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  van overge-
wicht in de westerse samenleving

neemt steeds meer toe. Nederland is
hierop geen uitzondering, want ook
hier heeft ongeveer de helft van de
volwassen bevolking overgewicht en
10 procent daarvan ernstig overge-
wicht. De voedingsmiddelenindustrie

springt hierop in door steeds meer
light- en dieetproducten (zoals 
shakes en maaltijdrepen) op de
markt te brengen. Het doel van deze
producten is om een lagere energie-
inname te bewerkstelligen en daar-
mee bij te dragen aan gewichtsbe-
heersing. Behalve dat de dieetproduc-
ten relatief weinig energie moeten
leveren, is het ook belangrijk dat de
producten de eetlust remmen.
Tenslotte is het niet de bedoeling dat
de consument de hele dag honger
heeft en daardoor meer gaat eten. De
verzadigende capaciteit van deze pro-
ducten is daarom erg belangrijk. Om
producten te kunnen ontwikkelen die
de eetlust effectief onderdrukken, is
inzicht nodig in het mechanisme van
voedselinnameregulatie. In dit artikel
zullen enkele darmhormonen wor-
den besproken die betrokken zijn bij

de regulatie van voedselinname en
verzadiging.

Voedselinname    Normaal gespro-
ken eten mensen totdat ze comforta-
bel vol zijn. Dit noemen we de verza-
diging-binnen-een-maaltijd (in het
Engels ‘satiation’). Direct na de maal-
tijd is de behoefte om te eten klein,
maar met het verstrijken van de tijd
neemt de behoefte om te eten weer
toe. De tussen-maaltijd-verzadiging
(in het Engels ‘satiety’) neemt dan af
en het hongergevoel (eetlust) neemt
weer toe. Eetlust, de interne drijfveer
voor het zoeken naar, kiezen en con-
sumeren van voedsel, kan bij mensen
op een paar manieren worden geme-
ten. Ten eerste kan eetlust worden
vastgesteld door middel van vragen-
lijsten. Ook kan eetlust indirect wor-
den gemeten door het meten van vrij-
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Voeding en de darm

willige voedselinname tijdens een
maaltijd.

Zowel interne (fysiologische) signa-
len als externe omgevingsfactoren
bepalen het moment waarop wordt
begonnen met een maaltijd. In het
maagdarmkanaal worden hormonen

afgescheiden die de eetlust beïnvloe-
den. Er zijn darmhormonen die zijn
betrokken bij verzadiging tussen twee
maaltijden en darmhormonen die
zijn betrokken bij de verzadiging bin-
nen een maaltijd.

Darmhormonen    Wanneer voed-
sel het maagdarmkanaal bereikt, wor-
den verscheidene hormonen met ver-
schillende functies afgescheiden in het
bloed. Voorbeelden van darmhormo-
nen die zijn betrokken bij maaltijd-
beëindiging zijn: glucagon-like pepti-
de 1 (GLP-1) en cholecystokinine

(CCK). Voorbeelden van darmhor-
monen die zijn betrokken bij verzadi-
ging tussen twee maaltijden zijn:
ghreline, peptide YY (PYY), glucose-
dependent insulinotropic polypeptide
(GIP), pancreatic polypeptide (PP) en
enterostatine.

Binnen-maaltijd-verzadiging
Uitrekking van de maag bepaalt voor
een belangrijk deel wanneer iemand
stopt met een maaltijd. Het gewicht
en het volume van de maaltijd heb-
ben namelijk een grotere invloed op
de grootte van een maaltijd dan de
hoeveelheid energie die de maaltijd
bevat. Er lijkt een directe omgekeerde
relatie te zijn tussen uitrekking van de
maag en eetlust. Dus hoe groter de
uitrekking van de maag, des te min-
der eetlust.

Het verzadigende effect van GLP-1
en CCK wordt voornamelijk veroor-
zaakt door de snelheid waarmee de
nutriënten van de maag naar de dar-
men stromen te vertragen. Zo zorgen
beide hormonen ervoor dat de influx
van nutriënten in de darm geleidelijk
verloopt. Doordat GLP-1 en CCK de

maagledigingssnelheid vertragen,
wordt de uitrekking van de maag ver-
groot en neemt de eetlust af. Een
volle maag is zelfs een vereiste voor
het verzadigende effect van CCK.

Glucagon-like peptide 1    GLP-1
wordt voornamelijk in het ileum
(laatste deel van de dunne darm)
geproduceerd. Afgifte van dit hor-
moon wordt gestimuleerd door aan-
wezigheid van koolhydraten en vetten
in dit deel van de darm. GLP-1 is een
zogenoemd incretinehormoon. Dit
betekent dat het insulineafgifte in de
pancreas stimuleert en zo bijdraagt
aan het verlagen van de bloedglucose-
concentraties na koolhydraatinname.
Ook speelt GLP-1 een belangrijke rol
bij de regulatie van de doorstroming
van nutriënten van de maag naar de
dunne darm. GLP-1 vertraagt de
maagledigingssnelheid door de bewe-
gelijkheid (aantal contracties) van de
maag en de darm na voedselinname
te verminderen. De maag rekt hier-
door meer uit, waardoor je een voller
gevoel krijgt en stopt met eten.

Verscheidene studies hebben laten
zien dat intraveneuze toediening van
GLP-1 ervoor zorgt dat mensen
gemiddeld ongeveer 12 procent min-
der energie innemen tijdens de daar-
opvolgende maaltijd. Doordat GLP-1
erg snel wordt afgebroken door enzy-
men, zijn de effecten van GLP-1 op
maaltijdgrootte en eetlust kortdu-
rend.

Cholecystokinine    CCK is het
darmhormoon dat in relatie tot eet-
lust het meest is onderzocht. CCK
wordt in het duodenum (eerste deel
van de dunne darm) afgescheiden bij
aanwezigheid van vet (langeketenvet-
zuren) of eiwit (aminozuren). Ook
CCK lijkt de eetlust te remmen door
de maagledigingssnelheid te vertra-
gen.

Verscheidene studies hebben laten
zien dat intraveneuze toediening van
(exogeen) CCK ervoor zorgt dat
mensen gemiddeld ongeveer 23 pro-
cent minder energie innemen tijdens
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de daaropvolgende maaltijd. Dit effect
is afhankelijk van de dosis CCK.
Voorwaarde voor het eetlustremmen-
de effect van CCK is dat de maag vol
is. Ook endogeen geproduceerd CCK
werkt verzadigend. Toediening van
loxiglumide, een stof die de CCK-
receptor blokkeert, heeft aangetoond
dat CCK verantwoordelijk is voor het
verzadigende effect van vetten.

Tussen-maaltijd-verzadiging
Ghreline    Ghreline wordt voorna-
melijk geproduceerd in de maag,
maar wordt ook geproduceerd in
andere weefsels en in andere delen
van het maagdarmkanaal. Ghreline is
een van de weinige peptiden die
voedselinname stimuleren.
Intraveneuze toediening van ghreline
leidt namelijk tot een toename in
energie-inname van gemiddeld 28
procent. Inname van een maaltijd
leidt tot een daling van de ghreline-
concentratie. Na verloop van tijd
stijgt de ghrelineconcentratie weer
totdat wordt begonnen met de vol-
gende maaltijd. Dit dagelijkse patroon
van ghrelineafgifte komt sterk over-
een met het patroon van eetlust. Er
zijn nog maar weinig studies uitge-
voerd waarbij de effecten van de ver-
schillende macronutriënten op de
ghrelineafgifte werden onderzocht.
Wel is bekend dat onderdrukking van
de ghrelinesecretie na een maaltijd
afhankelijk is van de energie-inname
en dat consumptie van koolhydraten
leidt tot de sterkste afname in ghreli-
nesecretie. Inname van vetten leidt tot
een minder sterke afname in ghreli-
neconcentraties en water heeft hele-
maal geen effect. In een dierstudie is
aangetoond dat nutriënten eerst de
maag moeten zijn gepasseerd voordat
ghrelineconcentraties dalen en dat
uitrekking van de maag geen invloed
heeft op de ghrelineafgifte.

Peptide YY    PYY wordt voorname-
lijk afgescheiden in het colon (dikke
darm) na inname van zowel koolhy-
draten, eiwitten als vetten, maar niet
na een even grote hoeveelheid water

of vetvervangers. Er is nog niet veel
onderzoek verricht naar de relatie
tussen PYY en eetlust in de mens,
maar de eerste studies lijken veelbelo-
vend. Een studie waarbij PYY intrave-
neus werd toegediend, leidde name-
lijk tot een afname in voedselinname
tijdens de lunch van gemiddeld 30
procent in energie en onderdrukte de
voedselinname gedurende 24 uur.

Pancreatic polypeptide    PP is een
hormoon dat wordt geproduceerd in
de pancreas. Na een maaltijd neemt
de PP-concentratie proportioneel met
de energie-inname toe. De PP-con-
centraties blijven tot zes uur na de
maaltijd verhoogd. Een recente studie
heeft laten zien dat intraveneuze toe-
diening van PP zowel de eetlust als
energie-inname reduceert. Twee uur
na de toediening van PP was de ener-
gie-inname tijdens de lunch afgeno-
men met gemiddeld 22 procent. De
effecten van PP waren gedurende 24
uur na de infusie nog waarneembaar.
De energie-inname gedurende 24 uur
na PP-toediening was namelijk met
gemiddeld 25 procent verlaagd.

Glucose-dependent insulinotropic
polypeptide    GIP, gastric inhibitory
polypeptide, wordt in het duodenum
afgescheiden na consumptie van een
maaltijd. De hoeveelheid GIP die in
de bloedbaan komt, is voornamelijk
afhankelijk van de hoeveelheid gluco-
se die is ingenomen, maar wordt ook
gedeeltelijk bepaald door de vetinna-
me. GIP is, net zoals GLP-1, een
incretinehormoon, omdat het insuli-
neafgifte van de pancreas stimuleert
en daardoor de glucoseopname in de
weefsels stimuleert. Bij inname van
een maaltijd die ook vet bevat, stimu-
leert GIP ook indirect de opslag van
vet via de afgifte van insuline. Slechts
een paar humane studies hebben
gekeken naar de rol van GIP bij de
regulatie van eetlust. Hoewel in één
studie wel een relatie werd gevonden
tussen de GIP-respons na een maal-
tijd en energie-inname tijdens een
maaltijd drie uur later, werd dit niet

bevestigd in een andere studie. Er zijn
momenteel dus nog geen aanwijzin-
gen dat GIP een belangrijke rol speelt
bij de regulatie van eetlust in de
mens.

Enterostatine    Enterostatine is een
peptide dat wordt geproduceerd in de
pancreas, de maag en het duodenum.
Data gebaseerd op dierstudies sugge-
reren dat enterostatine betrokken is
bij de regulatie van vetinname. Het
zou de vetinname verlagen. Er zijn in
totaal drie studies uitgevoerd waarbij
werd gekeken naar de effecten van
enterostatine op de eetlust en voed-
selinname in de mens, maar zowel
orale als intraveneuze toediening van
enterostatine lijkt geen effect te heb-
ben op de voedselinname.

Conclusies    Voedselinname is het
gevolg van een complexe interactie
tussen externe en interne factoren en
de regulatie ervan vindt plaats op ver-
schillende niveaus. Hormonen gepro-
duceerd in het maagdarmkanaal
maken maar een relatief klein onder-
deel uit van dit systeem, maar zijn wel
erg belangrijk vanwege hun effecten
op verzadiging. Te meer omdat de
afgifte van deze darmhormonen veel-
al afhankelijk is van het type macro-

nutriënt dat is geconsumeerd. Als we
meer weten over de invloed van ver-
schillende voedingsstoffen op de
regulatie van deze darmhormonen,
biedt dit de mogelijkheid om met de
samenstelling van voedingsmidde-
len de afgifte van deze hormo-
nen te beïnvloeden.
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