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effectiviteit van computergestuurde 

interventies

Een beeldscherm waarop staat 
dat je wel eens wat meer fruit 
zou kunnen eten. Het is een 
keer wat anders, maar een per-
soonlijk computergestuurd ad-
vies kan eetgedrag bevorderen 
als het wordt afgestemd op spe-
cifieke persoonsgebonden ken-
merken. Daarnaast kunnen pro-
gramma’s die hier gebruik van 
maken deze adviezen makkelijk 
breed verspreiden tegen relatief 
lage kosten. 
 
De opgang van computers als 
hulpmiddel bij gezondheidsbe-
vordering is veelbelovend en 
computergestuurd advies wordt 
al veelvuldig toegepast en ge-
evalueerd. Met computerge-
stuurd advies wordt meer be-
doeld dan simpelweg een 
advies op een website neerzet-
ten. Met behulp van computer 
tailoring wordt een advies gege-
nereerd op basis van persoons-
gebonden karakteristieken,     
zoals het huidige voedingspa-
troon, de motivatie om gezon-
der te gaan eten of het zelfver-
trouwen om het gedrag te 
veranderen. Deze karakteristie-
ken worden doorgaans gemeten 
met behulp van een vragenlijst. 
Aan de hand van de antwoorden 
op de vragenlijst wordt door 
middel van een algoritme een 
advies-op-maat gegenereerd, 
dat vervolgens op een beeld-
scherm verschijnt, of per e-mail 
of op papier wordt verstuurd.  

Het onderzoek 
In 2006 onderzochten Wille-
mieke Kroeze en anderen in een 

systematisch literatuuronder-
zoek de effectiviteit van compu-
tergestuurde interventies ter be-
vordering van bewegen en 
gezonde voeding. Zij conclu-
deerden toen dat computer tai-
loring veelbelovend was, vooral 
met betrekking tot eetgedrag, 
maar dat de effecten erg klein 
waren. Ruim vijf jaar later werd 
dit onderzoek herhaald door Ka-
ren Broekhuizen en anderen. 
Hiertoe werden literatuurdata-
bases doorzocht op gerandomi-
seerde gecontroleerde studies, 
gepubliceerd van 2004 tot 2011, 
waarin het effect van computer-
gestuurd advies op bewegen 
en/of gezonde voeding werd ge-
evalueerd bij volwassenen.  
 
Resultaten 
Op basis van ruim vijftig publi-
caties werd geconcludeerd dat, 
in vergelijking met het vorige 
onderzoek, een groter deel van 
de studies een positief effect 
van de computergestuurde in-
terventies liet zien. Deze inter-
venties bleken effectief in verge-
lijking met een controlegroep 
waarbinnen geen of geen com-
putergestuurde informatie werd 
gegeven. De positieve effecten 
golden, in tegenstelling tot de 
resultaten van het vorige onder-
zoek, nu ook voor studies die 
zich richtten op bewegen. De 
positieve effecten op zowel voe-
ding als bewegen waren echter 
nog steeds klein en beperkten 
zich tot studies met een follow-
up tot zes maanden.  
Verder ziet het ernaar uit dat de 
studies er qua kwaliteit op voor-

uit zijn gaan. In 2006 deden 
Kroeze en collega’s enkele aan-
bevelingen om deze kwaliteit te 
verbeteren. Zo werd aanbevolen 
dat het effect van computerge-
stuurd advies bij voorkeur 
moest worden vergeleken met 
hetzelfde effect, maar dan zon-
der computer tailoring. Slechts 
in dat geval kan tenslotte wor-
den gesteld dat het effect is toe 
te schrijven aan computer tai-
loring. Ook werd aanbevolen 
studies uit te voeren met een 
langere follow-up duur, zodat 
ook de duurzaamheid van het 
effect kan worden aangetoond. 
Vooral met betrekking tot de 
laatste aanbeveling is er vooruit-
gang geboekt. Sinds 2004 zijn 
relatief meer studies uitgevoerd 
met een langere follow-up.
De boodschap voor onderzoe-
kers die in toekomstige inter-
venties gebruik willen maken 

van computer tailoring is nog 
steeds: streef naar lange termijn 
effecten in vergelijking met een 
controlegroep die dezelfde in-
formatie ontvangt, echter niet 
computer-tailored. De bood-
schap voor mensen die gebruik 
willen maken van computerge-
stuurde programma’s is posi-
tief, maar met een slag om de 
arm. De resultaten van de stu-
die van Kroeze en collegae zijn 
bevestigd en versterkt: effecten 
zijn nog steeds veelbelovend, 
maar klein. 
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Magnesium en de kans op 
dikkedarmkanker

Magnesium is een essentieel mineraal dat 
vooral voorkomt in vezelrijke voedingsmid-
delen, niet-zetmeelrijke groenten, fruit, no-
ten en zuivelproducten. Deze producten zijn 
geassocieerd met een lagere kans op dikke-
darmkanker. 

Omdat magnesium een belangrijke rol 
speelt in verschillende mechanismen die 
een rol spelen bij het ontstaan van deze 
ziekte, bekeken onderzoekers van Imperial 
College London en Wageningen Universiteit 
of mensen die een hogere inname van mag-
nesium uit de voeding hadden, een lagere 
kans op darmpoliepen en -kanker hadden. 
Darmpoliepen worden beschouwd als een 
voorstadium van darmkanker. 
De onderzoekers vonden aanwijzingen dat 
dit inderdaad het geval is. Zij kwamen tot 
deze conclusie met behulp van twee typen 
onderzoek. Allereerst vroegen zij aan 768 
patiënten met darmpoliepen en aan 709 
mensen zonder darmpoliepen om een voe-
dingsvragenlijst in te vullen. Iedere 100 mg/
dag hogere inname van magnesium was ge-
associeerd met een 19% lagere kans op 
darmpoliepen. De associatie tussen magne-
sium en darmpoliepen was echter alleen 
statistisch significant bij mensen met over-
gewicht en de 55-plussers, maar niet in de 
hele groep. Daarom gingen de onderzoe-
kers ook systematisch na wat er al eerder 
over magnesium en het risico op darmpolie-
pen was gepubliceerd. Combinatie van hun 
eigen gegevens met de gegevens van twee 
andere patiënt-controleonderzoeken leidde 
tot de conclusie dat iedere 100 mg/dag ho-
gere inname van magnesium geassocieerd 
is met een 13% lagere kans op darmpolie-
pen. Deze associatie was wel statistisch sig-
nificant.  
Ook vatten zij de gegevens van zes prospec-
tieve cohortstudies samen waarin werd be-
keken of magnesium ook de kans op het 
krijgen van darmkanker kan beïnvloeden.  
Ze vonden een vergelijkbare lagere kans    

als voor darmpoliepen: iedere 100 mg/dag     
hogere inname van magnesium is geassoci-
eerd met een 12% lagere kans op darmkan-
ker. Ook dit verband was statistisch signifi-
cant. 

Aanbeveling
Deze resultaten zijn overtuigend genoeg om 
te stellen dat magnesium uit de voeding een 
gunstig effect op het ontstaan van dikke-
darmkanker kan hebben. De resultaten heb-
ben echter geen gevolgen voor de voedings-
richtlijnen, omdat deze adviezen al leiden 
tot inname van voldoende magnesium. Ook 
bevelen de onderzoekers op basis van deze 
resultaten geen magnesiumsupplementen 
aan, omdat het niet duidelijk is wat het ef-
fect is van zo’n hogere inname. 
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