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Snelle urbanisatie China negatieve invloed op gezondheid

China heeft in de voorbije decennia een on
gekende urbanisatiegolf doorgemaakt. Het 
percentage van de bevolking in verstedelijk
te gebieden is gestegen van 20% in 1980 
naar 45% in 2010. Tegen 2050 wordt ver
wacht dat ongeveer 75% van de Chinese   
bevolking in steden zal leven. Deze verste
delijking speelt een belangrijke rol in de ar
moedebestrijding, maar tegelijkertijd kan dit 
proces ook nadelige effecten met zich mee
brengen. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk 
wat de effecten op de volksgezondheid zijn.

Onderzoek van Ellen van de Poel en ande-
ren heeft het causale effect gemeten van 
toenemende urbanisatie op de gerappor-
teerde gezondheid van de Chinese bevol-

king. Daarvoor gebruikten zij data van de 
China Health and Nutrition Survey, die ge-
gevens bevat over dezelfde personen en hun 
leef/woonomstandigheden over een periode 
van 13 jaar (1991-2004).
De onderzoekers hebben een nieuwe urbani-
city index voor China ontwikkeld, die infor-
matie bevat over een brede waaier van om-
gevingsfactoren zoals de aanwezigheid van 
scholen, gezondheidscentra, bedrijven, 
transportsystemen, winkels. Aan de hand 
van deze index hebben zij woongebieden 
gerangschikt op waar ze zich bevinden in 
het urbanisatieproces. Door de veranderin-
gen in de (zelfgerapporteerde) gezondheid 
van personen wier omgeving relatief stabiel 
blijft, te vergelijken met gezondheidsveran-

deringen van personen die blootgesteld 
werden aan het urbanisatieproces, kan in-
zicht worden verworven in het causale effect 
van urbanisatie op gezondheid. 

ResulTaTen
De resultaten onthullen belangrijke negatie-
ve effecten. Personen die blootgesteld wer-
den aan sterke urbanisatie hebben 5 tot 15% 
meer kans om een slechte gezondheid te 
rapporteren dan personen die niet blootge-
steld werden aan dit proces. Hoewel subjec-
tief, blijkt zelfgerapporteerde gezondheid 
(op een schaal van 1 tot 5) een goede indica-
tor van de algemene gezondheidstoestand 
van een individu, en hangt deze sterk sa-
men met meer objectieve indicatoren zoals 
overgewicht, hypertensie, ondergewicht, 
ziektesymptomen, fysieke gebreken en mor-
taliteit. Het sterke negatieve causale ge-
zondheidseffect kan gerelateerd zijn aan 
verschillende factoren, zoals de sterke ver-
vuiling in Chinese steden, gebrekkige infra-
structuur voor watervoorziening, en de toe-
name van chronische aandoeningen. 
Beleidsmakers in ontwikkelingslanden  
moeten zich dringend bewust worden van 
de belangrijkheid en noodzakelijkheid van 
stedelijke planning om deze negatieve ge-
zondheidseffecten om te buigen.

RefeRentie
Van de Poel E, O’Donnell O, Van Doorslaer E. Is there a 
health penalty of China’s rapid urbanization? Health Eco-
nomics, 2012, 21: 367-385.

Meedoen aan een discussie over voeding?
Meld je aan bij de discussiegroep van Voeding Nu op LinkedIn.
Actueel thema: ADH Vitamine C omhoog naar 200 mg/dag?

Volg ons ook op Twitter @VoedingNu

_vnu0809_m   28 22-08-12   16:40:38



onderzoek

29

| vo
e

d
in

g
 n

u
 |

| a
u

g
u

stu
s/se

p
te

m
b

e
r

 2012 | n
u

m
m

e
r

 8/9 |

eiwitinname van ouderen

naarmate we ouder worden ver
liezen we langzaam spiermassa 
en spierkracht. Dit proces, sar
copenie, verhoogt het risico op 
verminderde mobiliteit en zelf
redzaamheid en verhoogt de 
kans op comorbiditeit en op    
mortaliteit. De prevalentie van 
sarcopenie in nederland is nog 
onduidelijk, maar met de toene
mende vergrijzing zal het aantal 
ouderen met verminderde spier
massa, kracht en fysiek functio
neren sterk toenemen. De oor
zaak van sarcopenie is multi 
factorieel en betreft lage fysieke 
activiteit en verminderde eiwit
inname (1).
 
Epidemiologisch onderzoek 
wijst uit dat de eiwitinname van 
gezonde ouderen zo rond de 1,1 
gram per kg lichaamsgewicht 
per dag is. Bij fragiele ouderen 
ligt de inname iets lager en bij 
geïnstitutionaliseerde ouderen 
ligt de dagelijkse eiwitinname 
rond de 0,8 gram per kg li-
chaamsgewicht per dag. Ook al 
lijkt deze hoeveelheid voldoen-
de (0,8 gram eiwit per kg li-
chaamsgewicht per dag is de 
aanbevolen dagelijkse hoeveel-
heid voor volwassenen, ADH), 
indien we de eiwitinname per 
maaltijdmoment, tijdens het 
ontbijt en lunch bestuderen, 
dan is deze erg laag. Bij fragiele 
ouderen is de eiwitinname bij 
het ontbijt gemiddeld 11 gram 
en bij de lunch 16 gram (2). Dit 

lijkt onvoldoende te zijn voor 
een optimale eiwitsynthese.  
Eerder onderzoek toont aan dat 
bij een eiwitinname van 15-20 
gram de eiwitsynthese van ou-
deren significant lager is dan 
die van jongere deelnemers (3). 
Er wordt gesuggereerd dat 25 
gram eiwit per hoofdmaaltijd 
optimaal is voor spiereiwitsyn-
these en spieropbouw. Uitgaan-
de van het gegeven dat fragiele 
ouderen een (te) lage eiwitinna-
me hebben bij het ontbijt en de 
lunch hebben Michael Tieland 
en anderen een interventiestu-
die gestart bij deze doelgroep.

Toename spieRmassa 
Gedurende 24 weken hebben zij 
de effecten van eiwitsuppletie en 
krachttraining op de spiermassa, 
spierkracht en het fysiek functio-
neren van 62 fragiele ouderen 
onderzocht (4). De deelnemers 
kregen 24 weken lang een place-
bosupplement of een eiwitsup-
plement (15 gram eiwit), zowel 
bij het ontbijt als de lunch. Twee 
keer per week volgden beide 
groepen een krachttrainingspro-
gramma. Door de beweging na-
men spierkracht en fysiek functi-
oneren significant toe, zowel in 
de placebogroep als in de eiwit-
suppletiegroep. Zo was de spier-
kracht na 24 weken met 40% 
toegenomen in beide groepen. 
Eiwitsuppletie was echter nodig 
om de spiermassa te vergroten 
(zie afbeelding 1).

ConClusie
De onderzoekers concluderen 
dat krachttraining een goede 
manier is om spierkracht en fy-
siek functioneren te verbeteren, 
maar verhoging van de eiwitin-
name bij het ontbijt en lunch is 
nodig voor het behoud of ver-
groten van spiermassa van fra-
giele ouderen. Dit soort effecten 
zouden wellicht het verschil 
kunnen maken tussen zelfstan-
dig kunnen blijven functioneren 
of opgenomen moeten worden 
in een instelling en kunnen dus 
een enorme maatschappelijke 
impact hebben.
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afbeelding 1. relatief verschil in spiermassa na 12 en 24 weken ten 

opzichte van baseline.
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effectiviteit van een advies-op-maat 
zelfregulatie interventie

Het aantal mensen in nederland met obesi
tas neemt toe terwijl de langetermijneffec
ten van de behandeling, bijvoorbeeld een di
eet, teleurstellend zijn. preventie is daarom 
belangrijk, vooral voor volwassenen met 
overgewicht, omdat verdere gewichtstoena
me bij hen al snel kan leiden tot obesitas.

De gemiddelde jaarlijkse gewichtstoename 
van circa 0,5 kg/jaar kan waarschijnlijk wor-
den voorkomen door een kleine verandering 
in voedings- en beweeggedrag van ongeveer 
100 kcal per dag te maken, en dit langdurig 
vol te houden. Het doel van dit project was 
het ontwikkelen en evalueren van interventie 
die zich richt op preventie van gewichtstoe-
name bij volwassenen met overgewicht.
De interventie moest aan twee voorwaarden 
voldoen. Ten eerste moest de grote groep 
volwassenen met overgewicht, meer dan 
40% van de bevolking, bereikt kunnen wor-
den. Ten tweede moest er een geïndividuali-
seerde benadering geboden worden om het 
gecompliceerde proces van gedragsveran-
dering te ondersteunen. Er is daarom geko-
zen voor een online, advies-op-maatinter-
ventie.
Om langdurige gedragsverandering te berei-
ken was de interventie gebaseerd op zelfre-
gulatie theorie. In de vier interventiemodu-
les leren deelnemers hoe zij hun gewicht en 
eet- en beweeggedrag kunnen monitoren, 
doelen kunnen stellen, gedragsverandering 
kunnen voorbereiden, het veranderingspro-
ces kunnen controleren en de verandering 
behouden door evaluatie en het aanpassen 
van doelen. Hiervoor zijn verschillende   
methodieken gebruikt, zoals het afwegen 
van voors en tegens van preventie van ge-
wichtstoename; het geven van feedback op 
het huidige eet- en beweegpatroon; het stel-
len van doelen, maken van actieplannen, 
omgaan met tegenslag en monitoren van 
gedrag en gewicht. 

eValuaTie
De interventie werd geëvalueerd in een ge-
randomiseerde en gecontroleerde studie 

met 539 volwassenen met overgewicht. De 
advies-op-maat interventie werd vergeleken 
met een website met algemene informatie 
over gezonde voeding en fysieke activiteit. 
Uit de resultaten bleek dat het gewicht van 
de deelnemers niet toenam, maar dat er 
geen verschil was tussen de twee studie-
groepen. Er waren ook geen verschillen in 
eet- en beweeggedrag. De advies-op-maat 
interventie werd als nieuwer en meer per-
soonlijk ervaren, maar werd minder vaak  
bezocht dan het algemene advies. De lage 
kwaliteit van de doelen en plannen die deel-
nemers geschreven hadden bij de zelfregu-
latie-opdrachten kunnen een negatief effect 
op de resultaten hebben gehad. Gebaseerd 
op deze resultaten concluderen de onder-
zoekers dat de advies-op-maat interventie 
zou moeten worden verbeterd, vooral de 
implementatie van de zelfregulatie-onderde-
len. Dit kan mogelijk worden bereikt door 
uitbreiding met persoonlijk contact met een 
professional, via e-mail of telefonisch. Zij 
kunnen specifiekere feedback geven, waar-
door doelen en plannen beter worden en  
gedragsverandering meer waarschijnlijk is.

Dit onderzoeksproject is gefinancierd door 
ZonMW. 
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