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‘Filet americain
eet ik niet, maar
niet omdat je er
blind van kunt
worden’

Een kookboek dat je misschien niet aan
iemand moet geven die doodsbang is
voor ziektekiemen in zijn eten. Dat is ‘De
dood in de pot’, het geesteskind van de
Wageningse levensmiddelenmicrobioloog
dr. Rijkelt Beumer en Florine Boucher,
culinair journalist van NRC Handelsblad. 

‘Het boekje is een verzameling van zestig
recepten’, zegt Beumer. ‘Die recepten zijn
van Florine. Ik heb ze voorzien van micro-
biologisch commentaar.’ En wat voor com-
mentaar. Bij het recept voor dolma’s of ge-
vulde druivenbladeren staat Beumer bij-
voorbeeld even stil bij de risico’s van de in
zout water bewaarde druivenbladeren. In
een zout milieu kunnen gevaarlijke bacte-
riën weliswaar niet goed groeien, maar
niet getreurd: schimmels kunnen dat wel. 
In op zout bewaarde snijbonen heeft Beu-
mer in elk geval schimmels welig zien tie-
ren. ‘De vraag is of de schimmels dan ook
mycotoxines hebben geproduceerd’,
schrijft de microbioloog. ‘Krijg je die gif-
stoffen binnen, dan ga je meestal niet di-
rect dood. Maar op de lange termijn krijg
je bij verschillende organen wat onge-
wenste nieuwvormingen (kanker).’ 
Beumer en journalist Boucher kennen el-
kaar al een jaar of zeven. Boucher, die in
NRC Handelsblad recepten bespreekt,
mailde de microbioloog wel eens als haar
lezers haar vragen stelden over de risico’s
van rauw vlees of zelfgemaakte mayonai-
se met rauwe eieren. Daaruit groeide een
samenwerking. ‘Toen ik genoeg ADV-da-
gen had opgespaard om met een soort
sabbatical te gaan stelde ik Florine voor
om een boekje te maken’, zegt Beumer.
‘Het heeft uiteindelijk veel meer voeten in
de aarde gehad dan we dachten, maar
het boek ligt nu in de winkels.’
In De dood in de pot laat Beumer zien dat
microbiologische gevaren kunnen ontstaan
op manieren waar je als leek niet bij stil-
staat. In tien procent van de Nederlandse
staafmixers vind je bijvoorbeeld de ziekte-
verwekker Bacillus cereus in voldoende
grote aantallen om levensmiddelen te be-

smetten. Ander voorbeeld: als je soep
hebt gekookt is die steriel – maar zeef je
hem, dan komen er waarschijnlijk via de
zeef alsnog ziektekiemen in. Hetzelfde
kan gebeuren met verse peterselie. Daar-
op wemelt het van de bacteriën. ‘Als je de
kruiden in de hete soep even doorroert is
het probleem opgelost’, zegt Beumer. ‘De
hitte doodt de bacteriën. Laat je ze boven-
op de soep liggen, tja, dan krijg je mis-
schien een probleem. Zeker als je die soep
langzaam laat afkoelen en lang bewaart.’ 
Aan de andere kant is De dood in de pot
geen boek dat de lezer de stuipen op het
lijf jaagt. ‘Ziekmakende micro-organismen
en eten horen bij elkaar’, zegt Beumer.
‘We zijn alleen vergeten hoe we ermee

moeten omgaan. Ons boekje is bedoeld
om die kennis weer terug te brengen,
maar dan wel zonder opgeheven vinger-
tje. Ik vind het prima als mensen zelf
mayonaise maken van rauwe eitjes. Da’s
veel lekkerder. Als ze het er maar eerlijk
bij zeggen als je bij ze gaat eten.’ 
Zelf eet Rijkelt Beumer alles. ‘Behalve fi-
let americain. Elk jaar worden een paar
honderd mensen in Nederland blind door
het eten van rauw vlees dat besmet is
met parasieten als Trichinella spiralis.
Maar dat is niet de reden dat ik filet ame-
ricain liever mijd. Ik vind het gewoon niet
lekker. Het is net of je op je tandvlees zit
te kauwen.’ / WK

De overheid investeert de komende
jaren flink in de opwekking van minder
milieubelastende energie. Een oppepper
voor de productie van biogas uit mest en
gewasresten, lijkt het. Maar deze
energieproductie is niet per definitie
gunstig voor het klimaat, stelt Alterra.

Covergisting is de gecombineerde vergis-
ting van mest en een grondstof als maïs,
bermgras of gewasresten. Het biogas dat
hierbij vrijkomt wordt door verbranding
omgezet in elektriciteit. Omdat covergis-
ting minder CO2-uitstoot oplevert, trekt
het kabinet ruim 450 miljoen euro uit om
ondernemers te stimuleren meer bio-
energie op te wekken. 
De focus van subsidieregelingen op al-

leen energieproductie is echter niet gun-
stig voor de gewenste afname van broei-
kasgassen in de atmosfeer, blijkt uit stu-
die van Alterra. Onderzoekers vergeleken
de energieproductie en de uitstoot van
broeikasgassen bij verschillende verhou-
dingen van de grondstoffen mest en
maïs. 
Het gebruik van honderd procent maïs le-
vert de meeste energie op. Iedere toevoe-
ging van mest vermindert de energiepro-
ductie. Maar tegenover een maximale
hoeveelheid energie staat dat er meer
methaan weglekt en lachgas vrijkomt dan
wanneer ook mest wordt vergist. Daar-
door is covergisting niet per definitie kli-
maatneutraal, volgens onderzoeker Peter
Kuikman. ‘Een maximale energieproduc-

tie met vergisting van maïs betekent dat
de winst van minder CO2-uitstoot deels
verloren gaat aan emissie van andere
broeikasgassen.’ Met alleen mest als
grondstof wordt zelfs de minste hoeveel-
heid broeikasgassen uitgestoten. 
Door de aandacht van de overheid voor
een maximale productie van duurzame
energie is vergisting van mest echter min-
der aantrekkelijk voor boeren, zegt Kuik-
man. Voor het klimaat zou het volgens de
onderzoekers beter zijn als de overheid
breder zou kijken dan alleen naar de hoe-
veelheid geproduceerde energie. In subsi-
dieregelingen zou ook het verdere gebruik
van restproducten zoals warmte en de
vermeden uitstoot van broeikasgassen
betrokken moeten worden. / LH

COVERGISTING NIET PER SE KLIMAATNEUTRAAL

Gezondheidsvoorlichters hebben hun
hoop gevestigd op computerprogramma’s
en websites die mensen vertellen hoe ze
gezonder moet eten en leven. Of die
elektronische en interactieve varianten
van het Postbus 51-spotje ook echt
werken, is nog niet bekend. Maar het
onderzoek van een Wageningse
promovendus belooft weinig goeds. 

Ir. Andrea Werkman stuurde tweehonderd
proefpersonen cd-roms toe. Daarop ston-
den programma’s die de deelnemers op
maat gemaakt advies gaven over de inna-
me van vet, de grootte van de porties en
beweging. De programma’s genereerden
het advies op basis van persoonlijke gege-
vens die de deelnemers zelf moesten in-
voeren, zoals hun lichaamsgewicht, voe-
dingsgewoonten en lichaamsbeweging. 
‘In totaal deden ruim vierhonderd men-
sen aan het onderzoek mee’, vertelt Werk-
man, die tijdens haar onderzoek was ver-
bonden aan de afdeling Humane voeding.
‘De ene helft kreeg cd-roms en andere in-
formatie toegestuurd, de andere helft al-
leen nieuwsbrieven. Alle vierhonderd
deelnemers waren net gepensioneerd.
We gingen ervan uit dat in die groep het
stoppen met werken leidt tot gewichtstoe-
name en toename van buikvet. We wilden
weten of de programma’s dat konden te-
gengaan.’ 
Maar tegen de verwachting in werden de
ouderen juist lichter, en beide groepen
verloren evenveel gewicht. ‘De helft van
de mensen die ons pakket hadden ont-
vangen had de cd-rom niet gebruikt’, zegt
Werkman. ‘De andere helft wel. We zagen
echter geen verschil tussen de deelne-
mers die het computerprogramma wel ge-
bruikten en de deelnemers die dat niet
hebben gedaan.’ 
Ondanks de teleurstellende resultaten wil
Werkman niet concluderen dat interactie-
ve, digitale voorlichting gewoon niet
werkt. ‘Uit de literatuur blijkt dat deze be-
nadering soms ook wel werkt. Misschien
moeten we meer kijken naar de manier
waarop we in dit soort programma’s men-
sen toespreken. Misschien ervaren de
mensen de manier waarop we het nu
doen als belerend.’ / WK

Andrea Werkman promoveert op 
28 november bij prof. Evert Schouten,
hoogleraar Epidemiologie en preventie,
en prof. Frans Kok, hoogleraar Voeding
en gezondheid.
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