
Woord vooraf

 Voeding die ons ziek maakt, chronisch ziek

Er is al veel gesproken over voeding en er zal altijd over gesproken worden. 

Het speelt dan ook een belangrijke rol in ons leven. Want voeding is veel 

meer dan het innemen van voedingsstoffen. Voeding kan niet enkel beperkt 

worden tot een wetenschap want het is verbonden aan veel culturele, soci-

ale en maatschappelijke aspecten. De brede noodzaak van voeding uit zich 

in het effect dat voeding kan hebben op onze emotie en omgekeerd. In het 

verleden waren ziekten ten gevolge van voeding vooral te wijten aan slechte 

hygiënische omstandigheden of voedselschaarste, waardoor zich voedselver-

giftiging, ondervoeding of specifieke voedingstekorten ontwikkelden. Vanaf 

de tweede helft van de twintigste eeuw is daar verandering in gekomen. 

Vanaf die periode zijn we erin geslaagd een voedingspatroon te creëren dat 

ons ziek maakt, chronisch ziek. In de westerse wereld heerst een overaan-

bod aan producten rijk aan energie maar arm aan waardevolle nutriënten1. 

Deze producten zijn vaak bewerkte producten met voedingsstoffen waar ons 

lichaam geen blijf mee weet als het er te veel van binnen krijgt. Ook heeft ons 

lichaam het moeilijk met de overconsumptie van voeding. We hebben te kam-

pen met een situatie waarin te veel voedingsproducten geconsumeerd worden 

die niet behoren tot basisproducten. Dat reflecteert zich in een zogenaamd 

westers voedingspatroon. De lijst met ziekten die gerelateerd worden aan het 

toepassen van het westerse voedingspatroon wordt nog steeds langer. In de 

kindertijd kan zich een gevoeligheid voor die ziekten ontwikkelen die op vol-

wassen leeftijd verder kunnen ontplooien. Het westerse voedingspatroon kan 

zowel de gevoeligheid in de kindertijd als de ontplooiing op volwassen leeftijd 

versnellen, maar ook andere factoren, waaronder te weinig beweging, roken en 

stress, spelen een belangrijke rol. Het gebruik van het gezonde voedingspa-

1. Een nutriënt is een synoniem voor een voedingsstof. Een nutriënt is een natuurlijk bestanddeel 
dat onontbeerlijk is voor de groei en ontwikkeling van een organisme. Voedingsstoffen zorgen voor 
de levering van energie en zijn belangrijk voor de opbouw van de cellen en het weefsel en voor de 
regulering van de functies van het lichaam. 
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troon kan het tegenovergestelde verwezenlijken en beschermend werken tegen 

deze ziekten. Dit voedingspatroon wordt verder in dit boek uitgelegd. 

Dit boek maakt een schets van hoe het zo ver is kunnen komen met onze voeding. 

De informatie in het boek is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk 

onderbouwde literatuur. Het onderzoeksdomein van de voedingswetenschap 

kent sinds de opkomst van de voedingsindustrie een exponentiële groei. Nieuwe 

inzichten over voeding en de toepassingen ervan blijven echter veelal binnen 

de kamers van de voedingswetenschappers en betrokkenen. De academische 

wereld is veelal een gesloten wereld die voornamelijk via wetenschappelijke 

artikelen en tijdens internationale congressen met de buitenwereld commu-

niceert. Dat wil niet zeggen dat het werk dat er verricht wordt niet goed is, wel 

integendeel. Maar even belangrijk is dat de objectieve en onderbouwde kennis 

en inzichten die verkregen worden door de wetenschap, doorgegeven worden 

aan professionals op andere gezondheidsgebieden en aan de bevolking, aan 

de consument. Want het aantal consumenten dat een wetenschappelijk arti-

kel weet te doorspitten, is in de minderheid. De informatie over voeding die 

niet-wetenschappers momenteel ontvangen is veelal afkomstig van marketing 

en media. Deze informatie is niet altijd onderbouwd of volledig en is vaak mis-

leidend. Op het gebied van voeding wordt de vertaalslag van wetenschap naar 

praktijk te weinig gemaakt of is die te weinig zichtbaar. Daarom is getracht om 

met dit boek nieuwe inzichten te bieden over hoe we naar voeding moeten kij-

ken en hoe we ermee moeten omgaan. Aan het einde van het boek worden ook 

een aantal praktische tools gegeven, zowel voor de consument in de vorm van 

de bewuste Bourgondiër als over de ideale wereld die de bewuste Bourgondiër 

ten volle ondersteunt. Maar alvorens de bewuste Bourgondiër in ons wakker te 

maken, zullen wij als consument eerst een keuze moeten maken. We zullen het 

heft van onze voeding zelf in handen moeten nemen en ervan overtuigd zijn 

dat ons lichaam beter verdient. We hebben als consument een belangrijke rol 

te vervullen. 

In hoofdstuk 1 word je als lezer meegenomen naar het verleden om de evolutie 

van voeding tot de ontwikkeling van het westerse voedingspatroon te schet-

sen. Hoofdstuk 2 licht dat westerse voedingspatroon toe, gekoppeld aan de 

problematiek op het gebied van onze gezondheid. In hoofdstuk 3 wordt de 

wereld van het voedingsonderzoek en de ontwikkeling van diëten beschreven. 

Dit is van belang om deels te kunnen begrijpen waarom er zo weinig gehoor 

wordt gegeven aan al die onderzoeken die een verband aantonen tussen het 

westerse voedingspatroon en de ontwikkeling van chronische ziekten. De 

onderzoeken die verbanden aantonen tussen een voedingspatroon en de ont-

wikkeling of progressie van chronische ziekten, worden toegelicht in hoofdstuk 
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4. In hoofdstuk 5 wordt de consument aangesproken en uitgenodigd om deel 

te nemen aan het debat over voeding. Doorheen het boek wordt meermaals 

duidelijk dat de kracht van de consument niet onderschat mag worden. Zo 

komen we aan hoofdstuk 6, waarin het gezonde voedingspatroon wordt uit-

gelegd. De bespreking van de afzonderlijke voedingsproducten is slechts een 

opbouw naar het volledige patroon dat veel heilzame effecten heeft voor onze 

gezondheid. Daar zijn verschillende redenen voor en deze worden toegelicht 

in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 wordt het gezonde voedingspatroon toepasbaar 

gemaakt door de creatie van de bewuste Bourgondiër. De transitie van het wes-

terse naar het gezonde voedingspatroon heeft meer slaagkans als er een groot 

draagvlak voor bestaat. Daarom wordt in hoofdstuk 9 de ideale wereld voor de 

bewuste Bourgondiër geschetst. Tot daar de inhoud van het boek. Hoofdstuk 

10 geeft een overzicht van verschillende recepten die inspiratie leveren om de 

bewuste Bourgondiër toe te passen. Na de slotbeschouwing volgt een dank-

woord voor alle mensen en partijen die het boek mee hebben gevormd. In de 

eerste bijlage wordt een seizoenskalender voor groenten, fruit en vis aange-

boden. De tweede bijlage geeft een overzicht van de verschillende delen van 

‘Uit het leven gegrepen’. ‘Uit het leven gegrepen’ is een fictief verhaal waarin 

verschillende generaties de evolutie van voeding meemaken tot aan de toe-

passing van de bewuste Bourgondiër. Dit stuk is toegepast om het geheel 

tastbaar te maken. Als laatste wordt de bronnenlijst weergegeven waaruit 

veel inspiratie, kennis en inzichten werden gehaald. Om alle informatie naar 

zoveel mogelijk waarde en waarheid op te zoeken, werden verschillende bron-

nen benut. De vele stukken zijn met kritische wetenschappelijke blik gelezen 

en geïnterpreteerd. Deze interpretaties staan verwoord in het boek. Er werd 

ook veel gebruikgemaakt van reeds bestaande rapporten die vaak waardevolle 

informatie bevatten. Veel artikelen en reviews werden opgezocht en gebruikt 

met behulp van Pubmed en de Cochrane database, en ook verschillende web-

sites verschaften veel nuttige informatie. Bedankt voor de vele ter beschikking 

gestelde informatie!

In het boek zal duidelijk worden dat er een algemene mentaliteitsshift nodig 

is om opnieuw realistisch om te gaan met onze voeding. Dit boek zal bij-

dragen aan de bewustwording hierover en het zal een aantal mensen doen 

nadenken over onze voeding. Maar meer nog kan dit boek als leidraad dienen 

om met de vele kookboeken die je reeds in de kast hebt staan creatief om te 

gaan en zelf klassieke of trendy recepten om te zetten in recepten volgens de 

bewuste Bourgondiër. Het is ook mogelijk dat het klassieke recept wel in het 

patroon van de bewuste Bourgondiër past, net omdat je de bewuste Bour-

gondiër niet één maaltijd maar elke dag van de week toepast. De bewuste 

Bourgondiër gaat verder dan het klaarmaken van een gezonde maaltijd. Het is 
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een levensstijl, een continuüm dat in het leven wordt ingebouwd. De tafel van 

een bewuste Bourgondiër is gezellig en rijkelijk gedekt met lekkere dingen. De 

bewuste Bourgondiër geniet van zijn eten, maar bewust. Want naast het feit 

dat voeding een noodzaak is, is het ook een kans voor ons lichaam. Elke dag 

opnieuw!

Voeding is een noodzaak, maar ook een kans. Elke dag opnieuw.

Erica Rutten
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