijke sterfte 400% en de mannelijke bijna 300% lager. Een combinatie 
van alle factoren – en dus niet alleen een mediterrane voeding – gaf dus de 
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grootste winst. Het mediterraan evenwicht is dus zeer belangrijk om langer 
en langer gezond te leven.1

Zonder het goed te beseffen, zitten we vandaag in een situatie waar slechts 
één op de twee volwassenen nog een gezond gewicht heeft. En minstens één 
op de tien kinderen zit in de categorie overgewicht of obesitas. Gedurende 
eeuwen bleef het voorkomen van obesitas vrij stabiel. Vooral de rijken kon-
den zich een buikje permitteren, zeker in tijden van onzekere voedseltoe-
voer. Dit bepaalde onze genen. Onze voorouders kenden onzekere tijden en 
hongersnoden, hiertegen zijn wij uiteindelijk beter gewapend. Pas vanaf de 
jaren tachtig werden de cijfers voor obesitas alarmerend. Deze epidemie is 
te recent om verklaard te worden door genetische aanpassingen van ons er-
felijk systeem. We leven nog steeds met dezelfde, goed geselecteerde genen 
van weleer in een toxisch geworden maatschappij. Niet de kwaliteit van ons 
voedsel vergiftigt ons, wel de kwantiteit. 

Deze steeds evoluerende epidemie moet gezien en verklaard worden door 
de economische realiteit van ons systeem. Bedrijven moeten winst maken, 
en consumeren draagt hiertoe bij. Consumeren is een vast gegeven in ons 
maatschappelijk stelsel: we zijn omdat we consumeren. ‘Ik consumeer, dus 
ik ben,’ zou Descartes vandaag zeggen. Consumeren maakt deel uit van het 
uitdijend economisch heelal. 

Onze enorme vetmassa is reserve-energie. Het lichaam slaat vet op om 
moeilijke periodes te overbruggen, zoals tienduizend jaar geleden de periode 
tussen twee vruchtbare oogsten. We kennen dankzij ons economisch stel-
sel echter geen moeilijke periodes meer. Hongersnood werd in de westerse 
wereld uitgeschakeld en voeding werd opmerkelijk goedkoper. Dankzij een 
goed gestructureerd systeem steeg de levensverwachting, weliswaar dikwijls 
ten koste van de duurzaamheid. Maar zowel voor de duurzaamheid als voor 
onze gezondheid bereikt dit systeem de grens. 

1 Het blijft voor mij een eer dat ik bij Piet van den Brandt mijn masterthesis epidemio-
logie mocht afleggen, een unieke opleiding in Maastricht.
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Kwantiteit en kwaliteit

Als kind in de jaren zestig kreeg ik elke middag een klein flesje frisdrank van 
200 ml. Dit was een belangrijk moment in de loop van de dag. We aten eerst 
ons lunchpakketje op, twee donkere boterhammen met kaas en twee met 
jam, om dan te genieten van het hoogste goedje, het flesje frisdrank. Rond 
vijf uur kwam ik te voet thuis, waar mijn moeder de dampende aardappelen 
met groenten en een stukje vlees op tafel zette. Als drank was er water, als 
nagerecht pudding of pap. Elke vrijdagnamiddag brak het belangrijkste uur 
van de week aan. Na schooltijd mochten we naar de snoepwinkel, waar het 
langdurig kiezen en afwegen deel uitmaakte van het genot. Niet de kwantiteit 
was toen belangrijk, wel de kwaliteit.

Confucius schreef: ‘Overvloed en gebrek zijn beide verkeerd.’
Driemaal per jaar gingen we in een restaurant eten, meestal om een ver-

jaardag te vieren. Fastfood bestond niet, pizzatenten evenmin. Kortom, het 
was echt een zeldzaamheid om uit eten te gaan in een restaurant. 

We mogen natuurlijk niet romantiseren. De minder materialistische maat-
schappij van vroeger was niet per definitie gelukkiger of ongelukkiger. Maar 
ook het omgekeerde geldt. Zijn we nu zoveel gelukkiger met alles wat we heb-
ben? Een kind van nu leeft helemaal anders. Het dagelijkse blikje cola is nu 
330 ml, we snoepen elke avond, ’s middags gaan we een broodje halen, en ’s 
avonds gaan we uit eten of kiezen we voor een kant-en-klaargerecht. Mama 
gaat nu ook werken en heeft minder tijd voor huishoudelijke taken. Langzaam 
maar zeker werd ons milieu obesogeen; dat wil zeggen dikmakend. Meer con-
sumeren en minder bewegen hebben geleid tot de huidige epidemie. 

Nooit zag ik mijn ouders eten voor tv, nooit namen zij tussenmaaltijden. We 
hadden in die tijd ook geen behoefte aan koekjes “voor de kleine honger 
tussendoor”.

Dit boek werd geschreven zonder belangenconflict. Als auteur kreeg ik geen 
geld van een firma om bepaalde zaken en dingen te doen of verkondigen. Als 
auteur had ik de volledige vrijheid om te doen en te schrijven wat ik wou, 
steunend op de wetenschappelijke literatuur. Alle beweringen worden ge-
staafd door meta-analyses en systematische reviews, en zo weinig mogelijk 
op andere studietypes, behalve als het niet anders kan. Verder in het boek 
licht ik dat nader toe.
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Het auteurshonorarium van het boek gaat volledig naar een onderzoekspro-
ject in Siorapaluk, Noord-Groenland. Op deze plaats wonen de laatste tradi-
tioneel levende inuit. Ze hebben een unieke cultuur met een weinig voorko-
mende voedingsgewoonte, die het best wetenschappelijk omschreven wordt 
alvorens te worden opgeslorpt door de globalisatie.

Ik heb voor dit boek vooral opgepast voor het fenomeen voedingsgoeroe. 
Er zijn de laatste tijd voldoende boeken geschreven door auteurs die vooral 
bombastische verklaringen afleggen over het feit dat ze wetenschappelijk 
werken, om nadien bewust of uit onwetendheid studies verkeerd te inter-
preteren (of selecties van studies te maken die hun ideeën ondersteunen). Er 
bestaan onderzoeken die aantonen dat olijfolie beschermt tegen borstkan-
ker, er zijn er ook die geen effect aantonen. Voedingsgoeroes zullen uiteraard 
die studies selecteren die hen goed liggen, die het best in hun kraam passen.

Een ander veelvuldig probleem is het misbruiken van observatiestudies. 
In dergelijke studies gaat men kijken wat mensen eten, ze gedurende jaren 
volgen en dan nagaan waar gezondheidsproblemen optreden. Deze gezond-
heidsproblemen worden dan in verband gebracht met de gemeten voeding. 
Dit zijn uiteraard zeer moeilijke studies, en men kan snel verkeerde conclu-
sies trekken. 

Een beroemd voorbeeld komt uit een boek van een zelfverklaarde voe-
dingsgoeroe: drie glazen fruitsap doen het risico op ziekte van Alzheimer met 
76% dalen! Je kan je afvragen hoe het komt dat iemand in onze maatschappij 
nog deze ziekte oploopt ... Dergelijke relaties zijn aanwezig in studies, maar 
relaties betekenen niet altijd een oorzakelijk verband. Het probleem ligt in 
de interpretatie. Fruitsap beschermt uiteraard niet tegen Alzheimer, maar 
waarschijnlijk leeft iemand die regelmatig fruitsap drinkt, ook gezonder. En 
iemand die gezonder leeft, heeft waarschijnlijk een hogere sociaal-economi-
sche status, en dus een meer intellectuele job ... en dit laatste kan een be-
scherming bieden tegen Alzheimer. De eerste interpretatie zal uiteraard zor-
gen voor meer sensatie, “Fruitsap beschermt tegen Alzheimer” geeft mooiere 
titels in de pers. De tweede interpretatie is veel saaier en zal niet of minder 
kunnen rekenen op aandacht van de media.

Hoe ontmaskert men dergelijke zelfverklaarde voedingsgoeroes? Dit is uit-
eindelijk zeer eenvoudig: wetenschappelijke bevindingen op voedingsvlak 
zorgen zelden voor sensatie, en voedingsgoeroes leven juist van sensatie. 
Sensatie doet verkopen, een prioriteit voor voedingsgoeroes. Op geen enkel 
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moment willen ze een voedingsprobleem oplossen, of echt waardevolle ken-
nis doorgeven, of mensen helpen om een gezonder eet- en leefgewoonte te 
vinden.

Voedingsgoeroes hebben vaak een beperkte voedingsopleiding. Sommigen 
hebben een paar boeken over voeding gelezen en voelen zich onmiddellijk 
geroepen om een grote waarheid bekend te maken. Ze doen dat zonder de 
nodige wetenschappelijke nuanceringen. En ze werken alleen. Maar dat kan 
niet. Een voedingsmodel maak je niet alleen. Feedback van collega’s met ken-
nis van zaken is broodnodig om fouten en onvolledigheden te vermijden.

Met het succes beginnen ze soms ook te zweven. Zo schreef ik ooit een 
introductie tot een kookboek van een fotomodel, met de duidelijke afspraak: 
jij de recepten, ik de wetenschap. Dezelfde persoon verkoopt nu de gezond-
heidsvoordelen van een koolhydraatarme voeding ... zonder enige weten-
schappelijke achtergrond. 

En Ambrosius en de Zevenlandenstudie: de gemiddelde leeftijd op Kreta was 
in de jaren 1980 reeds 82 jaar, en 76 in Nederland. Van de mannen die op 
Kreta deelnamen aan het onderzoek, waren er in 2010 nog 32 in leven ... 

Grappig is dat ik als klein kind in korte broek rondliep in mediterrane lan-
den, niet ver van Kreta, zwemmend in de Middellandse zee, niet vermoedend 
dat iets verder historisch onderzoek werd verricht.

De meeste onderzoeken in dit boek zijn meta-analyses. Een meta-analyse 
is een wiskundige techniek om verschillende studies samen te brengen. 
Voordat men een meta-analyse kan uitvoeren, moet men een systematisch 
literatuuroverzicht maken. Dit betekent dat men alle studies over een onder-
werp moet verzamelen, en niet alleen bepaalde studies die goed of slecht 
uitkomen. Eens het systematische literatuuroverzicht is uitgevoerd, kan de 
onderzoeker beslissen of hij al of niet een meta-analyse zal toepassen. Meta-
analyses hebben enorme voordelen. Ze vatten verschillende studies samen, 
ze hebben uiteraard meer kracht om relaties te vinden, ze zijn minder on-
derhevig aan toevallige vondsten en ze geven zeer snel een overzicht van alle 
publicaties over een bepaald onderwerp. Meta-analyses hebben een veel gro-
tere betrouwbaarheid om tot bepaalde conclusies te komen. 

Een mooi voorbeeld om dit te illustreren vinden we bij Chan et al. (2011). 
Zij gingen in een meta-analyse de relatie na tussen rood vlees en darmkanker. 
Eerst zochten ze alle observatiestudies op die over dit onderwerp gingen: dit 
is het deel systematisch literatuuronderzoek. Nadien voerden ze een meta-
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analyse uit. Sommige studies gaven een daling aan van het risico op kanker 
door rood vlees, tot min 20%. Andere lieten een stijging zien van 69%. De 
meta-analyse gaf een toename aan van 17% van het voorkomen van darm-
kanker in relatie met rood vlees ...

Welke praktische tips zijn er te geven omtrent voedingswetenschap?
Vertrouw nooit sensatie, en zeker geen personen die zelf een voordeel heb-
ben bij het verkondigen van ‘het goede nieuws’.

Referenties

Chan, D. S., Lau, R., Aune, D., Vieira, R., Greenwood, D. C., Kampman, E. & Norat, T. 
2011. Red and processed meat and colorectal cancer incidence: meta-analysis of 
prospective studies. PLoS One, 6, e20456.

Keys, A., Menotti, A., Karvonen, M. J., Aravanis, C., Blackburn, H., Buzina, R., Djordjevic, 
B. S., Dontas, A. S., Fidanza, F. & Keys, M. H. 1986. The diet and 15-year death rate 
in the seven countries study. Am J Epidemiol, 124, 903-915.

Van Den Brandt, P. A. 2011. The impact of a Mediterranean diet and healthy lifestyle 
on premature mortality in men and women. Am J Clin Nutr, 94, 913-20.


