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VERLEIDING ALS VACCIN
Waarom vertonen mensen vaak
ongezond gedrag en hoe kun je
dat veranderen? Die vragen drijven Emely de Vet, in maart
benoemd tot persoonlijk hoogleraar Gezondheidscommunicatie
en gedragsverandering. Ze
onderzoekt onder meer of blootstelling aan een beetje verleiding
helpt bij het kweken van zelfbeheersing.
De Vet wil meer te weten komen
over de invloed van onze ‘dikmakende’ omgeving en hoopt praktische manieren te ontwikkelen om
mensen gezonder te laten eten.
Voorlichting is in elk geval niet zaligmakend, stelt ze. ‘Een groot deel
van ons gedrag hebben we helemaal niet goed onder controle. We
hebben bijvoorbeeld vaak niet
goed door wat we precies eten en
welke speciﬁeke prikkels dat eetgedrag ontlokken.’
Daarom onderzoekt De Vet kleine aanpassingen in de omgeving
waardoor mensen impulsief ge-

zonde keuzes maken en kijkt ze
naar de samenhang tussen voedselaanbod en sociale normen. Eerder
onderzoek liet bijvoorbeeld zien
dat een bakje chocolaatjes op de
toonbank bij de bakker niet direct
aanzette tot eten. Pas als er lege
wikkeltjes naast lagen, namen
klanten een chocolaatje. Zo beïnvloeden mensen onbewust elkaars
eetgedrag.
Maar al leven we in omgeving
die dik maakt, lang niet iedereen is
dik. ‘Sommige mensen kunnen
prima met verleidingen omgaan’,
zegt De Vet. ‘Ze gebruiken trucjes
om zich aan hun goede voornemens te houden. Ze zoeken bijvoorbeeld aﬂeiding als ze zin hebben in chips of doen een handje
chips in een bakje en bergen de
rest op.’ Andere mensen blijken
juist veel gevoeliger voor een voedselrijke omgeving. Een van de oorzaken is mogelijk een sterk ruimtelijk geheugen voor plekken met
energierijk voedsel. Evolutionair
gezien was dit een voordeel voor

vrouwen – traditioneel de ‘verzamelaars’. Tegenwoordig
lijken ze hier nog
steeds beter in dan
mannen, wat vrouwen kwetsbaarder
zou kunnen maken
voor plekken met
veel eten.
Het helemaal uitbannen van verleidingen uit de omgeving is volgens de
hoogleraar niet reeel. Ze vermoedt
bovendien dat kinderen juist een
beetje verleiding
nodig hebben om
zelfbeheersing aan
te leren. De Vet vergelijkt het met
vaccinatie. Zoals een vaccin het lichaam ertoe aanzet weerstand te
bieden tegen een virus, zo leert een
beetje lekkers in de omgeving kinderen beter om te gaan met verleidingen.
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De Vet houdt op 24 november
haar inaugurele rede en op 28 november een WURtalk over het
weerstaan van verleidingen. AJ

PLATTE OESTER KEERT TERUG IN NOORDZEE
• Oesterbank gevonden bij
Zeeland
• Inheemse soort bezig aan
opmars

Wilde platte oesters planten zich
succesvol voort in de Noordzee en
hebben een rif gemaakt voor de
kust van Zeeland. De verrassende
vondst van de inheemse soort, die al
ruim een eeuw uit de Nederlandse
wateren was verdwenen, pas mooi
in de plannen om voor de kust nieuwe oesterbanken met wilde platte
oester te ontwikkelen, zegt Aad
Smaal van Wageningen Marine Research.
Duikers van Bureau Waardenburg vonden het 13 hectare grote rif
toen ze geschikte locaties zochten
om schelpdierbanken aan te legRESOURCE — 24 november 2016

gen. Smaal: ‘Het was echt een verrassing. Het rif ligt in vrij ondiep en
onrustig water, geen geweldige plek
voor oesters naar ons idee. Dit is een

enorme stimulans voor het herstel
van de oester in de Noordzee. We
kunnen nu gericht onderzoeken onder welke voorwaarden het natuur-

herstel lukt en hoe de oesterbanken
zich ontwikkelen.’ Smaal denkt dat
de larven voor deze oesterbank uit
het Grevelingenmeer komen, waar
de oesters worden gekweekt.
De platte oester was jarenlang
een zorgenkindje, omdat ze werd
gedecimeerd door een parasiet en
werd overwoekerd door de geïmporteerde Japanse oester. Maar de inheemse oester is aan een opmars
bezig. Als het herstel doorzet en de
herintroductie in de Noordzee
slaagt, ziet Smaal ook nieuwe
broodwinning voor Nederlandse
oesterkwekers. ‘Als de oesterbanken
een serieuze omvang krijgen, hebben ze onderhoud nodig, om bijvoorbeeld zeesterren te bestrijden.
Dat kun je combineren met extensieve oesteroogst. Zo krijg je een
soort agrarisch natuurbeheer op
zee.’ AS

