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“Ik ben geen dierenbeul”, NRC Handelsblad, 1-09-
2017

Met de buitennatuur gaat het slecht: crisis in 
de landbouw
• Klimaatopwarming
• Chemie in bodem, lucht en onszelf; Monoculturen
• Dierenwelzijn …
• Platteland verarmd; maisvelden
• Boeren: schulden
• En de binnennatuur, Consumenten?? Kloof: Vervreemding
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Vervreemding: kloof productie - consumptie

• https://www.telegraph.co.uk/news/2018/10/20/average-lunch-
break-now-last-just-22-minutes-third-six-years/

• Verpakt voedsel met THT datum: we kunnen niet meer zelf ruiken
• Gemaksvoeding (15% obesitas)
• Ondoorzichtigheid, gebrek aan vertrouwen
MAAR…
• We moeten toch winst maken om innovatief te blijven!!
• We moeten toch banen blijven houden!!

En hoe gaat het met onszelf, met de binnen natuur?

• Tijd dat kinderen buiten zijn is 50% minder vergeleken met 30 jaar
geleden

• Natuur en voedsel vaardigheden eroderen, verdorren, sterven af
• We zijn steeds minder bezig met planten en dieren, 
• We zijn steeds minder bezig met koken, 
• We kunnen geen goede ingredienten kiezen, 
• Geen maaltijden organiseren
• VERVREEMDING

Verband obesitas en verkoop ultra-processed foods in Europa, US, 1991-2010. 
http://www.slideshare.net/who_europe/specific-policies-to-tackle-
dietrelated-ncd-in-europe

Diet was a risk factor in one in five of all deaths 
worldwide in 2017 ...

• Global Burden of Disease Study. 

• Manifest Leefstijlgeneeskunde: voedingsadviezen….WELKE???
• Rol fastfood bij depressie
• Voeding en Crohn, astma, Parkinson, dementia
• Wat is voeding??? Nutrienten of maaltijden??
• Niet alleen wat op je bord ligt…

Eten meer dan eten: zingeving van aardse
wezens
• Koken en goed eten maakt ons tot mens
• Bevestigen onze inbedding in dierlijke en plantaardige netwerken
• Van binnen: maag darm kanaal als second brain
• Verder: bewegen, bezig zijn met groei van planten, zintuigen

ontwikkelen, schone lucht etc
• Persoonlijke identiteit
• Maaltijd: informele sociale contacten
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• De moestuinen van Joseph Abarike Azuma, Bolgatanga
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Voedselvaardigheden zijn belangrijker dan 
gezondheidsvaardigheden

• Iedere dag, minimaal drie keer
• Hele leven
• Kleine bijeffecten hebben grote gevolgen
• Bijeffecten: neem je niet op de koop toe

• Gezondheid bij ziekte: kortstondig, bijeffecten

Eten en koken: door en door mens

• Koken en goed eten maakt ons tot mens
• Bevestigt onze inbedding in dierlijke en plantaardige netwerken
• Van binnen: maag darm kanaal als secondbrain
• Via buiten: bewegen, bezig zijn met groei van planten, zintuigen

ontwikkelen , schone lucht etc
• Maaltijd

Cognitieve, normatieve en expressieve 
voedselvaardigheden (bij kiezen, koken en eten)
• Trainen
• Onderhouden: veel doen; routines opbouwen
• Sociale steun nodig: voedseldemocratie
• Gelijke kansen voor ontwikkeling van voedselvaardigheden
• Gericht op goed eten, niet alleen gezond eten

• (Amartya Sen, Martha Nussbaum, Habermas)

Cognitieve vaardigheden
• Is er voor jou voldoende eerlijke informatie? 

• Light=minder suiker; niet vermeld: meer vet en / of meer zuur
• Vinkje versus stoplichten

• Kan je omgaan met misleidende en inconsistente informatie?
• Is het in expert taal geschreven?

• Past de informatie bij jouw opvattingen en vragen?
• Krijg je de gewenste informatie over vega, gezondheid, milieu uitstoot, 

klimaatgassen, dierenwelzijn, afval, etc ?
• Weet je hoe je moet goed koken met de (nieuwe) producten?
• Heb je ervaring met groeien (etc) van planten etc? Heb je zelf kennis 

voorraad zodat je het aanbod kan evalueren?

Normatieve vaardigheden

• Is het terecht dat ondernemers bij landbouw en voeding alleen op 
winst worden beoordeeld?

• Moet de landbouw en voedselsector aan normen en waarden 
voldoen? Welke?

• Kan je je eigen normatieve voorkeuren verbinden met wat er in deze 
sector gebeurt?

• Kan je voedingsmiddelen vinden die voldoen aan je normen en 
waarden?

• Is jouw favoriete aanbod betaalbaar en haalbaar?
• Heb je ruimte en tijd om te koken en samen te eten?
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Expressieve vaardigheden en praktijken: 
koken, tuinieren, etc
• Wordt je aangemoedigd zelf uit te zoeken wat je lekker vindt?
• Kan je iets lekkers koken met het aanbod?
• Heb je voldoende tijd je kennis voorraad van wat jij lekker vindt op te 

bouwen en aan te vullen?
• Heb je voldoende vaardigheden, mogelijkheden met anderen samen 

eten te maken en te eten?

Welke vaardigheden zijn 
gezondheidsvaardigheden? 

• • Leesvaardigheid 
• • Cijfervaardigheid 
• • Mediavaardigheid 
• • Contactvaardigheid 
• • Onderhandelingsvaardigheid
Websites methodieken en materialen Nederland • http://www.nigz.nl/index.cfm?act=dossiers.inzien&vardo ssier=51 (NIGZ dossier 
gezondheidsvaardigheden) • http://www.nigz.nl/index.cfm?act=toolkit.tekst&varpag=1 &pagina=107&a=106&b=107 (Toolkit 
gezondheidsvaardigheden

Voedseldemocratie, korte ketens, peri-urbaan

• Landbouw en voeding: overleg over dilemma's
• Wat verbouwen we? Met hoeveel moeite?
• Hebben we koeien, geiten, varkens en kippen nodig?
• Wat halen we van ver?

• Complex: nergens is de bodem, de boer, het  klimaat, het ecosysteem 
hetzelfde

• Voedsel in de gemeenten: wethouders, gedeputeerden, councils, 
platforms; 

• Eetbaar groen en infrastructuur, gebouwen, scholen, ziekenhuizen

4 voedingsadviezen

• Eet zoveel mogelijk groente en fruit
• Eet zoveel mogelijk gezamenlijk
• Kook zoveel mogelijk zelf
• Doe iets met landbouw en voeding: vragen, doorvragen, werken
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