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BIOFORUM VLAANDEREN

‘Bio houdt tenminste
de planeet gezond’

In de biosector kennen ze het gehakketak
over gezondheidsclaims maar al te goed.
Terwijl de wetenschappelijke onderzoeken
naar gezondheidseffecten nu al jaren over
en weer vliegen, blijft ook het BioForum
Vlaanderen erop wijzen dat gezondheid
zeker niet de enige motivatie is om voor
bio te kiezen.
“Bio is in de eerste plaats een landbouw-
methode die tracht respectvol om te gaan
met aarde, dieren en planten. Een methode
die streeft naar een systeem dat zichzelf
telkens opnieuw kan voeden en niet uitgeput
raakt”, zegt adjunct-directeur Petra Tas.
Door nauwelijks pesticiden, antibiotica en
andere chemische middelen te gebruiken is
de druk op het milieu een stuk kleiner dan
die van de reguliere landbouw, zo klinkt het.
Dat je er niet per se stukken gezonder van
wordt of kankers mee afweert, zwakt die
milieu-argumenten volgens Tas niet af.
“Gezondheid is bovendien erg complexe
materie waar zeker niet alleen voeding maar
ook levensstijl een belangrijke rol in speelt.
Of voeding gezond is, hangt vooral nauw
samen met de combinatie aan producten
die je kiest.” (BDB)

Meer langdurige studies zijnmet andere
woordennodig omde vete tussen bio enniet-
bio te beslechten. Tot nu toe liepen de resulta-
ten van kleine onderzoeken erg uiteen. De ene
keer scoorde bio beter, de andere keer niet.
Ook zijn die onderzoekjes doorgaans een ver-
gelijking tussen de inhoudsstoffen vanbio-
producten endie van gangbare producten.
Wetenschappers houdendande claimdat bio
meermineralen, vitamines, vezels en antioxi-
danten bevat tegenhet licht.
Uitsluitsel is er niet, zo liet eenmetastudie

gevoerd aandeUniversiteit van Stanford in
2012 zien. Dit keer analyseerdendeweten-
schappers de resultaten van 223 onderzoeken
naar biovoeding. In alle studieswerdenhet
gehalte aan voedingsstoffen, de belastingmet
bacteriën, schimmels of pesticidenmet elkaar
vergeleken. In zeventien vande bekeken stu-
dieswerden twee groepenmensen onder-
zocht: zij die uitsluitend biovoedsel aten en zij
die dat nooit deden. Ze ontdekten dat biologi-
sche producten gemiddeld 30procentminder
bestrijdingsmiddelen bevatten in vergelijking
met ander voedsel,maar dat er nog geendui-
delijke bewijzen zijn dat biologische levens-
middelen gezonder zijn ofmeer voedzame
stoffen bevatten dan ‘gewoon’ voedsel. In
slechts zeventien vande bekeken studies is

Niet het ultiemewapen
tegenkanker

ookhet effect van de biovoeding opde
gezondheid vandemensenbekeken. Een
belangrijke conclusiewas dat er gewoonweg
teweinig langdurig en grootschalig onder-
zoek voorhanden is ommet bewijzen in de
ene of andere richting te komen.

Lange termijn
“Een vande beloftevolle onderzoekendie in
het Stanfordoverzicht genoemdwordt, is het
Koala-onderzoek datwij sinds het jaar 2000
uitvoeren”, zegt van deVijver. “Een feit is dat
de kinderen die vooral bio etenminder
eczeemontwikkelen. Dat ligt in lijnmet aan-
wijzingen van anderen dat er ookminder
allergieën zijn bij bioconsumenten.”
“Daarnaast steldenwij in ander onderzoek

bij volwassenen vast dat de grotemeerderheid
aangeeft dat hunweerstandbeduidend ster-
ker iswanneer zemeer biovoeding ophet
menu zetten.”De eerste resultaten van een
Australisch onderzoek tonen eveneens dat de
meeste proefpersonendie vaak bio etenmel-
den dat zeminder ziekworden en sneller
genezen.
Dat kan temakenhebbenmet het feit dat

wie voor bio kiestmeestal op zich al gezonder
leeft,meer fruit en groenten eet enmeer
beweegt. “Maar de hypothese bestaat dat er
toch eendirect verband ismet de bioproduc-
ten”, zegt van deVijver. Het zoudanniet gaan
ombiosinaasappels diemeer vitamineC
bevatten dande gewone,maar omeen combi-
natie van stoffen zoals polyfenolen, enyzmen,
antioxidanten en andere kleine stofjes die iets
talrijker zouden zijn in biovoeding. “De stel-
ling is dat die rijkere combinatie van stoffen in
biologische producten op lange termijnwel
bepaalde gezondheidseffecten kanhebben,
zoals een betereweerstand.Dat testen is en
blijftmoeilijk omdat het op lange termijn
moet en omdat zaken zoalsweerstandmin-
der goed af te bakenen zijn dan kanker. Van
kankerwetenwe trouwens dat voeding hoe
danook een kleine impact heeft. Dat je hoege-
naamdvoldoende fruit en groenten eet is het
allerbelangrijkste.”

Dat zegt ookdoctorLucyvandeVijver, voe-
dingskundigeverbondenaanhetLouisBolk
Instituut. DatNederlandse instituut onder-
zoektduurzame landbouw, voedingen
gezondheid. “Bij borstkanker spelenhormo-
nen, levensstijl, genetica enomgevingeengro-
tere rol.Ookwetenwedatwieop latere leeftijd
paskinderenkrijgt eenhoger risicoopborst-
kanker loopt. Dat zijndanweer vakerhoogop-
geleide vrouwenennetdie groepeet vakerbio-
logisch.Wellicht is dathierdebelangrijkste
verklaring.”

Uitsluitsel
VandeVijverbenadrukt vooralhet belangvan
eengroot onderzoekhiernaar,want er isnog
niet veel onderzoeknaarhet effect vanbiovoe-
dingopgezondheidverricht. “Dat komt
natuurlijk omdathet ergmoeilijk is duizenden
mensen jarenlang te verplichtenalleenbioof
alleenniet-bio te eten. Eigenlijkmoet zo’n
onderzoeknaarhet ontstaanvankanker veel
langer lopen. Deze studieomvatbijna tien jaar
endat is opzichalwat. Maarwewetendat
kankers zich somsopeen termijnvan twintig
tot dertig jaarontwikkelen. Het is daarominte-
ressantof de resultatenbij dezeBritse vrouwen
nadie termijnnogdezelfde zoudenzijn.”

BIOVOEDING Groot onderzoek ontkracht gezondheidsclaim, maar is al die moeite dan voor niks geweest?
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