Projecten en publicaties van het Louis Bolk Instituut
Voeding en Gezondheid
Veel mensen weten niet meer waar hun voedsel
vandaan komt. Ze kopen op een anonieme markt. Omdat de verbondenheid met de producent ontbreekt, kan dit leiden tot een minder duurzaam
voedselpatroon. Binnen ons instituut wordt nu onderzocht of het
versterken van deze verbinding bijdraagt tot een duurzamere consumptie
met minder voedselverspilling.

, 2012. Hoe kun je mensen helpen om blijvend hun
eetpatroon te veranderen en meer te genieten van het eten? Diëtiste Rya Ypma
ontwikkelde een wijze van begeleiden waarbij mensen zelf gaan voelen wat
voeding met hen doet en of het wel of niet bevalt. Deze aanpak sluit goed aan
op het streven van het LBI om de verbinding (“connectedness”) van de
consument met zijn voedsel te bevorderen. Om anderen te inspireren zijn in
samenwerking met Machteld Huber de aanpak en achtergronden daarvan
beschreven.

,
2012. Het onderzoek naar gezondheidseffecten van biologische voeding,
waarin consumenten hun ervaring vertellen verschijnt als Engelstalige
wetenschappelijke publicatie in the Journal of the Science in Food and
Agriculture. Het consumentenonderzoek geeft inzicht in de ervaren gezondheidseffecten na omschakeling van reguliere naar biologische voedingsmiddelen.

, 2011. Onderzoekers van het Louis Bolk
Instituut, de universiteit Maastricht en het Paracelsus ziekenhuis hebben de
samenstelling van moedermelk onderzocht. In vergelijking met de groep
moeders die gangbare melk gebruikten hadden moeders die biologische zuivel
gebruikten een gunstigere vetzuursamenstelling van de melk. In de groep die
vooral biologisch-dynamische zuivel gebruikten werd de meest gunstige
vetzuursamenstelling van de moedermelk gevonden.
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, 2011. Samen met een
groep onderzoekers van de internationale Food Quality and Health Organisation (FQH)
hebben wij de laatste stand van zaken omtrent het onderzoek rond biologische voeding
en gezondheid beschreven. Daarnaast wordt een vooruitblik gegeven – welke kant
moet het onderzoek uit.

Ś

, 2011. In opdracht van de
Gezondheidsraad en ZonMw is een internationale conferentie georganiseerd rond het
begrip ‘gezondheid’. Samen met een groep deskundigen hebben wij een nieuwe
omschrijving van gezondheid gemaakt, die beter aansluit bij de uit de biologische
landbouw bekende begrippen als veerkracht, aanpassingsvermogen en zelfregulatie.
Dit project is beloond met de prestigieuze ZonMW-Parel, zie
http://www.louisbolk.org/news/174/161/Prijs-voor-nieuw-conceptGezondheid/d,NLactueel. Een wetenschappelijk artikel is gepubliceerd in de British
Medical Journal.

,
2011. Voor de biologische sector is de definitie van gezondheid verder uitgewerkt.
Hoe is deze definitie in de praktijk te gebruiken voor onderzoek naar
gezondheidseffecten van biologische voeding?

, 2011. In het onderzoek
“Biologisch, gezonder?” hebben wij gekeken naar gezondheidseffecten van biologisch
voer bij kippen. Kippen die biologisch voer kregen, bleken zich o.m. sneller te herstellen
van een immunologische challenge. In een recente publicatie wordt een Metabolomics
onderzoek van het voer beschreven, waarbij deze methode geschikt bleek om kleine
voerverschillen aan te tonen.
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, 2011. Het voorkomen van
antibioticaresistentie binnen de landbouw is een hot item. In hoeverre dit speelt
binnen de biologische sector wordt door het Louis Bolk Instituut onderzocht. In een
samenwerking met de Universiteit Utrecht onderzoeken wij hoe deze resistente
bacterie zich kan ontwikkelen.
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