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De gemiddelde diëten per land gaan 
wereldwijd steeds meer op elkaar 
lijken en zijn steeds meer gebaseerd 
op een beperkt aantal dominante ge-
wassen. Zo ontstaat er een uniform, 
mondiaal dieet, met daarin vooral 
westerse stapelgewassen, aangevuld 
met enkele gewassen die de laatste 
jaren sterk zijn opgekomen, zoals 
soja en oliepalm. En dat dieet bevat 
meer energie dan goed voor ons is. 
Dat zijn de opmerkelijke resultaten 
uit een internationaal onderzoek dat 
op 3 maart verscheen in PNAS, met 
ondergetekenden als eerste en laat-
ste auteur. Het onderzoek is geba-
seerd op FAO-gegevens en brengt de 
mondiale ontwikkelingen in voed-
selvoorziening voor honderdvijftig 
landen over de laatste vijftig jaar in 
kaart. 
Wisten we dat nog niet? Er is veel ge-
schreven over veranderingen in ons 
voedingspatroon en de effecten 
daarvan op onze gezondheid. Maar 
deze studie blinkt uit door de lange 
termijn waarover is gerekend en het 
grote aantal gewassen en landen dat 
is onderzocht. Bovendien nam de stu-
die de gewassen als vertrekpunt; zo 
konden ook trends in productiesyste-
men en diversiteit van gewassen in 
de beschouwing worden betrokken. 

Waarom is dit onderzoek belangrijk? 
Het betekent dat wereldwijd onze 
voedselzekerheid is gebaseerd op een 
klein aantal gewassen. We moeten 
zorgen dat deze gewassen veerkrach-
tig en voedzaam zijn. 

Overconsumptie
Veerkracht kan worden bereikt door 
de genetische diversiteit binnen ge-
wassen te bevorderen. We hebben 
een breed scala aan rassen nodig bin-
nen deze stapelgewassen. En dat ver-
eist aandacht voor de genetische 
bronnen en de wilde verwanten van 
onze cultuurgewassen. We zijn in het 
verleden meermalen tegen de geva-
ren van te weinig genetische variatie 
aangelopen. Denk maar aan de pana-
maziekte bij banaan, fytoftora bij 
aardappel en de bladvlekkenziekte 
bij maïs. Zorgen voor genetische di-
versiteit vergt samenwerking, ge-
deelde belangenbehartiging, het uit-
wisselen van hulpbronnen en beleid 
dat rekening houdt met wederzijdse 
afhankelijkheid. 
Er is ook meer aandacht nodig voor 
de kwaliteit van de dominante sta-
pelgewassen. Veredelen op kwaliteit 
is noodzakelijk. Te denken valt aan 
het verhogen van gehalten aan vita-
mine A, zink, en ijzer. Waar nodig 
moeten diëten worden aangevuld 
met vitamine- en mineralenrijke voe-
dingsmiddelen. Maar de huidige dië-
ten worden ook wereldwijd steeds 
meer gekenmerkt door een overcon-

sumptie aan energie. De toenemende 
dominantie van bepaalde gewassen 
versterkt deze trend. Het zou ver-
standig zijn beleid te ontwikkelen en 
onderzoek te doen dat verder kijkt 
dan de huidige hoofdgewassen, zo-

dat boeren in de toekomst alterna-
tieve gewassen kunnen verbouwen 
en daarmee ons voedselpakket geva-
rieerder wordt.
Wat betekent dit voor de gezond-
heid? De dominante stapelgewassen 

Uniformer mondiaal dieet heeft gevolgen voor   voedselzekerheid 
   O P I N I E
Door Paul Struik en Colin Khoury, Centre 
for Crop Systems Analysis, Wageningen 
Universiteit

hebben bijgedragen aan het voeden 
van de mens over de hele wereld. On-
danks een sterke toename in de we-
reldbevolking is het aantal onder-
voede mensen afgenomen. Boven-
dien is in veel landen de diversiteit 
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Na 44 duizend keer seks tussen ruim zevenhonderd hiv-positieve 
mannen en vrouwen en hun hiv-negatieve partners – steeds zon-
der condoom – werd er geen enkele nieuwe hiv-infectie gevonden. 
Dat was vorige week groot nieuws op de CROI-conferentie in Bos-
ton. Hoe dit kan? De hiv-positieve partners hadden dankzij mo-
derne hiv-remmers bijna geen virus in hun lichaam, en gaven het 
virus dus niet door aan hun partners.  

In de afgelopen dertig jaar zijn er meer dan twintig verschillende 
hiv-remmers ontwikkeld en dankzij deze remmers kunnen hiv-
geïnfecteerde mensen een heel normaal en gezond leven leiden. 
Bovendien zijn de zogenaamde hiv-cocktails, combinaties van drie 
of vier remmers, tegenwoordig vaak in één-pil-per-dag-formules 
beschikbaar, en de bijwerkingen ervan zijn mild. 

Tot voor kort begonnen de meeste hiv-geïnfecteerde mensen pas 
medicijnen te slikken als hun immuunsysteem het begon op te ge-
ven. Tegenwoordig beginnen ze vaak eerder, zodat hun immuun-
systeem gezond blijft. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden 
dat de hiv-remmers niet alleen goed zijn voor de gezondheid van 
degene die ze slikt. Ze voorkomen ook dat de seksuele partner geïn-
fecteerd raakt. Een klassieke win-winsituatie dus! 

Hiv-remmers blijken veel effectiever dan condooms als het gaat 
om het voorkomen van transmissie. Dat wil zeggen: condooms 
werken natuurlijk wel, maar de meeste mensen zijn er beter in om 
iedere avond hun hiv-remmers te slikken dan om consequent con-
dooms te gebruiken. Dat is natuurlijk geen verrassing. Heel veel 
vrouwen slikken iedere avond de pil om zwangerschap te voorko-
men. Als iedereen consequent condooms zou gebruiken zouden we 
de pil niet nodig hebben. 

Lange tijd aarzelden artsen om hardop te zeggen dat hiv-remmers 

het transmissierisico verlagen, uit angst dat mensen helemaal 
geen condooms meer zouden gebruiken. Diezelfde angst speelt 
ook bij een ander gebruik van hiv-remmers. In de Verenigde Staten 
is een simpele cocktail van twee hiv-remmers (Truvada) nu ook toe-
gestaan voor gebruik door mensen die geen hiv hebben en die het 
risico om besmet te raken willen verminderen. Dit wordt pre-expro-
sure prophylaxis genoemd, ofwel PrEP. Het blijkt behoorlijk goed te 
werken. Een groot onderzoek onder homomannen die risico lopen 
op hiv-infectie liet zien dat het slikken van hiv-remmers het risico 
op infectie ongeveer halveert. Onder mannen die echt alle dagen 
de pil slikten was het risico op infectie zelfs 99 procent lager. 

Dat klinkt geweldig, toch? Je zou denken dat in no time alle hiv-ne-
gatieve homo’s in San Francisco aan de pil zijn. Toch is dat nog lang 
niet het geval. Het slikken van hiv-remmers door hiv-negatieve 
mensen is namelijk erg controversieel. Ten eerste omdat artsen 
niet graag medicijnen geven aan gezonde mensen, en ten tweede 
vanwege de angst dat mensen die de hiv-remmers slikken veel 
meer risicogedrag gaan vertonen, dat wil zeggen: meer seks zon-
der condooms. Het eerste punt is denk ik een kwestie van wennen. 
We zijn er tenslotte ook aan gewend dat veel gezonde vrouwen de 
pil slikken. Wat betreft het tweede punt is er goed nieuws. Recent 
onderzoek laat namelijk zien dat mensen niet méér risicogedrag 
gingen vertonen, zelfs als ze geloofden dat de hiv-remmers heel 
goed werkten om infectie te voorkomen. Er lijkt dus niets meer in 
de weg te staan om PrEP, de hiv-pil, grootschalig in te zetten. En 
wellicht is op een dag de hiv-pil net zo normaal als de anticoncep-
tiepil. 
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De afgelopen vijftig jaar vonden in het wereldwijde 
eetpatroon drastische veranderingen plaats, waar-
onder grotere hoeveelheden oliehoudende gewassen 
en minder stapelgewassen van regionaal belang.

Gemiddelde verandering in calorieën van gewassen in 
nationale eetpatronen wereldwijd, 1961-2009
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Een wereldwijde studie toont aan dat eetpatronen de 
afgelopen vijftig jaar meer op elkaar zijn gaan lijken.

Samenstelling van de voedselvoorziening per land in 
relatie tot calorieën
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