
"Bij twijfel niet inhalen", is een welbekend
spreekwoord. Nou, zo zie ik dat met koemelk.
Er is zoveel tegenstrijdige informatie te vinden
en aan de andere kant de onthutsende cijfers
over botontkalking en melkconsumptie dat
ik graag het advies opvolg van Willet. Niet te
veel zuivelconsumptie. Mijn advies daar
naast is veeI verse groenten en fruit en een
voldoende portie bewegen.

we hebben melk niet nodig voor onze calcium

Willett zette ook vraagtekens bij het advies
van het Voedingscentrum, dat de consumptie
van drie tot vier glazen melk of melkproducten
per dag adviseert. Hij pleit voor meer onder
zoek naar de nadelen en voordelen van melk
consumptie. In afwachting van de uitkomst
van dit onderzoek bestempelt hij twee glazen
melk of melkproducten per dag al als veeI.
Kortom, er zijn wei vraagtekens te zetten bij
onze melkconsumptie en we kunnen nu in
ieder geval niet meer zeggen dat melk goed
voor elk is. Het grootste deel van de wereld- Tip van de maand: Wil je goede botten? Ga
bevolking drinkt trouwens helemaal geen melk dan regelmatig bewegen. Oit zorgt, naast
en ze hebben echt niet allemaal slechte bot- voldoende vers fruit en groente, voor sterkere
ten. Conclusie op basis van deze informatie: botten.

Is melk dan per definitie slecht? Oat is een
lastige vraag, daar er ook onderzoeken zijn
die aantonen dat melk een positief effect
heeft op een aantal ziektes. Er zijn echter ook
heel wat onderzoeken die aantonen dat melk
niet gezond is en ziektes veroorzaakt en zelfs
verergert. Feit is wei dat de mens in basis
intolerant is tegen koemelk, dat het zwaar te
verteren is, veel zwaarder dan geitenmelk bij
voorbeeld en dat we totaal doorgeschoten zijn
in de consumptie ervan. In mijn praktijk zie ik
een toenemend aantal kinderen met allergie
en intolerantie klachten op melk. Oenkniet
aileen aan buik-, en diarree klachten maar ook
aan huid/eczeem, astma, hoofdpijn, slecht
slapen etc ..

huishouding. We kunnen onze calcium beter
halen uit groenten en fruit, denk maar aan
bladgroente en bijvoorbeeld bananen. Enwat
heel erg belangrijk is, is het voldoende bewe
gen ten behoeve van sterkere botten. We be
wegen namelijk veeI te weinig. In mijn vorige
column heb ik het nog gezegd, minimaal elke
dag een half uur intensief bewegen. Wie van u
doet dat iedere dag?In Nederland is er sprake van het hoogste

percentage botontkalking en tegelijk ook het
hoogste percentage zuivelconsumptie van de
hele wereld. Hebben die feiten mogelijk een
verband met elkaar?
Walter Willett, voedingsepidemioloog en
hoogleraar aan Harvard University, liet on
langs een onderzoek zien waaruit blijkt dat
in landen met een calciumrijk dieet mensen
relatief vaker botten breken. Mensen die veel
melk drinken, zouden volgens Willett, meer
kans lopen op bepaalde typen kanker,waar
onder prostaatkanker. Hij signaleert ook dat
mensen die veel melk drinken langer worden
dan anderen en dat langere mensen weer
grotere risico's dan anderen lopen op onder
meer borst,- en eierstokkanker.

Waar wil jij dat An-Akh een keer over
schrijft? Mail je suggestie naar
gezonde-teut@haantjedevoorste.info

Tja, er zal geen mens zijn, die gaat ontken
nen dat er calcium in melk zit. We mogen ons
zelf aileen wei een aantal vragen stellen. Ten
eerste, waarom drinkt de mens in volwassen
staat nog baby voeding? Tentweede waarom
dan ook nog babyvoeding dat bedoeld is voor
kalfjes? En hoe kan het dat er in een land als
Japan, waar de laagste melkconsumptie is
van de hele wereld, ook het laagste percen
tage botontkalking is?

Ook deze maand werden onderwer
pen aangedragen waar ik een keuze
uit kon maken om een artikel over
te schrijven. Mijn keus viel op de

volgende vraag: waarom het zo is in
Nederland dat er een stijgende lijn
is van Osteoporose (lees botontkal

king) en dat terwijl de schappen in de
supermarkt vol staan met zuivel en

dat we daarnaast geleerd hebben dat
melk goed is voor onze botten?
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