
18 VOEDING NU | NOVEMBER 2006 | NUMMER 11

Voedingsonderzoek

  kunnen we 
onderscheid maken tussen meta-

bole en sensorische aspecten. De
metabole processen manifesteren zich
als gevoelens van honger en verzadi-
ging, en hebben de functie om het
lichaam in energiebalans te houden.
Ze spelen zich veelal af in het maag-
darmkanaal en hebben te maken met
verschillende hormonen die de eetlust
reguleren. De sensorische processen
hebben te maken met de aangenaam-
heid van het eten en zijn verantwoor-

delijk voor de voedselkeuze en daar-
mee de variatie in ons voedingspa-
troon. We eten wat we lekker vinden
en we vermijden het voedsel dat ons
tegenstaat. Metabole en sensorische
processen worden in de hersenen aan
elkaar gekoppeld waardoor we onbe-
wust verbanden gaan leggen tussen
sensorische prikkels en metabole
gevolgen. Een aantal van deze conditi-
oneringsprocessen hebben te maken
met de tijd van de dag. ’s Morgens heb
ik trek in koffie en laat in de avond

lust ik wel een borreltje’. Dit is het
principe van de hond van Pavlov.
Samen verklaren deze processen hoe
we tot een bepaald voedingspatroon
komen (afbeelding 1).

Het onderzoek naar eetgedrag van
de afdeling Humane Voeding aan
Wageningen Universiteit richt zich op
drie deelgebieden:

1. Eetgedrag bij verschillende groe-
pen: kinderen, ouderen en mensen
met overgewicht.

2. Effecten van eigenschappen van
voedingsmiddelen.

3. Onderzoek naar nieuwe biologi-
sche merkers.

Eetgedrag bij verschillende 
groepen
Kinderen    Het onderzoek bij kinde-
ren heeft vooral betrekking op het
aanleren van voedselvoorkeuren. In
eerder onderzoek hebben we laten
zien dat kinderen een voorkeur heb-
ben voor hogere suikerconcentraties
in voedingsmiddelen dan jongvolwas-
senen. Ook blijkt dat kinderen met
strengere regels wat betreft suiker en
snoepgoed juist een voorkeur hebben
voor hogere suikerconcentraties dan
kinderen met gemakkelijke ouders
(1). Dit hangt samen met het idee van
de verboden vrucht; als iets verboden
is, dan is dat extra aantrekkelijk.

Het omgekeerde geldt wellicht voor
groente. Het eindeloos aanprijzen van
groente als gezond werkt misschien
wel contraproductief. Kinderen van
vier jaar hebben geen ideeën over
gezondheid. Veel ouders proberen
hun kinderen op allerlei manieren te
bewegen om maar groente te eten. De
praktijk is echter weerbarstig. We
weten dat de strategie van eet eerst je
groente op, dan krijg je zo je toetje
contraproductief werkt (2). De aange-
naamheid van de groente daalt en de
aantrekkelijkheid van het toetje gaat
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Afbeelding 1: Model van eetgedrag. Het voedingspatroon komt tot stand door metabole en senso-

rische processen, en onbewuste conditioneringsprincipes die het resultaat zijn van de koppeling in

de hersenen tussen sensorische signalen en metabole gevolgen. Cognities kunnen helpen om een

optimaal voedingspatroon te realiseren. 
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omhoog. Het is duidelijk dat we met
iets slimmers moeten aankomen,
waarbij we rekening houden met de
sociaal-cognitieve ontwikkeling van
de kinderen. In ons onderzoek probe-
ren we effectieve strategieën te ont-
wikkelen, waarmee we de voorkeur en
consumptie van groente wel omhoog
krijgen.

Ouderen Ouderen lijken minder
goed in staat om hun energiebalans te
handhaven dan jongvolwassenen. Na
een periode van ondervoeding gingen
ouderen niet meer eten om hun ener-
giebalans te herstellen, terwijl een
groep jongeren dit wel deed (3). Dit
gebrek aan veerkracht hangt waar-
schijnlijk samen met de metabole
processen van eetgedrag die tot uit-
drukking komen in gevoelens van
honger en verzadiging. Eerder onder-
zoek suggereert dat ouderen lagere
gehalten van het hongerhormoon
ghreline in het bloed hebben, en
hogere gehalten van het verzadigings-
hormoon CCK. Dit zou tot kleinere
maaltijden kunnen leiden. Het is ech-
ter nog onduidelijk of deze processen
ook echt verklaren waarom ouderen
niet meer gaan eten na een periode
van ondervoeding. Samen met collega
Lisette de Groot gaan we deze proces-
sen in een goed gecontroleerde inter-
ventiestudie bestuderen.

Overgewicht    Mensen met overge-
wicht hebben geen andere voedsel-
voorkeuren dan mensen met een nor-
maal gewicht. Deze voorkeuren heb-
ben te maken met de sensorische
processen en worden neurobiologisch
in verband gebracht met opioïde
neurotransmitters. Dikke mensen rea-
geren wel sterker op de aangenaam-
heid van eten. Als ze iets lekkers eten,
dan eten ze er meer van (afbeelding 2)
(4). En ze hebben een sterkere drang

om te eten (5). Deze drang of behoef-
te heeft te maken met het dopamine-
systeem in de hersenen, dat ook
betrokken is bij verslaving. Dit onder-
zoek is er op gericht om goede biolo-
gische merkers te ontwikkelen voor de
aangenaamheid van voedsel en de
behoefte aan eten.

Eigenschappen van voedingsmid-
delen
Macronutriënten    In eerder onder-
zoek hebben we laten zien dat vet
nauwelijks verzadigt. We konden 50
gram vet in croissants verstoppen
zonder dat mensen dat merkten wat
betreft verzadiging (6). 50 Gram vet is
de helft van wat we normaal per dag
consumeren. We weten inmiddels dat
eiwitten meer verzadigen dan koolhy-
draten, koolhydraten meer dan vetten,
en vetten weer meer dan alcohol.
Alcohol lijkt juist een eetluststimule-
rend effect te hebben (afbeelding 3)
(7). Momenteel wordt er veel ver-
wacht van verschillende typen eiwit-

ten. De fysiologische mechanismen
achter deze bevindingen zijn goed-
deels onbekend. De ontrafeling van de
fysiologie van deze processen is naar
mijn idee een van de belangrijkste uit-
dagingen van het voedingsonderzoek

van deze tijd. Kennis hiervan levert
mogelijkheden om goed verzadigende
voedingsmiddelen te maken met een
lage energie-inhoud, wat kan bijdra-
gen aan het bestrijden van overge-
wicht.

Textuur en verzadiging    Een van de
andere eigenschappen van voedsel die
grote invloed heeft op eetgedrag, is de
textuur van een voedingsmiddel.

ten van eetgedrag

Afbeelding 2: Gemiddeld aantal grammen gegeten voedsel door zeven obese en zeven normaalge-

wichtige proefpersonen bij twee warme maaltijden met een lage voorkeur en twee maaltijden met

een hoge voorkeur. Gemiddelde scores voor de maaltijden met een lage c.q. hoge voorkeur waren

3.9 c.q. 8.6  op een 11-puntsschaal. (Bron: Hill & McCutcheon, 1975).

Onbewuste verbanden tussen 

sensorische prikkels en metabole

gevolgen in hersenen gelegd
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Mens en dier lijken niet goed toege-
rust om met vloeibare calorieën om te
gaan. Tijdens onze evolutie hebben we
nooit vloeibare calorieën gekend,
behalve melk in de babytijd. In hun
eerste levensjaar verdubbelen baby’s
vaak in gewicht. Vroeger, heel vroeger,
hebben we altijd flink moeten kauwen
om voldoende calorieën binnen te
krijgen. Vloeibare calorieën, en ik ver-
moed dat hetzelfde geldt voor fast
food calorieën, gaan zo snel en onop-

gemerkt naar binnen dat je lichaam
eigenlijk niet in de gaten heeft wat er
gebeurt (8). Deze voedingsmiddelen
leiden daarom snel tot een positieve
energiebalans. Het effect van textuur
op verzadiging gaan we onderzoeken
in twee projecten van het Top Institu-
te Food and Nutrition, de opvolger
van het WCFS.

Sensorische eigenschappen    Sen-
sorische eigenschappen van voedings-
middelen kunnen natuurlijk van
invloed zijn op sensorische verzadi-
ging. Van sommige soorten bier kun
je bijvoorbeeld liters op, terwijl de
meeste mensen na twee Belgische
Duveltjes wel aan hun tax zitten. In
recent onderzoek met chocoladepro-
ducten hebben we laten zien dat een
hogere sensorische intensiteit leidt tot
snellere sensorische verzadiging en
dat een hogere complexiteit van een
voedingsmiddel er juist voor zorgt dat
de sensorische verzadiging minder
wordt. We weten echter nog niet zo
precies hoe we productverveling en
sensorische verzadiging kunnen voor-
spellen vanuit de producteigenschap-
pen. Hiertoe gaan we korte- en lange-
termijn interventiestudies doen, waar-
in we de sensorische verzadiging
proberen te voorspellen vanuit de fre-
quentie van blootstelling en sensori-
sche kenmerken.

De sensorische processen van eetge-
drag spelen vermoedelijk ook een
belangrijke rol bij de effectiviteit van
sommige diëten, zoals Atkins (9) en
Montignac. In het Atkins-dieet wor-
den koolhydraatrijke voedingsmidde-

len uit de voeding geweerd, zoals
aardappelen, brood, pasta en rijst. Van
Montignac mag je geen koolhydraten
en vetten in dezelfde maaltijd consu-
meren. Het effect is vaak hetzelfde als
in het Atkins-dieet; de neutraalsma-
kende voedingsmiddelen worden uit
een maaltijd gehaald. Voor een warme
maaltijd blijven dan bijvoorbeeld het
vlees en de groente over. Dit zijn de
intenser smakende voedingsmiddelen,
en die leiden eerder tot sensorische
verzadiging. Het gevolg is dat de
spontane inneming daalt. Ik heb het
idee dat dit eigenlijk het werkingsme-
chanisme is van het Atkins- of Mon-
tignac-dieet, en vermoedelijk van veel
diëten. Je haalt veel keuzes weg, je
houdt een eentonige voeding over. Zo
voorspel ik dat we zullen afvallen op
een chocolade- of een slagroomdieet.

Nieuwe biologische merkers van
eetgedrag
Hormonen    Een van de opwindende
wetenschappelijk ontwikkelingen van
deze tijd is de grote vlucht van beeld-
verwerkende technieken. Samen met
TNO en de Universiteit van Utrecht
hebben we onder andere onderzocht
hoe de inneming van glucose van
invloed was op signalen in de hypo-
thalamus. Dit onderzoek toonde aan
dat de inname van glucose de acti-
viteit in de hypothalamus onderdrukt
(10). In een latere studie werd een
direct verband gevonden tussen het
insulinegehalte in het bloed en de res-
pons van de hypothalamus. Dit opent
de weg naar onderzoek bij mensen
naar de effecten van eetlusthormonen
in het bloed op de processen in de
hersenen die betrokken zijn bij de
regulatie van eetlust.

Behalve de ontwikkelingen rond
hersenscans zijn er talloze andere
nieuwe technieken, die ons inzicht
kunnen verschaffen in bepaalde
aspecten van eetgedrag. Op de locatie
van het Centrum voor Innovatieve
Consumentenstudies van Wageningen
Universiteit en Research Centrum
staat nu een laboratorium met alle-
maal nieuwe ‘martelwerktuigen’, waar-

Het eindeloos aanprijzen van groente

als gezond, werkt misschien wel

contraproductief

Afbeelding 3: Illustratie van de hierarchie van de verzadigende werking van macronutriënten.

Eiwitten werken verzadigender dan koolhydraten, koolhydraten zijn verzadigender dan vetten, en

vetten weer meer dan alcohol, dat juist een eetlust stimulerend effect lijkt te hebben. De pijlen

hebben betrekking op de mogelijke factoren die hierbij een rol spelen.
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mee eetgedrag letterlijk in beeld wordt
gebracht met kauw- en sliksensoren
(afbeelding 4). Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om met behulp van een
olfactometer en een gustometer heel
precies gedoseerde sensorische stimuli
aan te bieden. Verder kan een artico-
lograaf onze mond- en tongbewegin-
gen perfect in beeld brengen. Deze
nieuwe technieken zijn fascinerend,
en verschaffen ons belangrijke nieuwe
inzichten in eetgedrag. Ze worden in
het project over textuur en verzadi-
ging gebruikt om de orale verblijfstijd
te karakteriseren. Een andere toepas-
sing is dat we bijvoorbeeld de slok- of
hapgrootte kunnen vaststellen.

Compensatiegedrag    In samenwer-
king met het Voedingscentrum wordt
onderzoek gedaan naar compensatie-
gedrag van mensen. Een van de vra-
gen die we ons hierbij stellen is hoe
mensen dik worden. Komen mensen
een paar gram aan per dag na steeds
een suikerklontje te veel, of gaat dat
schoksgewijs, bijvoorbeeld omdat we
na Kerstmis of na de vakantie niet
meer terugkomen op ons oude
gewicht? Het is eigenlijk verrassend
om te constateren dat we dit nog niet
goed weten.

Een andere vraag is wanneer mensen
gaan compenseren voor overcon-
sumptie. Waar ligt de grens en hangt
die grens bijvoorbeeld af van het type
voedsel dat we eten? Een belangrijk
aspect bij overconsumptie is dat dit
vaak onbewust gebeurt. Dit geldt wel-
licht ook voor de overconsumptie van
vet. Verborgen vetten in voedingsmid-
delen zien we niet, proeven we niet, en
leiden ook niet tot verzadiging.

Samenvatting    Eetgedrag komt tot
stand door metabole en sensorische
processen, en door conditionerings-
principes die voortvloeien uit de kop-
peling tussen sensorische signalen en
metabole gevolgen. Deze processen
leiden tot een bepaald voedingspa-
troon. Het onderzoek naar eetgedrag
op de afdeling Humane Voeding van
Wageningen Universiteit richt zich

onder andere op verschillende soorten
individuen, te weten kinderen, oude-
ren en mensen met overgewicht.
Daarnaast wordt er onderzoek gedaan
naar de effecten van eigenschappen
van voedingsmiddelen op verzadi-
ging, zoals de invloed van macronu-
triënten, textuur (vloeibaar versus
vast) en sensorische eigenschappen
van voedingsmiddelen op honger en
verzadiging. Dit onderzoek vindt
onder andere plaats met behulp van
nieuwe biologische merkers, zoals
fMRI, en sensoren om mond- 
en slikbewegingen vast te 
stellen.
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Afbeelding 4: Moderne technieken om eetgedrag te karakteriseren en te onderzoeken. Op de foto

linksboven zijn sensoren geplaatst op keelholte en slaap, de proefpersoon krijgt geurstimuli toege-

diend via een olfactometer. Rechtsboven: articolograafsensoren zijn geplaatst op verschillende

delen van het gelaat en de tong om kauw- en slikbewegingen in kaart te brengen. Midden-onder:

proefpersoon krijgt gedoseerd smaak- en geurstimuli toegediend. De hersenrespons wordt gemeten

met behulp van een EEG (Electro-encephalogram). 


