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Textuur & energiedichtheid: consequenties voor 

de voedselinname

Bewerkte voedingsmiddelen en energiehou-
dende dranken zijn niet meer weg te denken 
uit ons huidige westerse eetpatroon. De 
consumptie van deze voedingsmiddelen 
gaat snel, dat wil zeggen met weinig moeite 
en minimale kauwbewegingen. Het proces 
van verzadiging dat optreedt tijdens con-
sumptie is daardoor mogelijk beperkt. Dit 
zou verklaren waarom vloeibare voedings-
middelen minder verzadigend werken dan 
vaste voedingsmiddelen en waarom deze 
zogenaamde ‘vloeibare calo rieën’ bijdragen 
aan overconsumptie. 

Het is echter onduidelijk in hoeverre de  
textuur van ons eten ook na herhaaldelijk 
eten een rol speelt in onze voedselinname. 
Eetgedrag is immers ook deels aangeleerd: 
de hoeveelheid die gegeten wordt, wordt 
aangepast aan de energie die het product 
bevat.
In haar promotieonderzoek bekeek Pleunie 
Hogenkamp van de afdeling Humane Voe-
ding van Wageningen Universiteit en het TI 
Food and Nutrition de rol van textuur in het 
aanleren van de verzadigende werking van 
voedingsmiddelen. Dit deed zij door vast te 
stellen of de inname wordt aangepast en of 
de mate van verzadiging die men van pro-
ducten verwacht verandert als men herhaal-
delijk dun vloeibare en dik vloeibare produc-
ten met een verschillende energiedichtheid 
consumeert.

Verzadigende werking
In verschillende onderzoeken boden de on-
derzoekers steeds herhaaldelijk een grote 
portie aan waarvan de deelnemers zoveel 
konden eten als nodig was om prettig  
verzadigd te raken (ad libitum). De verwach-
ting was dat de langere consumptietijd van 
een dikker product bijdraagt aan het leren 
van de verzadigende werking van het eten. 
Aangenomen werd dat de ad libitum inname 
van het product wordt aangepast als gevolg 
van dit leren. De snelle consumptie van 
vloeibare producten beperkt mogelijk de  

associatie met de verzadigende werking.

resultaten
Uit resultaten van zes studies blijkt dat 
jongvolwassenen zowel van dunne als dikke 
producten de verzadigende werking kunnen 
aanleren. De bevindingen van dit proef-
schrift geven echter duidelijk aan dat de 
hoeveelheid die van de testproducten gege-
ten wordt bij het aanbieden van de grote 
portie niet gemakkelijk verandert.  Ook na 
herhaaldelijk eten wordt deze hoeveelheid 

bepaald door de textuur, en door het effect 
dat textuur heeft op de snelheid waarmee 
een product gegeten wordt: ongeacht het 
aantal calorieën en/of het leren van de  
verzadigende werking wordt er meer  
geconsumeerd van dunne dan van dik kere 
producten. 

Pleunie Hogenkamp - Texture, energy density 
& learning: implications for food intake, Wage-
ningen Universiteit, januari 2012 

_VNU0112_P   32 19-01-2012   09:35:18



onderzoek

33

| vo
e

d
in

g
 n

u
 |

| ja
n

u
a

r
i/fe

b
r

u
a

r
i 2012 | n

u
m

m
e

r
 1/2 |

Stimuleren van de keuze voor onbekende gezonde voeding

Hoe kun je mensen stimuleren 
om gezondere producten te 
gaan consumeren? Het advies 
om gezonder en in het bijzonder 
minder verzadigd vet en meer 
groente en fruit te gaan eten 
stuit vaak op weerstand. Men-
sen denken dat ze hun totale 
eetpatroon moeten veranderen. 
In theorie kan het vervangen 
van een beperkt aantal (1-3) voe-
dingsproducten met veel vet 
door soortgelijke voedingsmid-
delen met veel minder vet ech-
ter al tot een aanzienlijke reduc-
tie in de verzadigde vetinname 
kan leiden (1). 

Maar zijn mensen over te halen 
om nieuwe producten te probe-
ren om zodoende een smaak-
voorkeur voor dat nieuwe pro-
duct te ontwikkelen en het op te 
nemen in hun eetpatroon? Men-
sen hebben van nature een be-
paalde mate van voedselneofo-
bie, een natuurlijke weerstand 
tegen het eten van onbekende 
producten. 

informatie oVer smaak
Onderzoekers van de Vakgroep 
Gezondheidsbevordering van 
de Universiteit Maastricht gin-
gen na of simpelweg het geven 
van informatie over de smaak 
van vier onbekende producten 
de keuze voor die producten sti-
muleert (2). Verondersteld werd 
dat de informatie onzekerheden 
zou kunnen wegnemen: ‘Vind ik 
dit product wel lekker?’. Bijna 
400 studenten maakten een 
keuze voor hun lunch bij een 

buffet met mineraalwater, 
broodjes, margarine, volvette 
kaas en groente en fruit (toma-
ten, appels en sinaasappels). 
De deelnemers waren at ran-
dom toegewezen aan de experi-
mentele conditie of de contro-
leconditie, en vervolgens aan 
blootstelling aan een van vier 
additionele ‘onbekende’ produc-
ten: magere kaas naast de vol-
vette kaas, mager broodsmeer-
sel naast de margarine, fruitsap 
naast het verse fruit en groente- 
en fruitsap naast verse groente 
en fruit. Alle producten werden 
aangeboden zonder de originele 
verpakking en voor de vier addi-
tionele producten werden ver-
zonnen namen gebruikt. In de 
experimentele conditie werd een 
poster bij het buffet geplaatst 

met aansprekende informatie 
over onder meer de smaak van 
het onbekende product en de 
overeenkomsten in smaak, 
mondgevoel, smeerbaar heid  
met bekend veronderstelde 
smaken en producten. Signifi-
cant meer deelnemers in de ex-
perimentele conditie kozen voor 
het onbekende product: 45,2% 
versus 33,5% in de controle-
groep. De informatie was even 
effectief voor deelnemers met 
een hoge als met een lage mate 
van voedselneofobie. 
Met de ‘makkelijke’ strategie 
van smaakinformatie kunnen 
mensen dus al gestimuleerd 
worden om onbekende produc-
ten te proberen. In een soortge-
lijk experiment werd hetzelfde 

gevonden voor het aanbieden 
van een proefmonster van de 
onbekende producten (3). 
Beide effectief gebleken inter-
ventiestrategieën zullen worden  
ingezet in interventies ter bevor-  
dering van gezond voedings-
gedrag.

referenties
1.  Schickenberg B, van Assema P, Brug 
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de Vries NK. Br J Nutr. 2009; 
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2.  Schickenberg B, van Assema P, Brug 
J, de Vries NK. Information about the 
taste stimulates choice of unfamiliar 
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Invloed leefstijlfactoren op riscio dikke 
darmkanker

Onderzoeken naar associaties tussen beïn-
vloedbare leefstijlfactoren – zoals voeding, 
roken en alcohol – en het ontstaan van dik-
ke darmkanker, worden meestal gedaan in 
de algemene bevolking. Systematische re-
views van die onderzoeken laten zien dat 
overgewicht het risico kan verhogen, terwijl 
hogere lichamelijke activiteit het dikke 
darmkanker risico verlaagt. Roken, een hoge 
inname van rood vlees, bewerkt vlees en al-
cohol, verhogen ook het risico op dikke 
darmkanker, terwijl vezelrijke voedingsmid-
delen het risico verlagen (1). 

Het is onduidelijk of deze factoren ook in-
vloed hebben bij mensen met een hoog risi-
co op dikke darmkanker, zoals mensen die 
drager zijn van het Lynch Syndroom (aange-
boren mutaties in de mismatch repair ge-
nen). Mensen met het Lynch Syndroom 
hebben een risico van 20-70% om voor hun 
70e levensjaar dikke darmkanker te ontwik-
kelen.
Akke Botma et al. hebben onderzocht of 
overgewicht, bepaalde voedingspatronen, 
alcohol en roken geassocieerd waren met 
het ontstaan van adenomateuze dikke 
darmpoliepen (een voorstadium van dikke 
darmkanker) binnen een prospectieve co-
hortstudie van 500 personen met het Lynch 
Syndroom (2,3). In dit cohort zijn gewicht, 
lengte, rookgewoonten en voedingsgewoon-
ten geregistreerd, waarna de personen zijn 
gevolgd op het ontstaan van adenomateuze 
poliepen. De voedingsgewoonten werden 
omgezet in vier voedingspatronen met be-
hulp van principal component analyse.

resultaten
Overgewicht was geassocieerd met een ver-
hoogd risico op het krijgen van een eerste 
adenoom bij mannen die niet eerder dikke 
darmtumoren hadden gehad. Bij vrouwen 
was dit verhoogde risico er niet. Rokers had-
den een verhoogde kans op het ontstaan 
van adenomen vergeleken met Lynch  
patiënten die nooit gerookt hadden. Ook 
voormalig rokers hadden nog steeds een 
verhoogd risico ten opzichte van mensen 
die nog nooit gerookt hadden. Een hoge al-
coholinname leek het risico op adenomen 

iets te verhogen, al was het bewijs voor een 
associatie niet overtuigend. Van de vier voe-
dingspatronen was het ‘Snack’ patroon ge-
associeerd met een verhoging van het risico 
op adenomen. De resultaten voor de overi-
ge drie patronen, het ‘Prudent’, ofwel ver-
standige, ‘Vlees’ en ‘Kosmopolitische’, of-
wel niet-traditionele, waren niet overtuigend 
genoeg om een conclusie te kunnen trek-
ken. 
Uit het onderzoek blijkt dus dat beïnvloed-
bare leefstijlfactoren – ook voor mensen 
met Lynch Syndroom met een hoog aange-
boren risico op dikke darmkanker – van in-
vloed kunnen zijn op het ontstaan van dikke 
darm adenomen en daarmee mogelijk ook 
op dikke darmkanker.

Akke Botma, PhD, Renate Winkels, PhD & El-
len Kampman, PhD, Wageningen Universiteit, 
afdeling Humane Voeding

Het onderzoek is gesponsord door de KWF 
Kankerbestrijding.
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