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Verouderingsziekten en voeding

‘Accentverschuiving van therapie naar 

Ouderdomsziekten zullen de gezondheidszorg en samen-

leving meer en meer gaan belasten in de komende jaren, 

zo schat de Wereldgezondheidsorganisatie in. De schat-

tingen zijn gebaseerd op de huidige Westerse leefstijl in 

combinatie met een vergrijzende bevolking. Door ver-

binding van voedingswetenschappen en medische weten-

schappen is er nog veel beweging mogelijk.

	 	 veroudering kan worden 
 omschreven als het resultaat van 
primaire en secundaire veroudering. 
Primaire veroudering is een toene-
mende verslechtering van het lichaam 
en de biologische functies. Kenmer-
kend hieraan is een vermindering van 
botdichtheid, verlies van spiermassa 
en toename van buikvet. Tevens treedt 
er verlies van hart-, long- en nierfunc-
tie op en een veranderde immuunst-
atus. Secundaire veroudering wordt 
getypeerd door een versnelde veran-
dering in orgaanstructuur en orgaan-
functie als gevolg van ziektes als dia-

betes en hypertensie en leefstijlfacto-
ren, zoals overmatig zonlicht en roken. 
De precieze biologische en cellulaire 
mechanismen voor primaire en secun-
daire veroudering zijn onbekend en 
worden nog volop onderzocht.

Verouderingsprocessen    De 
volgende processen zijn deels door 
voeding te beïnvloeden en spelen 
waarschijnlijk een belangrijke rol bij 
veroudering:

1. Eiwit- en  DNA-schade door oxi-
datieve stress gekoppeld aan een ver-
minderd DNA-herstel en genetische 
instabiliteit van mitochondriële en 
nucleaire genen. 
2. Niet-infectieuze chronische ontste-
kingsactiviteit veroorzaakt door een 
verhoogde productie van adipokines 
en cytokines.
3. Veranderingen in vetzuurmetabo-
lisme en het vrijkomen van vetzuren 
in het plasma waardoor insulineresis-
tentie kan optreden in de weefsels. 
4. Opstapeling van cellulair afval dat 
interfereert met een normale celfunc-
tie.
5. Activatie van het sympathisch 
zenuwstelsel en een veranderde  
neuroendocriene respons.

6. Verlies van postmitotische cellen 
met als gevolg een verminderd aantal 
neuronen en spiercellen en daarmee 
samenhangende achteruitgang van 
structuur en functie van cellen in alle 
weefsels en organen. 

Voorbeelden van ouderdomsziekten 
zijn Alzheimer, gewrichtsaandoenin-
gen, COPD, chronisch hartfalen, type 
II diabetes, botontkalking, kanker, 
Parkinson en Maculadegeneratie. Met 
de huidige medicatie zijn deze aan-
doeningen grotendeels onomkeerbaar. 
Het ziekteverloop is progressief maar 
er is ook sprake van heterogeniteit 
in het verloop en de ernst van symp-
tomen. Dit suggereert dat er ook in 
afwezigheid van nieuwe baanbrekende 
behandelstrategieën nog veel ruimte 
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therapie naar preventie’ 

is voor optimalisering van voeding en 
leefstijl. Vanuit medisch perspectief 
is het langdurige ziektetraject van 
ouderdomsziekten te onderscheiden 
in verschillende fasen zoals preven-
tie, diagnose, behandeling, herstel of 
anders revalidatie en palliatieve zorg. 

Levensduur verlengen    Vanuit 
voedingsperspectief ligt het accent 
momenteel op preventie van ouder-
domsziekten door een generieke bena-
dering van overvoeding en overge-
wicht. Paradoxaal ligt momenteel het 
accent van voeding in de palliatieve 
fase van ouderdomsziekten juist op 
het behandelen van gewichtsverlies en 
ondervoeding. De termen onder- en 
overvoeding duiden op een balans, 

tussen voedingsinname en metabo-
lisme. Bij gezonde mensen zijn deze 
processen nauw gereguleerd en is 
fysieke activiteit het belangrijkst in 
deze balans. Met toenemende leeftijd 
neemt de fysieke activiteit af. 

Het enige experimentele niet-geneti-
sche paradigma waarvan aangetoond 
is dat het de levensduur kan verlengen 
is ‘ondervoeding’ waarbij overigens 
de effecten het grootst zijn als vroeg 
gestart wordt met calorische restrictie 
(1). Het is moeilijk om dit paradigma 
te testen in mensen als in de eerste 
plaats de eetlust niet tegelijkertijd kan 
worden verlaagd. Ten tweede zijn er 
geen gevalideerde graadmeters die als 
surrogaatmarkers van veroudering 
kunnen dienen. Ten derde omdat het 
praktisch onhaalbaar is om langdu-
rige, willekeurige, voedingsgecontro-
leerde studies in mensen uit te voeren 
met sterfte als eindpunt. Toch is er 
enige epidemiologische onderbou-
wing voor dit paradigma (2). Aan de 
andere kant van het leeftijdsspectrum 
wordt bij fragiele ouderen getracht 
om verlies van eetlust te compenseren 
en gewichtsverlies te voorkomen door 
voedingsmiddelen met een hoge voe-
dingsdichtheid en een eetlust stimu-
lerende ambiance. Dit blijkt haalbaar 
om de levenskwaliteit te verhogen, 
maar het is nog niet duidelijk of 
gewichtsbehoud via voedingsinterven-
tie in deze fase daadwerkelijk levens-
duurverlengend is.

 
Verouderingsziekten    De uit-
mergeling die zo kenmerkend is in de 
eindfase van kanker en diverse andere 
chronische ziekten, is niet eenvoudig 
te voorkomen of behandelen ondanks 
goede zorg en voeding. Innovaties in 
de behandeling van dit zogenoemde 
cachexie-syndroom zullen moeten 
komen uit beter inzicht in de mole-

culaire regulatie van spiereiwitsyn-
these en afbraakprocessen. De rol van 
voeding in de secundaire en tertiaire 
preventie van ouderdomsziekten en 
daarmee vaak in vroegere fasen van 
het ziektebeloop, is onvoldoende 
onderzocht. Veel chronische ziekten 
worden gekenmerkt door ontregelin-
gen in het metabolisme die worden 
geassocieerd met een sluimerende 
ontstekingsactiviteit en een verstoring 
in de lichaamssamenstelling (minder 
spier, meer vet). De oorzaak van deze 
systemische ontsteking en de relatie 
tussen lokale en systemische ontste-
king bij typische ontstekingsziekten 
(bijvoorbeeld chronische inflam-
matoire darmziekten, rheumatoïde 
artritis, chronische longziekten) versus 
metabole ziekten zoals type II diabe-
tes, is nog onduidelijk. Verhoging van 
ons inzicht in generieke en ziektespe-
cifieke invloeden op deze processen 
biedt nieuw perspectief voor voeding 
als modulator van het metabolisme 
waarbij innovaties niet alleen gezocht 
dienen te worden in nieuwe voedings-

middelen maar ook in de timing en 
combinatie van voeding en andere 
interventies zoals beweging en medi-
cijnen.

De normale regulatie van de stofwis-
seling als gevolg van pure of relatieve 
over- en ondervoeding zal vooral 
leiden tot verschillen in onze vetvoor-
raden. Gewichtsverlies bij chronische 
ouderdomsziekten tast juist de spie-
ren aan. Verborgen spiermassaverlies 
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treedt bij deze ziekten overigens al op 
zonder dat er sprake is van gewichts-
verlies. Het belang van het behoud 
van spiermassa in secundaire en ter-
tiaire preventie is overtuigend aange-
toond in studies bij diverse patiënten-
groepen waarin aangetoond werd dat 
spiermassa een bepalende factor is bij 
het risico op overlijden, onafhankelijk 
van de Body Mass Index (3). 

Levenskwaliteit    Leven met een 
chronische aandoening trekt ook een 
zware wissel op de kwaliteit van leven 
van de patiënt en zijn omgeving. Veel 
patiënten met een ouderdomsziekte 
kampen in het dagelijks leven met 
een langzame verslechtering van hun 
lichamelijke conditie. Hierdoor kun-
nen ze in een vicieuze cirkel belanden 
waardoor ze inspanning gaan vermij-
den en uiteindelijk dusdanig invalide-
ren dat ze nog nauwelijks zelfstandig 
uit hun stoel kunnen komen en in een 
sociaal isolement belanden. Nu lijkt 
het voor bijvoorbeeld longpatiënten 
of hartpatiënten niet verrassend dat 
de algehele conditie vermindert als de 
capaciteit van de longen verminderd 
is, de longblaasjes verwoest zijn of 
de hartspier niet goed het bloed kan 
rondpompen. Gangbare metingen om 
de ernst van het orgaanlijden vast te 
stellen zijn niet voorspellend voor het 
conditieverlies. De klachten blijven 
bestaan na behandeling met medicij-
nen door de betreffend medisch speci-
alist en zelfs na radicalere interventies 
zoals chirurgie of transplantatie. Zo 
is bijvoorbeeld gebleken dat de licha-
melijke conditie van patiënten na een 
succesvolle niertransplantatie nog 
steeds in dezelfde mate verminderd 
was als van nierdialysepatiënten op 
de wachtlijst voor transplantatie (4). 
Daarentegen bleek de skeletspier-
functie, onafhankelijk van de ernst 
van de primaire orgaanstoornis in 
zowel patiënten met COPD, chronisch 
hartfalen en chronisch nierfalen, een 
belangrijke determinant van de alge-
hele lichamelijke conditie. In verder 
gevorderde ziektestadia is voor COPD 
tevens aangetoond dat spierzwakte 

samenhangend met het verlies aan 
spiermassa een voorspeller is van het 
optreden van acute opflakkeringen 
van de aandoening en van de frequen-
tie en duur van ziekenhuisopnames. 

Paradigma verschuiving    De plek 
van voeding in de secundaire en ter-
tiaire preventie van chronische ziek-
ten gaat nog uit van het traditionele 
paradigma dat interventies pas star-
ten nadat de diagnose is gesteld. Dit 
gebeurt meestal pas als ziektesympto-
men zich dusdanig manifesteren dat 
patiënten bij hun huisarts aankloppen. 
Dit is bij veel ouderdomsziekten pas 
rond het 50ste levensjaar waardoor de 
tijd om te interveniëren beperkt is. In 
een geïntegreerde aanpak van chroni-
sche ziekten volgens het nieuwe para-
digma treedt er een accentverschui-
ving op van therapie naar preventie 
op geleide van modificatie en behan-
deling van ziekterisico’s. Mogelijk dat 
in de toekomst zelfs een individueel 
voedingsadvies kan worden opgesteld 
op basis van iemands genenpaspoort 
in combinatie met een analyse van 
omgevingsfactoren. Op het moment 
ontbreekt hiervoor nog voldoende 
wetenschappelijke onderbouwing. 
Met de beschikbare kennis ligt een 
korte termijnuitdaging in het opstel-
len en implementeren van individuele 

evidence based voedingsadviezen of 
andere therapieën bij mensen at risk 
op basis van analyse van omgevings-
factoren zoals bij roken, overgewicht, 
hoge bloeddruk en een verhoogde 
aanwezigheid van ontstekingseiwitten 
in het bloed en een gerichte fenotype-
ring. Naast het ontwikkelen van tech-
nologie en een passende gezondheids-
zorgstructuur om dergelijke adviezen 
praktisch te kunnen realiseren zal een 
belangrijke succesfactor tevens zijn het 
vermogen om consumentengedrag  
in de gewenste richting te  
kunnen sturen.
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