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1 Nderlanders opgeschrikt door het bericht dat
a met name spinazie, wel eens schadelijk zou kunnen zijn
eerste ~ o l van
f vaak ongenuanceerde berichten voorbij
in hun artikel over het nitraat- en vitamine c-gehalte in
kmie am,w a r het on? e a t . Van belang in hwn artikel is, dat zij aangeven hoe
n een maaltijd met spinazie de kans op een schadelijke
d ~ i kan
s verkleinen. Dat niet iedere bereidingswijze even gunstige resultaten geeft
komt duidelijk naar voren. Er blijven echter voldoende mogelijkheden over voor een
'wiiig' konsumptie van spinazie. Uit het artikel blijkt ook, dat er geen duidelijke
nomen zijn veor een maxirnaal aanvaardbare dosis van stoffen als nitraat in het
voedsel. 0 p dit terrein is de bescherming van de konsument nog minimaal.
Volgens Rogmans is de bescherming van de konsument in ons land beduidend
minder dan die in de Verenigde Staten. In een uitgebreid overzicht geeft hij aan, welke omvang de bescherming tegen ongevallen efi ziekten als gevolg van het gebruik
van konsumentengoederen daar bereikt heeft, en wat de waarneembare effekten ervan zijn. Hoewel de Nederlandse Warenwet mogelijkheden geeft om tot een gericht
beleid op dit gebied te komen, zullen toch aanvullende maatregelen genomen moeten
worden om tot een veraeliikbare opzet te kunnen komen.
Huishoudkundigen hebben in ~ e d e r l a n d(nog) geen traditie opgebouwd als het er
om gaat het overheidsbeleid op makro-nivo te analyseren met betrekking tot de gevolgen van het (individuele) huishouden. Omgekeerd konstateren Mazeland, Van Ophem en Zuidberg in hun artikel naar aanleiding van de hliljoenennota 1982 dat in
deze nota en de Macro Economische Verkenningen 1982 weinig tot geen direkte aangrijpingspunten te vinden zijn die de gevolgen van het voorgestelde beleid op mikronivo echt duidelijk maken. Zij proberen dat toch aan te geven. Een probleem daarbij
is, dat aktueel en gedifferentieerd cijfermateriaal ontbreekt, zodat het artikel meer op
trends en ontwikkelingen d m op konkrete effekten ingaat. Dit artikel is als een pleidooi op te vatten voor een bredere en meer diepgaande belangstelling van huishoudkundigen voor het makro-ekonomische beleid en de gevolgen daarvan voor de huishoudens.

