
De mythe van
gezondheidsmiddeltjes
BRUSSEL Als je elke moi^
gen een stapel aan mira
kelmiddeltjes neemt die je
moeten beschermen tegen
een te hoge cholesterol
een ontregelde darmflora
en het moeilijkste van de
winter leest best eens
de thesis van Bart Wolput
Daarin doorprikt hij de my
the van de gezondheidsbe
vorderende voeding

Steeds meer mensen zijn fana
tiek bezig met hun gezondheid
Maar omdat we het allemaal te

druk hebben om veel te sporten
en altijd gezond te koken zoe
ken we ons heil in allerlei won

dermiddeltjes Last van hart en
vaatziekten Verminder het

risico met het nieuwste choles

terolverlagende middel Vaak
ziek en een lage weerstand
Neem wat micro organismen
en je zal niet ziek worden De
gezondheidshype bij de consu
ment is in opmars en dat ont
gaat de voedingsindustrie niet
klinkt het

Hoewel het Europees Parlement

in 2006 een wet stemde die stelt

dat allerlei gezondheidsbewe
ringen moeten gecontroleerd
worden door het Europese
Voedselveiligheid Agentschap
EESA wordt de consument
nog steeds overspoeld met mid
deltjes die beweren heilzaam te
zijn voor je gezondheid
Scheikundig bio ingenieur Bart
Wolput doorprikt alvast een
aantal fabeltjes Zo blijft de sa
menstelling van de darmflora
vanaf de leeftijd van twee jaar
stabiel Enkel bij zeer oude
mensen ernstige darmziekten
of na het innemen van antibi

otica kan de darmflora relevant

in samenstelling veranderen
Het nemen van micro organis
men door gezonde mensen is
dus zo goed als zinloos Ook
cholesterolverlagende midde
len doen het goed Maar men
sen vergeten echter dat 70 tot
85 van de bloedcholesterol

wordt geproduceerd door de le
ver zelf Bovendien is er weinig
bewijs dat voedingscholesterol
de kans op hart en vaatziekten
zou verhogen

Een leven vol stress gebrek
aan beweging en eenzijdige
overconsumptie vallen niet te
compenseren met mirakelmid
deltjes besluit Wolput Sporten
en gezond eten is dus beter dan
slikken
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