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Vertrouwelijk Uitsluitend bedoeld voor leden van de FNLI

FNLI NODIGT U UIT VOOR KENNISBIJEENKOMST ULTRA PROCESSED FOODS

Geachte mevrouw Van Peij,

Graag nodigen we u uit voor een bijzondere bijeenkomst bij de FNLI. Het betreft een 

kennissessie met de Wageningse onderzoekers Kees de Graaf, Markus Stieger en

Dieuwerke Bolhuis over hun kijk op Ultra Processed Foods.

Zoals u wellicht bekend, neemt het begrip ‘Ultra Processed Foods’ als (vermeende) 

veroorzaker van de obesitasepidemie en andere welvaartsziekten in veel landen, een hoge

vlucht. De theorie erachter stelt in het kort dat naarmate men meer consumeert van deze 

voedingsmiddelen, de kans op obesitas toeneemt. In Nederland komt er eveneens steeds 

meer aandacht voor deze theorie. Dit schaadt niet alleen het imago van bewerkte

voedingsmiddelen, ook kunnen er meer concrete negatieve gevolgen optreden 

(bijvoorbeeld als men UPF-geclassificeerde producten meer in het schap wil plaatsen). 

Een kritische blik op de theorie vindt u hier. 

Wij organiseren twee sessies ten kantore van de FNLI waarbij de onderzoekers een 

toelichting geven op het concept als zodanig en de classificatie die eraan ten grondslag 

ligt. Ook presenteren zij een mogelijk onderzoeksprogramma - in het kader van het 

topsectorenbeleid – dat bij het bestuderen van overgewicht ook naar meer plausibele 

verklaringen wil kijken dan simpelweg ‘de mate van bewerking’. Het onderzoek kijkt daarbij 

ook naar het handelingsperspectief voor bedrijven. Uw bedrijf/organisatie zou daar

eventueel aan deel kunnen nemen in een publiek private samenwerking constructie.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de FNLI hier een standpunt over opstelt en ook mee 

naar buiten zal gaan. Het is de verwachting dat dit onderzoeksprogramma (er zijn al zeer 

heldere aanwijzingen in die richting) met name de argumentatie tegen het concept zal 

kunnen versterken.

De sessies worden georganiseerd op 27 februari en 9 maart, vanaf 14.30 uur ten kantore 

van de FNLI.
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