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GROOTSTE ONDERZOEK OVER IMPACT
VAN VOEDING OP GEZONDHEID OOIT
GEPUBLICEERD
Maar al te vaak beperken diëtisten zich
tot aanbevelingen die enkel rekening
houden met de hoeveelheid koolhydraten, proteïnen en vetten die in ons
voedsel zit. Hoewel ook het nodige onderscheid tussen trage en snelle suikers of
goede en gezonde vetten gewoonlijk wel
wordt gemaakt, is er meestal bitter weinig aandacht voor carcinogenen en andere stoffen die
de gezondheid rechtstreeks beïnvloeden. Een ander
probleem is dat alle dierlijke producten vaak op een hoop
en plantaardige producten op een andere hoop worden
gegooid. Bovendien wordt er zelden naar duurzaamheid
en de impact op het milieu gekeken. Een recente studie
van de University of Michigan dat gepubliceerd werd in het
toonaangevende vakblad Nature Food heeft alles anders
Als we aan hotdogs denken, beelden we ons
niet alleen de Belgische variant op krokante
broodjes in, maar ook de zachte Amerikaanse
versie (vaak met chili) en de Zweedse worstin-een-broodjesrol. Ook de krankzinnige
eetwedstrijden die veelal gewonnen worden
door moderne slanke Japanse krijgers met
hoofdbanden om dringen haast onmiddellijk
de herinneringen binnen. Dat deze gedreven
competitiebeesten wellicht veel vlugger zullen
doodvallen dan hun veganistische vrienden,
komt niet echt als een verrassing; dat hotdogs
zowat de allerlaatste plaats bekleden op een
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aangepakt en blijkt
ook nog eens geleid te worden door intelligente vorsers:
wetenschappers die doorhadden dat hun onderzoek érg
veel aandacht zou krijgen als ze er in hun communicatie op
zouden wijzen dat een enkele hotdog gemiddeld maar liefst
36 minuten wegscheert uit jouw gezonde leven. Voldoende
om ook onze interesse op te wekken, dus.

lijst van 5.800 voedingsmiddelen en gerechten,
is dat een heel klein beetje wel.
5.800 voedingsmiddelen onderzocht
Onderzoekleidster Katerina S. Stylianou heeft
met haar studie veruit het meest ambitieuze en
compleetste overzicht van voeding bezorgd
dat we ooit hebben gezien. Om te kunnen meten wat voor impact de dingen die we – vaak
zonder daar veel bij na te denken – binnenspelen op onze gezondheid heeft, gebruikte
ze de nog vrij nieuwe Health Nutritional Index,
een nutritionele lijst die gebaseerd is allerlei

verschillende epidemiologische factoren. Die
visionaire aanpak bekijkt zowel de duurzaamheid van levensmiddelen als hun levenscyclus
en de mogelijke ziekteverwekkers die erin
vervat zitten. Daarvoor werden maar liefst 15
voedingsgerelateerde gezondheidsrisicofactoren gecombineerd met 18 milieu-indicatoren.
Meer concreet houdt de HENI rekening met de
gezondheidseffecten van 8 belangrijke voedselgroepen (noten en zaden, volle granen, fruit,
groenten, melk, met suiker gezoete dranken,
rood vlees en verwerkt vlees) en 6 nutriënten
(omega-3, calcium, vezels, meervoudig onverzadigde vetzuren, transvet en natrium), die in
de ‘Global Burden of Disease’-database (die is
opgesteld door 7.000 vorsers vanuit de hele
wereld) als voedingsrisicofactoren zijn aangeduid. Er wordt ook gecorrigeerd voor geslacht
en leeftijd, zodat die factoren eruit gefilterd
worden. Verder zijn er 3 verhoudingen gebruikt
om alles zo goed mogelijk met elkaar te vergelijken: 100 kilocalorieën, 100 gram en 1 portie.

Al bijna een eeuw(!) lang is Den Draaiboom een begrip in Lier en omstreken. Sinds Mel Kalot
in 1921 besloot om een afspanning uit te baten aan de oevers van de Nete is Den Draaiboom
ideaal om je honger te stillen, dorst te lessen, en je te laten baden in authentieke Kempische
gezelligheid. Vroeger betaalde de reiziger tol aan de slagboom, nu geniet hij van heerlijk eten en
drinken aan betaalbare prijzen. Je kan zowel à la carte genieten van onze klassiekers als van ons
suggestiemenu dat iedere 4 weken verandert.

De centrale vraag: zijn er drastische veranderingen in ons voedingspatroon nodig om onze
individuele gezondheid te verbeteren en om
de milieueffecten te verminderen? En moet de
hele bevolking veganist worden om een betekenisvol verschil te maken voor de menselijke
gezondheid en die van de planeet?

Katerina S. Stylianou © University of Michigan / Christine Purdy ccby 2.0
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Wat je best wél… en niet eet
Het antwoord blijkt lichtjes genuanceerd te
zijn. Wat als een paal boven water staat, is dat
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Jouw regionale partner
in verzekeringen
Fidelia is geen bank, maar ook geen
verzekeringsmakelaar. Wat we dan wel
zijn? Ervaren verzekeringsagenten die
het ruime aanbod van KBC-verzekeringen
vertegenwoordigen. Elke particulier, ondernemer
of uitoefenaar van een vrij beroep kan bij Fidelia
terecht voor advies over verzekeringen. We
kennen tenslotte de markt door en door.

duurzaamheid en de impact op onze gezondheid wel degelijk vrij sterk met elkaar correleren.
Desondanks zijn niet alle producten met een
lage ecologische voetafdruk gezond en zijn
niet alle producten met een hoge milieu-impact ongezond.
Een aantal dingen zijn alvast eenduidig: zo is
bewerkt rood vlees zowat het slechtste wat je

kunt eten, met als negatieve koploper dus hotdogs. Als Stylianou en haar teamleden zeggen
dat een enkel broodje met daarin een frankfurterworstje meer dan een half uur van jouw
gezonde leven wegneemt, ménen ze het ook
– het betekent niet noodzakelijk dat je 36 minuten per hotdog vlugger zult doodgaan, maar
dat je effectief 36 minuten minder lang gezond
zult zijn (én daar vlugger aan kunt sterven).

Ter informatie: het huidige wereldrecord hotdogeten staat op naam van Chestnut, ook bekend als ‘Jaws’. Hij verorberde 76 broodjes met
frankfurterworstjes op 10 minuten tijd – goed
voor het zesde jaar op rij dat hij de ‘gegeerde’
Mustard Belt won en meteen ook zijn veertiende titel binnen het circuit rond wedstrijdeten.
Als je dan ook nog eens bedenkt dat de man
er ‘professioneel’ aan begon in 2005, weet je
dat hij heel waarschijnlijk geen al te lange toekomst tegemoet gaat.
Waarom hotdogs zo ongezond zijn? Wel, een
typisch frankfurterworstje is gemaakt van varkensvlees en bevat 204 kilocalorieën, 18 gram
vet én… 620 gram natrium! Dat is héél erg veel
vet en zout, nog voor je ketchup, mosterd en
andere ingrediënten meerekent. Bovendien
bevatten de worstjes enorm veel nitraten conserveringsmiddelen die aan hotdogs worden toegevoegd uit synthetische materialen of
natuurlijke bronnen. Ze moeten het vlees een
langere houdbaarheid en meer kleur geven.
Wanneer nitraten worden verteerd, veranderen
ze in nitrieten en die zijn behoorlijk kankerverwekkend. Inderdaad: de kans op blaaskanker
gaat steil omhoog naarmate je meer bewerkt
vlees consumeert en bovendien loop je een
hoog risico om type 2 diabetes te ontwikkelen.

Joey Chestnut 2012 © LegendLarrys
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Kom zeker eens langs om te
informeren wat wij voor u
kunnen betekenen!

Sint-Job

Schoten

Brechtsebaan 6 A

Hoogmolendijk 2

2960 Sint-Job-In’t-Goor

2900 Schoten

Telefoon: 03/636.02.20

Telefoon: 03/658.00.14
Kantoor.fidelia@verz.kbc.be
www.fideliaverzekeringen.be

Wat jouw plaatselijke beenhouwer dus ook
zegt: rood vlees is ongezond en bewerkt rood
vlees (zoals ook burgers en wat je doorgaans
tussen ontbijtsandwiches aantreft) is veruit
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rond het beëindigen van dierenlevens nu we
weten dat dieren wel degelijk intelligenter zijn
dan we vroeger wilden geloven en bovendien
emoties kunnen voelen.
Hier enkele markante voorbeelden:
• 1 hotdog: -36 min. gezond leven
• Onbewerkte biefstuk: -7 min. gezond leven
• 100 g kippenvleugeltjes: -4,3 min. gezond leven
• 1 sneetje appeltaart: +1,3 min. gezond leven
• 1 portie rijst met bonen: +13 min. gezond leven
• 1 portie gebakken zalm: +16 min. gezond leven
• 1 portie gezouten pinda’s: +26 min. gezond leven
• Boterham met confituur (zonder toegevoegde
suikers) en pindakaas: +28,6 min. gezond leven
Wat de vorsers zelf zeggen
We laten tot slot de wetenschappers zelf
even aan het woord:
‘Onze studie heeft ons in staat gesteld bepaalde prioritaire acties te identificeren die
mensen kunnen ondernemen om zowel hun
gezondheid te verbeteren als hun ecologische voetafdruk te verkleinen.
Wat milieuduurzaamheid betreft, vonden
we opvallende verschillen, zowel binnen als
het ongezondst van allemaal, gevolgd door
frisdrank. Garnalen en gevogelte hebben
trouwens ook een negatieve impact, terwijl
kaas en andere zuivelproducten net in het
negatieve deel van de grafiek blijven hangen
(al biedt dierenmelk wel degelijk een aantal
gezondheidsvoordelen).
Er is ook goed nieuws: je kunt gezonde minuten bijwinnen door jouw voedingspatroon
te veranderen! Zo blijken gezouten pinda’s
effectief gezond te zijn, net als fruit, noten, volkorengranen, sommige zeevruchten, rijst met
bonen, bepaalde vissoorten (waaronder duurzaam gevangen onbewerkte zalm) en – vooral
– groenten, en is er een heel onwaarschijnlijke
gezondheidswinnaar: volkorenbrood met confituur (uiteraard zonder toegevoegde suikers)
en pindakaas! De zoetekauwen kunnen dan
weer een heel klein beetje soelaas vinden in
het feit dat een stukje appeltaart hen een minuutje gezond leven erbij geeft én een lage
ecologische voetafdruk heeft.
Misschien een beetje verrassend: zaken als fruit
en groenten die in een serre worden geteeld,
zijn ook geen aanraders – het zorgt immers
voor een te grote milieu-impact. De conclusie
van de wetenschappers is dan ook dat veganisten iets té kort door de bocht gaan: niet
alle vegetarische of veganistische producten
zijn gezond of hebben een kleine ecologische
voetafdruk, niet elke vis is af te raden en niet
élk stukje vlees gaat je vlugger naar het graf
brengen. Natuurlijk houden die bedenkingen
wel geen rekening met ethische vraagstukken
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Reclame, in welke vorm dan ook…
www.gekko.be / info@gekko.be
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tussen voedingsmiddelen op basis van dierlijke als van plantaardige producten. Bij de
‘rode’ voedingsmiddelen heeft rundvlees de
grootste CO2-voetafdruk over zijn hele levenscyclus - twee keer zo groot als varkens- of
lamsvlees en vier keer zo groot als gevogelte
en zuivel. Vanuit gezondheidsoogpunt levert
het elimineren van verwerkt vlees en het verminderen van de totale natriumconsumptie
de grootste winst in gezond leven op in
vergelijking met alle andere soorten voedsel.

voor een eerlijk en juist advies

LEVENSLANGE SERVICE
+ 5 JAAR GARANTIE

Rundvleesconsumptie had de grootste negatieve milieueffecten en verwerkt vlees
had de belangrijkste algemene negatieve
gezondheidseffecten. Daarom zouden mensen kunnen overwegen minder te eten van
voedingsmiddelen die veel verwerkt vlees en
rundvlees bevatten, gevolgd door varkensen lamsvlees. Van de voedingsmiddelen op
basis van planten scoorden groenten uit
serres slecht op milieueffecten vanwege de
verbrandingsemissies bij verhitting.
Voedingsmiddelen met een hoog gezondheidseffect en een lage milieu-impact zijn
voedingsmiddelen waarvan men zou kunnen
overwegen meer te eten. We zagen veel flexibiliteit bij deze “groene” keuzes, waaronder volle granen, fruit, groenten, noten, peulvruchten
en vis en zeevruchten met een lage milieu-impact. Deze producten bieden ook opties voor
alle inkomensniveaus, smaken en culturen.
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Uit onze studie blijkt ook dat het bij
voedselduurzaamheid niet volstaat om
alleen te kijken naar de hoeveelheid
uitgestoten broeikasgassen - de
zogenaamde koolstofvoetafdruk.
Waterbesparende technieken, zoals
druppelirrigatie en het hergebruik
van grijs water - of huishoudelijk
afvalwater zoals dat van gootstenen
en douches - kunnen ook belangrijke stappen zijn naar het verlagen van de watervoetafdruk van
voedselproductie.
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Tekst: Dirk Vandereyken

Een beperking van onze studie is
dat de epidemiologische gegevens
ons niet in staat stellen onderscheid
te maken binnen dezelfde voedselgroep, zoals de gezondheidsvoordelen van een watermeloen versus een
appel. Bovendien moeten individuele voedingsmiddelen altijd worden
bekeken binnen de context van iemands individuele dieet, waarbij
rekening moet worden gehouden
met het maximumniveau waarboven voedingsmiddelen niet meer
heilzaam zijn - men kan niet eeuwig
leven door alleen de fruitconsumptie
te verhogen.’
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Gratis hoortest
Vrijblijvende proefperiode
Gratis vervangen kleine
stukken
Gratis bijregelen
Herstellingen
Slaap-, zwem- en
lawaaidoppen
op maat
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als u niet tot in de winkel geraakt!
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