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door Saskia Wassenaar
Het aantal doden en gewonden
Maar er is reden genoeg voor vel
vorig jaar 6o doden en r.5oo ziel.

'snelheid
Snelheid, gordel, helm en al-

cohol: de meest voorkomen-

de controlepunten voor de

politie Gelderland-Midden.

Alles voor de veiligheid op

de weg.
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loopt het risico op ondervoeding.
Het is belangrijk dat we daar iets
tegen doen."
Mooie maaltíjd ín de zorg is een
groot onderzoek, onder z5o bewo-
ners van in totaal maximaal tien
verpleeghuizen. Het betreft bewo-
ners met fysieke aandoeningen,
geen psycho-geriatrische aandoe-
ningen als zware dementie. Het
streven is om dit jaar de nulme-
ting te houden en volgend jaar het
onderzoek zelf, dat zes maanden
zal duren. ,,We kijken op vier ni-
veaus: het eten, de omgeving waar-
in ouderen eten, de oudere zelf-
bijvoorbeeld in welke mate hij of
zij keuzes kan maken - en het per-
soneel", zet Zeinstra uiteen.
Een tweede deel van het onder-
zoek is het verkrijgen van inzicht
in de financiële kant. Wat investe-
ren in eten en drinken de zorgin-
stellingen kan opleveren. ,,Wat
brengt investeren in maaltijden
aan gezondheidswinst en daarmee
vermindering van zorgkosten?",
brengt Zeinstra onder woorden.
,,Als bewoners in een betere ge-
zondheidstoestand komen door
beter eterl kan het zijn dat de zolg-
vraag minder wordt, of dat er bij-
voorbeeld minder dieetproducten
nodig zijn. Goed inzicht in al deze
kosten en baten kan een grote
meerwaarde zijn voor zorginstel-
lingen", besluit de Wageningse on-
derzoeker.

,,Al een jaar of vijftien zijn ge-
meenten en provincie met'duur-
zaam veilig'in de weer. Tientallen
miljoenen euro's zijn gestoken in
het veiliger maken van gevaarlijke
bochten en kruisingen. Overal lig-
gen rotondes en dren-rpels. de s

Veel ouderen ondervoed
Food4youkomt eraan. In de aan-
Ioop naar dít meerdaagse kennffisti-
ual ouer gezond en lekker eten biedt
de Gelderlqnder wekeliiks een door-
kíjkje naar de stand uan zaken uan
de (Wageníngse) wetenschap op het
sníjulak uan gezondheíd en uoeding.

oedingsonderzoeker
Gertrude Zeinstra is vo-
rig jaar gepromoveerd
op hoe het eten van

groente en fruit bij kinderen te sti-
muleren. Ze werkt momenteel bii
Wageningen UR (onderdeel Food
& Biobased Research) aan twee
grote projecten: een Europees pro-
ject naar eetgewoonten van jonge
kinderen en project Mooie maal-
tíjd ín de zorg waarbij ouderen in
zorginstellingen centraal staan.
Laatstgenoémd project - onder-
steund door de ministeries van
VWS en ELI - heeft tot doel het
optimaliseren van de maaltijdbele-
ving van bewoners van zorginstel-
lingen, oftewel ervoor zorgen dat
eten en drinken eeh plezierige acti-
viteit is. De achterliggende gedach-
te is dat dit ongewenst gewichts-
verlies bij ouderen kan tegengaan
en de gezondheid ten goede komt.
Ook wordt gekeken of minder
eten verloren gaat.
.Ondervoeding komt nog steeds
veel voor", vertelt Zeinstra. ,Van al-
le ouderen in Nederland is zo pro-
cent ondervoed en 5o pÍocent
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e kunt van alles van hem vin-
den, maar Theo Buijs is toch
vooral iemand met realiteits-
zin. ,,Alles draait om
veiligheid, daarom controle-

ren we.".Maar ook ,,Als ergens
meer dan de helft van de passeren-
de voertuigen geflitst wordg is er
iets niet goed met de weg zelf." De
chef van het verkeershandhavings-
tearn bij de politie Gelderland-Mid'
den licht toe.
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