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Wat gebeurt er als lijnende vrouwen
naar plaatjes van lekker eten kijken?
Wageninger Paul Smeets (Leerstoelgroep Voeding) en collega’s van de
Universiteit Utrecht maakten opnamen
van de hersens van studentes om dat uit
te vinden. De onderzoekers vergeleken
in het Image Sciences Instituut de
respons op eten met die op kantoorartikelen. De verschillen in reactie
werden vervolgens in verband gebracht
met het belang dat de vrouwen hechten
aan een slanke lijn.
Het resultaat is interessant. Hoe
groter het lijnbelang, hoe sterker de
visuele reactie op het kijken naar lekker
eten. Vrouwen die meer belang hechten
aan een slanke lijn reageren kennelijk
attenter op gevaarlijk lekker eten dan
anderen. Dat betekent volgens Smeets
dat bij deze vrouwen de alarmbellen
eerder afgaan. Daarnaast tonen de
scans aan dat delen van de hersenen die
te maken hebben met zelfbeheersing bij
lijnende vrouwen actiever reageren.

Smeets en collega’s hebben daarmee
volgens eigen zeggen neurale ondersteuning geleverd voor een belangrijke
psychologische theorie. Smeets: ‘Het
gangbare idee is dat een kleine
verleiding makkelijk te weerstaan is en
een grotere niet. Daar tegenover staat de
zogeheten counteractive control theory:
hoe groter de verleiding, hoe eerder er
een rem wordt geactiveerd. Een sterke
verleider resulteert in slim gedrag. Een
zwakke verleider doet die alarmbel niet
af gaan.’
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Vrouwen die succesvol lijnen zijn
volgens Smeets handiger in het
weerstaan van het chocoladetaartje. ‘De
hersenscans tonen aan dat het
waarnemen van conﬂict tussen lekker
eten en het lijndoel hersengebieden
activeert die te maken hebben met
zelfbeheersing.’ In zekere zin laten de
scans zien hoe wilskracht werkt. Hoe
groter het belang dat de vrouwen
hechten aan een slank lijf, hoe sterker
de alarmbel werkt bij het zien van
verleidelijk eten. ‘In feite gaat het
erom of je kunt wachten op een
uitgestelde beloning, slank blijven, of
toe geeft aan een directe beloning, het
taartje.’ 5.
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Waarom rijden op waterstof?
‘Het is beter voor het milieu. En ten opzichte van een
elektrische auto is de actieradius groter. In de waterstof-auto zet een brandstofcel waterstof om in elektriciteit, die een elektromotor aandrijft. Bij een elektrische
auto heb je heel veel gewicht aan accu’s nodig om 60
kilometer te rijden, terwijl je op 1 kilo waterstof honderd kilometer kunt rijden. Het lijkt op lpg. Je tankt 4
minuten en rijdt 500 kilometer. Dat komt omdat de
conversie van waterstof naar elektriciteit een zeer hoog
energie-rendement heeft.’
Waar komt de energie vandaan?
‘Je kunt het uit aardgas maken. Dan produceert de auto
indirect nog steeds CO2, maar je bespaart wel veel
energie ten opzichte van een benzinemotor. Zelf onderzoek ik de productie van waterstof uit biomassa. Dan
moet je denken aan afval als aardappelschillen, bietenpulp, stro en bermgras. In 2014 willen we één tot tien kilo waterstof per dag produceren.’
Daar kun je nog geen pompstation mee beginnen.
‘Het is nieuw en niet makkelijk. Het proces is ontleend
aan biogasproductie, maar wij gebruiken speciale bacteriën die bij een hoge temperatuur het afval omzetten
in waterstof en andere verbindingen. Het waterstof
moet je dan uit dat mengsel vissen. Daar is nieuwe
technologie voor nodig.’
Kan waterstof in kostprijs concurreren met benzine?
‘De prijs is nu nog ondoorzichtig. De grootschalige productie van waterstof uit aardgas kost 2 euro per kilo.
Wij zitten in ons biomassa-project nu op een prijs van
20 euro per kilo en we hopen uit te komen op 6 euro per
kilo. Maar het staat pas in de kinderschoenen.’ $6

67(//,1*
‘Athletes in sports broadcasted on public television
should not earn more than the prime-minister.’
Obbe Tuinenburg, promoveerde op 15 april in Wageningen
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