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Voedsel en allergie
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In het kadcr van een onderzoek naar de gevolgen
van een dieet voor de huishoudvoering is de vakgroep Huishoudkunde van de Landbouwhogeschool twee jaar geleden begonnen met het verzamelen van informatic over voedsel-aiiergien. De gegevens - onder andere over de samenstellingvan
voedingsmiddelen- worden opgeslagen in een databank (komputer). Op dit moment betreft dit de
gegevens van meer dan 3000 voedingsmiddelen, 180
hulpstoffen en 450 fabrikanten. De databank kan
door artsell, specialistenen dietisteu schriftelijk gesaadpleegd worden, zodat zij hun (allegie-) patienten kunnen vertellen welke produkten voor hen veibig zijn.
Om de databank met nog meer gegevens te kunnen
voeden is men begonnen met een uitgebreid etikeffen-onderzoek (zie foto). Sinds kort is de fabrikant
verplicht op het etiket van een voedingsmiddelaan
te geven, uit welke ingredienten het produkt is samengesteld (behalve ingredienten die minder dan
5% van een produkt uitmaken). Die vermelding is
op zich een vooruitgang, maar niet waterdicht voor
allergic-patknten, omdat kleine hoeveelheden onvermeld blijven.

zoeken of kr stoffen onvcrmeid z~jngebleven Ook
kan gekontroleerd worden, of er fouten In de beschr~jvlngop het etiket voorkomen, wat helaas we1
eens het geval IS (door foute vertalmg van een bultenlandsc tekst, percentage-fouten en foute kode's)
Er kan op drle manleren gebruik gemaakt worden
van de databank: de komputer kan alle stoffen opgeven dle In een bepaald voedcngsmrddelvoorkomen, de komputer kan een lijst verstrekken van alle
voedlngsm~ddelendle een bepaalde stof bevatten,
en het IS mogelijk aan te laten geven welke gemeenschappeiyke stoffen in bepaalde voedmgsm~ddelen
voorkomen
Zorg voor de voeding
De landelljke stichtlng Oplading Verzorgende en
D~enstverlenendeBeroepen (OVDB), dle onder andere de ople~dingtot voedingsassistenteverzorgt,
organlseert op maandag 26 maart 1984 een symposlum onder de t~tel'Zorg voor de voeding. o m e m
zorgt7'
Inleiders zljn J. Hekkens-Klaassen (Voorllchtings.
buro voor de Voeding), M. C Dekker (Nationaal
Ziekenhuis Instituut) en Alexander Pola. Het e e
heel wordt afgesloten met een fommdakussie. Het
symposium wordt gehouden in het Congresgebouw
,
in Den Haag, van 13.00 tot 17.00 uur. De toegaiig. .'
1s gratis. Inlichtingen: OVDB, Postbus 86,3920x%.' '&i
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