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Interview

Voedingsonderzoek voor een

gezonde oude dag

‘Uit de SENECA-studie (zie kader) bleek dat een 
gezonde voeding de sterftekans bij ouderen boven de 70

jaar met 25 procent reduceert. Een gezonde leefstijl (een
combinatie van voeding, lichamelijke activiteit, niet roken
en matig alcoholgebruik) doet de kans zelfs met 65 procent
dalen bij deze leeftijdsgroep. De levensverwachting zou
daarmee met twee jaar kun-
nen stijgen. Daarmee is het
idee dat gezonde voeding bij
ouderen er niet meer toe
doet definitief uit de wereld
geholpen’, aldus Lisette de
Groot van de Wageningen
Universiteit. Vorig jaar werd
ze daar benoemd tot bijzon-
der hoogleraar in de voe-
dingsfysiologie met bijzon-
dere aandacht voor het ver-
ouderingsproces en voeding
van de oudere mens. ‘Veel
ouderen krijgen echter te
kampen met functieverlies
en ziekten. De alsmaar stij-
gende levensverwachting en
de toenemende vergrijzing
maken de vraag actueel hoe
ouderen zo lang mogelijk
gezond kunnen blijven. Mijn
onderzoek zal zich de
komende jaren richten op de
rol van voeding daarbij.’ Op 22 juni hield De Groot haar
inaugurele rede. Daarin schetste zij onder andere de voe-
dingssituatie bij ouderen en gaf de speerpunten in haar
beleid aan voor de komende vijf jaar.

Voedingssituatie ouderen    De situatie rond de voeding
van ouderen laat zich niet in een zin samenvatten volgens
De Groot. ‘Bij ouderen in een verpleeg- of verzorgingstehuis
is de problematiek rond de voeding heel anders dan bij de
thuiswonenden. De voeding van ogenschijnlijk gezonde
ouderen in de thuissituatie kent een aantal specifieke knel-
punten’, licht zij toe. ‘De SENECA-studie die mij eind jaren
tachtig in contact bracht met voedingsonderzoek bij oude-
ren, heeft laten zien dat 40 procent van hen een vitamine
D-deficiëntie heeft en 25 procent een vitamine B12-tekort.
Deze tekorten kunnen leiden tot minder goed functioneren
van het botweefsel, de spieren en het brein. Ondervoeding,
dat wil zeggen ongewenst gewichtsverlies, komt bij deze
groep niet veel voor hoewel het bij zelfstandig wonende
ouderen altijd op de loer ligt. Gebeurtenissen in de sociale
omgeving, bijvoorbeeld die leiden tot vereenzaming, of
fysiologische achteruitgang kunnen de eetlust gemakkelijk

negatief beïnvloeden. Dit
kan al snel leiden tot
gewichtsverlies en verslech-
tering van de voedingstoe-
stand. Ongewenst gewichts-
verlies moet bij alle ouderen,
thuiswonend of niet, verme-
den worden omdat het een
groter risico op sterfte bete-
kent.’

Volgens De Groot is de
voedingssituatie bij geïnsti-
tutionaliseerde ouderen veel
minder gunstig. ‘30 tot 60
procent van de ouderen die
in de Wageningse interven-
tiestudies participeerden,
bleek ondervoed te zijn. Deze
ouderen eten veelal zo wei-
nig dat zij ongewenst
gewicht verliezen en boven-
dien te weinig micronutriën-
ten binnenkrijgen. Hun ener-
gie-inname is 2 tot 3 MJ per

dag lager dan de gemiddelde 9 MJ per dag van thuiswo-
nende ouderen.’ Interventiestudies, bijvoorbeeld naar het
verbeteren van de ambiance tijdens de maaltijd door Kristel
Nijs en het verstrekken van voedingsmiddelen verrijkt met
micronutriënten door Marleen Manders, hebben aange-

Ouderdom komt met gebreken, maar als het aan bijzonder hoogleraar Lisette

de Groot ligt, worden die gebreken zoveel mogelijk voorkomen of beperkt.

Haar voedingsonderzoek zal zich de komende vijf jaar vooral richten op het

verbeteren van de kwaliteit van leven van de oudere mens. Zij verwacht dat

op dit gebied met voeding nog veel winst te behalen is. Ook op hoge leeftijd

zijn een gezonde leefstijl en gezonde voeding nog zinvol.

 

 

Lisette de Groot doet

onderzoek naar voe-

ding bij ouderen.
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toond dat de situatie wel te verbeteren is. Ook wordt
onderzocht of het gebruik van smaakversterkers er toe kan
leiden dat deze ouderen beter gaan eten. ‘Dit draagt alle-
maal bij aan een betere energie-inname, maar fundamen-
teel inzicht in de regulatie van de energiebalans bij ouderen
ontbreekt nog’, constateert De Groot. ‘Dit is dan ook een
van de speerpunten in mijn onderzoek de komende jaren.’

Speerpunten    Vier verouderingsprocessen die kunnen
leiden tot beperkingen in het functioneren van ouderen
heeft De Groot tot speerpunt in haar beleid gemaakt. Het
gaat om: anorexia of ageing, osteoporose, het gradueel
afnemen van de cognitieve vermogens en sarcopenie.

Energiebalans    ‘Uit alle onderzoeken tot nu toe blijkt dat
ouderen hun energiebalans minder goed kunnen reguleren’,
licht De Groot toe. ‘Dit probleem wordt ook wel anorexia of
ageing genoemd. Behalve psychologische en sociale aspec-
ten zijn ook veranderingen in de stofwisseling daar de oor-
zaak van. Ouderen blijken metabool ongevoeliger dan jon-
geren. Na een maaltijd hebben zij bijvoorbeeld hogere

niveau’s van het verzadigingshormoon cholecystokinine in
hun bloed waardoor zij eerder verzadigd zijn. Ook hebben
zij in geval van ondervoeding een lagere afgifte van het
hormoon ghreline waardoor de eetlust minder wordt opge-
wekt. In samenwerking met professor Kees de Graaf
(WU/WCFS) zal ik diepgaand onderzoek doen naar de meta-
bole regulatie van de eetlust bij ouderen en de wijze waar-
op met voedingsinterventies kan worden ingegrepen.’

Botgezondheid    ‘Een tweede speerpunt in mijn voedings-
onderzoek is osteoporose’, vervolgt De Groot. ‘Veel ouderen
krijgen te maken met osteoporose en een verhoogd  risico
op botfracturen. Op het gebied van voeding is veel onder-
zoek gedaan naar een optimale voorziening van calcium en
vitamine D ter voorkoming van fracturen. Volgens een
recente meta-analyse is de benodigde hoeveelheid vitamine
D niet te ontlenen aan de voeding en zijn slechts hoge
doses van 700-800 IE effectief. Naast calcium en vitamine
D gaat veel belangstelling uit naar vitamine B12 en een
marker van de B-vitamine-status, het serumhomocysteïne-
gehalte. Uit onderzoek samen met onderzoeksgroepen in
Amsterdam en Rotterdam bleek een hoge, ongunstige spie-
gel van de marker voor de vitamine B12-status gepaard te
gaan met een twee maal zo hoge kans op een fractuur. Om
meer te weten te komen over het mechanisme hierachter
zal nog dit jaar gestart worden met een interventiestudie
naar het effect van vitamine B12-suppletie en foliumzuur
op de fractuurincidentie. In dit project zullen 3.000 ouderen
gedurende twee jaar worden gevolgd, zowel in de omgeving
van Wageningen als Amsterdam en Rotterdam.’

Cognitie    ‘Cognitieve achteruitgang komt vaak voor op
oudere leeftijd. Het is een van de belangrijkste symptomen
van dementie. Ongeveer een procent van de 65-plussers

Ouderen kunnen energiebalans niet goed reguleren

SENECA-studie
In de SENECA-studie (Survey in Europe on Nutrition and the Elderly) zijn
sinds 1988 ongeveer 3.000 ogenschijnlijk gezonde mensen tussen de 70 en
75 jaar tien jaar lang gevolgd. Deze Europese studie richt zich op voeding en
andere leefstijlfactoren als determinanten van succesvolle veroudering. De
studie levert het volgende op over de gezondheid van de Nederlandse oude-
ren:
– het merendeel van de populatie, 77% van de ouderen, ervaart zich gezond;
– hun voedingstoestand laat ogenschijnlijk weinig te wensen over gezien de
gemiddelde energie-inneming van 9,0 MJ/dag en een BMI van 26 kg/m2.
Toch komen ziekten en beperkingen veelvuldig voor:
– 69% heeft één of meerdere chronische ziekten;
– 39% ervaart moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse routineactivi-
teiten;
– osteoporose komt naar schatting voor bij 6% van de mannen en 18% van
de vrouwen;
– cognitieve problemen raken 1 op de 8 van de 70-75 jarigen.
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lijdt aan dementie, bij mensen van 90 jaar en ouder is dit
opgelopen tot ruim 40 procent’, zo leidt De Groot haar vol-
gende speerpunt in. ‘Het effect van preventieve voedings-
maatregelen hierbij is nog onvoldoende onderzocht. Er zijn
al diverse studies gedaan naar de rol van vitamine B12,
maar die leveren nog niet altijd consistente resultaten op.
Er zijn nog veel zaken op te helderen, zoals: wanneer begin
je met interventie, hoe lang moet je interveniëren en welke
parameters (zoals hersenactiviteit, geheugen of reactietes-
ten) neem je. Hoewel het onderzoek bij cognitie zich al
enige tijd op vitamine B12 en andere B-vitamines richt,
interesseer ik me ook voor de rol die meervoudig onverza-
digde vetzuren spelen.’

Lichaamssamenstelling    Sarcopenie maakt de vier
speerpunten compleet. De Groot: ‘Dit is het ongewenste
verlies aan spiermassa en spierkracht waar ouderen mee te
maken krijgen. Ook hiervan zijn de achterliggende oorzaken
multifactorieel en nog onvoldoende begrepen. De uitdaging
die er ligt, is om er voor te zorgen dat ouderen meer actief
spierweefsel behouden. Ik beschouw lichamelijke activiteit
als de belangrijkste factor hiervoor. Mijn verwachting is dat
voeding daar veel minder invloed op uitoefent. Duidelijk is
wel dat een adequate vitamine D-status en eiwitvoorzie-
ning een rol spelen bij het beperken van het verlies aan

spiermassa en spierkracht. Onderzoek zal moeten uitwijzen
of en waar met voeding toch invloed uitgeoefend kan wor-
den op de lichaamssamenstelling’, besluit De Groot.

Meer onderzoek    Naast alle onderzoeken die in relatie
staan tot de speerpunten van haar beleid is De Groot ook
betrokken bij ander studies. ‘Er zijn twee grote en interes-
sante projecten gaande. Een ervan is de Academische
Werkplaats AGORA die net van start is gegaan binnen het
concept van de Academische Werkplaatsen Publieke
Gezondheid. De Academische Werkplaats AGORA gaat wer-
ken aan het programma ‘Gezond ouder worden’. Daarin
werken verschillende disciplines van GGD, Wageningen
Universiteit en RIVM samen om interventiestrategieën en
effectieve evaluatie-instrumenten te ontwikkelen om de
gezondheid en het welzijn van ouderen te bevorderen. Ik
ben verantwoordelijk voor het vormgeven van het onder-
zoek naar de voeding van ouderen.’

‘Het tweede interessante project is een Europees project

gericht op het harmoniseren van de aanbevelingen voor
energie en voedingsstoffen in Europa’, vervolgt De Groot.
‘Dit gaat in 2007 van start. Daarbij wordt het hele traject
van de totstandkoming van de aanbevelingen doorgenomen.
Ik zal daar het proces van de aanbevelingen voor ouderen
leiden.’

Er gebeurt veel op het gebied van voeding en ouderen. De
Groot vindt dat belangrijk want ‘een hoge leeftijd kan nog
veel te bieden hebben. Ik sluit me wat dat betreft aan bij
Rudi Westendorp die het boek De kunst van het ouder worden
schreef. Daarin geeft hij ouderen tot op hoge leeftijd een
plaats in de maatschappij, ook in het arbeidsproces als ze dat
zelf zouden willen. Dat is een positieve benadering van oude-
ren en ouder worden. Vanuit die gedachte werk ik graag 
aan onderzoek om het verouderingsproces door middel 
van voeding zo gunstig mogelijk te beïnvloeden.’

Achteruitgang van cognitie speerpunt 

in voedingsonderzoek

Lichamelijke activi-

teit voorkomt verlies

aan spierweefsel.

Levensverwachting
Sinds 1830 is de levensverwachting in Nederland met drie maanden per jaar
gestegen tot de huidige 76 jaar voor mannen en 81 jaar voor vrouwen. Volgens
het Centraal Bureau voor de Statistiek zal in 2030 een kwart van de
Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder zijn, nu is dat aandeel zo’n 14%. 

Volgens het RIVM telde Nederland op 1 januari 2005 2,3 miljoen mensen van
65 jaar en ouder: 0,9 miljoen mannen en 1,3 miljoen vrouwen.

Op 1 januari 2004 woonden ongeveer 131.000 ouderen (6%) in verzorgings-
huizen en verpleeghuizen. Van de 80-plussers was dat 18%.


