Een gezonde geest voor een
gezond lichaam
Reflectie
sen. En mensen die zich goed voelen, doen
het op alle vlakken beter.
Uit Engels onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat
mannen en vrouwen met een grote sense of
coherence minder roken, vaker sporten en
meer fruit, groeten en voedingsvezels eten
dan mensen die minder stevig in hun schoenen staan en zich minder sociaal gesteund
voelen. Dat effect was onafhankelijk van sociale klasse en opleidingsniveau. Andere studies
laten zien dat mensen met een hoge sense
of coherence minder vaak lijden aan hart- en
vaatziekten en minder psychische problemen
hebben.
De salutogene kijk op gezondheid biedt kansen om anders om te gaan met gezond eten.
Traditionele aanpak van gezonde voeding richt
zich op het vermijden van ziekten, zoals diabetes, kanker en hart- en vaatziekten. Ook is
de voorlichting sterk gericht op individuen.
Terwijl eten bij uitstek een sociaal gebeuren
is. Mensen weten wel wat gezond is, maar
handelen er lang niet altijd naar. Dat heeft alles
met die context te maken. Sla maar eens af
als iemand je een traktatie aanbiedt. Iemand
die echt gezond wil eten wordt al snel als freak
gezien, en bijna niemand wil een freak zijn.’

Laura Bouwman: ‘Vraag buurtbewoners eens hoe ze zelf graag aan hun gezondheid zouden willen werken.’

Het thema van het Food4you festival van 2011 is ‘Good food, better mood’. ‘Ik leg
op het openingssymposium uit dat het andersom moet zijn: ‘Good mood, better food’.
Begin bij het goede humeur, dan komt het gezonde dieet vanzelf.’
Laura Bouwman, universitair docent
Gezondheid en maatschappij aan Wageningen
University:
‘Gezond zijn is wat anders dan niet ziek zijn.
Sommige mensen met een chronische ziekte
of een andere beperking kunnen zich heel
goed voelen, terwijl mensen waar fysiologisch
niets mis mee is, zich slecht kunnen voelen.
Medisch socioloog Aaron Antonovski introduceerde daarom in de jaren tachtig het begrip
salutogenese. In plaats van het bestrijden van

ziekten wil hij juist zoeken naar de bronnen
van gezondheid.
Een belangrijke bron voor gezondheid noemt
hij sense of coherence. Een grote sense of
coherence houdt in dat je evenwichtig bent,
dat je goed om kunt gaan met stress en met
problemen. Dat kan door externe factoren
als een sociale omgeving die steun biedt,
of interne factoren zoals zelfvertrouwen en
kennis. Mensen die het gevoel hebben dat ze
greep op hun leven hebben, vinden zichzelf
vaker gezond dan mensen die dat gevoel mis-
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Meedenken
‘De trend is om gezond eten steeds meer
een zaak van de industrie en deskundigen te
maken. Het Voedingsbureau denkt voor je, de
industrie maakt fruit in een flesje, overal staan
logootjes op met de gezonde keuze. Gezond
eten wordt daarmee steeds minder een zaak
van je eigen keuzes. Het lijkt me goed om het
ook eens anders te proberen. Laat gezondheidsprofessionals nu eens niet voorschrijven
wat je moet eten, maar laat mensen zelf
meedenken.
Ik zou graag zien dat een deel van het budget
voor voedingsvoorlichting wordt besteed aan
een project om die gedachte eens toe te passen. Ga naar een wijk en vraag de mensen
daar hoe ze zelf graag zouden willen werken
aan hun gezondheid. De een zal een buurttuin
willen, de ander regelmatig een gezamenlijke
maaltijd of een bezoek van een kok die laat
zien hoe je gezond kookt.
Ik denk niet dat je bang hoeft te zijn dat het
geld wordt verkwist aan barbecues met veel
bier. Iedereen wil een goed leven leiden. Door
mensen zelf de verantwoordelijkheid te geven,
zullen ze zich beter gaan voelen en zich gezonder gaan gedragen.’

