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‘KRIMPREGIO ONTWIKKELT
EIGEN VERZORGINGSSTAAT’

Bock hield op 25 oktober haar inaugurele rede.
Ze onderzoekt de differentiatie van het landelijke gebied, dat wil zeggen de verstedelijking van
sommige delen daarvan en de leegloop en marginalisatie van andere delen.
Waaruit blijkt dat Nederland verstedelijkt?
‘Het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving voorzien dat de bevolking in de Randstad
groeit en de bevolking in de periferie relatief
daalt. Er ontstaat een stedelijk gebied in de
driehoek Den Haag-Zwolle-Eindhoven. NoordNederland, de Achterhoek, Limburg en Zeeland
zijn perifere krimpregio’s.’
Welke processen versterken die ontwikkeling?
‘Steeds meer jongeren volgen hoger onderwijs
en trekken weg naar de stad. Bovendien komen
steeds minder van die jongeren terug naar hun
dorp, omdat ze een baan vinden in de stad.
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Vaak willen partners twee goede banen vinden
en dan kun je maar beter in de stad zitten. Bovendien speelt een cultureel aspect mee; een
stedelijk leven wordt gezien als succesvol. Ook
zie je een beweging dat voorzieningen als ziekenhuizen en scholen kostenefficiënt moeten
zijn. Ze worden gecentraliseerd, waardoor ze
moeilijker bereikbaar worden vanuit het buitengebied. De zorg wordt op afstand geplaatst,
terwijl de vergrijsde plattelandsbevolking
meer zorg nodig heeft.’
Wat kunnen gemeenten en provincies in
krimpregio’s daaraan doen?
‘Eerst wilden bestuurders de krimp tegengaan. Nu kiezen ze ervoor om de krimp te begeleiden. Het is een feit; je moet je aanpassen.
En nu zie je nieuwe initiatieven, waarbij vrijwilligers gaan samenwerken met zorginstellingen om zorg te verlenen in het dorp. Je ziet
zorgcoöperaties waarin de formele en infor Persoonlijk hoogleraar Bettina Bock: ‘Eerst wilden bestuurmele, sociale en medische zorg in elkaar worders de krimp tegengaan. Maar het is een feit; je moet je
den gevlochten om thuiszorg te kunnen garanaanpassen.’
deren. Je ziet nieuwe verbindingen tussen scholen, kinderopvang, dagbesteding voor ouderen
gezondheidszorg. Of samenwerking tussen
en sportverenigingen in gemeenschappelijke
mbo’s en werkgevers, waarin bedrijven de techcentra, zodat gezinnen die voorzieningen makkelijker kunnen bereiken. Je ziet verbindingen
nische practica verzorgen. Er is veel innovatie.’
AS
tussen huisartsen, apotheken en de geestelijke

ADEMTEST TOONT HOE DARMBACTERIËN WERKEN
Onderzoekers van de leerstoelgroep Fysiologie van Mens en
Dier zijn erin geslaagd om via de
lucht te meten hoe darmbacteriën
verschillende soorten voedsel
verwerken. De metingen kunnen
informatie opleveren over darmgezondheid en helpen bij de aanpak van overgewicht of darmaandoeningen.
Het onderzoeksteam onder leiding
van Evert van Schothorst toonde in
proeven met muizen aan dat darmbacteriën op het ene soort voedsel
anders reageren dan op het andere. Moeilijk verteerbaar voedsel
werd bijvoorbeeld sneller gefermenteerd dan makkelijk verteerbaar voedsel. Dit stelden de onderRESOURCE — 8 november 2018

zoekers vast door de muizen in een
kamer te plaatsen met sensoren
die continu de in- en uitademingsgassen meten.

De methode is mogelijk ook geschikt voor onderzoek bij mensen,
zegt Van Schothorst. ‘Er bestaan al
kamers waar de ademlucht van

mensen wordt gemeten. Als die
worden uitgerust met de sensoren
die wij in ons onderzoek hebben
gebruikt, kunnen ze realtime meten hoe darmbacteriën voedsel verwerken.’
Deze metingen kunnen dan belangrijke informatie opleveren over
de gezondheid van de darmen, en
in de toekomst wellicht ook over
aandoeningen als de ziekte van
Crohn of prikkelbaredarmsyndroom. Verder hebben de samenstelling van darmbacteriën en hun
reactie op voedsel ook effect op het
gevoel van verzadiging. ‘Hoe meer
we daarover weten, hoe beter we
overgewicht, obesitas en samenhangende ziekten kunnen aanpakken’, aldus Van Schothorst. TL
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Nederlanders trekken steeds meer naar de
stad en daardoor ontstaan krimpregio’s waar
de publieke voorzieningen onder druk staan.
In deze gebieden smeden de inwoners nieuwe allianties om zorg en onderwijs bereikbaar te houden, zegt persoonlijk hoogleraar
Bettina Bock van de leerstoelgroep Rurale
Sociologie.
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