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Promovendi moeten bij hun proefschrift
een handjevol stellingen inleveren. In
deze rubriek geven ze toelichting bij hun
prikkelendste stelling. Deze keer Bregje
van der Bolt, die 9 januari promoveerde
op haar onderzoek naar het effect van klimaatverandering op de voorspelbaarheid
van kantelpunten – zie Resource-online.nl
voor een artikel daarover.

DE STELLING

‘Mijd het
publieke debat’
In een debat wint niet per se degene met
de sterkste feiten en argumenten, constateert promovendus Bregje van der Bolt: het
gaat vooral om overtuigingskracht. Wat als
dat niet je sterkste punt is als wetenschapper? Die vraag bracht haar tot de stelling:
scientists should not participate in public
debate.
‘Wetenschappers willen graag deelnemen
aan het debat om onderwerpen aan te snijden waarover consensus bestaat in de wetenschap, maar waarvan het publiek niet zo op
de hoogte lijkt, zoals klimaatverandering of
evolutie. Maar juist bij deze vaak politiek of
religieus geladen onderwerpen is de vraag of

een debat de juiste manier is om mensen te
overtuigen. Onderzoek toont aan van niet.
Juist door in debat te gaan creëer je een podium voor sceptici. Wetenschappers zijn vaak
gespecialiseerd en willen liever geen stelling

‘Juist door in debat te
gaan creëer je een
podium voor sceptici’
innemen over onderwerpen die buiten hun
expertisegebied liggen. Maar dat is nu net
waar tegenstanders in een debat vaak geen
moeite mee hebben.
Ik doe zelf onderzoek naar klimaatverande-

ring en tijdens de mediatraining werden we
daar ook voor gewaarschuwd. Zeker jongere
wetenschappers met relatief weinig ervaring
moeten goed nadenken voordat ze zich in een
debat mengen. Want daar gaat een enorm
trollenleger achter schuil.
Wetenschappers zijn wel belangrijk voor het
debat. Niet per se door zich er direct in te
mengen, maar eerder door uit te leggen hoe
je informatie op waarde schat of goede argumenten onderscheidt van drogredenen. Dat
blijkt voor veel mensen lastig. Ik denk dat je
daar al op de middelbare school mee kunt beginnen, door bij ieder vak aandacht te besteden aan waar je je informatie vandaan haalt.’
TL

VERVANG DE BIEFSTUK WAT VAKER DOOR KIP
Een eetpatroon adviseren dat een deel van
het rundvlees vervangt door andere dierlijke
producten zoals kip, ei en melk is beter voor
milieu en gezondheid dan het advies om
veganistisch te eten.
Dat concludeert Elly Mertens, die op 8 januari
promoveerde bij Public Health and Sustainability. ‘Kleinere aanpassingen binnen bestaande
eetpatronen bereiken meer dan wanneer je een
‘optimaal’ eetpatroon adviseert dat weinig rekening houdt met de voorkeuren van mensen’,
zegt Mertens. Ze baseert deze conclusie op een
uitgebreide studie naar verschillende eetpatronen van 6500 mensen in Denemarken, Tsjechië, Italië en Frankrijk. Deze landen werden
gekozen om de verschillende Europese eetpatronen te vertegenwoordigen. Mertens zag dat
in al die eetpatronen te weinig groenten wordt
gegeten en te veel rood en bewerkt vlees. ‘We
weten dat dat vlees, met name van rund, per kilo de hoogste CO2 voetafdruk heeft en dat overconsumptie nadelig is voor de gezondheid.’
BUURMAN ALS VOORBEELD
Op basis van de bevindingen creëerde ze een
model voor een zogenoemde ‘benchmarking

van eetpatronen’ waarin de optimale balans is
gezocht tussen gezondheid, duurzaamheid en
voedingsvoorkeuren van de mensen. Mertens:
‘We keken per land hoe de mensen daar eten en
kozen daar de gezondste en duurzaamste eetpatronen uit die als benchmark kunnen dienen
voor de rest van de bevolking. Als je buurman
het kan, waarom jij dan niet?’ Volgens Mertens
is het moeilijk een eetpatroon te vinden dat zowel maximaal duurzaam als maximaal gezond
is. ‘Zo is een plant based dieet wellicht het
meest milieuvriendelijk, maar het mist bepaal-

‘Als je buurman het kan,
waarom jij dan niet?’

door in één keer de lat hoog te leggen. Veel adviezen zijn nu bijvoorbeeld gericht op een overgang naar een meer plantaardig eetpatroon.
Dat houdt geen rekening met de voorkeur van
mensen en is daarom voor de meesten ook niet
realistisch. Gevolg is dat weinig mensen meedoen en er netto veel minder effect is dan wanneer een grote groep meedoet aan een bescheiden aanpassing.’ TL
Restaurantgasten blijken tevreden met wat
minder vlees en meer groenten op hun bord, mits
goed gepresenteerd. Dat blijkt uit onderzoek
van Wageningen Economic Research, in samenwerking met Greendish, Unilever Nutrition
Research en het Louis Bolk Instituut.’
Op resource-online.nl lees je er meer over.

de voedingsstoffen, wat betekent dat je supplementen nodig hebt. Er is altijd een trade-off.’
Volgens Mertens is het belangrijk om bij voorgestelde verbeterstappen rekening te houden
met bestaande eetpatronen. Het advies om bijvoorbeeld meer peulvruchten en noten te consumeren is minder realistisch en haalbaar
dan om bijvoorbeeld meer kip, ei of melk
te nuttigen. ‘Met dit soort kleinere
stapjes bereik je uiteindelijk meer dan
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