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‘  mensen bij
mentale ontwikkeling vooral aan

concentratie, geheugen en complexe
taken’, legt Annematt Collot d’Escury-
Koenigs uit, zij is verbonden aan de
programmagroep Klinische
Ontwikkelingspsychologie van de
Universiteit van Amsterdam. ‘Maar
het begrip is veel breder. Ook creati-
viteit, flexibiliteit en sociale en emo-
tionele ontwikkeling vallen eronder.’
Haar onderzoeksterrein is de sociaal-
cognitieve ontwikkeling van kinderen

in de basisschoolleeftijd met autisme,
een lichte verstandelijke beperking of
sociaal-emotionele problemen.

Ontwikkelingsfasen    De mentale
ontwikkeling van een kind verloopt
in fasen en begint met de sensomoto-
rische fase (0 tot 1,5 jaar). Het kind
ontwikkelt zich door handelingssche-
ma’s uit te proberen: naar een voor-
werp grijpen, het pakken en naar zich
toetrekken. Tussen 1,5 en 5 jaar
beginnen taal en symboolhandelen
belangrijk te worden. Een voorbeeld
van dit laatste is het besef dat een
speeltje nog wel bestaat als het uit
zicht verdwenen is. Deze ontwikkeling
vindt parallel met de taalontwikkeling
plaats. Tussen 6 en 8 à 10  jaar wor-
den logisch redeneren (als, dan...) en
classificeren steeds belangrijker.
Kinderen vanaf 8 à 10 jaar leren in
toenemende mate van logisch con-
creet naar logisch abstract te denken.
Voorwaarden voor een goede ontwik-
keling in al deze fasen zijn onder
andere fysieke ontwikkeling, motori-
sche rijping en stimulatie door de
omgeving.

Fysiologie    Om mentale ontwikke-
ling te begrijpen, is het nodig om
eerst de opbouw van het zenuwstelsel
in grote lijnen uit te leggen. Het
zenuwstelsel omvat een centraal deel,

bestaande uit de hersenen en het rug-
genmerg, en een perifeer deel in de
rest van het lichaam. Er zijn twee cel-
typen in het zenuwstelsel, de neuro-
nen en de glia, die zich zowel in het
centraal als in het perifeer zenuwstel-
sel kunnen bevinden. De neuronen
verzorgen de informatiestroom. Ze
zijn georganiseerd in circuits die elek-
trische signalen doorgeven, zowel
over korte als lange afstanden. Een
neuron heeft korte uitlopers (den-
drieten) die informatie ontvangen, en
langere uitlopers (axonen) die infor-
matie wegleiden van het cellichaam.
Het cellichaam van de neuronen ver-
vult de normale celfuncties en geeft
informatie door van de dendrieten
naar de axonen. De uiteinden van de
axonen bevatten neurotransmitters,
die vrijkomen bij elektrische signalen
uit de axonen. De neurotransmitters
modificeren de signalen voor de aan-
grenzende neuronen. Het zenuwuit-
einde, met aangrenzend neuron en de
ruimte daartussen, heet synaps.

De glia zorgen voor de vorming van
de myelineschede. De myelineschede
is een soort schacht die de axonen
omhult, met als functie isolatie en
versnelling van de informatieover-
dracht. Ook voorzien de glia de neu-
ronen van voedingsstoffen. Zestig
procent van de celmassa van de herse-
nen bestaat uit glia.

‘Mentale ontwikkeling begint met
het uitgroeien van dendrieten en axo-
nen uit de celkern’, legt Collot
d’Escury-Koenigs uit. ‘Er vormen zich
verbindingen tussen de uiteinden van
de axonen en dendrieten van verschil-
lende celkernen, de synapsformatie.
Hierna stabiliseren sommige synap-
sen zich, terwijl andere worden geëli-
mineerd (afbeelding 1), om zodoende
tot een efficiënte informatieverwer-
king te komen. Bij autisten vindt deze
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efficiëntieslag mogelijk in mindere
mate plaats, wat zou kunnen verkla-
ren waarom ze vaak zo moeilijk keu-
zes kunnen maken. Hun hersenin-
houd is ook vaak groter dan normaal.’

Informatieoverdracht    Eén van
de laatste en meest geavanceerde ont-
wikkelingen in de opbouw van het
zenuwstelsel is de myelinisatie van de
dendrieten en axonen. Myelinisatie
zorgt onder meer voor het versnellen
van de informatieoverdracht in het
lichaam. Dit effect is te vergelijken

met een hogesnelheidstrein in een
tunnel. ‘Door de tunnel vermindert
de weerstand en kan de trein meer
snelheid maken.’ legt Collot d’Escury-
Koenigs uit. ‘Doordat vetzuren
belangrijk zijn voor de opbouw van
de myelineschede, is het aannemelijk
dat ze een rol spelen bij het versnellen
van de informatieoverdracht. Dit
geeft ze de potentie te helpen bij pro-
blemen die hiermee verband houden,

zoals ADHD. Zo wordt visolie bij-
voorbeeld al heel lang gebruikt bij
deze aandoening. Kinderen met
ADHD hebben vooral moeite met het
vasthouden van de concentratie.
Omega-3-vetzuren lossen waarschijn-
lijk de oorzaak van de aandoening
niet op, maar bieden de kans bestaan-
de problemen te omzeilen door een
snellere informatieverwerking en ver-
beterde concentratie. Hoe het precies
werkt en of het een causaal verband
betreft, is nog niet duidelijk, wat telt
is of een handicap overwonnen kan
worden.’

DHA en EPA    Bij een volwassene
bestaan de hersenen voor 50-60 pro-
cent van het drooggewicht uit vetten,
waarvan 35 procent in de vorm van
langeketen mov’s. Dit zijn voorname-
lijk arachidonzuur en docosahexaeen-
zuur (DHA). De hersenen gebruiken
de vetzuren niet direct als energie-
bron, maar om verschillende com-
plexe lipidemoleculen te bouwen.
Deze moleculen worden gebruikt
voor de opbouw van de neuronale en
gliale celmembranen en de myelinisa-
tie. Dit proces vindt in hoge mate
plaats bij kinderen, maar ook bij vol-
wassenen, zij het in mindere mate. De
vetzuren zorgen onder andere voor
flexibiliteit van de membranen, zodat
ze bij prikkeloverdracht snel van
vorm kunnen veranderen.

DHA is van nature aanwezig in
moedermelk en vette vis. Daarnaast
kan het lichaam het essentiële vetzuur
alfa-linoleenzuur (ALA) omzetten in
eicosapentaeenzuur (EPA), wat kan
worden omgezet in DHA (afbeelding
2). Deze omzetting verloopt echter
niet efficiënt. Dit betekent dat vol-
doende inname van ALA via de voe-
ding nog geen garantie is voor de vor-
ming van DHA. Uit dieronderzoek
met isotopen is recent gebleken dat
DHA uit de voeding wordt opgeno-
men in verschillende organen, waar-
onder de hersenen. De hersenen ble-
ken DHA uit de voeding te verkiezen
boven DHA dat uit ALA is gevormd
(1).

Arachidonzuur speelt waarschijnlijk
ook een rol in de hersenen. De ara-
chidonzuurvoorziening is in het alge-
meen adequaat, omdat de hoeveel-
heid linolzuur in onze voeding groot
genoeg is. ALA, DHA en EPA  zijn
omega-3-vetzuren (of n-3-vetzuren),
linolzuur en arachidonzuur behoren
tot de omega-6-vetzuren (of n-6-vet-
zuren).

Schoolkinderen    Recent onder-
zoek suggereert dat omega-3-vetzuren
een rol spelen in het verminderen van
de symptomen van neurologische
stoornissen, zoals ADHD en dyslexie
(2). In de Oxford-Durham-studie (3)
werd een gunstig effect van suppletie
met omega-3- en omega-6-vetzuren
gevonden bij schoolkinderen met
DCD (Developmental Co-ordination
Disorder, een aan ADHD gerelateerde
aandoening). Er was een sterk signifi-
cante verbetering te zien in lezen,
spelling en gedrag. De hypothese dat
de motoriek zou verbeteren, werd
echter niet ondersteund.

Het effect van omega-3-vetzuren op
gezonde schoolgaande kinderen is
nog minimaal onderzocht. Nog niet
gepubliceerde data van Smuts et al.
(4) laten zien dat consumptie van
verrijkte margarine (82 mg EPA, 192
mg DHA en 325 mg ALA) bij gezon-
de kinderen (6-9 jaar) na vijf maan-
den een verbetering in verbaal leren
en geheugen tot gevolg had, ten
opzichte van de controlegroep.

Snelheidshypothese    ‘Snelheid
van informatieverwerking is hier
mogelijk de cruciale factor’, geeft
Collot d’Escury-Koenigs aan in reac-
tie op bovenstaande onderzoeken.
‘Dit heeft namelijk consequenties
voor het behoud van informatie, wat
op zijn beurt belangrijk is voor de
concentratie en het geheugen. Als je
traag bent, raak je sneller informatie
kwijt’. Deze snelheidshypothese ver-
dient nadere toetsing, meent ze.
‘Mentale snelheid is goed meetbaar
via eenvoudige computertesten.
Vervolgens kun je in kaart brengen of

Met omega-3-vetzuren problemen
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Afbeelding 1: Stadia

in neurale netwerk-
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er een verband is tussen snelheid en
de vorderingen op school.’

Een andere interessante vraag die
deze resultaten oproepen, is waarom
er geen effect op motoriek, maar wel
op leergedrag te zien is.’ Die stap tus-
sen de motoriek en de taal- en
gedragseffecten is interessante materie
voor nader onderzoek. Het is echter
te verwachten dat niet bij alle mentaal
beperkte kinderen het effect gelijk is’,
aldus Collot d’Escury-Koenigs.

Soms zijn bepaalde connecties niet
goed aangelegd, waardoor een verbe-
tering in snelheid niet effectief is. ‘Je
kunt dan nog zo snel zijn, de goede
route is er gewoon niet.’ Meer inzicht
in het mechanisme achter het effect
van omega-3- vetzuren op informa-
tieoverdracht moet volgens Collot
d’Escury-Koenigs antwoord geven op
huidige onzekerheden, zoals de meest
effectieve dosis, en de vraag of het
nodig is om de vetzuren te blijven
gebruiken voor een blijvend effect.

Review    Dat er nog onzekerheid
bestaat over het effect van omega-3-
vetzuren op gedrag en prestaties van
schoolkinderen blijkt uit een recent
review dat in opdracht van de Britse
FSA is uitgevoerd. Onderzoekers van
de universiteit van Teesside beoor-

deelden onder meer vijf recente stu-
dies naar het effect van visolie bij 5-
13-jarigen met een achterstand in
mentale ontwikkeling. De kwaliteit,
gebruikte methoden en resultaten van
de onderzoeken waren volgens de
onderzoekers te uiteenlopend om een
eenduidige beleidsaanbeveling te
rechtvaardigen (5).

Lage inname    De Gezondheidsraad
adviseert volwassenen om per dag

200 mg omega-3-vetzuren (ADH +
EPA) uit vis te consumeren, met het
oog op preventie van coronaire hart-
ziekten. Voor kinderen en jongeren
tussen de 1 en 18 jaar is de aanbeve-
ling 150-200 mg. Het hierop aanslui-
tende advies van het Voedingscen-
trum is om een tot twee keer per
week vis te eten (70 tot 280 gram per
week). Veel volwassenen en de meeste
kinderen in Nederland halen deze
aanbevelingen niet. De Nederlandse
Voedselconsumptiepeiling laat zien
dat visinname - en hiermee ook de
omega-3-inname - onder Neder-
landse kinderen erg laag is; minder
dan 28 gram per week. De inname
van EPA en DHA van kinderen wordt
aan de hand van gegevens van de
USDA-ingrediëntendatabase geschat
op 28 mg EPA per dag en 27 mg
DHA per dag.

Voor ALA geldt één energieprocent
als adequaat niveau van inneming
voor volwassenen. Deze norm is vast-
gesteld op basis van het voorkómen
van deficiëntieverschijnselen en de
preventie van coronaire hartziekten.
Onderzoek wijst uit dat ALA-defi-
ciëntie mogelijk een verminderd
gezichtsvermogen en leerstoornissen
tot gevolg heeft. Eén energieprocent
ALA komt overeen met een dagelijkse
inname van ongeveer 3 gram voor
mannen en 2 gram voor vrouwen.
Data van de Transfair studie laten
zien dat de gemiddelde inname van
ALA voor mannen op 1,7 gram en
voor vrouwen op 1,2 gram per dag
ligt. Bronnen van ALA zijn plantaar-
dige oliën en vetten, sommige plant-
aardige margarines en in mindere
mate ook vlees.

Consequenties    Vette vis is de
belangrijkste bron van EPA en DHA,
maar wordt lang niet door iedereen in
dezelfde mate gewaardeerd. Vooral
onder kinderen is vette vis niet erg
populair. Hierdoor is de inname van
omega-3-vetzuren bij veel kinderen
lager dan aanbevolen. De kennis over
de relatie tussen omega-3-vetzuren en
mentale ontwikkeling breidt zich

momenteel snel uit. In de wetenschap
bestaat consensus over de bijdrage
van omega-3-vetzuren aan de groei
van de hersenen en de mentale ont-
wikkeling van heel jonge kinderen.
De relatie tussen omega-3-vetzuren
en mentale ontwikkeling bij school-
gaande kinderen is voorlopig echter
nog het best te omschrijven als ‘emer-
ging science’. Er zijn aanwijzingen
voor een positief effect, maar huidig
en toekomstig onderzoek zal 
meer duidelijkheid moeten 
geven.
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