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gezondheidsclaim, maar is al die moeite dan voor niks geweest?

Niet het ultieme wapen
tegen kanker
ook het effect van de biovoeding op de
gezondheid van de mensen bekeken. Een
belangrijke conclusie was dat er gewoonweg
te weinig langdurig en grootschalig onderzoek voorhanden is om met bewijzen in de
ene of andere richting te komen.

Lange termijn
“Een van de beloftevolle onderzoeken die in
het Stanfordoverzicht genoemd wordt, is het
Koala-onderzoek dat wij sinds het jaar 2000
uitvoeren”, zegt van de Vijver. “Een feit is dat
de kinderen die vooral bio eten minder
eczeem ontwikkelen. Dat ligt in lijn met aanwijzingen van anderen dat er ook minder
allergieën zijn bij bioconsumenten.”
“Daarnaast stelden wij in ander onderzoek
bij volwassenen vast dat de grote meerderheid
aangeeft dat hun weerstand beduidend sterker is wanneer ze meer biovoeding op het
menu zetten.” De eerste resultaten van een
Australisch onderzoek tonen eveneens dat de
meeste proefpersonen die vaak bio eten melden dat ze minder ziek worden en sneller
genezen.
Dat kan te maken hebben met het feit dat
wie voor bio kiest meestal op zich al gezonder
leeft, meer fruit en groenten eet en meer
beweegt. “Maar de hypothese bestaat dat er
toch een direct verband is met de bioproducten”, zegt van de Vijver. Het zou dan niet gaan
om biosinaasappels die meer vitamine C
bevatten dan de gewone, maar om een combinatie van stoffen zoals polyfenolen, enyzmen,
antioxidanten en andere kleine stofjes die iets
talrijker zouden zijn in biovoeding. “De stelling is dat die rijkere combinatie van stoffen in
biologische producten op lange termijn wel
bepaalde gezondheidseffecten kan hebben,
zoals een betere weerstand. Dat testen is en
blijft moeilijk omdat het op lange termijn
moet en omdat zaken zoals weerstand minder goed af te bakenen zijn dan kanker. Van
kanker weten we trouwens dat voeding hoe
dan ook een kleine impact heeft. Dat je hoegenaamd voldoende fruit en groenten eet is het
allerbelangrijkste.”

Dat zegt ook doctor Lucy van de Vijver, voedingskundige verbonden aan het Louis Bolk
Instituut. Dat Nederlandse instituut onderzoekt duurzame landbouw, voeding en
gezondheid. “Bij borstkanker spelen hormonen, levensstijl, genetica en omgeving een grotere rol. Ook weten we dat wie op latere leeftijd
pas kinderen krijgt een hoger risico op borstkanker loopt. Dat zijn dan weer vaker hoogopgeleide vrouwen en net die groep eet vaker biologisch. Wellicht is dat hier de belangrijkste
verklaring.”

Uitsluitsel
Van de Vijver benadrukt vooral het belang van
een groot onderzoek hiernaar, want er is nog
niet veel onderzoek naar het effect van biovoeding op gezondheid verricht. “Dat komt
natuurlijk omdat het erg moeilijk is duizenden
mensen jarenlang te verplichten alleen bio of
alleen niet-bio te eten. Eigenlijk moet zo’n
onderzoek naar het ontstaan van kanker veel
langer lopen. Deze studie omvat bijna tien jaar
en dat is op zich al wat. Maar we weten dat
kankers zich soms op een termijn van twintig
tot dertig jaar ontwikkelen. Het is daarom interessant of de resultaten bij deze Britse vrouwen
na die termijn nog dezelfde zouden zijn.”

Meer langdurige studies zijn met andere
woorden nodig om de vete tussen bio en nietbio te beslechten. Tot nu toe liepen de resultaten van kleine onderzoeken erg uiteen. De ene
keer scoorde bio beter, de andere keer niet.
Ook zijn die onderzoekjes doorgaans een vergelijking tussen de inhoudsstoffen van bioproducten en die van gangbare producten.
Wetenschappers houden dan de claim dat bio
meer mineralen, vitamines, vezels en antioxidanten bevat tegen het licht.
Uitsluitsel is er niet, zo liet een metastudie
gevoerd aan de Universiteit van Stanford in
2012 zien. Dit keer analyseerden de wetenschappers de resultaten van 223 onderzoeken
naar biovoeding. In alle studies werden het
gehalte aan voedingsstoffen, de belasting met
bacteriën, schimmels of pesticiden met elkaar
vergeleken. In zeventien van de bekeken studies werden twee groepen mensen onderzocht: zij die uitsluitend biovoedsel aten en zij
die dat nooit deden. Ze ontdekten dat biologische producten gemiddeld 30 procent minder
bestrijdingsmiddelen bevatten in vergelijking
met ander voedsel, maar dat er nog geen duidelijke bewijzen zijn dat biologische levensmiddelen gezonder zijn of meer voedzame
stoffen bevatten dan ‘gewoon’ voedsel. In
slechts zeventien van de bekeken studies is
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‘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 landbouwmethode 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)

