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Wageningen World
sloeg een keer over
Afgelopen voorjaar is Wageningen World
niet verschenen. Door de landelijke
papierschaarste was het niet mogelijk
om het tijdschrift op tijd en op een
kwalitatief goede manier te produceren.
Met dit nummer pakt de redactie de
draad weer op.
Dit jaar komen daardoor maar drie in
plaats van vier nummers uit van het
relatiemagazine. Het volgende nummer
verschijnt half december.
Info: wageningen.world@wur.nl
VOEDING EN GEZONDHEID

‘De wereld stevent af op
ruim 3 graden opwarming’
Tenzij er wereldwijd versneld actie wordt ondernomen, lukt het niet om het in
Parijs gestelde doel van maximaal 1,5 graden opwarming te halen. Dat blijkt
uit twee IPCC-rapporten die dit voorjaar verschenen. Een legertje Wageningse
wetenschappers werkte er aan mee.
Zonder aanscherping van de huidige plannen stevent de wereld af op circa 3,2 graden
opwarming in 2100, aldus het IPCC. ‘De
komende jaren zijn doorslaggevend’, zegt
Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europees Bos
bij WUR en een van de hoofdauteurs van het
rapport over het tegengaan van klimaatverandering. ‘De tijd is op. Anderhalve graad
opwarming van de aarde is al niet meer af te
wenden.’
Volgens Nabuurs zijn stoppen met ontbossing, de landbouw duurzaam intensiveren
en herstel van bos en biodiversiteit, in combinatie met het gebruiken van hernieuwbare
grondstoffen drie belangrijke maatregelen
die landen kunnen nemen. ‘Tezamen kun-

nen alle maatregelen in de land- en bosbouw
zo’n 15 procent aan de hele oplossing
bijdragen.’
Zijn boodschap voor overheden: ‘Wees
consistent en voer beleid op de lange termijn.’ Nabuurs vindt het ‘heel gek’ om aan
boeren te vragen om miljoeneninvesteringen
te doen om emissies tegen te gaan, maar
tegelijkertijd goedkoop vliegen niet aan
te pakken. ‘Overheden kunnen sturen via
regulering, prijsmechanismen en het stimuleren van onderzoek en de private sector.
Dat is zeker nodig in sectoren als land- en
bosbouw. Verminder onzekerheden voor
boeren, boseigenaren en consumenten.’
Info: gert-jan.nabuurs@wur.nl

Voeding, menstruatie, depressie en
bloedarmoede hangen samen. Dat zag
Arli Zarate Ortiz van de Wageningse
Leerstoelgroep Humane Voeding en
Gezondheid in haar promotieonderzoek
naar depressie onder tienermeisjes in
Mexico. De aanvang van de menstruatie
valt regelmatig samen met het begin van
depressieklachten en bloedarmoede.
Depressie kan samenhangen met een
ijzertekort, dat mogelijk ontstaat door
bloedverlies tijdens de menstruatie.
Maar ook obesitas speelt een rol. Slechte
voeding kan leiden tot overgewicht,
maar ook tot een tekort aan ijzer, door de
ontstekingen die obesitas veroorzaakt.
Meisjes die al vroeg menstrueren hebben
bovendien een grotere kans op obesitas.
Een Westers eetpatroon, een eenzijdig
plantaardig dieet en onbekendheid met
de symptomen van ijzertekort spelen ook
mee, denkt de onderzoekster.
Info: arli.zarateortiz@wur.nl
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Verband tussen ijzer
tekort en depressie
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