I
VERENlGlNG VOOR HUISHOUDKUNDE I
NEDERLAND'
In de VHN wordt op verschillende fronten
aan de voorbereidina van de viering van
ls
NLO'Saantal iubilea. Zowel v ~ ~ asommiae
Hu~shoudkunde
bestaan 10 jaar, de Stlchtmg
Voorl~chtlngHu~shoudwetenschappenen het
Vakblad voor Hu~shoudkundebestaan dlt jaar 5
jaar
Om te voorkomen dat allerle~akt~v~telten
dubbel
of elkaar overlappend worden opgezet IS van het
begm af overleg met elkaar gevoerd De kans IS
groot, dat het komt tot een gezamenlllke vlerrng.
waarblj om de eenherd tn het werkveld te bewaren ook de Veren~glngvan Afgestudeerde THW
(VAT)gevraagd zal worden mee te doen Wanneer
dlt Vakblad versch~jntzal al we1 meer lnformatle
bekend zljn Wle w ~bljdragen
l
aan het werk dat
voor deze vlerlng verzet moet worden - In entge
vorm - laat het ons weten

-van

we1 over het onderdeel van een eventueel op te
zetten systeem van voedselkonsumptie onderzoek. De bedoeling is dat systernatisch, longitudinaai en voor de Nederlandse bevolking representatief, voedselkonsumptie gegevens worden
verzameld. Omdat diverse raadsleden op de gekozen opzet (via panel marktonderzoekbureau)
kritiek hadden, is de behandeling verdaagd tot de
30 november vergadering.
Op deze vergadering is de Raad na kennisneming van de resultaten van een proefonderzoek
alsnog akkoord gegaan.
Tussen beide vergaderingen in hebben zich een
tweetal zaken voorgedaan, waarin professor
Presvelou aktief gepoogd heeft de belangen van
huishoudkunde te benadrukken. Het eerste betreft een reaktie naar aanleiding van het (op 9 december 1982 besproken) 'Advies inzake een cenVoedingsraad
(,
traal databestand van analyse-gegeuens van
Van mevr C Presvelou en mevr M Westmaasvoedingsmiddelen'. Professor Presvelou verJes ontvlngen WIJ een verslag over belangrljke
zoekt om overleg tussen de vakgroep Huishoudakt~vite~ten
van de Raad In het afgelopen jaar W I ~ kunde van de Landbouwhogeschool en de komdenken, dat d ~voor
t
meer mensen In en bu~ten
de
missie die het advies heeft opgesteld, met name
VHN lnteressant kan zljn, omdat er duldehjk ult
over de gegevens met betrekking tot additieven
blitkt dat erzaken aan de orde komen dle hulsen kontaminanten die in de databank van devakhoudkundigen aangaan.
groep zijn opgenomen. Het tweede betreft de opHetverslag geven wi] hierb~jvolled~gweer.
zet van het voedingsonderwijs na invoering van
de 2-fasenstruktuur in het Wetenschappelijk
S~nds
het vorlge verslag van de Vergadermgen
onderwijs.
van de Voedtngsraad in VHN-lnformatief van feProfessor Presvelou pleit in een brief d.d. 9februbguari 1983 zijn er twee vergadermgen geweest,
ari 1983 voor opneming van ook WO-huishoudweopp8september en 30 november 1983
tenschappers bij de toelating tot de voorgestelde
Op'28september kwamen drie adviezen van de
beroepsopleiding Dietetiek op WO-nivo, alsmede
Commissie Voedingsnormen aan de orde, te wetot de tweede fase onderzoekersopleiding op het
tende'Aanbevolen howeelheld thiarnme (vitagebied van de voeding. Beide punten waren niet
mine B), riboflavine (vitamine 82) en v~tamine
opgenomen in een koncepfnotitie, opgesteld
B6'. &k werd, in vervolg op de vergadering d.d.
door professor Hautvast in samenwerking met de
9de~ember1982, gesproken over een deeladvies
Rijksuniversiteitte Groningen over v o e d i n g s o ~ ~ .
de Commlss~eV~tam~ner~ng
van Levensm~dleidingen in Nederland.
jelen, over subst~tut~e
BI] subst~tut~eprodukten
jgat het om produkten d ~ Iljken
e
op of d~enenter
ervanging van andere produkten Een eerder
geladvles van de Comnl~ssleglng over restauweer'op oorspronkel~jkpel1 brengen
Dr Ir. M M Westmaas-J
Prof. Dr C Presvelou.

