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  van voeding en
farma is het wetenschapsgebied

dat zich bezighoudt met het bestude-
ren van effecten van biologisch actieve
stoffen in de voeding, met als doel een
gezondheidsbevorderend of genezend
effect te bewerkstelligen. In deze
omschrijving komt naar voren dat de
voeding vanuit haar traditionele
gebied steeds meer opschuift via de

preventie in de richting van de behan-
deling van ziekten. Deze ontwikkeling
is al langer gaande want voedingssup-
plementen bestaan al jaren, en functi-
onal foods zijn ook niet nieuw meer.
De combinatie van voeding en
geneesmiddelen in de therapie staat
echter nog in de kinderschoenen.
Uiteraard kan voeding niet de oplos-
sing bieden voor alle kwalen, maar

van een patiëntgerichte benadering
waarin zowel geneesmiddelen als ook
de voeding worden ingezet, wordt
vooral bij chronische aandoeningen
veel verwacht. Hoewel de biochemi-

sche en fysiologische basis van de voe-
dingswetenschap en de farmacologie
dezelfde zijn, spreken de disciplines
voor een belangrijk deel een andere
taal. Er bestaat echter behoefte aan de
integratie van kennis en expertise.

Voedingsonderzoek

Inaugurele rede Renger Witkamp

Voeding en farma: twee

geloven op een kussen...
Renger Witkamp hield op 19 april zijn inaugurele rede als hoogleraar Voeding en farmacologie.

Witkamp, van oorsprong farmacoloog, is in mei vorig jaar gestart op deze nieuwe leerstoel van de

vakgroep Humane Voeding bij de Wageningen Universiteit. Het grensgebied tussen voeding en

geneesmiddelen is de laatste jaren behoorlijk in beweging en in een aantal opzichten groeien de

beide disciplines naar elkaar toe. Dit artikel is gebaseerd op de rede.
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Daarnaast is er vraag naar weten-
schappers die beide gebieden begrij-
pen en toe kunnen passen.

Voeding en farma    In onze wester-
se wetenschap zijn voeding en farma
uit elkaar gegroeid. In andere culturen
(in China, India etcetera) is dit vaak
veel minder het geval. Vele eeuwen
geleden heeft de mens geleerd om
producten uit de natuur te gebruiken
om ziekten te voorkomen of te helpen
genezen. We gingen planten gebrui-
ken, paddestoelen en andere schim-
mels, dierlijke producten en minera-

len. Veel van onze huidige geneesmid-
delen zijn nog steeds natuurlijke
stoffen of zijn daarvan afgeleid. De
farmacologie heeft zich ondertussen
ontwikkeld tot een wetenschap waarin
de zuivere stoffen en de selectiviteit
van de werking leidend zijn. In veel
opzichten is dit goed geweest. Er zijn
zeer potente- en selectieve middelen
beschikbaar gekomen. Toch loopt de

farmacologie ook tegen beperkingen
aan. Dit geldt bijvoorbeeld voor
bepaalde chronische aandoeningen en
ziekten met een uitgebreid spectrum
aan complicaties. Dat leidt in sommi-
ge gevallen, zeker bij ouderen, vaak tot
polyfarmacie, waarbij diverse midde-
len tegelijkertijd moeten worden inge-
zet. De farmacologie kan daar waar
het gaat om multi-factoriële proces-
sen veel leren van de voedingsweten-
schappen.

Gezonde leefstijl    Als men het
heeft over voeding dan bestaan er in
het gebied dat ligt tussen het behoud
van een (ogenschijnlijk) normale
gezondheidstoestand en het behande-
len van ziekten verschillende concep-
ten. In afbeelding 1 wordt dit schema-
tisch weergegeven.

Een gezonde leefstijl kan het gebruik
van geneesmiddelen voorkomen, uit-
stellen of verminderen. Bij leefstijl
gaat het om meer dan alleen dieet. Zo
is leefstijlinterventie vaak net zo effec-
tief gebleken als het gebruik van
medicatie in het voorkomen of uit-
stellen van het ontstaan van diabetes
type 2 bij personen met een vermin-
derde glucosetolerantie (1). Een ander
voorbeeld is het effect van dieetmaat-

regelen op de benodigde dosis van een
statine bij hypercholesterolemie (2).
In dit laatste geval is het verhogen van
de inname aan phytosterolen ook
effectief. Hiermee komt men al gauw
uit bij de functional foods. Hoewel
getallen ontbreken, bestaat de indruk
dat de meeste artsen of apothekers
nog te weinig belang hechten aan de
voeding. Dit zal te maken hebben met
onwetendheid, tijd, geld en een gebrek
aan vertrouwen in het resultaat.

Beïnvloeding energieopname
Overgewicht en obesitas vormen zoals
bekend risicofactoren voor diverse
aandoeningen. Op dit terrein raken de
voeding en de farmacologie elkaar bij
uitstek. Wanneer het op eigen kracht
(al dan niet tijdelijk) niet lukt om
minder te eten, kan er zowel op de
voeding als op de farma een beroep
worden gedaan. Binnen het voedings-
segment vallen bijvoorbeeld diverse
supplementen (3) en een aantal func-
tional foods, waaronder het recent
geïntroduceerde Optimel Control. De
verwachtingen van preparaten en voe-
dingsmiddelen op basis van de Hoo-
diaplant zijn hooggespannen. Als
geneesmiddelen werden hier tot dus-
ver sibutramine en orlistat gebruikt.
Zeer recent is daar rimonabant bijge-
komen als eerste in de klasse van de
cannabinoïd-receptor-type-1(CB1)-
antagonisten. Een bespreking van de
verschillen tussen deze ‘genees’-
middelen valt buiten dit bestek, maar
de eerste berichten lijken te wijzen op
een vergelijkbare effectiviteit na 1 jaar
behandeling (4).

Voedingssupplementen    Voe-
dingssupplementen zitten vanuit het
oogpunt van toepassing en presentatie
vaak dicht tegen de geneesmiddelen
aan. Wettelijk zijn het echter voe-
dingsmiddelen en worden ze levens-
middelen genoemd. Het gaat officieel
om producten die bedoeld zijn om
het normale dieet aan te vullen met
nutriënten die, al dan niet tijdelijk,
onvoldoende aanwezig zijn in het
dieet. De keuze is enorm en voor de
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Afbeelding 1: De verschillende voedingsconcepten in het gebied tussen het behoud van gezondheid en de behandeling van

ziekten, uiteindelijk uitmondend in een ‘personalised health’ benadering waarbij voeding en farma meer geïntegreerd worden

toegepast.
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consument is het moeilijk om door de
bomen het bos te zien. De recente
publicatie van Bjelakovic et al (5)
waarin werd gesteld dat antioxidanten
in veel gevallen niet werken of zelfs
mogelijk schadelijk zijn, heeft nogal
wat stof doen opwaaien. Ik ben overi-
gens vooralsnog geen tegenstander
van antioxidanten. Hoewel er wellicht
nog meer vragen dan antwoorden
zijn, zouden antioxidanten in bepaal-
de gevallen wel degelijk nut kunnen
hebben. Ten aanzien van supplemen-
ten probeert de overheid regulerend
op te treden, maar het is de vraag of
daarmee elk kanaal wordt bereikt.
Vaak is van het principe ‘aanvulling
op het dieet’ ook weinig meer over. Zo
meldt een persbericht van VWS van
13 oktober 2006 dat de ministerraad
heeft ingestemd met “een verbod op
het verhandelen van levensmiddelen
(kruidenpreparaten) met yohimbine-
alkaloïden”. Yohimbine, in dit geval
toegepast bij impotentie, is een beken-
de alfa-2-antagonist. Farmacologisch
gesproken is de verbinding zeker
potent te noemen, maar dan in een
ander verband. Yohimbinebevattende
supplementen zijn via internet nog
steeds te bestellen.

Interacties    Voeding en farma
komen elkaar ook letterlijk tegen op
een aantal gebieden. Er zijn vele inter-
acties tussen geneesmiddelen en voe-
ding bekend. Voor de bekende en dui-
delijke gevallen wordt gewaarschuwd
door arts, apotheker en bijsluiter.
Toch treden er nog regelmatig verras-
singen op, met soms ernstige gevol-
gen. Juist de nieuwe en onbekende
voedingsmiddelen en supplementen
zijn vaak de boosdoener. Op de bij-
sluiters van sommige geneesmiddelen
wordt gewaarschuwd tegen het gelijk-
tijdig gebruiken van grapefruitsap.
Consumptie ervan leidt tot remming
van een enzym (CYP450 3A4) dat vele
geneesmiddelen afbreekt in het
lichaam. De interactie tussen het
steeds vaker gebruikte cranberrysap
(er zijn ook capsules met cranberry-
extract die mogelijk hetzelfde effect

hebben) en de stollingsremmer warfa-
rine heeft tot grote problemen geleid
in de VS en het Verenigd Koninkrijk
(6). Warfarine zal waarschijnlijk
binnenkort ook in Nederland gere-
gistreerd worden, dus oplettendheid is
dan ook hier geboden. Een mogelijk
probleem voor de praktijk is dat con-
sumenten anders zijn gaan eten. Veel-
vuldig gebruik van supplementen en
gemaksvoeding kan aanleiding geven
tot interacties die tot dusver onbe-
kend waren. Andersom geldt dat het
gebruik van geneesmiddelen tot een
verminderde opname of zelfs depletie
van nutriënten kan leiden. Genees-
middelen kunnen daarnaast ook de
smaak (bijvoorbeeld ACE-remmers)
of ons eetgedrag (sommige antide-
pressiva, antipsychotica etcetera)
beïnvloeden. Depletie van vitamines
(vooral van de B-groep) door anti-
epileptica wordt beschreven, maar het
is niet altijd duidelijk of extra doses
vitamines het probleem kunnen
oplossen. Het aspect van de interacties
tussen voeding en geneesmiddelen
wordt niet alleen onderwezen binnen
Wageningen, maar bijvoorbeeld ook
via cursussen aan apothekers(assis-
tenten), diëtisten en artsen.

Nieuwe leerstoelgroep    De nieu-
we leerstoelgroep is betrokken bij een
aantal projecten, zowel binnen als
buiten Wageningen Universiteit, waar-
in de relatie tussen voeding en genees-
middelen onderwerp van onderzoek
vormt. Het eigen onderzoek richt zich
op de rol van het endo-cannabinoïde
systeem in relatie tot de complicaties
van obesitas. Het endo-cannabinoïde
systeem is een belangrijk signaal-
systeem in het lichaam. De endo-can-
nabinoïden vormen in het lichaam de
substraten die op de cannabinoïde-
receptoren werken. Van deze recepto-
ren zijn tot nog toe twee subtypen
bekend: de CB1-receptor en de CB2-
receptor. De CB1-receptor is in hoge
concentraties in het centrale zenuw-
stelsel aanwezig. Perifeer komt de
CB1-receptor voor in het maagdarm-
kanaal en de vetcellen. De CB2-recep-

tor is voornamelijk perifeer aanwezig
in weefsels en cellen van het immuun-
systeem. De CB1-receptor mag zich
verheugen in een grote belangstelling
van de farmaceutische wereld. Het
eerder genoemde rimonabant, een
CB1-antagonist, is inmiddels gere-
gistreerd als een geneesmiddel met als
indicatie ondersteuning bij gewichts-

reductie. De laatste jaren is veel
bekend geworden over de manier
waarop overtollig vetweefsel in ons
lichaam tot complicaties kan leiden.
Belangrijk is dat er zich in het lichaam
schadelijk en minder schadelijk vet-
weefsel kan vormen. Het schadelijke
vet is het dieper gelegen buikvet. Dit
vet ligt tussen de organen in en lijkt
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zeer actief te zijn. Volgens de meest
gangbare theorie ligt de oorzaak van
deze relatie tussen vet en gezond-
heidsrisico in een chronisch ontste-
kingsproces dat zijn oorsprong vindt
in het vetweefsel. Waarschijnlijk speelt
de vetcel een belangrijke rol bij het
ontstaan ervan en worden secundair
ontstekingscellen, vooral macrofagen,
aangetrokken die het proces als het
ware versterken en aanjagen. Bij het
onderzoek van de groep voeding en
farmacologie wordt bestudeerd wat de
rol is van de CB2-receptor en endo-
cannabinoïden in de regulatie van dit
ontstekingsproces.

Toekomstige ontwikkelingen
De huidige farmacologie is nog steeds
sterk gebaseerd op het principe dat
ziekten vertaald worden in moleculai-
re aangrijpingspunten waar dan
bepaalde moleculen voor worden ont-
wikkeld als geneesmiddel. Bovendien
heerst sterk het principe van ‘one drug
fits all’. Veel ziekten zijn echter multi-
factorieel en veel aandoeningen en/of
complicaties gaan samen. Het lichaam

is een complex systeem met diverse
regelsystemen en mensen zijn boven-
dien verschillend. Langzaam maar
zeker begint het principe van de ‘mul-
ti-target therapeutics’ (7) meer bijval
te krijgen. De farmacologie kan hier
veel leren van de voedingswetenschap.
Daarnaast bieden de genomics en
systeembiologie belangrijke instru-
menten om dit beter te bestuderen. Ik
verwacht in de toekomst veel meer
maatwerk en een slimmere combinatie
van geneesmiddelen en deels ook voe-
dingsmiddelen. Deze ontwikkeling ziet
men zowel bij de ‘personalised medici-
ne’ als bij de ‘personalised nutrition’.
Samen vormen zij ingrediënten van de

‘personalised health’-benadering,
waarbij het genotype, fenotype en de
respons van de patiënt op stimuli
beter gemonitored en geïnte-
greerd worden (8).

De volledige tekst van de rede is op te vragen bij

mevouw Gea Brussen, email:

gea.brussen@wur.nl.
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