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Welke genen zijn betrokken bij het metabool 

syndroom?

Te veel buikvet, hoge bloedsuikerwaarden, 
een verstoorde vetbalans (te hoge niveaus 
van triglyceriden en een te lage HDL-choles-
terol spiegel in het bloed) en een hoge 
bloeddruk komen vaker samen voor in één 
persoon dan je door kans alleen zou ver-
wachten. Dit cluster van gezond-
heidsklachten is inmiddels zo bekend  
dat het een eigen naam heeft gekregen,  
het metabool syn droom. 

Er zijn verschillende manieren om het meta-
bool syndroom te definiëren. Een veelge-
bruikte manier is om mensen met minimaal 
drie gezondheidsklachten het etiket meta-
bool syndroom op te plakken en mensen 
met twee of minder het etiket ‘gezond’. Het 
is echter niet zeker of deze indeling de clus-
tering van gezondheidsklachten wel goed 
weergeeft. Daarom zocht Cécile Povel (Wa-
geningen Universiteit) in haar proefschrift 
naar manieren om het metabool syndroom 
zodanig te definiëren dat het juist de cluste-

ring van gezondheidsklachten goed weer-
geeft.

AlternAtieven
Bekend is dat als mensen afvallen hun 
bloeddruk en bloedsuikerwaarden dalen, de 
hoeveelheid buikvet afneemt en hun vetba-
lans zich herstelt. Daarom is gewichtsregu-
latie een effectieve interventie om het meta-
bool syndroom als geheel, dus alle 
gezondheidsklachten samen, te voorkomen 
of te behandelen. Op dit moment is ge-
wichtsregulatie de enige algemeen geaccep-
teerde interventie. Om andere, alternatieve 
preventie- en behandelingsstrategieën te 
ontwikkelen, is meer kennis nodig over de 
fysiologische processen die aan het meta-
bool syndroom ten grondslag liggen. Gene-
tisch onderzoek kan hier inzicht in geven. 
Genen sturen immers de fysiologische pro-
cessen in ons lichaam aan. Een verstoring 
in een gen kan een verstoring in het gerela-
teerde fysiologisch proces veroorzaken. 

Het onderzoek van Povel had daarom ook 
tot doel inzicht te krijgen welke genen  
betrokken zijn bij de ontwikkeling van het 
cluster van gezondheidsklachten dat het 
metabool syndroom genoemd wordt. Ze  
bestudeerde de relatie tussen het metabool 
syndroom en genetische varianten die een 
rol spelen in diverse fysiologische proces-
sen. Op basis van haar onderzoek conclu-
deerde de onderzoekster dat behalve genen 
gerelateerd aan gewichtsregulatie, ook  
genen gerelateerd aan het insuline meta bo-
lisme, het vetmetabolisme en ontstekings-
reacties betrokken kunnen zijn bij de ont-
wikkeling van het metabool syndroom. 

verder onderzoek
Om met zekerheid vast te stellen welke  
fysiologische processen van belang zijn, is 
meer onderzoek nodig. Daarna zouden mo-
gelijk nieuwe preventie of behandelingsstra-
tegieën kunnen worden ontwikkeld die aan-
grijpen op deze fysiologische processen. 
Droombeeld is dat deze strategieën er uit-
eindelijk aan bijdragen dat minder mensen 
het metabool syndroom hebben.

Cécile M. Povel, Proefschrift Components of 
the metabolic syndrome: clustering and gene-
tic variance, Wageningen Universiteit en 
RIVM, 2012

Meedoen aan een discussie over voeding?

Meld je aan bij de discussiegroep van Voeding Nu op LinkedIn.
Actuele thema’s: ADHD en voeding; voeding en beweging; stevia.

Volg ons ook op Twitter @VoedingNu
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Self-reporting of height and 
weight: valid and reliable identi-
fication of malnutrition in pre-
operative patients 
Haverkort EB, de Haan RJ, Bin-
nekade JM, van Bokhorst-de van 
der Schueren MA. 
Am J Surg. 2012 Jun;203:700-7 
Vrije Universiteit Amsterdam 
 
Why the European Food Safety 
Authority was right to reject 
health claims for probiotics 
Katan MB. Benef Microbes. 
2012;3:85-9. Vrije Universiteit 
Amsterdam

Influences on body weight of fe-
male Moroccan migrants in the 
Netherlands: A qualitative study 
Nicolaou M, Benjelloun S, 
Stronks K, van Dam RM, Seidell 
JC, Doak CM. Health Place. 
2012;18:883-91. AMC UVA

Dietary acid load and risk of  
hypertension: the Rotterdam 
Study 
Engberink MF, Bakker SJ, Brink 
EJ, van Baak MA, van Rooij FJ, 
Hofman A, Witteman  JC, Ge-
leijnse JM. Am J Clin Nutr. 
2012;95:1438-44. Top Institute 
Food and Nutrition,  
Wageningen

B Vitamins and n-3 Fatty Acids 
for Brain Development and 
Function: Review of Human 
Studies 
van de Rest O, van Hooijdonk 
LW, Doets E, Schiepers OJ, Ei-
lander A, de Groot LC. 
Ann Nutr Metab. 2012;60:272-
292. Wageningen Universiteit

Factors determining the motiva-
tion of primary health care pro-
fessionals to implement and 
continue the ‘Beweegkuur’ life-
style intervention programme 
Helmink JH, Kremers SP, van 
Boekel LC, van Brussel-Visser 
FN, de Vries NK. J Eval Clin 
Pract. 2012;18:682-8.  
Maastricht Universiteit/Nutrim

Middelomtrek voorspelt kans op sterfte 
bij ouderen

De laatste decennia heeft er wereldwijd een 
stijging in de prevalentie van overgewicht 
en obesitas plaatsgevonden in alle leeftijds-
groepen. Overgewicht en obesitas hangen 
samen met ziekten, zoals hart- en vaatziek-
ten en respiratoire aandoeningen, een ver-
minderde kwaliteit van leven en sterfte.  

De Body Mass Index is een veelgebruikte 
maat om gezondheidsrisico’s van overge-
wicht of obesitas in te schatten. Bij ouderen 
lijkt de BMI echter niet zo’n goede maat te 
zijn, omdat de vetverdeling verandert met 
het ouder worden en de lichaamslengte af-
neemt. Omdat met het ouder worden meer 
vetmassa wordt opgeslagen rondom en in 
de organen, hebben ouderen relatief meer 
(schadelijk) inwendig vet bij een bepaalde 
middelomtrek dan jongvolwassenen. Om 
deze redenen heeft Ellen de Hollander, 
werkzaam bij het RIVM en Wageningen Uni-
versiteit, samen met collega’s een groot on-
derzoek naar de relatie tussen middelom-
trek en sterfte uitgezet. Hierbij maakten zij 
gebruik van data met betrekking tot mid-
delomtrek, BMI en sterfte van meer dan 
58.000 ouderen tussen de 65 en 75 jaar over 
de hele wereld (1). 

resultAten
De onderzoekers onderzochten de sterfteri-
sico’s van middelomtrek gecombineerd met 
BMI en vonden een verhoogd risico op 
sterfte in het algemeen en sterfte door hart- 
en vaatziekten bij een middelomtrek van 

≥102 cm bij mannen en ≥88 cm bij vrouwen 
binnen de BMI categorieën 20-25, 25-29,9 
en ≥30 kg/m2. Het hoogste risico werd ge-
vonden voor ouderen met ondergewicht 
(BMI <20 kg/m2). Zij hadden een tweevou-
dig verhoogd risico in vergelijking met de 
controles die geen afwijkende BMI, of mid-
delomtrek hadden. 
Vervolgens onderzochten ze of de mid-
delomtrek op zichzelf ook een goede voor-
speller van sterfte was. Dit werd bevestigd. 
Ouderen met een middelomtrek van 123 cm 
(mannen) of 105 cm (vrouwen) hadden 
twee keer zoveel kans om te overlijden aan 
hart- en vaatziekten dan ouderen met een 
gemiddelde middelomtrek. De wetenschap-
pers vonden dat het risico om te overlijden 
bij de huidig gebruikte afkappunten voor ri-
sicovol abdominaal obesitas (102 cm bij 
mannen en 88 cm bij vrouwen) niet relevant 
verhoogd was. Dit duidt aan dat deze afkap-
punten voor ouderen te laag zijn. 
Voor de klinische praktijk betekent dit dat de 
middelomtrek een goede voorspeller is voor 
sterfte bij ouderen, maar dat er eerst con-
sensus bereikt moet worden over nieuwe af-
kappunten om risicovol abdominaal obesi-
tas aan te duiden. Daarnaast is BMI met 
betrekking tot ondergewicht ook een goede 
voorspeller van sterfte bij ouderen. Deze 
studie onderzocht niet of een verhoogde 
BMI op zichzelf voorspellend was bij oude-
ren, maar een eerder onderzoek van Ellen 
de Hollander e.a. wel (2). Hieruit bleek dat 
een hoog BMI vanaf 30 kg/m2 voorspellend 
is voor sterfte bij ouderen (70-75 jaar). Het 
laagste sterfterisico lag niet tussen de 20 en 
25 kg/m2 (geadviseerd gezond gewicht), 
maar tussen de 25 en 27 kg/m2. Dus ook 
voor BMI geldt dat de afkappunten om risi-
covol vet aan te duiden bij ouderen herover-
wogen moeten worden. 
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