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  met Afri-
kanen in Afrika krijgen veel

Amerikanen van Afrikaanse afkomst
(Afrikaanse Amerikanen) darmkan-
ker: 50 per 100.000 versus 1 per
100.000. Voorheen werd het geringe
aantal darmziekten onder Afrikanen
toegeschreven aan hun vezelrijke voe-
dingspatroon, maar meer recente stu-
dies weerleggen deze relatie (1). Om
nader te onderzoeken of de verschil-
len in het aantal gevallen van darm-
kanker beter kunnen worden ver-

klaard door de verschillen in ‘darm-
klimaat’, ofwel door de interactie tus-
sen het voedingspatroon en de darm-
bacteriën, heeft Stephen O’Keefe een
vergelijkende studie verricht tussen
Afrikaanse Amerikanen en Afrikanen.
In dit artikel staan de resultaten van
het onderzoek beschreven met de

implicaties voor toekomstig onder-
zoek en een slotbeschouwing van
enkele experts die werd gegeven tij-
dens de persconferentie van het con-
gres (zie kader).

Verschillende bacteriën    ‘In het
darmkanaal bevinden zich meer dan
400 verschillende bacteriën. Voeding
bepaalt de verhouding tussen de
“goede” en “slechte” doordat voeding
sommige soorten toestaat andere
soorten te bestrijden’, aldus O’Keefe.
Aan zijn onderzoek deden 17

Voeding en gezondheid

Wereldconferentie over voedsel, voeding en kanker

‘Voedingspatroon met veel vlees
wellicht risicofactor’

Onder Amerikanen van Afrikaanse afkomst komen meer gevallen van darmkanker voor dan

onder Afrikanen. Dit kan te maken hebben met hun voedingspatroon dat veel dierlijke proteïnen

en vetten bevat. Onderzoeker Stephen O’Keefe, verbonden aan de Universiteit van Pittsburgh,

claimt dat er wetenschappelijk bewijs is dat een dergelijk voedingspatroon bepaalde kwaadaardi-

ge bacteriën in het darmkanaal stimuleert. ‘Deze bacteriën beschadigen darmcellen en verhogen

het risico op de ontwikkeling van kanker’. Hij bracht zijn onderzoek naar voren tijdens het

AICR/WCRF International Research Conference on Food, Nutrition and Cancer van het World

Cancer Research Fund (WCRF).
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Meer darmkanker onder Afrikaanse

Amerikanen mogelijk door veel 

dierlijke eiwitten

Darmkanker is momenteel de op drie na belangrijkste doodsoorzaak van zwarte mannen en vrou-

wen.
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Afrikanen en 18 Afrikaanse Ameri-
kanen met een goede gezondheid
mee. Ze waren tussen de 50 en 65
jaar. Het voedingspatroon werd ach-
terhaald door de respondenten te vra-
gen wat zij de laatste drie dagen had-
den gegeten. De stofwisseling in de
darm werd gemeten na toediening
van 10 gram Lactulose. Met twee liter
GoLytley werden de darmen gezui-
verd om de inhoud te kunnen analy-
seren op bacteriën. Endoscopieën
werden uitgevoerd om het slijmvlies
van de dunne en dikke darm te
onderzoeken op celafwijkingen (poly-
morphismen die worden geassocieerd
met darmkanker) en op genexpressie.

Uit het onderzoek van O’Keefe bleek
dat Afrikanen, waarvan het voedings-
patroon hoofdzakelijk bestaat uit
graanproducten en weinig vlees en
dierlijke vetten, meer goede bacteriën
hadden. Afrikaanse Amerikanen die

meer vet en vlees aten, hadden daar-
entegen meer slechte (sulphur-redu-
cing en zeven alpha-dehydroxylating)
bacteriën. Terwijl bij slechts één
Afrikaanse respondent poliepen in de

darm werden aangetroffen, hadden
zeven van de 18 Afrikaanse Ameri-
kanen darmpoliepen. O’Keefe: ‘Dit
onderzoek bevestigt de theorie dat
een voedingspatroon met veel vlees
en vet de darmflora verandert en het
aantal bacteriën toeneemt die een
chronische ontsteking in de darm
veroorzaken.’ Het hogere aantal geval-
len van darmkanker onder Afrikaanse
Amerikanen kan daarom te maken
hebben met hun voedingspatroon dat
veel dierlijke proteïnen en vetten
bevat (zie afbeelding 1).

Implicaties    ‘Deze data zijn zorg-
wekkend’, zegt onderzoeker Lovell

Jones, medeoprichter van het
Intercultural Cancer Council (ICC)
en directeur van het Center for
Research on Minority Health. De
Gezonde Voedings Index (HEI) die
regelmatig door het Amerikaanse
ministerie van landbouw wordt bere-
kend, laat zien dat maar liefst 28 pro-
cent van de Afrikaanse Amerikanen
een voedingspatroon heeft dat als
‘arm’ (HEI <51)  wordt gekwalificeerd
ten opzichte van 16 procent blanken
en 14 procent van de overige Ameri-
kanen. Afrikaanse Amerikanen eten
jaarlijks 77 pond rundvlees per per-
soon (Continuing Survey of Food
Intakes by Individuals). Dit is signifi-
cant meer dan wat Amerikanen van
Latijns-Amerikaanse afkomst
(Portugees/ Spaans) en blanke
Amerikanen op jaarbasis consumeren
(69 pond versus 65 pond). Bovendien
eten Afrikaanse Amerikanen in een
jaar ook veel meer varkensvlees (63
pond) dan de Latijns-Amerikaanse
groepen (45 versus 49 pond).

In vergelijking met blanken en alle
andere etnische groepen in de VS
hebben Afrikaanse Amerikanen het
hoogste sterftecijfer aan kanker. Jones:
‘Darmkanker is momenteel de op
drie na belangrijkste doodsoorzaak
van zwarte mannen en vrouwen.
Onder zwarte mannen was het aantal

Internationale conferentie
De AICRF/WCRF International Research Conference on Food, Nutrition and
Cancer werd dit jaar voor de 13e keer georganiseerd door het World Cancer
Research Fund (WCRF)-netwerk. Dit netwerk is een samenwerkingsverband
van onafhankelijke organisaties, waaronder het American Institute for Cancer
Research (AICR), dat is gespecialiseerd in de preventie van kanker door gezon-
de eet- en leefgewoonten. Honderden wetenschappers, gezondheids- en voe-
dingsdeskundigen bezochten de conferentie die dit jaar op 13 en 14 juli
plaatsvond in Washington DC (VS). De plenaire openingssessie behandelde
risicofactoren die direct invloed hebben op het individu, zoals lichaamsbewe-
ging, overgewicht, genetische variatie en persoonlijk voedingspatroon. In de
groepssessies werd vervolgens ingegaan op verschillende specifieke aspecten
van de ingewikkelde relatie tussen voeding en het risico op kanker. Meer infor-
matie: www.aicr.org.

Afrikaanse Amerikanen eten meer
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Koolhydraten Proteïne Vet Vezels
Statistieken: Gemiddelde (SE)* p,0,05 **p<0,001, Mann-Whitney test vs

Amerikanen, bron: O'Keefe et al 2006
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Afbeelding 1: Verschillen in voedingspatronen van Amerikanen en Afrikanen.
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kankergevallen in 2005 20 procent
hoger dan onder blanke mannen, het
sterftecijfer lag maar liefst 40 procent
hoger. Het aantal Afrikaanse
Amerikanen waarbij in een verder
gevorderd stadium de diagnose darm-
kanker wordt gesteld, is significant
hoger dan het aantal blanken. De
redenen hiervoor zijn complex, maar
veel kan worden toegeschreven aan
een continuüm, beginnend bij
gezondheidszorg, doorlopend tot aan
kankerbehandeling - bij preventie,
screening en diagnose tot aan kanker-
behandeling, nazorg en verzorging tot
aan de dood.’

Armoede    Volgens Jones kan ook
armoede worden gezien als een risi-
cofactor. Naast de beperkte toegang
tot screening en andere aspecten van
gezondheidszorg, verhoogt het leven
onder de armoedegrens ook de reeds
bekende risicofactoren als overge-
wicht, tabaksgebruik en een voedings-
patroon met veel (verzadigd) vet.
Jeffrey Prince (AICR) vulde Jones tij-
dens de persconferentie aan: ‘Doordat
het onderzoek van O’Keefe zich richt
op de vraag hoe voeding de darmflora
beïnvloedt, is het een voorbeeld van
onderzoek dat het algehele voedings-
patroon in relatie tot het risico op
kanker beschouwt en niet specifiek
voedsel of voedselproducten. Het is
een goed voorbeeld van een zogehe-
ten migrantenonderzoek waarbij
getracht wordt te achterhalen of het
verband dat bij ecologisch onderzoek
is gevonden, veroorzaakt wordt door
genetische of omgevingsfactoren.’

Tijdens de AICR/WCRF-conferentie
werd bij verschillende presentaties
aandacht besteed aan de rol van voe-
ding en darmkanker, maar ook aan de
beschermende werking van vezels.
Prince: ‘Jarenlang suggereerden resul-
taten van laboratoriumonderzoeken
dat er een verband zou zijn tussen
een hoge consumptie van vezels en
een laag risico op darmkanker.
Wetenschappers hebben daarbij
steeds populaties onderzocht die een
voedingspatroon hadden dat rijk was

aan vezels. Een dergelijk voedingspa-
troon bevat echter vaak ook weinig
vlees en vet. Het is daarom niet
opmerkelijk dat de onderzoeksfocus
is verschoven van vezels naar vlees-
consumptie als oorzaak van darm-
kanker. Wij zullen meer diepgaand
inzicht hebben in de rol van vezels bij
darmkanker, als ook de rol van voe-
dingspatroon, lichaamsbeweging en
lichaamsgewicht na publicatie van het
tweede AICR/WCRF rapport in
november 2007.’

Congresrapport    Het WCRF-net-
werk werkt op dit moment aan een
nieuw, wetenschappelijk rapport dat
in november 2007 zal uitkomen.
Daarom zal volgend jaar de
International Research Conference on
Food, Nutrition and Cancer niet in
juli, maar bij de lancering van het
nieuwe rapport in november plaats-
vinden. Het nieuwe rapport bouwt
voort op het eerste rapport Food,
Nutrition and the Prevention of
Cancer: a global perspective dat in
1997 door het WCRF-netwerk is
gepubliceerd. Dit tweede rapport zal
een evaluatie zijn van tienduizenden
onderzoeken op het gebied van voe-
ding, leefstijl en kanker. Alle soorten
onderzoek zullen voor analyse wor-
den meegenomen volgens een door
het WCRF-netwerk ontwikkelde en
onafhankelijk geteste methodologie.
‘De methode geeft ons de kans alle
soorten bewijsmateriaal te analyseren
en uiteindelijk een objectief beeld te
krijgen van kankerpreventie’, aldus
Mirjam Kapoen, directeur Wereld
Kanker Onderzoek Fonds (WCRF
NL).

Het WCRF-netwerk stimuleert ver-
nieuwend, wetenschappelijk onder-
zoek dat erop is gericht kanker te
voorkomen door gezonde voeding en
leefstijl. Daartoe subsidieert WCRF
onderzoeksprojecten die tot doel heb-
ben onze kennis over de effecten van
voeding op de oorzaak, het ontstaan,
de preventie en de behandeling van
kanker te vergroten. Jaarlijks kent het
WCRF-netwerk aan onderzoeksteams

van universiteiten, medische facultei-
ten en andere onderzoeksinstellingen,
zowel in Nederland als daarbuiten,
projectsubsidies toe. De wetenschap-
pelijke adviescommissie, bestaande

uit vooraanstaande wetenschappers,
bestudeert en beoordeelt de aanvra-
gen. Het onderzoek van prof. O’Keefe
is tevens gesubsidieerd door WCRF.
Aanvragen staan open voor onderzoe-
kers uit alle relevante vakgebieden.
Meer informatie is te vinden op
www.wcrf.nl.
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