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Keniaanse boer
vaak te kleinschalig
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Kleinschalige boeren in Oost-Afrika kunnen
hun voedselproductie flink verhogen met
intensieve teelten als ze extra geld krijgen,
maar vaak hebben ze te weinig grond om
ervan te kunnen leven. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Wytze Marinus bij de leerstoelgroep Plantaardige Productiesystemen.
Gedurende vijf jaar volgde Marinus boeren in
Kenia op twee locaties. Alle boeren kregen
een waardebon van 100 dollar per seizoen
voor landbouwbenodigdheden, zoals kunstmest en zaaigoed. De waardebon leidde
direct tot betere gewasopbrengsten op alle
locaties. Zo steeg de maisopbrengst van 16
procent tot 40-50 procent van de potentiële
opbrengst.
Toch haalde hooguit de helft van de boeren
de armoedegrens met de waardebon. Met de
huidige bedrijfsgrootte konden de meesten
geen zogenoemd ‘living income’ halen, een
inkomen dat nodig is voor een voedzaam
dieet, kleding, huisvesting, scholing en
gezondheidszorg. Als de boeren er in slagen
om de opbrengsten per hectare te verhogen
tot 50 procent van potentiële opbrengst,
kunnen respectievelijk 70 en 90 procent van
de boeren in twee Afrikaanse regio’s leven
van hun kleine lapje grond, stelt Marinus. In
een derde regio hadden de boeren extra vee
en grond nodig om in hun levensonderhoud
te voorzien. as

‘Vaccinatie kippen
verbetert dierenwelzijn’
De roep om vaccinatie van kippen
tegen vogelgriep klinkt steeds luider. Nu nog wordt dat virus bestreden door alle dieren in besmette en
omringende stallen te doden en een
ophokplicht. Volgens promovendus
Joost van Herten is dit een verkeerde uitwerking van het Nederlandse
One Health beleid.
‘In dit beleid willen we de gezondheid van mens, dier en milieu in
samenhang bevorderen’, zegt Van
Herten, die eind vorig jaar op de
ethiek van zoönosen promoveerde. ‘Maar in de praktijk zie je vaak
botsende belangen tussen mens en

dier, waarbij de mens wint. In dit
geval vaccineren we de kippen niet,
omdat andere landen de import van
gevaccineerd pluimvee belemmeren. Handelsbelangen gaan voor
dierenwelzijn.’
‘Vaccineren is beter dan ruimen’,
zegt Van Herten. ‘Een vaccin
beschermt het dier en voorkomt dat
het virus muteert naar een variant
die de mens ziek maakt. Maar vaccinatie is niet voldoende, vervolgt
hij. ‘We moeten ook de oorzaken van
pandemieën wegnemen en kijken
naar de concentratie van pluimveebedrijven.’ as

Chronisch zieke patiënten fitter door voeding
Voeding kan een verschil maken in het
leven van chronische zieke patiënten
die lijden aan PAH, zo stelt Paulien Vinke
(Humane Voeding en Gezondheid) in
haar proefschrift.
PAH, ofwel pulmonale arteriële hypertensie is een zeldzame chronische ziekte
waarbij patiënten een hoge bloeddruk in
de longen hebben. Patiënten hebben vaak
een verminderde conditie door verlies
van spiermassa en -functie, wat de kwaliteit van leven verlaagt. Op den duur leidt
de ziekte tot een vergrote rechterhartka-
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mer, hartfalen en vroeg overlijden.
Vinke onderzocht de gehalten van vitamines en mineralen die een verband houden met vermoeidheid in PAH-patiënten.
Een aanzienlijk deel van de patiënten
had een tekort aan ijzer. Dit tekort wordt
mede veroorzaakt door onderliggende
chronische ontstekingen en is direct gerelateerd aan een slechtere conditie.

Dieet
In een dierproef zag Vinke dat muizen
met dezelfde ziekte op normaal dieet
een verdikte rechterhartkamer, fibrose

en dunnere spieren kregen. Kregen zieke
muizen een speciaal dieet met extra
eiwit, leucine en ontstekingsremmende
voedingsstoffen (visolie en prebiotica),
dan behielden ze de normale dikte van
hun spiervezels en hadden ze een gezondere rechterhartkamer. Een aangepast
dieet biedt dus kansen om de levenskwaliteit van PAH-patiënten te verbeteren,
concludeert Vinke. Hoe voeding precies
past in het pakket aan behandelingen
voor PAH-patiënten, is de volgende stap
in het onderzoek. ss

