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Biologisch gezonder? 
nog niet helemaal bewezen

Ariena dos Reis Chantre

Fanaten van biologische voeding kunnen een kleine overwinning 
vieren. Op de vraag of biologische voeding nu echt gezonder is 
dan niet-biologische voeding kunnen de wetenschappers nog 
niet volmondig met ja of nee antwoorden. Maar uit het meest 
recente onderzoek blijkt dat herstel na ziekte sneller verloopt bij 
het nuttigen van een biologische voeding dan bij niet-biologische 
voeding; althans bij kippen.

Voor het onderzoek zijn 150 gezonde kippen gebruikt waarbij de ene 
groep biologisch voer kreeg en de andere groep gangbaar voer. Na 
onderzoek van het voer en de kippen bleek dat het gangbare voer tien 
procent meer eiwitten bevat dan het biologische voer dat de kippen 
die het gangbare voer aten, wogen na afloop van het onderzoek meer. 
Om het immuunsysteem te prikkelen, kregen de dieren KLH-eiwit toe-
gediend. Toen bleek dat de kippen op een biologisch dieet zich sneller 
herstelden dan de kippen op een gangbaar dieet. In de darmen van de 
biologisch gevoerde kippen werd ook minder cholesterol gesyntheti-
seerd en de leverstofwisseling versterkte.

Biomarkers  ‘Er zijn duidelijke verschillen gevonden in biomar-
kers tussen gezonde kippen die voer aten van verschillende her-
komst. Maar de vraag of biologisch gezonder is, kan nog niet worden 
beantwoord’, concludeert Machteld Huber naar aanleiding van het 
onderzoek. Huber is senior-onderzoeker voeding en gezondheid bij 
het Louis Bolk Instituut. Het instituut deed in samenwerking met 
Wageningen Universiteit, RIKILT (instituut voor voedselveiligheid) en 
TNO onderzoek naar de vraag of biologische voeding nu werkelijk 
gezonder is dan niet-biologische voeding. 
Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vond de 
resultaten van het onderzoek ‘enigszins tegenvallen’. Zij nam in Den 
Haag het eindrapport in ontvangst. ‘Ik had graag een klip en klaar 
antwoord gezien, dat blijft toch een diepe wens. Er is op dit moment 
veel vraag naar biologische producten en ik hoop dat dat zo blijft.’ 
Huber: ‘Veel consumenten veronderstellen dat biologische producten 
gezonder zijn dan gangbaar geteelde producten. Wanneer dat bewe-
zen wordt, zal dat de afzet van biologische producten bevorderen.’

Het onderzoek heeft in totaal 1,5 miljoen euro gekost; het is de eerste 
keer dat de verschillen tussen biologische en niet-biologische voeding 
zo grootschalig zijn onderzocht. 

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:  978-90-74021-56-2 Louis Bolk Instituut 2007, publicatienummer M22.

Het Louis Bolk instituut heeft onderzoek gedaan naar 
gezondheids- en voedingsclaims van biologische produc-
ten, zodat producenten en retailers meer houvast hebben 
bij hun marketing. Biologica heeft ze samengevat in de 
brochure Wat weten we over biologisch en gezondheid, te 
vinden op: www.biologischconvenant.nl
geoorloofde claims zijn onder andere: 
- Biologische zuivel heeft van nature een hoger gehalte 

gezonde vetzuren zoals omega-3 en CLa
- er zijn duidelijk aanwijzingen dat biologische blad-

groenten een hoger gehalte aan vitamine C bevatten
- er zijn duidelijk aanwijzingen dat biologische groenten 

en fruit meer antioxidanten bevatten
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