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Textuur voeding van invloed op voedselinname

Gezien het groter wordend probleem van 
overgewicht en obesitas is het belangrijk 
om onderzoek te doen naar factoren die de 
voedselinname beïnvloeden. Eén van die 
factoren is de textuur van voedingsmiddelen, 
met kenmerken zoals hardheid en vloeibaar-
heid (viscositeit). Eerder onderzoek heeft al 
aangetoond dat vloeibare voedingsmiddelen 
als minder verzadigend worden ervaren dan 
vaste voedingsmiddelen (1, 2), maar waarom 
was tot nu toe niet duidelijk. 
Nicolien Zijlstra en anderen hebben in een 
proefschrift de relatie tussen de textuur van 
voedingsmiddelen en voedselinname verder 
onderzocht. Zij keken hierbij specifiek naar 
de rol van sensorische blootstelling in de 
mond. Hiertoe zijn in totaal zes experimen-
ten uitgevoerd.

SenSoriSche blootStelling
In de eerste experimenten werd het effect 
van viscositeit van voedingsmiddelen op 
voedselinname onderzocht. In één van deze 
experimenten consumeerden deelnemers 
tijdens het kijken van een film in de bioscoop 
zuivelproducten met chocoladesmaak in een 
vloeibare, halfvloeibare en halfvaste vorm. 
De zuivelproducten waren speciaal ontwik-
keld voor het onderzoek; ze verschilden 
in viscositeit, maar waren gelijkwaardig in 
smaak, energiedichtheid en macronutriënten-
samenstelling. 
De resultaten lieten duidelijke verschillen in 
inname zien tussen de testproducten. Hoe 
vloeibaarder het product, hoe hoger de in-
name van het voedingsmiddel. Het verschil 
tussen het meest dunne en het meest dikke 

product was 30% (3). Uit vervolgexperimen-
ten bleek dat dit effect voornamelijk toe te 
schrijven was aan de sensorische blootstel-
ling in de mond. Dat wil zeggen eetsnelheid, 
hapgrootte en de tijd dat het voedingsmiddel 
in de mond verblijft totdat het doorgeslikt 
kan worden. Langzaam eten, het nemen 
van kleine happen en het voedsel langer in 
de mond ‘kauwen’ resulteerde in een lagere 
voedselinname (3, 4). 

terugdringen overgewicht
Samenvattend laten de resultaten consistent 
zien dat de vloeibaarheid van voedingsmid-
delen een grote invloed heeft op voedselin-
name. Daarnaast blijkt dat de sensorische 
blootstelling in de mond een belangrijke 
factor is die bijdraagt aan verzadiging. Deze 
bevindingen geven aanknopingspunten om 
de verzadigingswaarde van voedingsmidde-
len te verhogen. Verder zijn de bevindingen 
relevant voor de ontwikkeling van strategieën 
om eetgedrag te beïnvloeden en zo de voed-
selinname van mensen te verhogen dan wel 
te verlagen. Uiteindelijk zou dit een bijdrage 
kunnen leveren aan het terugdringen van het 
toenemende probleem van overgewicht.

Food Texture and Food Intake: the role of oral sensory 
exposure. Proefschrift Nicolien Zijlstra, Wageningen 
Universiteit. Het onderzoek werd gefinancierd door Top 
Institute Food and Nutrition.
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‘Vermist: erfelijke factoren voor overgewicht’

Met tweelingenonderzoek en adoptiestudies is vastgesteld dat 
ongeveer de helft van de kans op overgewicht toe te schrijven is aan 
erfelijke factoren. Met het kennen van die factoren zouden we beter 
kunnen begrijpen hoe overgewicht tot stand komt. Bovendien zou het 
mogelijk worden om bij iedereen na te gaan wat het aangeboren risico 
op overgewicht is en zouden er passende adviezen kunnen worden 
gegeven, een vorm van voeding-op-maat. Geen wonder dat de weten-
schap er naarstig naar op zoek is. Het blijkt te gaan om kleine veran-
deringen in genen waardoor de gen-functie min of meer is gewijzigd. 
Een klassiek voorbeeld is het gen voor leptine, een hormoon dat het 
gevoel van honger en verzadiging helpt te regelen. 
Een verandering in het leptine-gen kan er voor zorgen dat er geen 
leptine-hormoon meer gevormd wordt met als gevolg, dat mensen 
met een dergelijke gen-variant overgewicht ontwikkelen omdat hun 
hongergevoel minder wordt geremd. Overgewicht op basis van één 
gen-variant komt echter maar zelden voor. Bij de meeste mensen is 
de erfelijke aanleg toe te schrijven aan enkele tientallen gen-varianten, 
die ieder op zich maar een klein deel aan het risico op overgewicht 
bijdragen. Sommige van dergelijke gen-varianten hebben kans gezien 
om zich gedurende vele generaties door de bevolking te verspreiden. 
Iedereen heeft er wel een paar van bij zich. Als je toevallig wat meer 
dan gemiddeld van deze factoren hebt meegekregen en als je levens-
stijl of leefomgeving daartoe bijdragen, dan is de kans op overgewicht 
groter dan bij mensen met minder factoren.

genvarianten opSporen
De laatste jaren zijn er uitgebreide studies verricht met 10.000 
mensen of meer om deze gen-varianten in de bevolking op te sporen 
en inmiddels is er ook een heel aantal van bekend. Maar, tot ieders 
verbazing, verklaren al deze gen-varianten bij elkaar slechts enkele 
procenten van de verwachte erfelijke bijdrage. Een heleboel erfelijke 
factoren zijn dus nog zoek. Wel bestaan er vermoedens waarom ze 
met de grote studies niet gevonden zijn. Veel gen-varianten hebben 
zich waarschijnlijk slechts onder een beperkt deel van de bevolking 
verspreid en zorgen alleen lokaal voor een bijdrage aan het risico op 
overgewicht. Andere gen-varianten hebben hun effect alleen in combi-
natie met een bepaald dieet of voedingspatroon.
De grote uitdaging van het genetisch voedingsonderzoek, de nutrige-

netica ofwel nutrigenomica, is om de komende tijd deze gen-varianten 
op te sporen. Nieuwe technologische ontwikkelingen en biostatisti-
sche methoden kunnen daarbij helpen en zullen naar verwachting de 
komende jaren een hoos aan erfelijke informatie omtrent overgewicht 
gaan opleveren. En datzelfde geldt voor een aantal voedinggerelateer-
de volksziekten zoals suikerziekte.

Edwin C.M. Mariman. Future Nutrigenetics: in search of the missing genetic variation. J. 
Nutrigenet. Nutrigenomics 2009;2(4-5):257-62. Epub 10 May 2010.
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kleine hoeveelheid vis verkleint al risico op 
hartziekten

Hoewel er niet veel vis wordt gegeten in 
Nederland, vermindert een kleine hoeveel-
heid visvetzuren (EPA en DHA) in de voeding 
al het risico op overlijden aan een hartziekte, 
met name aan een hartinfarct. Dit blijkt uit 
een studie van onderzoekers van Wageningen 
University en het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu. 

In haar onderzoek keek promovenda Janette 
de Goede naar de gegevens van 21.342 man-
nen en vrouwen in leeftijd variërend van 20 
tot 65 jaar die aanvankelijk (1993-1997), geen 
hart- en vaatziekten hadden. De groep, waar-
van de gebruikelijke voedselconsumptie per 
persoon was vastgelegd via een vragenlijst 
over 178 voedingsitems, is tien jaar gevolgd. 
Gedurende die tijd werd geregistreerd wie 
van de deelnemers hartziekten kregen. 
In de onderzoeksperiode overleden 647 
personen, van wie 82 aan coronaire hart-
ziekten. Verder overleefden 252 personen 
een hartinfarct. Het risico op sterfte aan een 
coronaire hartziekte bleek 49 procent lager te 
zijn bij personen die relatief veel visvetzuren, 
meer dan 194 milligram per dag, binnenkre-
gen, dan bij mensen met weinig visvetzuren 
in hun voeding – minder dan 62 milligram 
per dag. Als er specifiek gekeken werd naar 
het hartinfarct, was het risico zelfs 62 procent 
lager. Het risico op een hartinfarct zonder 
dodelijke afloop werd niet beïnvloed door de 
visvetzuren. 

Vergelijkbare resultaten werden gevonden 
als de mensen werden ingedeeld op hun vis-
consumptie, overeenkomend met meer dan 
14 gram vis per dag ten opzichte van minder 
dan 3,3 gram. De resultaten sluiten aan bij 
ander wetenschappelijk onderzoek waarbij 
visvetzuren vooral lijken te beschermen tegen 
levensbedreigende ritmestoornissen, die vaak 
een rol spelen bij een dodelijk hartinfarct. 
 
Morgen-project
Bovenstaande associaties werden gevonden 
binnen het project Monitoring van Risico-
factoren en Gezondheid in Nederland van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) in Bilthoven. In het Morgen-
project is het vóórkomen van leefstijl- en 
risicofactoren gemeten bij een steekproef van 
inwoners van Amsterdam, Doetinchem en 
Maastricht. Tussen 1993 en 1997 zijn circa 
23.000 mannen en vrouwen onderzocht. 
Sindsdien zijn deze mensen, als zij daar 
toestemming voor hadden gegeven, gevolgd 
met betrekking tot opname in het ziekenhuis 
en overlijden. Hiervoor is gebruikgemaakt 
van de Landelijke Medische Registratie 
(LMR) en de doodsoorzakenstatistieken van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Goede, J. de; Geleijnse, J.M.; Boer, J.M.A.; Kromhout, D; 
Verschuren, W.M.M. Marine n-3 fatty acids, fish consump-
tion, and the 10-year risk of fatal and nonfatal coronary 
heart disease in a large population of Dutch adults with a 
low fish intake. J Nutr. 2010 May;140(5):1023-8.
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