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   geest in een 
gezond lichaam huist, werd al door

de Romeinen verondersteld (‘mens
sana in corpore sane’). Dit wordt in
toenemende mate onderbouwd door
hersenonderzoek. Voeding speelt bij
deze ‘cognitieve’ of ‘mentale’ gezond-
heid een belangrijke rol. De literatuur
over effecten van vitamines, visvetzu-
ren, suiker, polyfenolen (isoflavonen)
en andere voedingscomponenten, maar
ook van de voedingssamenstelling op
de hersenfunctie is inmiddels omvang-
rijk. Ook in de media neemt de belang-
stelling voor ‘brain foods’, voedings-
middelen of supplementen waar je
slimmer van wordt of die een gunstig
effect hebben op gedrag, toe. Vooral
visolie lijkt een hype, met suggestieve
reclameteksten en expliciete claims op
internet. Het is ondoenlijk in dit artikel

dit gebied compleet in kaart te bren-
gen. Het is een poging enige ordening
aan te brengen in de beschikbare infor-
matie over voeding en cognitie en te
verkennen wat ‘rijp’ en ‘groen’ is.

Definitie    Onder cognitie worden
een groot aantal hersenfuncties, of

mentale activiteiten samengevat
waarmee kennis en informatie door
de hersenen worden verworven en
verwerkt. Hierbij worden verschillen-
de ‘domeinen’ onderscheiden, zoals
geheugenfunctie, waarnemen (per-
ceptie), aandacht (denkvermogen),
psychomotorische functies en taal-
vaardigheid (1, 2). Deze processen
verlopen via complexe neurobiologi-
sche en psychologische systemen in
de hersenschors (cerebrale cortex). De
ontwikkeling van dit netwerk ver-
loopt in fasen. De eerste aanleg vindt
al plaats in de vroege foetale fase en
gaat door na de geboorte. Zes maan-
den na de geboorte is de hersenom-
vang ongeveer 50 procent van die op
volwassen leeftijd, op 4- tot 6-jarige
leeftijd is dat al 90 procent. Voor het
cognitief functioneren is vooral de
vorming van het neurale netwerk van

belang. Circa tweederde deel van de
synaptische verbindingen komt na de
geboorte tot stand en is pas aan het
eind van de adolescentie voltooid.
Ook daarna blijft dit netwerk dyna-
misch. De visuele waarneming rijpt
het snelst: circa acht maanden na de
geboorte is de maximale ‘synapsdicht-
heid’ van de visuele cortex bereikt.
Vanaf het 30e levensjaar begint een
proces van cognitieve veroudering
waarbij onderdelen van de hersen-
functie minder efficiënt gaan verlo-
pen en er geleidelijk laesies in het net-
werk ontstaan. De omvang en snel-
heid van dit verouderingsproces zijn,
evenals de hersenontwikkeling, afhan-
kelijk van persoonlijke (genetische)
factoren, maar worden door omge-
vingsfactoren, waaronder voeding,
gemoduleerd. Ziekte en voedingsgere-
lateerde risicofactoren, zoals hoge
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bloeddruk, hyperlipemie en diabetes,
versnellen dit cerebrale verouderings-
proces.

Deze combinatie van erfelijke en
omgevingsfactoren geldt zowel bij de
‘normale’ hersenontwikkeling en 
-veroudering als bij cognitieve stoor-
nissen als dementie en schizofrenie,
hoewel bij deze laatste groep patholo-
gische aandoeningen genetische fac-
toren een grotere rol lijken te spelen.

Cognitie meten    Voor het meten
van cognitieve vaardigheden is een
groot aantal testen (markers) beschik-
baar (3). Gezien de complexiteit van
neurobiologische processen en de ver-
schillende aangrijpingspunten en sta-
dia in de informatieverwerking zijn er
tal van valkuilen bij dit type onder-
zoek. Goede onderzoeksprotocollen
en gevalideerde methoden, toegesne-

den op de onderzoekspopulatie zijn
daarom uitermate belangrijk.

Om deze redenen worden vaak
meerdere testen in één onderzoek
gecombineerd om resultaten beter te
kunnen interpreteren en meer zicht te
krijgen op de relevantie van de bevin-
dingen.

Voedingsfactoren    De potentiële
rol van voedingsfactoren bij cognitie
ligt zowel bij de aanleg als in de ont-
wikkeling van de hersenstructuur en
het in stand houden van het neurale
netwerk. Het gaat hierbij om proces-
sen, zoals de beschikbaarheid van
energie (glucose), de functie als
bouwsteen van hersencellen (langeke-
tenvetzuren), de aanmaak van neuro-
transmitters, de prikkelgeleiding in de
zenuwbanen enzovoorts. Bij al deze
functies spelen specifieke voedings-
stoffen, of combinaties daarvan, een
rol (2-5). Daarnaast zijn er voor voe-
dingscomponenten als bepaalde poly-
fenolen, alcohol en cafeïne, specifieke

effecten op markers van cognitief
prestatievermogen gerapporteerd.

De belangrijkste nutriënten en effec-
ten op hersenstructuur en -functie
worden hieronder  kort besproken.

Vetzuren    Langeketenvetzuren,
zoals docosahexaeenzuur (DHA; een
n-3-langeketenvetzuur) en arachidon-
zuur (n-6), zijn de belangrijkste vet-
zuren van fosfolipiden in de herse-
nen, zoals aanwezig in de postsynapti-
sche membranen en in de retina. Het
gehalte van deze langeketenvetzuren
in de foetale hersenen hangt mede af
van de inneming van deze vetzuren
door de moeder, en bij zuigelingen
van het gehalte in de (borst-)voeding.
Het gezichtsvermogen van pasgebore-
nen en jonge kinderen blijkt gerela-
teerd aan de DHA-inneming, bijvoor-
beeld via de consumptie van (vette)
vis, van de moeder.

Een adequate voorziening met zowel
n-3- als n-6-langeketenvetzuren tij-
dens zwangerschap en in de eerste
levensmaanden is daarom van groot
belang. Suppletie met deze langeke-
tenvetzuren bij preterm geboren
baby’s heeft een positief effect op het
gezichtsvermogen. De resultaten van
suppletie op andere indicatoren van
de cognitieve en neurologische ont-
wikkeling zijn echter niet eenduidig.
Dit geldt ook voor de effecten van
suppletie tijdens de zwangerschap,
zowel van a-terme geboren baby’s als
bij jonge kinderen (4, 6).

Er is ook veel interesse voor de rol
van n-3-vetzuren op leergedrag,
respectievelijk sociaal gedrag bij
oudere kinderen. Uit recent Engels
onderzoek komen aanwijzingen voor
een positief effect van suppletie gedu-
rende drie maanden met n-3- en n-6-
vetzuren bij een groep 5- tot 12-jarige
schoolkinderen op taalontwikkeling
en gedrag. Er bestaat bij ontwikke-
lingspsychologen echter nog de nodi-
ge scepsis over dergelijke resultaten en
‘quick fix’ oplossingen voor stoornis-
sen als dyslexie en ADHD. In een
andere interventiestudie bij jonge
delinquenten werden positieve effec-

ten gevonden van suppletie met een
combinatie van n-3- en n-6-vetzuren
plus vitamines (ten minste twee
maanden) op sociaal gedrag. In hoe-
verre er bij deze groep sprake was van
al bestaande deficiënties is niet
bekend. Een vergelijkbaar onderzoek
wordt thans in Nederlandse gevange-
nissen uitgevoerd.

Resultaten uit prospectief cohort-
onderzoek wijzen op een mogelijk
beschermend effect van visconsump-
tie op dementie. Er zijn echter nog
geen resultaten uit interventieonder-
zoek en te weinig gegevens om nu al
conclusies te kunnen trekken over
effecten van n-3-vetzuren op cogni-
tieve veroudering (7).

Microvoedingsstoffen    B-vitami-
nes, vooral thiamine, B-6, B-12 en
foliumzuur, spelen een belangrijke rol
bij de aanmaak van neurotransmitters
en bij de vorming en het in stand
houden van de myelineschede die
zenuwcellen beschermt. Bij ernstige
tekorten aan B-vitamines is vaak
sprake van neurologische sympto-
men. In studies bij jonge kinderen,
maar ook bij ouderen, zijn daarnaast
positieve effecten gerapporteerd van
suppletie met B-vitamines op cogni-
tieve functies, zoals de (niet verbale)
intelligentie, en op geheugentaken.
Dit zijn echter een beperkt aantal,
meest kleinschalige studies, met kor-
tetermijneffecten, waarbij niet altijd
duidelijk is in hoeverre er sprake is
van een therapeutisch effect. Obser-
vationeel onderzoek laat ook een rela-
tie zien tussen de inneming van an-
tioxidant-vitamines, vooral vitamine
E, en dementierisico. Evenals voor de
B-vitamines (8) geldt dat de gegevens
nog onvoldoende zijn voor een defi-
nitieve conclusie.

Van een aantal spoorelementen,
vooral jodium, zink en ijzer, is bekend
dat zij een rol spelen bij de hersen-
ontwikkeling en -functie. Tekorten in
de kritieke (vroege) periode blijken
geassocieerd met mentale retardatie
en cognitieve functiestoornissen. Het
lijkt echter niet waarschijnlijk dat

Scepsis over invloed langeketen-

vetzuren bij dyslexie en ADHD
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suppletie met micronutriënten bij
personen met een al min of meer
adequate voorziening een ‘extra’ effect
zal hebben op het cognitief prestatie-
vermogen. Bovendien kunnen chro-
nisch te hoge doseringen ook een
negatief effect hebben. Dit geldt voor-
al bij blootstelling aan ‘toxische’
spoorelementen, zoals lood en cadmi-
um.

Overige stoffen    Er is veel onder-
zoek gedaan naar de rol van koolhy-
draten op cognitieve vaardigheden. In
enkele, maar niet alle studies, heeft
glucosesuppletie een positief effect op
kortetermijngeheugentaken. Hypo-
glycemie (bloedglucose < 2,6 mmol/l)
gaat gepaard met cognitieve stoornis-
sen en gedragseffecten. Bij gezonde
personen wordt het glucosegehalte in
het bloed echter binnen smalle gren-
zen constant gehouden en de prakti-
sche betekenis van kleine fluctuaties
in glucosegehalte op het cognitief
functioneren is onduidelijk.

De aminozuren tryptofaan en tyro-
sine zijn voorlopers van de neuro-
transmitters serotonine en dopamine.
Interventie met deze aminozuren laat
een positief (kortetermijn)effect zien
op cognitieve functies en taken.

Daarnaast is er uitgebreide litera-
tuur over effecten van de macronu-
triëntensamenstelling van de voeding,
vooral het eiwitgehalte, op slaapge-
drag en andere cognitieve functies en
op verzadiging en eetgedrag (5). In
hoeverre deze modulerende effecten
van voeding op de neurotransmitter-

turnover van praktische betekenis
zijn, is nog onderwerp van onder-
zoek.

Behalve bovengenoemde voedings-
stoffen is er ook veel literatuur over
cognitieve effecten van onder andere
alcohol en voedingscomponenten als
choline, carnitine, cafeïne, polyfeno-
len enzovoorts.

Matig alcoholgebruik zou een gun-
stig effect hebben op zowel cognitief
functioneren als op het dementierisi-
co. Cafeïne zou gunstige effecten op
zowel concentratievermogen als psy-
chomotorische taken hebben. Deze
effecten zijn dosisafhankelijk. Bij
hogere doseringen (>300 mg/dag)
zijn er echter ook ongewenste effecten
op onder andere hartritme en bloed-
druk. Ook voor polyfenolen, zoals
catechines in thee en flavanolen en
flavanonen in chocola en in kruiden-
preparaten als Ginkgo biloba en gin-
seng, verschijnen met enige regelmaat
studies waarin effecten op cognitief
functioneren worden gerapporteerd.
Ook hier geldt dat er in alle gevallen
nog onvoldoende gegevens zijn voor
een conclusie zowel over de werk-
zaamheid als de veiligheid (bij hoge
doseringen).

Conclusies    Uit dit overzicht moge
duidelijk zijn dat voeding een belang-
rijke rol speelt bij de hersenontwikke-
ling en -functie, en een adequate nu-
triëntenvoorziening daarom een
voorwaarde is voor een goed mentaal
en cognitief functioneren. Hoewel in
de media ‘brain foods’ regelmatig

opduiken als panacee voor dyslexie,
ADHD-gedrag en verbetering van
cognitieve vaardigheden lijkt de
onderbouwing voor dergelijke ‘claims’
nog volstrekt onvoldoende. De ‘hard-
ste’ gegevens lijken beschikbaar voor
het effect van n-3-langeketenvetzuren
op de hersenontwikkeling bij zuige-
lingen en bij kinderen in de eerste
levensmaanden. In mediapublicaties
worden effecten die zijn gevonden in
een specifieke (leeftijd-)groep, al snel
veralgemeniseerd en krijgt visolie de

status van haarlemmerolie: goed voor
vrijwel elke kwaal. Er is inderdaad
veel veelbelovend onderzoek, maar
gelet op de complexiteit van dit type
onderzoek, is het nog veel te vroeg
voor ‘harde’ conclusies en 
‘onderbouwde’ claims.
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