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n- Het winkelende publiek kon met
de telefoon al de looproute in de
supermarkt bepalen, de voordeligste aanbiedingen vinden én
checken wat een potentiële aankoop precies voor de weegschaalambities betekent.
Superhandig allemaal. Maar wie
neemt nou de moeite om in de
winkel met zijn mobieltje alle producten te scannen? Een voor de
hand liggende kanttekening, zegt
Frits Kremer, auteur van Het Boodschappenbolwerk, een boek over
de verduurzaming van supermarkten. "Ook van deze app zal slechts
een beperkte groep gebruikmaken."
Ook inderdaad. De andere min of
meer bekende apps, de Boodschapp en de Supermarkt+, zijn
niet meer dan een keer of wo.ooo
gedownload. Het aantal actieve gebruikers is nog een stuk lager. Een
snelle rekensom leert dat minder
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Prm ae~Graarr van Lao nu, ontwikkelaar van de Boodschapp, erkent dat het niet meevalt om echt
iets voor elkaar te krijgen. "Producenten kijken vooral naar wat wettelijk mag. De vraag of het duurzaam is wat ze doen, is minder belangrijk."
Varkens in Nood is er echter van
overtuigd dat de SuperWijzer veranderingen in gang zet. "Mensen
zullen verbaasd zijn over de score
van sommige producten", zegt directeur Hans Baaij. "Dat zal tot vragen leiden waarom iets gemaakt
wordt zoals het gemaakt wordt."
Ook gaat Varkens in Nood de informatie die het verzamelde bij de
totstandkoming van de Superwijzer 'zeker' benutten in campagnes.
..We kunnen nu vergelijkingen maken tussen supermarkten."
Een effectief middel, stelt Kremer.
"Kijk maar naar de plotkipcampagne van Wakker Dier. Bedrijven
zijn daar gevoelig voor."

'Dit helpt

de consument bewu

"Wat goed lijkt, is
niet altijd goed", zegt Hans Baaij,
directeur van Varkens in Nood.
"Neem biologisch vlees. Als je dat
koopt, verwacht je dat je een goede keuze maakt, omdat het diervriendelijk geproduceerd wordt.
Maar het kan goed zijn dat de pro·
ductie tegelijk heel slecht voor het
milieu is, zonder dat je het weet."
Daarom ontwikkelde Varkens in
Nood samen met Greenpeace de
SuperWijzer, vanaf deze week gratis te downloaden voor iPhone en
Android.
De consument kan met deze app
de dier- el! milieuvriendelijkheid
DEN BOSCH -

van 2o.ooo producten uit 31 supermarkten beoordelen.
De scores van de SuperWijzer kunnen weleens ontluisterend uitpak-

'Biologisch vlees blijk~
· soms helemaal niet goed
te zijn voor het milieu'
ken voor de consument die denkt
goed bezig te zijn. Zo scoort descharrelkip van Alben Heijn een
schamele 3+. De productie van dit

vlees is (volgens Greenpeace en
Varkens in Nood) weliswaar diervriendelijker, maar veroorzaakt tegelijk veel milieuschade.
Vlees van dieren die in eerste instantie voor hun melk ofhun eieren gehouden worden, scoort daarentegen goed. Dit komt omdat de
milieubelasting verdeeld kan worden over een grote hoeveelheid
producten. Zo kan het gebeuren
dat de Mexicaanse kipburger van
Albert Heijn, gemaakt van het
vlees van legbatterijkippen, toch
een 7,5 scoort. En dus, alles bij elkaar, beter voor het milieu is dan
het meeste biovlees.
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zE, beter bekend van hoofdlocatie de invoering van de eigen bijdrage
De Grote Beek in Eindhoven, in wel intensief contact met onder
een toelichting op het jaarverslag meer gemeenten. Verbugt en Vossen wijzen erop dat circa zeventig .
EINDHOVEN - De invoering van een over 2011.
eigen bijdrage van tweehonderd De maatregel, die per 1 januari dit procent van de cliënten die een eieuro per jaar voor psychiatrische jaar inging, levert volgens beide be- gen bijdrage moeten betalen een
hulp leidt tot een stevige vraaguit- stuurders per saldo geen besparing laag inkomen hebben:
val die kan oplopen tot zestig pro- op, maar kost de samenleving al- Na de val van het kabinet-Rutte ·
cent voor forensische hulp. Dat be- leen maar extra geld. "Als mensen hebben de regeringspartijen VVD
treft onder meer nazorg voor men- zorg mijden, leidt dat tot meer risi- en CDA, in samenspraak met D66,
sen die zijn veroordeeld wegens co's in de maatschappij", aldus Ver- ·GroenLinks en ChristenUnie (de
Kunduz-coalitie), een aantal bezuiseksuele vergrijpen, zoals incest, of bugt.
l_miselijk geweld. De zorguitval be- Toch gaat de GGzE de eigen bijdra- nigingen teruggedraaid. Of dat ook
draagt na de eerste vier maanden ge niet zelf betalen, zoals GGZ-in- betekent dat de eigen bijdrage in
van dit jaar al tien procent en stelling Souman in Rotterdam de- de geestelijke gezondheidszorg
loopt in de loop van het jaar waar- ze week besloot. "Als zorginstellin- wordt afgeschaft, is echter nog niet
schijnlijk nog verder op.
gen dit gaan oplossen, dan ver- duidelijk. Wel is er in de 1\veede
Dat zeggen Joep Verbugt en Ma- bloem je het maatschappelijk pro- Kamer sprake van groeiend verzet
rie-Louise Vossen. Zij vormen sa- bleem", stelt bestuurder Vossen. tegen de maatregel, ingevoerd onmen de raad van bestuur van GG- GGzE heeft over de gevolgen van der verantwoordelijkheid van
door Arnold Mandemaker
e-mail: a.mandemaker@ed.nl·
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VVD-minister Edith Schippers
van Volksgezondheid. Haar partijgenoot Fred Teeven, staatssecretaris van Justitie, heeft eerder al gezegd dat een bezuiniging bij VWS
niet mag leiden tot meer uitgaven
voor inzet van politie en justitie.
Het jaar 2011 was voor GGzE, ondanks een door de overheid opgelegde bezuiniging van zeven procent, financieel gezien goed. De
omzet ging naar 163 miljoen euro,
een groei van vier procent vergeleken met 2010. De vraag naar geestelijke zorg neemt nog altijd toe.
Op dit moment maken goo.ooo
Nederlanders daar gebruik van.
GGzE heeft jaarlijks met 16.ooo
cliënten contact. Daarvan verblijven er een kleine zevenhonderd

op het terrein, voor kortere aflangere tijd. ·
Een eenmalige meevaller in 2011
betrof de 'afkoop' van een oude lening van de overheid van u miljoen euro. Verder werd 3,7 miljoen
winst behaald op de reguliere bedrijfsvoering. ·
GGzE is bezig met nieuwbouw en
renovatie. Dit najaar gaat de afdeling 'high care' open, waar ernstig
verwarde cliënten die een gevaar
vormen voor zichzelf en hun omgeving tot rust kunnen komen. Zij
worden nu nog in een separeerruimte geplaatst. Dat blijkt voor
veel cliënten een traumatische ervaring. Philipsen de TUl e gaan de
ruimtes voorzien van rustgevende
verlichting en inrichting.

