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Dr. Bibian van der Voorn

“Qu’ils mangent
de la brioche!”
Deze woorden zou koningin Marie-Antoinette in de 18e eeuw
hebben uitgesproken toen het hongerige volk voor de poorten
van Versailles stond. Het betekent: “Laat ze brioche (zoet witbrood) eten”. De woorden staan nog steeds symbool voor hoe
de elite de aansluiting kwijtraakt met een groot deel van de
bevolking.
Tegenwoordig horen we vaak: “Laat ze planten eten”. Want
dat zou duurzamer zijn. Maar ook die woorden laten een diepe
kloof zien tussen de beleidsmakers en de bevolking. In mijn
ogen is het een ongenuanceerde en elitaire uitspraak. Het houdt
op geen enkele manier rekening met grote kwetsbare groepen
in onze samenleving. En die kwetsbare groepen - de zogenoemde YOPI’s – hebben juist aandacht nodig. YOPI staat
voor Young, Old, Pregnant en Immuno-Compromised. Kleine
kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en degenen die kampen met ziekte: ze hebben allemaal speciale behoeften als
het om voeding gaat. Zij kunnen het slachtoffer worden van
ondoordachte adviezen.

	‘We moeten mensen met obesitas niet met een vinger
nawijzen. Obesitas is een ziekte.’

Een overgroot deel van de YOPI’s heeft ook nog eens te maken
met een lager inkomen. Uit berekeningen in het artikel over
duurzamer en gezonder eten (pagina 30) blijkt
dat eten volgens de Schijf van Vijf al 20%
duurder is dan wat we nu gemiddeld
eten volgens de VCP. Een voedings
patroon met meer plantaardige en
minder dierlijke producten is nog
duurder. Daarom moeten adviezen
over gezonde en duurzame voeding niet alleen goed onderbouwd,
maar ook goed doordacht zijn.
Mijn advies: denk aan de YOPI’s!
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