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biologische voeding versus gangbare?
‘gezondheid het belangrijkste motief om 
biologische producten te kopen

Ariena dos Reis Chantre

Biologische voeding schudt in rap tempo het oude imago af 
en wordt steeds populairder. Bij iedere buurtsuper en zelfs bij 
veel discounters liggen tegenwoordig biologische producten 
in de schappen. De Nederlandse consument koopt ze graag, 
voornamelijk omdat hij ervan uitgaat dat deze biologische 
producten gezonder zijn. Deze aanname is wetenschappelijk nog 
niet bewezen, maar de onderzoeken stapelen zich op. Het Louis 
Bolk Instituut publiceerde onlangs de resultaten van het grootste 
onderzoek naar de gezondheidseffecten van biologische voeding tot 
nu toe. Onderzoeker Machteld Huber over de complexiteit van het 
onderzoek naar de vraag of biologische voeding nu gezonder is of 
niet.

‘Dat biologisch gezonder zou zijn, vond men tot vier jaar geleden 
onzin en daarmee hoefde je in Den Haag niet aan te komen. Het is 
daarom heel bijzonder dat er nu geld beschikbaar kwam om zo’n 
groot onderzoek te kunnen doen. Dit is heel erg nieuw.’ Huber is 

al twintig jaar verbonden met het Louis Bolk Instituut en houdt 
zich de laatste 14 jaar bezig met voeding. Het financieren van dit 
onderzoek (zie Voeding Nu, nr 1 p 30) naar de gezondheidseffecten 
van biologische voeding heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. ‘Ik 
heb jarenlang veel moeite moeten doen om geld los te krijgen voor 
kleine onderzoeken. Er was nauwelijks geld beschikbaar want er was 
eigenlijk geen vraag naar. Tegenwoordig denken veel consumenten 
dat biologische producten gezonder zijn. Gezondheid is voor de 
consument het belangrijkste motief om biologische producten te 
kopen en omdat ze toch wat duurder zijn, willen veel mensen het 
bewezen hebben. Met het oog op het milieu streeft de  overheid  naar 
groei op het gebied van de  biologische landbouw en als wij kunnen 
aantonen dat biologische voeding gezonder is, stimuleert dat de 
verkoop.’

Gezondheid  ‘Gezondheid is in de wetenschap nooit een groot 
thema geweest, want het ging eigenlijk altijd om onderzoek rond 
zieke mensen. Er is weinig bekend over hoe je gezondheidsverschillen 
binnen een groep gezonde mensen en dieren meet.’ Huber is 
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van huis uit huisarts. Om toch tot een definiëring van het begrip 
gezondheid te komen, greep ze terug op haar achtergrond als arts: 
‘In mijn spreekkamer kan ik niet alles driedubbel wetenschappelijk 
onderbouwen, maar werk ik ook met klinisch inzicht. Ik vind het een 
goed teken als bijvoorbeeld kleine kinderen snel herstellen van een 
fikse ziekte. We merkten in dit onderzoek dat een wetenschappelijk 
gezondheidsbegrip nog mist. In dit onderzoek heb ik daarom een 
voorzet proberen te geven met het begrip resilience, bekend uit de 
psychologie en ecologie. Het staat voor veerkracht. Het leek mij 
bruikbaar om hier ook te gebruiken, maar het moet nog wel verder 
fysiologisch worden uitgewerkt. Het moet meetbaar zijn.’

het onderzoek  ‘Gehaltes van vermoedelijk gezondheids
bevorderende inhoudsstoffen zoals antioxidanten, vitaminen en goede 
vetzuren zijn vrij makkelijk meetbaar, maar je kunt niet met zekerheid 
zeggen wat het effect is’, legt Huber uit. ‘Die stoffen zijn hypegevoelig, 
dat merk je als je het onderzoek jarenlang volgt. Meer informatief is 
dieronderzoek en uiteindelijk onderzoek bij de mens.’ Dit onderzoek 
is gedaan, binnen een consortium met drie partnerinstituten met 
150 kippen in twee generaties. Eén groep kreeg biologisch voer en de 
andere groep gangbaar voer. Huber: ‘Het voordeel van dit onderzoek 
is dat je de dieren kunt volgen en controleren wat ze precies eten. 
Een probleem is voorlopig dat we niet weten op welke biomarkers 
we moeten letten. Daar zijn we nu naar op zoek gegaan. Je kunt 
dit onderzoek ook niet direct doortrekken naar mensen; eerst is 
vervolgonderzoek nodig ter bevestiging van onze resultaten. Verder 
werd het voer heel uitvoerig onderzocht’. De tweede generatie kippen 

kreeg weken een eiwit toegediend om hun immuunsysteem te 
prikkelen. Het was afwachten hoe de dieren op deze challenge zouden 
reageren. ‘De kippen die biologische voeding kregen reageerden 
lichamelijk heftiger op de challenge. Alle dieren kregen een dip in 
hun groei, maar we zagen aan het groeipatroon dat bij deze dieren 
de groei beter herstelde. In de metabolomicsbepalingen van het 
bloed en lever vertoonden ze een krachtiger stofwisselingsreactie. 
Bij de immunologische metingen werd een grotere immunologische 
responsiviteit gevonden bij de biologisch gevoerde dieren. In 
het rapport staan pagina’s waario bepalingen zijn opgesomd die 
significant verschillend zijn. We zijn verrast door de hoeveelheid 
verschillen. Wetenschappelijk gezien is dat zeker een aanwijzing dat 
biologische voeding een effect heeft. De interpretatie in termen van 
gezondheid is een volgende vraag.’

reacties  Onderzoeken als deze maken veel verschillende 
reacties bij mensen los. De landelijke pers pikt het op in allerlei 
toonaarden en ook wetenschappers staan al snel met hun oordeel 
klaar. Huber heeft daar aan de hand van een grafiek een verklaring 
voor (afbeelding 1). ‘Wetenschappelijk onderzoek is volgens de 
wetenschapssociologen Funtowicz en Ravetz, onder te verdelen in 
drie verschillende soorten, in relatie tot de factoren wetenschappelijke 
zekerheid en maatschappelijk belang. De normal science (rode 
cirkel) is wetenschappelijk heel zeker, maar maatschappelijk niet zo 
relevant. De tweede soort wetenschap is wat minder zeker, maar de 
maatschappelijke belangstelling neemt al toe. Dit is de zogenaamde 
expert science, zoals het vraagstuk van klimaatverandering. Experts 

Machteld Huber 
overhandigt minister 
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op dit gebied vertegenwoordigen in de media ‘de waarheid’. Dan 
heb je de postnormal science (groene cirkel) waar nog meer 
wetenschappelijke onzekerheid is, maar de belangstelling nog veel 
groter. Dit onderzoek naar biologische voeding valt in de categorie 
postnormal science. Het risico met dit soort onderzoeken is dat 
als je tot interpretaties probeert te komen terwijl de gegevens niet 
meer geblindeerd zijn, het risico bestaat dat onderzoekers extreme 
standpunten gaan innemen. Ze kunnen óf ultraconservatief óf 
ultraoptimistisch worden. Als je onderzoek in dit gebied zit, moet je 
zo lang mogelijk alleen over de feiten praten. Dat hebben wij gedaan 
en achteraf zie je ook de pers dan toch met zeer tegengestelde 
berichtgeving komen.’

Grenzen verleGGen  Volgens Huber klinkt uit de reacties op dit 
onderzoek ook verzet. ‘Bij onderzoeken in de postnormal science heb 
je voor en tegenstanders. Er spelen belangen en machtsfactoren een 
rol. Er zijn mensen die zeggen dat als wij aantonen dat biologische 
producten gezonder zijn, een heleboel landbouwbeleid omgebogen 
moet worden. Wij proberen grensverleggende ideeën te ontwikkelen 
op een wetenschappelijk verantwoorde manier, maar mensen vinden 
dat soms bedreigend. De echte sceptici zijn vaak wetenschappers die 
niet aanvaarden dat nieuwe inzichten hun wereldbeeld in beweging 
zouden kunnen brengen. Maar wetenschap moet er toch over 
gaan dat je nieuwe inzichten verwerft? Je moet juist willen dat je 
wereldbeeld een beetje aan het schudden wordt gebracht. Dit soort 
zaken brengt veel onzekerheden met zich mee en het hoort erbij dat 
mensen met hun oordeel en interpretaties alle kanten uitvliegen. We 
hebben geprobeerd de feiten zo netjes mogelijk te beschrijven en we 
zijn onder de indruk van de significante verschillen.’

Mensen  Vervolgstudie op dit onderzoek is vereist. Het Louis 
Bolk Instituut en haar partners gaan eerst artikelen schrijven voor 
wetenschappelijke tijdschriften en in de toekomst wellicht  onderzoek 
doen met kippen die langer leven en dan een challenge krijgen met 
een bacterie of een virus. Uiteindelijk zal er toch een interventiestudie 
moeten komen met mensen. Een kloosterstudie met nonnen in 
Duitsland is daar een voorzet voor geweest. Huber: ‘Je wilt iets weten 
over voeding en de andere factoren zoveel mogelijk gelijk houden. 
In het ideale geval weten mensen niet of ze biologisch of gangbaar 
eten zodat je de ideologische factor uitsluit, maar dat was bij de 
kloosterstudie niet helemaal mogelijk. De nonnen moesten bijhouden 
hoe ze zich voelden, er is bloedonderzoek naar immuunfuncties 
gedaan en onderzoek naar hun concentratie. Ze aten één maand 
biologischdynamische voeding en één maand vooraf en achteraf 

vergelijkbare gangbare voeding. Toen ze biologischdynamische 
voeding kregen, konden ze bepaalde wiskundesommetjes sneller 
oplossen. Ze gaven aan zich beter te kunnen concentreren en te 
kunnen mediteren, hun bloeddruk was lager en de immunologische 
waarden in hun bloed waren verhoogd. Het is een interessant 
onderzoek en op zijn minst de moeite waard.’

Maatschappij  ‘Het is een lange weg geweest, maar inmiddels 
ligt er wel wat op de plank’, zegt Huber over de jaren van kleiner 
en nu groter onderzoek. Ze is dan ook tevreden met de resultaten 
nu de maatschappelijke houding tegenover biologische voeding 
gunstiger wordt. ‘Het aanbod, de bereikbaarheid en beschikbaarheid 
van biologische producten nemen toe. Het imago wordt in hoog 
tempo anders; het is nu hip om biologisch te eten. Dat zelfs de Lidl 
een biologisch assortiment heeft, was twee jaar geleden ondenkbaar. 
Mensen hebben een positievere associatie gekregen met biologische 
voeding. Nederlanders geven weinig geld uit aan eten, maar toch 
neemt de verkoop van biologische producten toe. In Zwitserland en 
Duitsland worden de meeste biologische producten gekocht door de 
consument, Nederland staat op de derde plaats. Er wordt ook steeds 
meer onderzoek gedaan in de richting van preventie. Hoe houd je 
gezonde mensen gezond in plaats van: hoe maak je zieke mensen 
beter. Met voeding kun je naar mijn idee veel doen in de preventie.’

Organic, More Healthy? A search for biomarkers of potential health effects induced by 
organic products, investigated in a chicken model. Machteld Huber M.D.  
ISBN:  9789074021562 Louis Bolk Instituut 2007,publicatienummer M22
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