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NWO-SUBSIDIE VOOR ONDERZOEK NAAR
VERMINDERING VOEDSELVERSPILLING

Er worden enorme hoeveelheden
voedsel verspild, het meest bij mensen thuis. ‘Het gaat om voedsel dat
al is verbouwd, getransporteerd, gekoeld en opgeslagen. Allemaal voor
niets als het eten zo de prullenbak
ingaat’, zegt Erica van Herpen, universitair hoofddocent Marktkunde
en Consumentengedrag.
In het nieuwe project “Voedselverspilling: van overvloed naar genoeg”, gaan Van Herpen en haar
groep op zoek naar een beter voedselsysteem, met minimale verspilling. Hoewel de meeste verspilling
bij de consument plaatsvindt, wil
Van Herpen benadrukken dat daar
niet automatisch de oplossing ligt.
‘Natuurlijk is het belangrijk om de

mindset van consumenten te veranderen, maar andere factoren spelen
ook een rol. Denk aan fabrikanten
die porties te groot verpakken voor
een eenpersoonshuishouden. Daarom richten we ons op alle actoren
in keten, ook detailhandel.’
TOEKOMSTSCENARIO’S
De komende jaren gaan de onderzoekers aan de slag om verschillende scenario’s voor het voedselsysteem van de toekomst in kaart te

‘Een scenario kan
zijn dat je melk
automatisch wordt
besteld wanneer
die op raakt’
brengen. De nadruk zal liggen op
consumenten (vraag) en detailhandel (aanbod). Consumenten omdat

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

Wereldwijd verspillen we een derde van ons voedsel. Onderzoeker
Erica van Herpen ontving een
NWO-subsidie van 1 miljoen om te
onderzoeken hoe we voedselverspilling kunnen terugdringen.

in huishoudens het meest verspild
wordt en detailhandel omdat deze
een belangrijk spin in het web van
de voedselketen is.
Van Herpen: ‘We hebben nog geen
uitgewerkt idee hoe die scenario’s
eruit gaan zien. Je kan denken aan
een toekomst waarin een supermarkt geen ingrediënten meer ver-

koopt, maar hele maaltijden. Of
een scenario waarbij elke week automatisch je melk wordt besteld
wanneer deze op dreigt te raken.
Het uiteindelijke doel is om het
beste scenario te vinden dat leidt
tot minder voedselverspilling, waar
iedereen achter staat en dat we ook
concreet vorm kunnen geven.’ TL

BOERDERIJ-KNAAGDIER BRON VAN ZIEKTES
Ratten en muizen op boerderijen dragen meer
vervelende ziektes bij zich dan we tot nu toe
dachten. Dat blijkt uit promotieonderzoek van
Inge Krijger.

Knaagdieren kunnen zoönosen verspreiden, infecties die van dier op mens kunnen worden
overgedragen. Krijger onderzocht knaagdieren
die waren gevangen op en rond boerderijen,
hoofdzakelijk bij varkenshouders. Ze vond de
bacterie Leptospira, die de Ziekte van Weil bij
mensen kan veroorzaken; de parasiet Toxoplasma gondii - ook wel de ‘kattenbak-parasiet’ genoemd – die gevaarlijk is voor zwangere vrouwen; en de darmbacterie Clostridium difficile, die
tot ernstige diarree leidt.
SLACHTLIJN
De toxoplasma-parasiet kwam aan het licht bij
varkens in een slachtlijn van vleesproducent Vion. Op vijf schone en vijf besmette toeleverende
bedrijven aan Vion ving Krijger ratten en muizen
om te zien of ze besmet waren met de parasiet.
Tot haar verrassing bleek dat niet het geval.
Later ontdekte ze de vermoedelijke oorzaak. Ze
testte namelijk ook ratten uit Texel, die wel geïnfecteerd waren met toxoplasma. Die ratten waren gevangen in een recreatiegebied met veel
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zwerfkatten. ‘Ratten kunnen drager zijn, maar
katten zijn de eindgastheer van toxoplasma.’ Ze
was op de varkensbedrijven geen katten tegengekomen. ‘Waarschijnlijk waren de varkens bij een
toeleverend bedrijf met katten besmet geraakt
met toxoplasma.’
URINE
Van de bacterie Leptospira was al bekend dat deze veel bij bruine ratten voorkomt. Krijger vond
de bacterie echter ook bij andere ratten en muizensoorten. De bacterie verspreidt zich via de
urine van de knaagdieren en via drinkwater van
het vee. De leptospira was wijder verspreid op de
boerderij dan de onderzoekers hadden verwacht. Van de Clostridium, bekend als ziekenhuisbacterie, vond Krijger een bacterietype in de
knaagdieren dat nog niet eerder beschreven was
bij de mens.
Krijger denkt dat meer preventie belangrijk is.
‘Overal waar mensen zijn, zijn ook muizen en
ratten. Bestrijding ervan moet ervoor zorgen dat
ze geen plaag worden.’ AS

