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The
Plant-based
Plan
10 scientific reasons for
more plant-based eating

Inleiding
We leven in een tijd waarin we als consument voortdurend worden bestookt met voedingsadviezen om onze
gezondheid te verbeteren en chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en kanker te voorkomen.
Deze adviezen zijn deels wetenschappelijk onderbouwd, maar voor een groot deel ook gewoon verkeerd
en op sensatie belust. Vaak promoten ze de meest recente voedingstrends en hebben ze tot gevolg dat de
arme consument helemaal het noorden kwijt is over wat hij nu moet eten om gezond te blijven.
Meer en meer wordt duidelijk dat het contraproductief is om voedingsadviezen te richten op één
voedingsmiddel of nutriënt, zoals meervoudig onverzadigd vet, suiker of vezels. Het is doeltreffender en uit
wetenschappelijk oogpunt correcter om te kijken naar voedingspatronen en te beoordelen wat hun effecten
zijn op de gezondheid. Traditionele voedingspatronen op basis van plantaardige voedingsmiddelen, zoals
het mediterrane en Oost-Aziatische dieet, worden geacht positief bij te dragen aan de gezondheid en
levensduur. Er wordt ook geopperd dat het goed is voor onze planeet om meer plantaardig en minder
dierlijk voedsel te eten. Door de toenemende bevolking, stijgende inkomens en verstedelijking, zal de
vraag naar voedsel van dierlijke oorsprong naar verwachting alleen maar toenemen. Velen zijn er echter
van overtuigd dat dit duurzaam noch haalbaar is.
Om de voedings-, gezondheids- en milieuvoordelen van plantaardige voedingspatronen te bestuderen,
namen Janice Harland en Lynne Garton in 2015 de bestaande wetenschappelijke literatuur onder de loep.
Dit leidde tot de publicatie van het boek “The Plant-based Plan”. Het boek (alleen verkrijgbaar in het Engels)
kan worden besteld op de website van de uitgeverij LannooCampus.
Dit witboek is een samenvatting van de belangrijkste inzichten uit het boek.
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1.

Wat is plantaardig eten?

Op dit moment bestaat er geen exacte definitie van plantaardig eten. Toch associëren veel mensen
deze manier van eten met een vegetarische levensstijl, wat niet het geval is. Het begrip “vegetarisch”
is heel breed en omvat een verscheidenheid aan voedingspatronen; een aantal hiervan bevat variabele
hoeveelheden voedsel van dierlijke oorsprong (Afbeelding 1).
In eerdere studies die de voordelen van plantaardige voedingspatronen bestudeerden, bestond de
neiging om deze manier van eten te definiëren op basis van de relatieve afwezigheid van vlees - van
het volledig vermijden van voedsel van dierlijke oorsprong (veganisten) tot mensen die dagelijks vlees
eten. Volgens de huidige opvattingen zijn de gezondheidsvoordelen van plantaardig eten echter niet alleen
toe te schrijven aan het ontbreken van voedsel van dierlijke oorsprong in de voeding, maar ook aan de
grotere hoeveelheid plantaardige voedingsmiddelen. Een betere manier om dit te meten is door gebruik te
maken van voedingspatroonanalyse. Studies die deze analysemethode hanteren, hebben aangetoond dat
plantaardige voedingspatronen die kleine hoeveelheden dierlijke producten bevatten, nog altijd nutritionele
en gezondheidsvoordelen bieden (1;2).
Meer plantaardige voeding eten kan op verschillende manieren. Plantaardig eten sluit niet automatisch
alle dierlijke producten uit, maar legt de nadruk op plantaardige voedingsmiddelen in plaats van
voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Dit advies is in overeenstemming met de aanbevelingen van het
World Cancer Research Fund (WCRF), die aangeven dat tweederde van een maaltijd zou moeten bestaan
uit plantaardige en éénderde uit dierlijke voedingsproducten (3).).

Vegans

Avoid all animal products

Pescovegetarians

Avoid meat but include fish
and/ or shellfish, dairy foods
and eggs

Lactovegetarians

Lacto-ovovegetarians

Avoid meat, fish and
eggs, but eat dairy foods

Avoid meat and fish but eat
dairy foods and eggs

Semivegetarians

Eat small amounts of animal
products

Plant-based
2/3

plant-based
foods

1/3

animal-based
foods

At least 2/3 of the diet is made up
of plant-based foods. Less than
1/3 comes from animal products.

Afbeelding 1: Verschillende manieren van plantaardig eten
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2.

Plantaardig eten opgenomen in de
voedingsaanbevelingen

Het wordt alom erkend dat een goede voeding een van de belangrijkste factoren is voor het behoud van
een goede gezondheid en het algemeen welzijn. In die optiek is het belangrijk om de optimale inname van
voedingsstoffen te bepalen ter ondersteuning van een goede gezondheid.
De meest volledige voedingsrichtlijnen voor de bevolking zijn de richtlijnen die worden gepubliceerd door
de WHO/FAO (4). Deze zijn gebaseerd op de beste onderzoeksresultaten die momenteel beschikbaar zijn
over het verband tussen enerzijds de voeding, nutriënten en lichaamsbeweging en anderzijds chronische
aandoeningen, gezien vanuit een globaal perspectief (Tabel 1). De WHO-deskundigen benadrukken dat om
gewichtstoename te voorkomen de hoeveelheid dagelijks ingenomen energie moet overeenkomen met
het dagelijkse energieverbruik.

Nutriënt

WHO

Vet (energieprocent of En%)

15 – 30

Verzadigd vet (SFA) (En%)

< 10

Meervoudig onverzadigd vet (PUFA) (En%)

6 – 11

Cholesterol (mg/dag)

< 300

Eiwitten (En%)

10 – 15

Vezels (g/dag)

> 25

Tabel 1: WHO-aanbevelingen van een selectie van nutriënten (4;5)

Opdat ze door het grote publiek zouden worden begrepen, moeten doelstellingen op het gebied
van nutriënten worden vertaald in relevante en zinvolle Food-Based Dietary Guidelines (FBDG)
of voedingsaanbevelingen. Deze aanbevelingen moeten informatie bevatten over de mate waarin
verschillende voedingsmiddelen of voedselgroepen bijdragen tot de totale voeding, dat helpt bij het
behoud van een goede gezondheid door een optimale voeding.
Nagenoeg alle landen van de EU hebben voedingsaanbevelingen uitgewerkt. Landen zoals Nederland en
het VK gebruiken een schijfmodel (Afbeelding 2 en 3). Andere landen, zoals België en Duitsland, maken
gebruiken van een voedingspiramide (Afbeelding 4 en 5). De segmenten van verschillende omvang geven
aan in welke verhoudingen deze voedingsmiddelen moeten worden gegeten als onderdeel van een
gezonde en evenwichtige voeding.
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Afbeelding 2: VK – Eatwell Guide
(nieuw sinds 2016)

Afbeelding 4: Duitsland – De “Dreidimensionale
DGE Lebensmittelpyramide” (2005)

Afbeelding 3: Nederland – De schijf van vijf
(nieuw sinds 2016)

Afbeelding 5: België – De actieve
voedingsdriehoek voor de Vlaamse
Gemeenschap (2005)

Al deze modellen hebben een aantal aanbevelingen gemeen: veel fruit, groenten en complexe koolhydraten
eten en kiezen voor voedingsmiddelen die arm zijn aan verzadigd vet, zout en suiker. Voedingsmiddelen
van dierlijke oorsprong, zoals vlees en zuivel, vertegenwoordigen kleinere segmenten in deze modellen.
Op die manier wordt aangegeven dat slechts bescheiden hoeveelheden nodig zijn als onderdeel van een
gezonde en evenwichtige voeding. Plantaardige voedingsmiddelen, daarentegen, vertegenwoordigen
grotere segmenten.
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•

In heel wat nationale en internationale voedingsaanbevelingen wordt de nadruk gelegd
op plantaardige voeding ter bevordering van een goede gezondheid. Deskundigen zijn er
immers van overtuigd dat men er baat bij heeft om meer plantaardige en minder dierlijke
voedingsmiddelen te eten.

•

Naast een gezond evenwicht van voedingsmiddelen, zien we dat een aantal landen nu
ook het thema duurzaamheid opnemen in hun voedingsaanbevelingen.

Alpro Foundation

3.

Huidige voedingsgewoonten in Europa: nog veraf
van plantaardig eten

Uit de bestaande gegevens kan worden afgeleid dat er in Europa een aanzienlijke kloof bestaat tussen de
voorgestelde doelstellingen op het gebied van nutriënten en de werkelijke inname ervan. In de meeste
Europese landen ligt het percentage energie dat afkomstig is van vet boven de door de WHO aanbevolen
waarden (28,4 tot 45,0 En% bij mannen en 29,9 tot 47,2 En% bij vrouwen) (4). Bovendien voldoet ook het
vetzurenpatroon niet aan de aanbevelingen, met een inname van verzadigd vet (SFA) die hoger en een inname
van meervoudig onverzadigd vet (PUFA) die lager is dan wat in de meeste landen wordt aanbevolen (5). De
inname van eiwitten ligt binnen of licht boven het aanbevolen bereik, terwijl de inname van voedingsvezels in
de meeste landen lager ligt dan wat voor een goede gezondheid wordt aanbevolen (Tabel 2).

Fat
(En%)

SFAs
(En%)

PUFAs
(En%)

Cholesterol
(mg/ day)

Protein
(En%)

Fibre
(g/ day)

15-30

< 10

6-11

< 300

10-15

> 25

Men

31.0 – 44.9

12.0 – 14.6

4.7 – 8.9

256.0 – 477.9

13.7 – 16.8

18.0 – 25.0

Women

31.0 – 41.9

12.0 – 14.4

4.7 – 8.7

176.0 – 318.8

13.7 – 17.2

15.6 – 21.0

Men

28.4 – 45.0

8.8 – 12.7

4.8 – 6.4

282.9 – 378.4

14.1 – 18.5

19.3 – 23.5

Women

29.9 – 47.2

9.4 – 13.2

4.5 – 6.9

227.6 – 310.8

14.4 – 19.3

16.9 – 23.7

Men

31.3 – 38.9

11.7 – 26.3

5.7 – 8.8

352.5 – 800.0

13.5 – 17.8

18.7 – 29.7

Women

31.2 – 39.7

11.7 – 24.8

5.6 – 9.2

277.0 – 680.0

13.1 – 17.1

19.7 – 24.7

Men

34.8 – 36.5

13.7 – 14.6

6.7 – 7.0

250.0 – 279.0

14.7 – 16.3

12.8 – 24.4

Women

35.1 – 36.9

13.7 – 14.7

6.7

201.0 – 215.2

15.6 – 17.0

10.4 – 20.1

Nutrient

WHO
Recommendations

NORTH

SOUTH

CENTRAL & EAST

WEST

Tabel 2: Inname van een selectie van nutriënten (min. – max.) bij volwassenen in vier
Europese regio’s in vergelijking met de internationale aanbevelingen (4-6)
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Het is echter moeilijk om landen rechtstreeks met elkaar te vergelijken wegens de andere methodologie van
de voedselconsumptiepeilingen in de verschillende landen. Daarom is het zinvoller om de gegevens van het
EPIC-onderzoek (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) te vergelijken, aangezien in
dat onderzoek gebruik werd gemaakt van een consistente methodologie om voedselconsumptiegegevens
in de deelnemende landen te verzamelen (7-9). De op die manier verzamelde informatie laat gelijkaardige
resultaten zien: in vergelijking met de aanbevelingen eet men in Nederland, Duitsland, Spanje, Zweden
en het VK te veel (verzadigd) vet en onvoldoende vezels en meervoudig onverzadigd vet (Afbeelding
6 en 7). De enige groep in deze geselecteerde landen die lijkt te beantwoorden aan de aanbevelingen
is de gezondheidsbewuste cohort in het VK. Tot deze groep behoren lacto-ovo-vegetariërs, veganisten,
pesco-vegetariërs (vis) en vleeseters. In vergelijking met de Britse bevolking in het algemeen, werd bij deze
gezondheidsbewuste cohort een lagere inname van dierlijke producten en een redelijk hoge inname van
peulvruchten vastgesteld, wat de verschillen in nutriëntinname kan verklaren (10).

Fat (En%)
SFAs ( En%)

Total fat recommended intake (15- 30En%)
Fibre recommended intake (> 25g/ d)

PUFAs (En%)
Protein (En%)

Saturated fat recommended intake (<10En%)
PUFA fat recommended intake (6-11En%)

Fibre (g/day)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
DE
(Heidelberg)

DE
(Potsdam)

ES
(Granada)

ES
(Navarra)

NL

SE
(Malmo)

SE
(Umea)

UK

UK

(General

(Health-

Population)

conscious)

Afbeelding 6: Gemiddelde inname van een selectie van nutriënten bij mannen
in het EPIC-onderzoek
Fat (En%)
SFAs ( En%)
PUFAs (En%)
Protein (En%)
Fibre (g/day)
45
40
35
30
25
20
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Total fat recommended intake (15- 30En%)
Fibre recommended intake (> 25g/ d)
Saturated fat recommended intake (<10En%)
PUFA fat recommended intake (6-11En%)

Population)

Fat (En%)
SFAs ( En%)

conscious)

Total fat recommended intake (15- 30En%)
Fibre recommended intake (> 25g/ d)

PUFAs (En%)
Protein (En%)

Saturated fat recommended intake (<10En%)
PUFA fat recommended intake (6-11En%)

Fibre (g/day)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
DE
(Heidelberg)

DE
(Potsdam)

ES
(Granada)

ES
(Navarra)

NL

SE
(Malmo)

SE
(Umea)

UK
(General
Population)

UK
(Healthconscious)

Afbeelding 7: Gemiddelde inname van een selectie van nutriënten
bij vrouwen in het EPIC-onderzoek

De vergelijking van de voedingsaanbevelingen met de werkelijke inname van voedingsmiddelen wijst
ook op een grote kloof tussen de aanbevelingen en de realiteit. Als we bijvoorbeeld de werkelijke
voedselinname in het VK (op basis van consumptiegegevens van de National Diet and Nutrition Survey)
vergelijken met de voedingsaanbevelingen van de Eatwell Plate, kunnen we concluderen dat er meer vlees
en voedingsmiddelen met een hoog vet- en suikergehalte worden geconsumeerd dan wordt aanbevolen,
terwijl de consumptie van fruit, groenten en vezelrijke voedingsmiddelen onvoldoende is (Afbeelding 8)
(11). Dit gebrek aan evenwicht in voedselgroepen en bijgevolg de inname van nutriënten moet de focus
zijn van gezondheidscampagnes in heel Europa. Door deze te bevorderen zal de algemene kwaliteit van
de voeding verbeteren, komen we dichter bij de doelstellingen op het gebied van nutriënten en kan de
bevolking genieten van een goede gezondheid en beter algemeen welzijn.
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Fruit and Vegetables
Bread, rice, potato, pasta and other starchy foods
Milk and dairy
Food and drinks high in fat and/ or sugar
Meat, fish, eggs, beans and other non-dairy sources of protein

Eatwell plate (recommended)

33%

33%

Current UK diet for men and women

23%

25%

15%

22%
12%
8%

15%

15%

Afbeelding 8: De huidige voedingsinname in het VK, weergegeven in de
voedselgroepen van de Eatwell Plate, als voorbeeld voor de discrepantie
tussen de huidige inname en de aanbevelingen.
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•

In heel wat West-Europese landen is de totale vetinname en de inname van verzadigd
vet hoger en de inname van vezels en onverzadigd vet lager dan de aanbevelingen
voor een goede gezondheid.

•

Door minder dierlijke voedingsmiddelen te eten, die in veel van deze voedingspatronen
de voornaamste bron van verzadigd vet zijn, en deze te vervangen door peulvruchten,
noten, oliën en zaden, kan de kwaliteit van de voeding worden verbeterd en kan beter
worden beantwoord aan de huidige voedingsaanbevelingen.

•

De kwaliteit van de macro- en micronutriënten in de voeding kan ook worden verbeterd
door meer fruit, groenten en andere vezelrijke voeding, zoals volkorengranen, te eten.

Alpro Foundation

4.

Plantaardig eten: gezond en duurzaam
a.

Gezond evenwicht van nutriënten

In een aantal bevolkingsstudies worden de nutritionele voordelen van plantaardig eten aangetoond (dit
wordt uitvoeriger beschreven in het boek). De Oxford-tak van het EPIC-onderzoek is een goed voorbeeld
(12). Tot de proefpersonen behoorden vleeseters (N=33.883), viseters (N=10.110), lacto-ovo-vegetariërs
(N=18.840) en veganisten (N=2.596). De nutritionele samenstelling van deze voedingspatronen wordt
weergegeven in Afbeelding 9 en 10.

Meat eaters
Meat eaters
Fish eaters
Fish eaters
Vegetarian
Vegetarian
Vegan
Vegan

40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0

Energy
Energy
(MJ)
(MJ)

Total fat
Total fat
(En%)
(En%)

SFA
SFA
(En%)
(En%)

PUFA
PUFA
(En%)
(En%)

NSP
NSP
(g)
(g)

Afbeelding 9: Gemiddelde dagelijkse inname van een selectie van nutriënten bij
mannen in de Oxford-tak van het EPIC-onderzoek

Meat eaters
Meat eaters
Fish eaters
Fish eaters
Vegetarian
Vegetarian
Vegan
Vegan

40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Energy
Energy
(MJ)
(MJ)

Total fat
Total fat
(En%)
(En%)

SFA
SFA
(En%)
(En%)

PUFA
PUFA
(En%)
(En%)

NSP
NSP
(g)
(g)

Afbeelding 10: Gemiddelde dagelijkse inname van een selectie van nutriënten bij
vrouwen in de Oxford-tak van het EPIC-onderzoek
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Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat de gemiddelde inname van verzadigd vet met ongeveer 5 En% het
laagst is bij veganisten, wat minder dan de helft is van de inname bij vleeseters (10-11 En%). Bij viseters en
vegetariërs werd een gemiddelde inname van verzadigd vet vastgesteld van ongeveer 9 En%. De inname
van meervoudig onverzadigd vet was het hoogst in de groep veganisten, gevolgd door de viseters en
vegetariërs. De vleeseters hadden de laagste inname van meervoudig onverzadigd vet. De inname van
vezels was het hoogst bij de veganisten, gevolgd door de vegetariërs en viseters, terwijl de vleeseters het
minste vezels consumeerden.
Vermoedelijk is de lagere inname van verzadigd vet bij de plantaardige voedingspatronen toe te schrijven
aan het feit dat plantaardige voedingsmiddelen andere voedingsmiddelen vervangen die rijk zijn aan
verzadigd vet. Jenkins et al (13) berekende het effect van de vervanging van dierlijke eiwitbronnen (uit
melk, yoghurt, steak en spek) in een typische Amerikaanse voeding (dat 33 En% vet en 11 En% verzadigd
vet leverde) met een equivalente hoeveelheid soja-eiwitten (13-58 g/d). Hij stelde vast dat de vervanging
van 13 g eiwitten van dierlijke oorsprong door soja zorgde voor een afname in verzadigd vet van ongeveer
11 tot 8 En%. De vervanging van 58 g zorgde voor een verdere daling tot 5,8 En%. De hoeveelheid
voedingscholesterol daalde van 316 mg/d tot 205-267 mg/d, terwijl het gehalte meervoudig onverzadigd
vet steeg van 5,7 En% tot 7,5-8,0 En%.
In een Nederlandse studie werden ook verbeteringen opgemerkt in de inname van verzadigd vet wanneer
vlees en zuivel werden vervangen door plantaardige alternatieven (14). Het doel van deze studie was de
milieu- en nutritionele effecten te onderzoeken van de vervanging van vlees en zuivel door vergelijkbare
plantaardige producten. Er werden gegevens verzameld bij 398 Nederlandse vrouwen (tussen 19 en 30
jaar oud) en er werd gebruikgemaakt van een modelleringsscenario waarbij ofwel alle, ofwel 30% van
de vlees- en zuivelproducten werden vervangen door plantaardige alternatieven. In het 100%-scenario
daalde de hoeveelheid verzadigd vet van 13,2% En% tot 9,2 En% en bij vervanging van 30% van deze
voedingsmiddelen daalde de hoeveelheid verzadigd vet tot 12,1 En%.
Naast de lagere inname van producten van dierlijke oorsprong, dragen vermoedelijk ook de brede
waaier voedingsstoffen (vezels, complexe koolhydraten, onverzadigd vet, plantaardige eiwitten, vitaminen
en mineralen) in plantaardige voedingsmiddelen bij aan de mogelijke gezondheidsvoordelen die met
meer plantaardige eten in verband worden gebracht. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan
het vezelgehalte van deze voedingsmiddelen (zowel oplosbare als onoplosbare vezels), aangezien de
vezelinname in veel Europese landen momenteel onder de aanbevolen hoeveelheden ligt. Meer van deze
vezelrijke voedingsmiddelen opnemen kan helpen om aan de voedingsaanbevelingen te beantwoorden.
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•

Plantaardige voedingspatronen zijn doorgaans arm aan totaal en verzadigd vet,
bevatten een goede hoeveelheid onverzadigd vet die de globale kwaliteit van de
voedingsvetten doen toenemen, en zijn rijk aan vezels. Dit alles is in overeenstemming
met de algemene voedingsaanbevelingen.

•

Veel plantaardige voedingsmiddelen (fruit, groenten en andere vezelrijke
voedingsmiddelen zoals volkorengranen) zijn rijke bronnen van verschillende
vitaminen en mineralen, die belangrijk zijn voor een goede gezondheid.

•

Minstens tweederde van een bord zou moeten bestaan uit plantaardige
voedingsmiddelen (groenten, fruit, volle granen, peulvruchten, soja, noten en zaden)
en minder dan éénderde uit producten van dierlijke oorsprong.

Alpro Foundation

b.

Voordelen voor de gezondheid

Gewichtscontrole, beheersing van de bloedsuikerspiegel en
gezondheid van hart en bloedvaten
De nutritionele eigenschappen van plantaardig eten zijn vermoedelijk verantwoordelijk voor de lagere
prevalentie van obesitas en lagere percentages coronaire hartaandoeningen, hoge bloeddruk en/
of diabetes bij mensen van wie de voeding voornamelijk uit plantaardige producten bestaat. Andere
specifieke bestanddelen die intrinsiek aanwezig zijn in plantaardige voedingsmiddelen, kunnen ook
samen de gezondheid van het hart verhogen.
In de landen van de Europese regio van de WHO lijdt 30-70% van de volwassenen aan overgewicht en is meer
dan 20% van de volwassenen obees. Het voorbije decennium is het gemiddelde BMI verder gestegen en
er zijn geen aanwijzingen dat deze trend zal keren. Ongeveer 20% van de kinderen en adolescenten kampt
met overgewicht en ééderde daarvan is obees. De evolutie van obesitas wekt met name bij kinderen en
adolescenten bezorgdheid. Meer dan 60% van de kinderen die voor hun puberteit kampen met overgewicht
zal ook op jongvolwassen leeftijd aan overgewicht lijden. Obesitas is een gezondheidsrisico op zich, maar
wordt ook in verband gebracht met een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en bepaalde
vormen van kanker. Obesitas en overgewicht creëren een enorm probleem van verlies aan levenskwaliteit
en mortaliteit en zijn naar schatting verantwoordelijk voor 10-15% verloren levensjaren in de EU (15). In de
Europese regio van de WHO bedraagt de prevalentie van type 2-diabetes ongeveer 8%. Diabetes komt
steeds vaker voor en wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op hartaandoeningen, nierfalen
en andere chronische ziekten. Hart- en vaatziekten zijn de op een na belangrijkste doodsoorzaak in heel
Europa en veroorzaken meer dan 4 miljoen sterfgevallen per jaar (47% van alle sterfgevallen). Het spreekt
dan ook voor zich dat preventie belangrijk is. Ongezond eten, een gebrek aan lichaamsbeweging en roken
zijn de belangrijkste gedragsmatige risicofactoren en zijn verantwoordelijk voor ongeveer 80% van alle
hart- en vaatziekten.

Gewichtsbeheersing
De Seventh-day Adventist Study-2 bevat gegevens van 22.434 mannen en 38.469 vrouwen, van wie
ongeveer de helft alleseters en de helft vegetariërs zijn. De deelnemers werden ingedeeld in de volgende
groepen: veganisten (N=2.731), lacto-ovo-vegetariërs (N=20.408), pesco-vegetariërs (N=5.617), semivegetariërs (N=3.386) en niet-vegetariërs (N=28.761). Uit de studie bleek dat het BMI geleidelijk toenam
naarmate men overschakelde van een veganistisch op een gemengd voedingspatroon (Afbeelding 11)
(16). Plantaardige voedingsmiddelen hebben een lagere energiedensiteit, zijn arm aan verzadigd vet en rijk
aan onverzadigd vet en vezels. Deze nutriënten worden geassocieerd met een lager lichaamsgewicht en
minder gewichtstoename na verloop van tijd.
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Afbeelding 11: BMI volgens mate van plantaardig voedingspatroon in de
Adventist Health Study
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Beheersing van de bloedsuikerspiegel
Een verdere analyse van de Seventh-day Adventist Study-2 toonde aan dat naarmate men meer vlees en
dierlijke producten consumeert, ook de prevalentie van diabetes toeneemt (Afbeelding 12) (17). Bovendien
is uit interventiestudies gebleken dat de vervanging van dierlijke eiwitten door plantaardige eiwitten de
beheersing van de bloedsuikerspiegel positief kan beïnvloeden. Bij voedingspatronen die de nadruk
legden op de vervanging van dierlijke door plantaardige eiwitten op een mediaan niveau van ~35% van de
totale eiwitinname per dag, verbeterde de glycemie (lager bloedsuikergehalte) en insulinegevoeligheid
(minder insuline nodig voor glucosemetabolisme) aanzienlijk. Dit geeft aan dat de vervanging van bronnen
van dierlijke (bv. vlees, zuivel, enz.) door plantaardige (bv. peulvruchten, soja, noten, enz.) eiwitten leidt tot
een bescheiden verbetering van de beheersing van de bloedsuikerspiegel bij mensen met diabetes. De
vervanging van dierlijke eiwitten door belangrijke bronnen van plantaardige eiwitten kan een strategie zijn
die in combinatie met standaardtherapie de beheersing van de bloedsuikerspiegel bij mensen met diabetes
kan helpen verbeteren (18).
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Afbeelding 12: Het effect van het voedingspatroon op de prevalentie van type
2-diabetes in de Adventist Health Study-2

Cardiovasculaire voordelen
De typische nutriëntensamenstelling van plantaardige voedingsmiddelen (gunstige verhouding verzadigd/
onverzadigd vet) wordt in verband gebracht met minder LDL-cholesterol in het bloed (19). Onder
wetenschappers wordt algemeen erkend dat de inwerking op de bloedlipiden een van de belangrijkste
manieren is waarop plantaardig eten de gezondheid van het hart verbetert. Professor Jenkins et al onderzocht
onlangs de mate waarin de vervanging van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong (rijk aan verzadigd
vet) door soja verantwoordelijk is voor de cholesterolverlagende eigenschappen van sojaproducten. Op
basis van gegevens van 11 interventies berekende hij dat, wanneer dierlijke eiwitten worden vervangen door
vergelijkbare hoeveelheden soja-eiwitten, het gehalte LDL-cholesterol met 3,6-6,0% afneemt wegens de
vervanging van verzadigd vet en cholesterol uit de voeding (13). Hij noemde dit het extrinsieke effect of
het vervangingseffect. Globaal genomen werd de totale afname van het LDL-cholesterolgehalte geschat op
7,9-10,3%. Het verschil tussen dit totaal en het extrinsieke effect wordt het intrinsieke effect genoemd. Naar
alle waarschijnlijkheid hebben andere plantaardige voedingsmiddelen een gelijkaardig vervangingseffect
in de voeding en houdt hun positieve effect op de gezondheid deels verband met een globaal gezondere
nutriëntensamenstelling. Plantaardige voedingsmiddelen hebben echter ook intrinsieke voordelen. Een aantal
van die intrinsieke voordelen kan het gevolg zijn van rechtstreekse bloedlipidenverlagende effecten, zoals
kan worden vastgesteld bij soja, noten, haver en oplosbare vezels.
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De WHO formuleert het belang van de verlaging van bloedcholesterol voor de volksgezondheid als volgt:
elke verlaging van 1% van het LDL-cholesterolgehalte bij de bevolking, kan leiden tot een afname van het
aantal hart- en vaatziekten met 2-4% (20). De reeds vernoemde interventiestudies tonen aan dat plantaardig
eten in verband kan worden gebracht met een verlaging van het LDL-cholesterolgehalte van 7-15%. Als
we uitgaan van deze gegevens om de verlaging van het risico op hart- en vaatziekten te berekenen, zou dit
overeenkomen met een risicoverlaging van 14-30%. Deze mate van risicobeperking wordt bevestigd door
verwijzing naar de observatieonderzoeken. Bij mensen die een vegetarisch of plantaardig voedingspatroon
volgden, werd een afname van de incidentie van cardiovasculair overlijden vastgesteld van ongeveer 20%: bv.
gegevens van het EPIC-Oxford-onderzoek (N=47.254), waarbij vegetariërs werden vergeleken met vleeseters
zonder geschiedenis van hart- en vaatziekten of kanker. Daaruit bleek dat het gecorrigeerde sterftecijfer 0,81
bedroeg voor hartaandoeningen, wat overeenkwam met een risicoverlaging van 19% bij vegetariërs (21).

Plantaardige voedingsmiddelen en voedingspatronen zijn doorgaans arm aan verzadigd
vet, rijk aan onverzadigd vet en vezels, en hebben gewoonlijk een lage energiedensiteit.
Vezels zijn belangrijk omdat ze de bloedsuikerspiegel helpen reguleren, het gevoel van
verzadiging kunnen versterken en nuttig zijn om het lichaamsgewicht op peil te houden.
Van oplosbare vezels is aangetoond dat ze het cholesterolgehalte in het bloed verlagen.
Ook het lage vetgehalte en de goede kwaliteit van de vetten (arm aan verzadigd vet,
rijk aan meervoudig onverzadigd vet) spelen een rol bij het behoud van gezonde
bloedcholesterolwaarden en kunnen bijgevolg bijdragen aan een goede gezondheid van
het hart. Bovendien is van specifieke plantaardige voedingsmiddelen of bestanddelen
aangetoond dat ze het bloedcholesterolgehalte verlagen, bv. soja-eiwitten (22;23), noten
(24), bèta-glucanen uit haver/gerst (25) en plantenstanolen en -sterolen (26).

Belang van plantaardige voeding om gezond ouder te worden
en botproblemen en kanker te voorkomen
In de Europese regio van de WHO is reeds 20,5% van de bevolking 60 jaar of ouder. Bovendien zal het
aantal mensen dat 80 jaar of ouder is, tegen 2050 naar schatting meer dan verdrievoudigen, terwijl het
aantal eeuwelingen tijdens die periode naar verwachting zal vervijftienvoudigen. In vrijwel alle landen
maken vrouwen de meerderheid uit van de oudere bevolking, voornamelijk omdat vrouwen wereldwijd
langer leven dan mannen (27).
Helaas gaat deze langere levensduur gepaard met een groter aantal jaren in slechte gezondheid. Dat komt
omdat leeftijd de belangrijkste risicofactor is voor de meeste chronische ziekten zoals hartaandoeningen,
beroerten en kanker, die in de ontwikkelde wereld de belangrijksten oorzaken zijn voor morbiditeit en
mortaliteit. Naast een verhoogd risico op ernstige chronische hartaandoeningen wordt een oudere
leeftijd ook geassocieerd met andere aandoeningen, die hoewel ze niet levensbedreigend zijn, een
negatieve invloed kunnen hebben op de levenskwaliteit van ouderen. We denken daarbij aan cognitieve
achteruitgang, artritis, osteoporose en maag- en darmaandoeningen.

Gezond ouder worden
Voeding kan worden beschouwd als een belangrijke factor om gezond ouder te worden. Wat het verband
tussen plantaardige voeding en lagere mortaliteit betreft, is het geen toeval dat de twee voedingspatronen
die het nauwst verbonden zijn met een langere levensduur (het mediterrane dieet en het Okinawa-dieet
uit Japan) beide worden gekenmerkt door een overvloed aan plantaardige voedingsmiddelen en een
kleine tot matige hoeveelheid vis en mager vlees (28;29). Bij mensen die een vegetarisch of plantaardig
voedingspatroon volgen, werd een afname van de incidentie van cardiovasculaire sterfte vastgesteld met
ongeveer 20% (21).
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Bovendien bleek dat door een meer plantaardig voedingspatroon te volgen (mediterrane of voorzichtige
‘prudent’ voeding), met name in combinatie met andere levensstijlfactoren (gezond lichaamsgewicht, niet
roken en voldoende lichaamsbeweging), de ziektelast afnam en het aantal jaren in goede gezondheid,
gekwantificeerd door Disability-Adjusted Life Years (DALY’s), met twee jaar toenam (30).
Plantaardige eten is net zo relevant (of zelfs nog relevanter) voor de vergrijzende bevolking als voor de
rest van de bevolking. Het wordt in verband gebracht met een lagere incidentie van obesitas, wat niet
alleen positief is op zich, maar ook omdat het het risico verlaagt op hart- en vaatziekten, type 2-diabetes
en kanker, de belangrijkste niet-overdraagbare ziekten en oorzaken van vroegtijdige sterfte. De voeding
van ouderen kan onvoldoende micronutriënten bevatten en er moet worden gezorgd voor een voldoende
inname van calcium, vitamine B12 en vitamine D door de consumptie van een brede waaier plantaardige
voedingsmiddelen. Vezels zijn laxerend (constipatie vaak een probleem bij ouderen) en kunnen de
microbiotische diversiteit in de darmen bevorderen.
Nutritionele problemen bij ouderen houden verband met zowel onder- als overconsumptie van energie en
nutriënten. Oudere mensen zijn met name vatbaar voor ondervoeding. Er moet vooral worden gelet op een
voldoende inname van eiwitten om het risico op spierzwakte (sarcopenie) te beperken. Anderzijds is ook
overgewicht of obesitas een probleem bij ouderen. Plantaardig eten kan helpen bij het behoud van een
gezond gewicht.

Gezonde botten
Een andere uitdaging voor ouderen is het behoud van gezonde botten. Plantaardig eten ondersteunt een
normale groei en ontwikkeling van de botten gedurende het hele leven, op voorwaarde dat een brede waaier
plantaardige voedingsmiddelen wordt geconsumeerd en dat de inname van eiwitten, calcium, vitamine B12
en vitamine D op peil wordt gehouden (31). Tot de voedingsstoffen in plantaardige voedingspatronen die de
ontwikkeling en het behoud van de botmassa ondersteunen, behoren calcium, vitamine D, eiwitten, kalium en
soja-isoflavonen (32). De botmineraaldichtheid bij alleseters en vegetariërs lijkt weinig te verschillen (33), zoals
getoond in Afbeelding 13. Wel is gebleken dat mensen met een veganistische voeding erop moeten letten
dat ze voldoende eiwitten en calcium innemen; dat geldt met name voor adolescenten en jongvolwassenen,
wanneer de piekbotmassa wordt bereikt. Algemeen blijkt dat een plantaardige voeding voldoende
nutriënten kan leveren die essentieel zijn voor gezonde botten. Bovendien wordt plantaardig eten doorgaans
geassocieerd met andere positieve levensstijlfactoren, zoals meer lichaamsbeweging, minder roken en een
globaal minder energierijke voeding, die alle bijdragen aan een goede gezondheid van de botten.
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Afbeelding 13: Botmineraaldichtheid en urinewaarden volgens voedingspatroon
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Kanker
Er bestaat algemene consensus dat de levensstijl, met inbegrip van voeding, een invloed heeft op het
kankerrisico. De mate waarin dat zo is, verschilt echter sterk naargelang het specifieke type kanker. Het is
ook duidelijk dat de relatie tussen voeding en het risico op specifieke vormen van kanker nog niet precies
geweten is. Zowel observaties uit migratiestudies als veranderingen in het aantal kankergevallen binnen een
bevolkingsgroep na verloop van tijd en binnen dezelfde genetische populatie in verschillende geografische
regio’s, ondersteunen het verband tussen de levensstijl en het risico op kanker.
In vergelijking met andere chronische aandoeningen (zoals hart- en vaatziekten en diabetes), zijn de
gezondheidsvoordelen van plantaardige voedingspatronen bij kanker echter lang niet zo zichtbaar. Dat kan te
wijten zijn aan het feit dat kanker niet één ziekte is; het gaat immers om verschillende vormen met verschillende
oorsprongen. Bovendien is het mogelijk dat de voeding reeds op jonge leeftijd een invloed heeft op het
kankerrisico. Zo is bewezen dat sojaproducten het risico op borstkanker alleen doen afnemen als deze tijdens
de kindertijd en adolescentie worden geconsumeerd (34-36). Deze hypothese van vroege blootstelling kan
met name relevant zijn voor vegetariërs, die vaak pas op volwassen leeftijd zijn overgestapt op plantaardige
voeding. Veel vrouwelijke vegetariërs hebben mogelijk pas op volwassen leeftijd sojaproducten opgenomen
in hun voeding en zullen dus mogelijk geen voordeel halen uit deze beschermende eigenschappen van soja
tegen borstkanker. Voedingsgewoonten op jonge leeftijd kunnen vooral relevant zijn omdat wordt aangenomen
dat de transformatie van een normale cel tot een kankercel en uiteindelijk een tumor gewoonlijk tientallen
jaren duurt. Terwijl de voeding dit proces in veel verschillende stadia kan beïnvloeden, betekent dit ook dat
alleen mensen die al sinds jonge leeftijd vegetariër zijn, wellicht voordeel zullen halen uit de beschermende
werking van een plantaardige voeding. In epidemiologische studies wordt vaak geen rekening gehouden met
voedingsgewoonten op jonge leeftijd.
Tot dusver zijn uit epidemiologische studies geen indrukwekkende verschillen in kankercijfers gebleken tussen
vegetariërs en niet-vegetariërs. In een uitgebreide meta-analyse met 124.706 deelnemers werd bij vegetariërs
een significante daling van het kankerrisico vastgesteld (-18%) in vergelijking met niet-vegetariërs (37).
Aangezien plantaardige voeding in verband wordt gebracht met algemene gezondheidsvoordelen, mag het
gebrek aan solide gegevens die de beschermende werking tegen kanker ondersteunen, gezondheidsbewuste
mensen echter niet weerhouden om een plantaardig voedingspatroon te volgen. Meer dan het typische
westerse dieet beantwoorden plantaardige voedingspatronen aan de voedingsaanbevelingen die gericht zijn
op een verlaging van het kankerrisico. Bovendien zijn mensen die plantaardig eten doorgaans minder vaak
obees en hebben ze hun gewicht beter onder controle, wat positief in verband wordt gebracht met een aantal
vormen van kanker.
Tot slot doen de best beschikbare onderzoeksresultaten vermoeden dat plantaardige voedingspatronen mogelijk
voordelig zijn voor overlevers van kanker. Het World Cancer Research Fund International (38) concludeerde in
2014 dat er mogelijk verbanden bestaan tussen een grotere kans op overleving door borstkankerpatiënten en 1)
een gezond lichaamsgewicht, 2) voldoende lichaamsbeweging, 3) vezelrijke voeding, 4) consumptie van soja en
5) een lagere inname van totaal vet en in het bijzonder verzadigd vet.

•

Er wordt aangenomen dat de nutritionele eigenschappen van plantaardige voeding (arm
aan verzadigd vet, rijk aan onverzadigd vet en vezels) verantwoordelijk zijn voor een
gezonder hart en lichaamsgewicht en een gezondere bloedsuikerspiegel bij mensen
die voornamelijk plantaardig eten. Andere specifieke bestanddelen die intrinsiek
aanwezig zijn in plantaardige voeding, kunnen ook samen de gezondheid van het hart
verhogen.

•

Er zijn dan ook aanwijzingen dat obesitas, coronaire hartaandoeningen, hoge bloeddruk
en diabetes minder vaak voorkomen bij mensen die een plantaardig voedingspatroon
volgen.
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•

De lagere prevalentie van obesitas, alsook de nutritionele eigenschappen van
plantaardige voedingspatronen, zijn in lijn met de voedingsaanbevelingen die gericht
zijn op een verlaging van het kankerrisico.

•

Plantaardige voeding ondersteunt een normale groei en ontwikkeling van de botten
gedurende het hele leven, op voorwaarde dat een brede waaier plantaardige
voedingsmiddelen wordt geconsumeerd en dat de inname van eiwitten, calcium,
vitamine B12 en vitamine D op peil wordt gehouden.

•

Het volgen van een plantaardig voedingspatroon wordt algemeen geassocieerd met
een lagere ziektelast en een langer leven in goede gezondheid.

c.

Voordelen voor de planeet

Jarenlang richtten voedingsboodschappen zich voornamelijk op de voordelen van voeding voor onze
gezondheid. Intussen wordt echter ook erkend dat onze voedingskeuze een groot verschil kan uitmaken voor de
duurzaamheid van onze planeet. De groeiende wereldbevolking, toenemende verstedelijking en economische
groei doen de vraag naar voedsel enorm stijgen. Nu al wordt voor de productie van voedsel 33% van de totale
ijsvrije landoppervlakte, 70% van al het zoet water en 20% van alle geproduceerde energie gebruikt. In 2050 zal
de wereld 60-100% meer voedsel nodig hebben voor 2,3 miljard meer mensen. Deze wereldwijd toenemende
vraag naar voedsel is noch duurzaam noch haalbaar. Zo komt de reeds beperkte hoeveelheid land en natuurlijke
hulpbronnen zoals energie en water onder steeds grotere druk te staan. Ook de invloed op de klimaatsverandering
en biodiversiteit zal duidelijk merkbaar zijn. Al deze factoren maken dat de voedselvoorziening en voedselzekerheid
voor grote uitdagingen staat. Het goede nieuws is dat een plantaardig voedingspatroon niet alleen goed is voor de
gezondheid, maar ook duurzamer is voor onze planeet (39).
Het is duidelijk dat de omzetting van plantaardige eiwitten uit voedergewassen in dierlijke eiwitten voor menselijke
consumptie niet efficiënt is: aangezien er gemiddeld ongeveer 6 kg plantaardige eiwitten als diervoeder nodig is
om 1 kg dierlijke eiwitten te produceren, bereikt nauwelijks 15% van de eiwitten en energie in deze gewassen
(onrechtstreeks) de mens; 85% wordt dus verspild (40). Momenteel wordt meer dan 38% van de wereldwijde
graanoogst en ongeveer 75% van de soja gebruikt als veevoeder, met een verlies van hulpbronnen van zo’n 85%.
In het licht van een verdubbeling van de voedselproductie, moet deze verspillende praktijk worden gestopt.
Het voedselsysteem draagt in belangrijke mate bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en is goed
voor ongeveer 30% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie. In verschillende studies heeft
men geprobeerd om de uitstoot van broeikasgassen van verschillende voedingsproducten te berekenen. In Tabel
3 wordt een overzicht gegeven van de cijfers voor de belangrijkste landbouwproducten, alsook de impact op de
watervoetafdruk en de vereiste fossiele brandstoffen. Daarin kan worden gezien dat de uitstoot van broeikasgassen
bij melk, eieren en gevogelte lager is dan bij rund-, lams- en varkensvlees, maar dat deze kan toenemen tijdens
de verwerking. Daarentegen zorgen plantaardige voedingsmiddelen naar schatting voor een veel lagere uitstoot
van broeikasgassen.
Voor landbouw wordt meer zoet water gebruikt dan voor eender welke andere menselijke activiteit. Om één
kilogram van een voedsel- of voedergewas te produceren, is 500 tot 3000 liter water nodig. Als er irrigatie nodig
is, kan deze hoeveelheid nog aanzienlijk toenemen. Voor de productie van 1 kg dierlijke eiwitten is ongeveer 100
keer meer water nodig dan voor de productie van 1 kg eiwitten uit granen. De hoeveelheid water die rechtstreeks
door het vee wordt gedronken is zeer klein (1,3% van de totale hoeveelheid water die in de landbouw wordt
gebruikt); maar als ook rekening wordt gehouden met het water om het veevoeder te maken, stijgt dit volume
spectaculair. In Tabel 3 worden de geschatte hoeveelheden water weergegeven die nodig zijn voor de productie
van verschillende voedingsmiddelen.
Voedsel levert energie maar heeft ook energie nodig om te worden geproduceerd: in Tabel 3 worden de geschatte
hoeveelheden fossiele brandstoffen weergegeven voor de productie van verschillende voedingsmiddelen. In
een bepaalde studie werd berekend dat er voor de productie van 1 kcal plantaardige eiwitten gemiddeld 2,2 kcal
fossiele energie nodig is. De productie van dierlijke eiwitten is energie-intensiever: om 1 kcal dierlijke eiwitten te
produceren is er 25 kcal fossiele brandstof nodig, meer dan 11 keer zo veel als voor plantaardige eiwitten (41).
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Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong vereisen over het algemeen meer natuurlijke hulpbronnen
dan plantaardige voedingsmiddelen, met als gevolg een uitstoot van broeikasgassen die 15 keer hoger
is, een behoefte aan water die 10 keer hoger is en een input van fossiele brandstoffen die 5 keer hoger is.

GHG emissions
(kgCO2e)

Water footprint
(L/kg)

Fossil fuel input
(MJ)

Beef

6.3 - 37

15,500

15 - 56

Sheep meat

7.6 - 17

6100

17 - 19.3

Pig meat

3.6 - 6.4

4460 - 5900

17 - 21.06

Eggs

2.2 - 5.5

3900

14 - 22.2

Poultry

1.1 - 4.6

2390 - 4500

12 - 25

Cow’s milk

0.4 - 1.4

1000

2.5 - 3.6

Soya beans

0.9

1800

5.9

Rice

0.4

3400

8.8

Wheat

0.3

1300

2.1 - 2.8

Oranges

0.25

500

2.96

Apples

0.24

500 - 700

2.87

Potatoes

0.17 - 0.24

105 - 500

1.17 - 1.4

Tomatoes

0.1 - 10

0.04

3.4 - 37.7

Tabel 3: Wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (kg CO2eq), watervoetafdruk
(L/kg) en input van fossiele brandstoffen (MJ) (STOA van het Europese
Parlement van 2009)

Effect van verschillende voedingspatronen op het milieu
De gegevens van de Britse cohort van het EPIC-Oxford-onderzoek werden gebruikt om de milieuimpact van verschillende voedingspatronen te beoordelen (42). De verschillen in de geschatte
voedingsgerelateerde uitstoot van broeikasgassen werden berekend op basis van de voedingsgegevens
van 2.041 veganisten, 15.751 vegetariërs, 8.123 viseters en 29.589 vleeseters. De gemiddelde uitstoot van
broeikasgassen daalde naarmate er minder vlees werd geconsumeerd: van 7,19 kg CO2eq/dag bij grote
vleeseters (≥ 100 g/d) tot 2,89 kg CO2eq/dag bij veganisten (Afbeelding 14). Uit de afbeelding kan worden
geconcludeerd dat de voedingsgerelateerde uitstoot van broeikasgassen bij vleeseters ongeveer dubbel
zo hoog is als bij veganisten. Vandaar dat een lagere vleesconsumptie waarschijnlijk zal leiden tot een
lagere voedingsgerelateerde uitstoot van broeikasgassen.
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Afbeelding 14: Voedingsgerelateerde uitstoot van broeikasgassen (kg CO2eq/d)
voor deelnemers aan het EPIC-Oxford-onderzoek die een verschillend
voedingspatroon volgden (42)
In een recent Brits onderzoek werd geprobeerd om de gezondheidseffecten te kwantificeren van het
volgen van een voeding met een lage uitstoot van broeikasgassen. In deze modelleringsstudie werden de
consumptiegegevens gebruikt van 1.571 Britse volwassenen die deelnamen aan de National Diet and Nutrition
Survey. De voedingspatronen werden geoptimaliseerd om te voldoen aan de voedingsaanbevelingen van de
WHO van 2003 (4) en om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en tegelijk zo dicht mogelijk bij de bestaande
voedingspatronen te blijven. De gemiddelde voedingspatronen werden voornamelijk geoptimaliseerd door
de consumptie van fruit en zetmeelarme groenten te verhogen en de hoeveelheid rood en verwerkt vlees te
beperken, teneinde een beoogde afname van de voedingsgerelateerde uitstoot van broeikasgassen te bereiken
van resp. 10%, 20%, 30%, 40%, 50% en 60% en tegelijk te voldoen aan de aanbevelingen van de WHO. De auteurs
stellen dat, als de gemiddelde voedingsinname in het VK zou worden geoptimaliseerd om te voldoen aan de
aanbevelingen van de WHO, dit zou leiden tot een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen met 17%, in
de komende 30 jaar in het VK bijna 7 miljoen vroegtijdig verloren levensjaren zou redden en de gemiddelde
levensverwachting zou stijgen met meer dan 8 maanden. Voedingspatronen die resulteren in een bijkomende
daling van de uitstoot van broeikasgassen, zouden tot verdere netto gezondheidsvoordelen kunnen leiden (39).
Naast een gezond evenwicht van voedingsmiddelen, neemt een aantal landen nu ook het thema duurzaamheid
op in hun voedingsaanbevelingen. Uit steeds meer onderzoeksresultaten blijkt immers dat plantaardige
voedingsmiddelen beter zijn voor het milieu, omdat ze minder land, water en energie vereisen en minder
broeikasgassen produceren dan producten van dierlijke oorsprong.
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•

De wereldwijde vraag naar voedsel zet het milieu enorm onder druk en is op basis van
de huidige voedselconsumptiepatronen duurzaam noch haalbaar.

•

Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong vereisen over het algemeen meer
natuurlijke hulpbronnen dan plantaardige voedingsmiddelen, met als gevolg een
uitstoot van broeikasgassen die 15 keer hoger is, een behoefte aan water die 10 keer
hoger is en een input van fossiele brandstoffen die 5 keer hoger is.

•

Door meer plantaardige en minder dierlijke producten te eten, kunnen we in
belangrijke mate bijdragen aan zowel onze eigen gezondheid als die van onze
planeet.

•

Een aantal landen neemt nu ook duurzaamheid op in hun voedingsaanbevelingen.

Alpro Foundation
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5.

Plantaardig eten: praktische uitvoering

Hoewel er een algemene consensus bestaat dat we meer plantaardig zouden moeten eten, vinden veel
mensen dat moeilijk. Dat kan zijn omdat ze onvoldoende informatie hebben over plantaardig eten of over

Lacto-ovovegetarians

hoe ze dat in de praktijk kunnen brengen. Tegelijkertijd worden gezondheidswerkers zich steeds meer
bewust van hun belangrijke rol om mensen te helpen bij het maken van duurzame voedingskeuzes. Vanuit
die optiek geeft de bijgewerkte versie van “The Plant-based Plan” van 2015 niet alleen een overzicht van de
onderzoeksresultaten die de nutritionele, gezondheids- en milieuvoordelen ondersteunen, maar biedt ze ook
praktisch advies over hoe mensen kunnen worden gemotiveerd en op weg kunnen worden geholpen met
hun voedingspatroon.

Een van de grootste hinderpalen om een plantaardige voeding aan te nemen is dat men zich niet bewust
is van wat dat inhoudt. Het is belangrijk om te onderstrepen dat dit niet betekent dat men dierlijke
voedingsmiddelen moeten opgeven, maar wel dat men plantaardige voedingsmiddelen op de eerste
plaats moet plaatsen. Waarschijnlijk houden de gezondheidsvoordelen van plantaardige voedingspatronen
niet zozeer verband met het gebrek aan vlees, maar wel met een grotere consumptie van plantaardige
voedingsmiddelen. Plantaardige voedingsmiddelen waarop de nadruk moet worden gelegd, zijn onder andere
granen, peulvruchten, fruit, groenten, zaden en noten. Deze zouden tweederde van de voeding moeten
uitmaken; het resterende derde kan dan worden ingevuld door voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.
Kiezen voor een brede waaier plantaardige voedingsmiddelen helpt te zorgen voor adequate inname van
nutriënten, wat dan weer helpt om bezorgdheden weg te nemen met betrekking tot de nutritionele inhoud
van de voeding.

Avoid meat and fish but eat
klassieke voedingspatroon (43). Heel wat plantaardige eiwitten, zoals eiwitten uit peulvruchten, bonen, tofu
dairy foods and eggs
en soja, zijn vaak goedkoper dan dierlijke eiwitten, die doorgaans het duurste bestanddeel van een maaltijd
Een andere hinderpaal is de kostprijs. Uit modelleringsstudies die de financiële impact bestuderen, is echter

gebleken dat een plantaardige voeding niet duurder en in sommige gevallen zelfs goedkoper is dan het

uitmaken. Door meer plantaardige eiwitten op te nemen, ten koste van dierlijke eiwitten, en zorgvuldig te
plannen en te winkelen, wordt plantaardig eten financieel voordelig.
Bij plantaardig eten gaat het er niet om het voedingspatroon volledig om te gooien, maar kleine veranderingen
aan te brengen zodat plantaardige voedingsmiddelen op de eerste plaats komen. Meer plantaardige
producten opnemen in de voeding kan op meer dan één manier, bijvoorbeeld door de inhoud van het bord

Plant-based

anders vorm te geven, bepaalde voedingsmiddelen om te wisselen, maaltijden een plantaardige make-over
te geven en vleesvrije dagen in te voeren. Als dat geleidelijk gebeurt, is de kans groot dat dit leidt tot een
permanente verschuiving naar een plantaardig voedingspatroon.

2/3

plant-based
foods

1/3

animal-based
foods

Minstens tweederde van de voeding zou moeten bestaan uit plantaardige
voedingsmiddelen en minder dan éénderde uit producten van dierlijke oorsprong.

At least 2/3 of the diet is made up
of plant-based foods.Witboek:
Less
than
The plant-based Plan
1/3 comes from animal products.
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Voedingsprofessionals bevinden zich in een ideale positie om mensen te helpen een plantaardig
voedingspatroon aan te nemen. Ze beschikken over de vaardigheden om wetenschappelijke inzichten te
vertalen naar zinvolle en begrijpelijke informatie, ze kunnen mogelijke hinderpalen ter discussie brengen en
oplossingen aanreiken om die bezorgdheden weg te nemen, en ze kunnen praktische suggesties geven met
betrekking tot winkelen en koken. Alles bij elkaar kunnen ze mensen helpen om hun eetgewoonten ten goede
te veranderen en plantaardig eten een vaste plaats te geven in hun voeding.

The New American Plate
Herdrukt met toestemming van het American Institute for Cancer Research
Het World Cancer Research Fund en het American Institute for Cancer Research
geven aan dat minstens tweederde van het bord zou moeten bestaan uit plantaardige
voedingsmiddelen (groenten, fruit, volle granen, peulvruchten, soja, noten en zaden) en
minder dan éénderde uit producten van dierlijke oorsprong.
In de praktijk: dien eerst plantaardige voedingsmiddelen op, zodat er op het bord minder
plaats is voor voedingsproducten van dierlijke oorsprong.
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