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Een vrijhandelsakkoord tussen de
EU en VS is slecht voor de Nederlandse vleessector. De zuivel en de
voedselverwerkende industrie proﬁteren wel. Dat becijfert het LEI
van Wageningen UR in een rapport
dat begin september uitkwam.
Al enkele jaren is achter gesloten deuren onderhandeld over een
verregaand vrijhandelsakkoord
tussen de VS en EU, genaamd
TTIP. Dit verdrag moet zorgen voor
meer onderlinge handel en investeringen, door handelsbelemmeringen af te breken en regels gelijk
te trekken. Het verdrag betreft de
hele economie waaronder de agrisector.
Het LEI-rapport voorspelt dat
een handelsakkoord positief uitpakt voor de Nederlandse landbouwexport. Vooral de zuivel en
voedselverwerkende industrie, die
sterk concurrerend zijn, proﬁteren. Toch zal het Nederlandse aandeel in de wereldhandel afnemen
door een akkoord, want andere
landen zullen er nog meer hun
voordeel mee kunnen doen dan
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wij. Vooral de Nederlandse vleessector krijgt te lijden onder de toegenomen concurrentie, denkt het
LEI. De precieze gevolgen voor varkens- en pluimveehouders zijn nu
lastig te voorspellen, zegt hoofdauteur Siemen van Berkum: ‘Maar
het is mogelijk dat verdere schaalvergroting en sanering de uitkomst
zijn.’
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De impact van TTIP is afhankelijk
van de uiteindelijke tekst. Een
beperkt akkoord dat alleen quota

en invoerhefﬁngen schrapt, heeft
weinig invloed op de handel. Veel
meer invloed heeft het afstemmen
van regels en voorschriften,
bijvoorbeeld met betrekking tot
voedselveiligheid. Of er over zulke
kwesties overeenstemming komt,
is echter zeer de vraag, zegt Van
Berkum: ‘De partijen hebben
compleet verschillende visies over
hoe je omgaat met risico’s.’ Het
lijkt hem bijvoorbeeld niet
waarschijnlijk dat Europa het
verbod opheft op Amerikaans
rundvlees van koeien die met

groeihormonen zijn behandeld.
Het is überhaupt de vraag of er
een deal komt. De onderhandelingen kunnen spaak lopen om politieke redenen. Zo lag Frankrijk lange tijd dwars omdat het land de
culturele sector wil beschermen.
Verder is er kritiek op de gesloten
onderhandelingen over TTIP. Criticasters vinden dat ongekozen onderhandelaars niet zoveel invloed
mogen hebben op wetgeving.
Het LEI-rapport is betaald door het
ministerie van Economische Zaken. RR
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Ouderen met minder eetlust krijgen veelal toch voldoende eiwit
binnen wanneer ze aangepaste
voedingsmiddelen eten. Eiwitrijke
yoghurts en brood kunnen zo helpen ouderen langer vitaal en zelfstandig te houden. Dit bewijzen
onderzoekers van de Vrije Universiteit en Wageningen UR in een artikel dat binnenkort verschijnt in
het tijdschrift Clinical nutrition.
Naarmate mensen ouder

worden laten sommigen steeds
meer van hun eten staan. Daardoor
krijgen ze niet altijd genoeg eiwit
binnen en verliezen spiermassa en
–kracht. Zulke fragiele ouderen
komen vaker ten val en worden
afhankelijk van verzorging.
Er bestaan eiwitdrankjes om
tekorten aan te pakken, maar deze
zijn voor ouderen niet ideaal. Zij
hebben immers al moeite hun
reguliere maaltijden op te krijgen.
‘Bovendien,’ zegt Esther Boelsma,
DLO-onderzoeker bij Fresh food
and chains, ‘vinden ouderen de
drankjes vaak niet lekker.’
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Boelsma en haar collega’s laten nu

zien dat ouderen meer eiwit
binnenkrijgen door normale
voedingsmiddelen – zoals brood
en yoghurt – te vervangen door een
eiwitrijke variant. Tijdens een
experiment bleek dat de dagelijkse
hoeveelheid geconsumeerd eiwit
toenam van 58 tot 75 gram.
Dat klinkt een beetje als een
open deur: meer eiwit
binnenkrijgen door eiwitrijk
voedsel. Toch was het effect van
aangepaste voedsel nog niet eerder
onderzocht, zegt Boelsma: ‘ Er
bestaan nog niet zoveel alledaagse
producten die een eiwitrijke
variant hebben.’ Uit het onderzoek
blijkt ook dat proefpersonen de
smaak van de eiwitrijke varianten

waarderen: gemiddeld vinden ze
beide producten even lekker.
Dit is al een ‘hartstikke mooi’
resultaat, zegt Boelsma. Maar
voordat alle ouderen aan de
eiwitrijke yoghurt gaan, moet wel
worden bewezen dat extra eiwit
zorgt voor gezondheidswinst.
Onderzoek hiernaar moet
binnenkort beginnen. Gelukkig
kunnen ouderen voor die tijd al
het heft, of liever gezegd de halter,
in eigen hand nemen. Eerder
onderzoek van Wageningen
Universiteit liet zien dat ﬁtness
ouderen ook helpt om spiermassa
op te bouwen. RR
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