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ken zijn ondervoeding, verloren
spiermassa of bijvoorbeeld ontstekingen.’
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De algemene richtlijnen voor een
gezond gewicht en buikomvang
kloppen niet voor ouderen. Met
nieuwe grenzen zijn gezondheidsrisico’s voor ouderen nauwkeuriger in te schatten. Wageningse epidemiologen concludeerden dat na
analyse van een enorme gegevensset. Hun studie verscheen 31 maart
in The International Journal of Epidemiology.
De wetenschappers beoordeelden hoe buikomvang en Body Mass
Index (BMI) bij ouderen samenhangt met de kans om te overlijden. Hun conclusie was dat een
verhoogd BMI, risicovol op middelbare leeftijd, die kans nauwelijks blijkt te verhogen. Ook overschrijding van de uiterste gezond
geachte buikomvang, 102 en 88
centimeter bij respectievelijk mannen en vrouwen, blijkt voor oude-
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ren geen groot probleem. Het is
daarom tijd om na te denken over
richtlijnen speciﬁek voor ouderen,
concludeert Ellen de Hollander,
onderzoeker bij Humane voeding
en het RIVM.
Een opvallende uitkomst van
het onderzoek is het grote risico

van ondergewicht, een BMI onder
de twintig, voor ouderen. Bij zowel
vrouwen en mannen verdubbelt
daardoor de kans op overlijden.
Het precieze mechanisme erachter
is nog niet bekend, daarvoor is volgens De Hollander aanvullend onderzoek nodig. ‘Mogelijke oorza-
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Voor hun analyse overtuigden de
onderzoekers 28 internationale
collega’s om oude gegevens opnieuw te bekijken, maar nu alleen
voor ouderen tussen de 65 en 74
jaar. In totaal berekenden ze voor
ruim 58.000 proefpersonen hoe
buikomvang, BMI of een combinatie van beide, samenhangt met de
kans om binnen vijf jaar dood te
gaan.
De onderzoekers hebben wel
een vermoeden waarom ouderen
minder last hebben van een verhoogd BMI. Tijdens de veroudering verandert namelijk de samenstelling van het lichaam. Dit betekent onder andere dat ouderen
korter worden. Het BMI neemt
daardoor toe, ook bij een gelijkblijvend lichaamsgewicht. Een BMIrichtlijn voor ouderen zou rekening moeten houden met die afwijkende betekenis van lichaamslengte. RR
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Het verbod op de legbatterij in de
pluimveehouderij leidt tot hogere
emissies van ammoniak en broeikasgassen en meer landgebruik.
Dat blijkt uit het proefschrift van
Sanne Dekker. Ze voerde een levenscyclusanalyse uit, waarbij ze
het effect van verschillende houderijsystemen op broeikasemissies,
verzuring, vermesting, energie- en
landgebruik bepaalde. Zo kwam ze
tot een integrale milieubelasting
voor scharrel, vrije uitloop en biologische eieren.
De milieubelasting van een ei
wordt sterk bepaald door de teelt

van het kippenvoer. Biologisch
kippenvoer komt vooral uit Italië
(maïs) en de Oekraïne (tarwe), het
gangbare voer uit Frankrijk en
Duitsland. Omdat de akkerbouwers in de Oekraïne weinig mest
en grondbewerking toepassen,
halen ze een lage opbrengst en
putten ze de bodem uit. Daardoor
is er veel meer land nodig. Daar
staat tegenover dat het biologische ei weinig broeikasgassen
‘produceert’, weinig energie kost
en geen meststoffen verspilt, wat
bij gangbare eieren wel het geval
is. Per saldo scoort biologisch hier
vergelijkbaar met gangbaar.
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Tweede belangrijke milieufactor is
de hoeveelheid voer die een kip nodig heeft om een ei te maken.
Gangbare pluimveehouders voe-

gen aminozuren aan het voer toe
die de omzetting van voer naar ei
verbeteren. Biologische doen dat
niet, omdat die aminozuren door
gmo’s worden gemaakt. Daardoor

kost de productie van een bio-ei
meer voer. In de legbatterij is de
voerefﬁciëntie het hoogste.
Derde factor is de ammoniakuitstoot van drie huisvestingstypes
voor de legkip. De legbatterij komt
hier veruit als beste uit de bus, omdat de mest in dit systeem continu
wordt gedroogd en afgevoerd. Volièrehuisvesting (vloer met stapelbedden voor de kippen) scoort gemiddeld, omdat de mest elke drie
dagen wordt verwijderd. En grondhuisvesting (alle kippen op de
vloer) scoort het slechtst, omdat de
mest maanden blijft liggen. In de
praktijk hebben vooral biologische
pluimveehouders grondhuisvesting. Volgens Dekker kan de milieubelasting omlaag door de loslopende kippen anders te voeren en te
investeren in mestverwerking. Ze
promoveert op 20 april. $6
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