
Isabelle Guelinckx
‘Vitamine K is belangrijk in de preventie 
van osteoporose en hart- en vaatziekten’

Hoe ben je in de voedingssector te-
recHt gekomen?
‘Tijdens mijn eerste master opleiding Bio-
medische wetenschappen werd het keuzevak 
Voeding en gezondheid aangeboden. Het 
wekte mijn interesse en na deze opleiding 
volgde ik een master in Maastricht, Physi-
cal Activity and Health, waardoor ik me 
specialiseerde in metabolisme en voeding. 
De scriptie van mijn tweede master had 
als onderwerp de voedingsgewoonten en 
gewichtstoename van zwangere vrouwen 
met obesitas. Tijdens mijn doctoraatstudie 
aan de Katholieke Universiteit Leuven heb ik 
dit onderwerp verder uitgediept. In mei 2010 
promoveerde ik aan de universiteit met de 
scriptie Pregnancies and obesity: clinical ap-
proach and nutritional management. Ik onder-
zocht voor mijn scriptie zwangere vrouwen 
die al obesitas hadden voordat ze zwanger 
werden en zwangere vrouwen die eerder 
zijn geopereerd als gevolg van obesitas. De 
levensstijlen van zwangere vrouwen met on-
dergewicht, normaal gewicht en overgewicht 
werden ook onderzocht.’

Wat Houdt je Huidige Werk in?
‘Aan de universiteit van Leuven houd ik me 
nog steeds bezig met epidemiologisch voe-
dingsonderzoek als postdoctoraal onderzoe-
ker. Hiernaast assisteer ik mijn promotor bij 
de begeleiding van masterstudenten. Ook on-
derhoud ik een website rond voeding tijdens 
de zwangerschap en geef ik lessen en presen-
taties over levensstijl tijdens de zwangerschap 
op vraag van professionals en het publiek.’

Wat zou je nog onderzocHt Willen 
zien?
‘Ik zal mij in de komende jaren zelf richten 
op de vitamine K inname van de Belgische 
bevolking. Vitamine K speelt een belangrijke 
rol in de bloedstolling, maar is ook belangrijk 
in de preventie van osteoporose en hart- en 
vaatziekten.
Er wordt bij ons ook onderzoek gedaan naar 
de rol van epigenetische1 factoren, zoals de 
invloed van methylgroepen in de voeding 
tijdens en voor de zwangerschap op DNA 
methylisatie2. Naast de factor voeding zijn 
stress en milieuverontreiniging (bijvoorbeeld 
zware metalen) ook epigenetische factoren.’
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1Epigenetica: Genen leren zich aan te pas-
sen aan veranderingen, bijvoorbeeld in het 
klimaat. De manier van aanpassen verloopt 
nogal traag; het duurt vaak vele generaties 
voordat het zover is. Er is een manier om 
dit te omzeilen, dit gebeurt door gebruik te 
maken van de flexibiliteit van de genen. Genen 
kunnen namelijk ‘aan’ en ‘uit’ staan. De 
wetenschap die bestudeert hoe dat gaat wordt 
epigenetica genoemd.
2DNA-methylisatie: Epigenetica vertelt ons 
dat één van de belangrijkste manieren waarop 
de omgeving de activiteit van genen bepaalt, 
komt door een proces dat DNA-methylisatie 
wordt genoemd. Genen doen hun werk door 
eiwitten het lichaam in te sturen. Maar soms 
hecht zich van buitenaf een methylgroep (een 
verbinding van een koolstofmolecuul met drie 
waterstofmoleculen) aan het DNA. Dat stukje 
DNA is nu afgedekt en kan daardoor geen 
eiwitten meer insturen. Het staat dus uit. 
Bron: Kennislink via http://www.kennislink.nl/
publicaties/geboren-om-te-veranderen )
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