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VOEDINGSADVIES VIA TV
HELPT OUDEREN
Ruim één op de drie Nederlandse
ouderen met thuiszorg is ondervoed.
Telemonitoring kan helpen om deze
mensen beter en gezonder te laten
eten, concludeert promovendus Marije
van Doorn-van Atten.
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‘De werkdruk in de zorg is hoog en daarnaast is het vaak onduidelijk welke hulpverlener precies verantwoordelijk is voor
screening op ondervoeding’, vertelt Van
Doorn-van Atten. ‘Daarom vallen veel
ouderen tussen wal en schip.’ De promovendus bij Humane Voeding onderzocht
de mogelijkheden van telemonitoring,
waarbij mensen thuis zelf metingen verrichten en op afstand advies krijgen.
Aan de studie deden 204 Nederlandse
65-plussers met thuiszorg mee, waarvan
de helft een half jaar lang een telemonitoringprogramma volgde. De andere
helft vormde de controlegroep. Deelnemers wogen zichzelf wekelijks en hielden één week per maand hun beweging
bij met een stappenteller. Een deel hield
ook hun bloeddruk bij. Daarnaast vulden ze bij aanvang van en halverwege de
studie een vragenlijst in over onder andere hun voedingspatroon en eetlust. De
deelnemers kregen via de televisie hun
resultaten en berichtjes met advies over
beter eten en bewegen.
Het programma zorgde ervoor dat de

mensen beter en gezonder aten. Van
Doorn-van Atten: ‘Het had gekund dat
de technologie ze zou afschrikken. In de
pilot was dat zo, maar daarna hebben we
het gebruiksvriendelijker gemaakt.’ Uiteindelijk stopte 20 procent van de mensen voortijdig met het programma,
meestal om gezondheidsredenen.
Hoewel de proefpersonen aangaven
de technologie best lastig te vinden, was
het merendeel van de ouderen positief
over het programma. De verpleging was
minder enthousiast, mede omdat ze ouderen vaak moesten helpen bij het gebruik. ‘Dat is jammer, want het is bedoeld om de verpleging werk uit handen
te nemen’, zegt Van Doorn-van Atten.
‘Nu komen de verpleegkundigen vooral
bij de mensen langs die extra hulp behoeven, dus misschien dat dit het beeld
iets vertekent. Maar het laat zien dat we
de technologie nog gebruiksvriendelijker moeten maken.’ Ze verwacht dat toekomstige generaties, die zijn opgegroeid
met internet en online technologie, hier
minder moeite mee zullen hebben.
Voorlopig wordt nog geen massale
overstap gemaakt naar telemonitoring.
‘Daarvoor moet worden onderzocht of
de kosten opwegen tegen de baten. Gelukkig is bij zorgverzekeringen wel
steeds meer aandacht voor preventieve
zorg.’ TL

VISIE
‘De mens een
superroofdier?
Veel te simpel’
Het aantal grote wilde dieren
neemt af doordat wij ze opeten.
Dat zou blijken uit onderzoek van de Oregon State University naar bijna 300 grote diersoorten, zoals olifanten, wilde zwijnen, haaien en walvissen. De mens is een superroofdier, stellen de onderzoekers. Veel te simpel gezegd,
reageert Bram Büscher, hoogleraar Sociologie van Ontwikkeling en Verandering.
Waarom ben je het niet eens met de conclusie van de
onderzoekers?
‘Consumptie speelt inderdaad een belangrijke rol bij de
achteruitgang van grote diersoorten. Maar zijn dat luxe
stukjes vlees voor de elite, of is het consumptie door lokale gemeenschappen die hiervan afhankelijk zijn? En
gaat het om directe impact, omdat we die dieren opeten,
of indirecte impact als gevolg van veranderd landgebruik? Daar maakt deze studie weinig onderscheid in.
De onderzoekers wijzen met name op de jacht. Terwijl
het grootste probleem is dat wildconsumptie is ingebed
in zowel legale als illegale wereldmarkten. Dat is heel
iets anders dan mensen die wild eten als onderdeel van
hun cultuur en voedselvoorziening. Als je alles langs dezelfde lat legt, verberg je enorme ongelijkheden.’
De mens als ‘superroofdier’, zit daar iets in?
‘Dat vind ik een beetje onzin. We hebben enorme destructieve capaciteit, maar er is geen sprake van een lineair verloop, waarbij wij steeds beter zijn geworden als
roofdier. Het verklaart bijvoorbeeld niet waarom sommige diersoorten sinds de jaren zestig en zeventig juist een
comeback hebben gemaakt. Denk aan de neushoorn.’
Dus allemaal wat minder eten is niet de oplossing?
‘De auteurs stellen dat we dat moeten doen. Maar de wereldeconomie draait om groei, met de veronderstelling
dat ook consumptie en handel moeten toenemen. En
dat kan soms hard botsen met westerse ideeën van natuurbescherming. Dat zie je ook in politieke bewegingen, kijk maar naar de nieuwe Braziliaanse president
Bolsonaro, die in de Amazone vrij baan wil voor ontwikkeling van de agro-industrie. Dit ga je niet oplossen door
de mens als superroofdier aan te wijzen. Dan ga je voorbij aan de complexiteit in politiek en machtsverhoudingen rondom natuurbescherming en voedselproductie en
-consumptie.’ TL

 Doordat hun eetlust verandert, krijgen ouderen niet altijd voldoende gezond voedsel binnen.
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