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‘VOEDINGSINDUSTRIE INVESTEERT
TE WEINIG IN GEZONDE PRODUCTEN’

‘Innovatie voor gezondere producten is voor bedrijven niet altijd even
gemakkelijk’, vertelt Garst die op 5
februari promoveerde bij Business
Management & Organisation. Ten
eerste omdat gezondheid niet altijd
samengaat met andere belangrijke
producteigenschappen zoals
smaak en prijs. Daarnaast is er onenigheid over wat gezond is en leiden nieuwe onderzoeksresultaten
bovendien ook tot verschuivingen
in de definitie van gezond.
Garst ontdekte dat bedrijven die
consistent zijn in hun definitie van
gezondheid succesvoller zijn in het
ontwikkelen van gezonde producten. Verder blijkt dat bedrijven die
voor hun productontwikkeling

feedback vragen aan NGO’s en consumenten, meer gezonde producten ontwikkelen. Feedback van
commerciële partijen, zoals leveranciers, heeft geen invloed. ‘Een
mogelijke verklaring is dat er binnen de voedingsindustrie vaak al

Prijs en smaak spelen
een grotere rol in het
aankoopgedrag van
consumenten, dan
gezondheid en
duurzaamheid
consensus is over wat gezond is en
dat leidt tot weinig kritische reflectie, terwijl feedback vanuit de samenleving leidt tot nieuwe inzichten.’
ONZICHTBAAR
Garst pleit ervoor dat bedrijven niet
alleen voor eigen gewin gaan, maar
ook een positieve bijdrage leveren
aan de samenleving. Een lastige
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Voedingsbedrijven moeten bij
productontwikkeling minder harde eisen stellen aan economische
aspecten zoals smaak en prijs om
ruimte te bieden aan maatschappelijke waarden zoals gezondheid
en duurzaamheid, aldus promovendus Jilde Garst.

keuze voor een ondernemer: ‘Als hij
een product met minder suiker
maakt, bestaat de kans dat de consument overstapt naar de concurrent.’
Om dit te voorkomen en een gelijk
speelveld te creëren, zijn logo’s zoals het Vinkje en de Nutri-Score in
het leven geroepen. Maar volgens
Garst is dat niet per se een impuls

voor bedrijven om te innoveren:
Een logo maakt gezonde producten
zichtbaarder, maar ongezonde producten blijven onzichtbaar. Garst:
‘Om het gedrag van bedrijven inzichtelijk te maken zou een ranking
op bedrijfsniveau kunnen helpen,
gebaseerd op bijvoorbeeld het percentage gezonde producten binnen
een bedrijf.’ TL

GROOTTE BEDRIJF GEEN INVLOED OP WELZIJN KALVEREN

‘Sinds het afschaffen van de melkquota in 2015 zijn bedrijven snel
gegroeid’, vertelt Barry. ‘En daarmee ook het aantal dieren op het
bedrijf. Hierdoor kan het welzijn
in het geding komen, want de veehouder heeft minder tijd per kalf.’
Een factor die veel invloed heeft op
het welzijn is het voeren net na de
geboorte. De eerste melk, de biest,
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is belangrijk om het kalf afweercellen mee te geven. Kalveren die gemengde biest krijgen, zoals op de
meeste boerderijen gebruikelijk is,
hebben minder afweerstoffen,
maar nog steeds genoeg. ‘Het risico op ziekteoverdracht binnen de
kudde is dan wel groter’, zegt Barry. ‘Als er biest van een zieke koe
bij zit, dan kan dit elk kalf dat het
drinkt besmetten.’ Hygiëne bleek
een ander punt voor verbetering,
met name aan het einde van het
kalverseizoen. Dan zitten er al veel
kalveren bij elkaar en worden de
hokken viezer.
SPEELGEDRAG
Om het welzijn van kalveren te beoordelen, onderzocht Barry ook
hoeveel ruimte de dieren hadden

in relatie tot het sterftepercentage.
‘Vaak wordt gedacht dat grootschalige houderij ten koste gaat
van welzijn. Uit mijn studie blijkt
dat dat niet het geval is.’ De kalveren hadden gemiddeld twee keer
zoveel ruimte als het wettelijk minimum van 1.5 vierkante meter. Wel zag Barry dat kalveren die in grote groepen zaten, minder speelden. Bovendien is het risico op ziekteverspreiding hoger in een grote
groep. Het protocol dat Barry heeft
ontwikkeld, is gericht op Ierse kalveren, maar kan met kleine aanpassingen ook internationaal worden toegepast. Barry: ‘Het is interessant om ook andere technieken
zoals sensortechnologie te integreren in het protocol. Met een auto-

matische voer- of drinkbak kan je
bijvoorbeeld bijhouden hoeveel
een dier eet en drinkt, wat ook een
indicatie is voor eventuele
welzijnsproblemen.’ TL
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Kalveren op grote bedrijven zijn
niet beter of slechter af dan kalveren op kleinschalige bedrijven.
Dat concludeert promovendus
John Barry, Animal Production
Systems. Hij onderzocht het welzijn van kalveren op Ierse melkveebedrijven en ontwikkelde een
protocol om dit te beoordelen en
te verbeteren.

