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de rol van voeding bij schizofrenie

De door de Wereldgezondheids-
organisatie voorspelde stijging 
van het aantal personen dat op 
een bepaald moment lijdt aan 
een psychiatrische stoornis is 
zorgwekkend. De etiologie van 
deze stoornissen is complex en 
wordt slechts deels begrepen. 
Psychiatrische patiënten hebben 
frequent een slechte leefstijl 
met weinig beweging, overmatig 
alcoholgebruik, zwaar roken en 
een slechte voeding. Kenmer-
kend zijn de lagere inname van 

groente en fruit, en een hogere 
inname van verzadigd vet en 
ongeraffineerde suikers.
Tekorten van B-vitamines en lan-
geketen meervoudig onverzadig-
de vetzuren (LCPUFA) worden, 
naast een verhoogd risico op 
hart- en vaatziekten, in verband 
gebracht met de ernst van 
symptomen van een depressie, 
bipolaire stoornis en schizofre-
nie. Aanwijzingen hiervoor zijn 
afkomstig van epidemiologische 
en observationele studies, en 

van klinische trials met ω3-vetzu-
ren en homocysteïneverlagende 
B-vitamines. 
B-vitamines zoals folaat zijn 
vanwege hun rol in het koolstof-
1-metabolisme belangrijk voor 
groei en differentiatie van cellen. 
De ω3-LCPUFA docosahexaeen-
zuur en eicosapentaeenzuur, en 
het ω6-LCPUFA arachidonzuur 
zijn betrokken bij signaaltrans-
ductie. Daarnaast moduleren 
deze vetzuren genexpressie en 
ontstekingsprocessen. Folaat 
en ω3-LCPUFA zouden dus een 
belangrijke rol kunnen spelen in 
zowel de etiologie als ernst van 
in ieder geval enkele psychiatri-
sche stoornissen.

Vis
In het onderzoek van Ramses 
Kemperman komt naar voren 
dat ongeveer 40 procent van 
de patiënten met schizofrenie 
een tekort heeft aan B-vitamines 
en/of ω3- en ω6-LCPUFA. Alco-
holconsumptie en ziekteduur 
lijken extra risicofactoren voor 
het hebben van een lage status 

van LCPUFA, terwijl ‘man zijn’ 
en het niet eten van vis voorspel-
lend waren voor een functioneel 
B-vitaminetekort. Behandeling 
van deze tekorten is geïndiceerd 
vanwege de relatie van slechte 
status van LCPUFA en B-vitami-
nen met psychiatrische sympto-
men, maar in het bijzonder om 
het verhoogde risico op hart- en 
vaatziekten te verminderen. De 
aangetroffen tekorten bleken 
eenvoudig op te heffen met voe-
dingsupplementen. Onderzoek 
naar de voedingsgewoonten van 
psychiatrische patiënten en naar 
het bestaan van een lage status 
van B-vitaminen en LCPUFA, 
en de behandeling daarvan met 
goede voeding en/of supplemen-
ten, zou een integraal onderdeel 
moeten zijn van het zorgtraject 
voor psychiatrische patiënten.

Ramses F.J. Kemperman, Nutrition and 
biomarkers in psychiatry, Universiteit 
Groningen

Glykemische index: geen relatie met alvleesklierkanker

Hyperinsulinemie lijkt een rol te spelen in de 
carcinogenese van alvleesklierkanker. Tevens 
is diabetes mellitus een van de risicofactoren 
voor alvleesklierkanker. Omdat insuline in 
het bloed uitgescheiden wordt in respons op 
verhoogde bloedglucosewaarden, zouden 
voedingsfactoren die de bloedglucosewaar-
den verhogen, geassocieerd kunnen zijn met 
alvleesklierkanker. 

De glykemische index (GI) is een maat die 
weergeeft hoe sterk de bloedglucosewaarde 
stijgt na de consumptie van voedingsmidde-
len die koolhydraten bevatten in vergelijking 
met glucose of witbrood als referentie, en 
daarmee indirect hoe sterk de insulinespie-
gel stijgt in het bloed. De GI geeft dus de 
kwaliteit van geconsumeerde koolhydraten 
weer. De glykemische load (GL) wordt bere-
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meer aandacht voor gewichtsbeheersing bij bedrijven en 
jongvolwassenen

In de periode 2002-2006 is vanuit de Uni-
versiteit Maastricht het door de Nederlandse 
Hartstichting gefinancierde NHS-NRG In 
Balans-project uitgevoerd. Het had als doel 
een interventie voor gewichtsbeheersings 
op de werkplek te ontwikkelen, uit te voeren 
en te evalueren. Het project, gericht op 
jongvolwassenen, richtte zich op kleine 
veranderingen in zowel voedings- als beweeg-
gedrag, zoals bijvoorbeeld het eten van 
kleinere porties en het nemen van de trap in 
plaats van de lift. Om deze veranderingen te 
kunnen bewerkstelligen bestond de inter-
ventie uit zowel individuele als omgevings 
(werkplek)componenten. Gedurende twee 
jaar werden de projectonderdelen bij twaalf 
uiteenlopende Limburgse bedrijven getest 
op effectiviteit. De interventie had zowel op 
korte (aan het einde van de 1-jarige inter-
ventie) als op lange termijn (een jaar na het 
einde van de interventie) een gunstiger effect 
op de middelomtrek en vetmassa van de 
interventiegroep dan van de controlegroep. 
Tevens werden er gunstige interventie-ef-
fecten gezien in meerdere doelgedragingen, 
met name wat betreft ‘Dagelijkse lichame-
lijke activiteit’, ‘Reductie portiegrootte’ en 
‘Vezelconsumptie’. Wat betreft portiegrootte 
en vezelconsumptie was het effect op lange 
termijn groter dan op korte termijn. 

Deelname
Ondanks het gunstige effect van de inter-
ventie bleek het moeilijk om de doelgroep 
te bereiken. Bedrijven zagen niet noodzake-
lijkerwijs het belang van de interventie in en 
hadden niet altijd zin om deel te nemen aan 
het bijbehorende effectonderzoek. Voorts de-
den lang niet alle werknemers mee. Werkne-
mers die interesse toonden waren gemiddeld 
ouder of hadden al te maken met overge-
wicht. Jongvolwassen zijn zich mogelijk niet 
bewust van het risico op gewichtsstijging, 
althans niet voordat die zich aandient, en de 
eventuele gevolgen ervan. 

Concluderend kan er gesteld worden dat het 
project een gunstig effect heeft gehad op de 
lichaamssamenstelling van de deelnemers 
van de interventiegroep. Voordat het project 
echter in de praktijk kan worden gebracht is 
het belangrijk dat er meer aandacht uitgaat 
naar het motiveren van zowel bedrijven als 
jongvolwassenen wat betreft het belang van 
gewichtsbeheersing.  

Lydia Kwak, The NHF-NRG In Balance-project; develop-
ment, implementation and evaluation of a weight gain 
prevention programme, Universiteit Maastricht

kend door de GI te vermenigvuldigen met de 
hoeveelheid geconsumeerde koolhydraten en 
schat daarmee het totale glykemische effect 
van de voeding. 
In de Nederlandse Cohort Studies (NLCS) is 
onderzocht of de GI en GL van de voeding 
gerelateerd is aan een verhoogd risico op 
alvleesklierkanker. De NLCS is in 1986 gestart 
met ruim 120.000 mannen en vrouwen van 
55 tot 69 jaar. Ruim 13 jaar later waren 350 
patiënten gediagnosticeerd met alvleesklier-
kanker. De GI en GL bleken het risico op 
alvleesklierkanker bij mannen en vrouwen 

niet te verhogen. Er werd ook geen relatie 
gezien met GI en GL bij mannen en vrouwen 
met overgewicht en een geringe lichamelijke 
activiteit. Het bleek niet mogelijk deze relatie 
te onderzoeken bij mannen en vrouwen met 
diabetes mellitus vanwege te kleine aantal-
len. Er werd ook geen relatie waargenomen 
tussen het risico op alvleesklierkanker en 
de inname van koolhydraten en mono- en 
disachariden of de consumptie van voedings-
middelen met een hoge GI, zoals suiker, 
frisdranken en zoet beleg. Dit is in overeen-
stemming met de resultaten van voorgaande 

prospectieve studies. Deze bevindingen 
ondersteunen niet de hypothese dat een 
voeding met een hoge GI of GL gerelateerd is 
aan alvleesklierkanker. 

Heinen MM, Verhage BAJ, Lumey LH, Brants HAM, 
Goldbohm RA, van den Brandt PA. Glycemic load, glyce-
mic index, and pancreatic cancer risk in the Netherlands 
Cohort Study. Am J Clin Nutr 2008;87:970-7.
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Signalen
NQO1 and NFE2L2 polymor-
phisms, fruit and vegetable 
intake and smoking and the risk 
of colorectal adenomas in an 
endoscopy-based population
Tijhuis MJ, Visker MH, Aarts 
JM, Laan W, de Boer SY, Kok FJ, 
Kampman E.
Int J Cancer 2008 15;122:1842-8. 
Wageningen Universiteit

Glycemic index and glycemic 
load in relation to food and nu-
trient intake and metabolic risk 
factors in a Dutch population
Du H, van der A DL, van Bakel 
MM, van der Kallen CJ, Blaak EE, 
van Greevenbroek MM, Jansen 
EH, Nijpels G, Stehouwer CD, 
Dekker JM, Feskens EJ
Am J Clin Nutr 2008 87:655-61 
RIVM, Bilthoven

The relation between dietary 
intake of individual fatty acids, 
FEV1 and respiratory disease in 
Dutch adults
McKeever TM, Lewis SA, Cas-
sano PA, Ocké M, Burney P, 
Britton J, Smit HA.
Thorax 2008;63:208-14
Universiteit Nottingham

The children’s DEBQ for as-
sessment of restrained, emotio-
nal, and external eating in 7- to 
12-year-old children
van Strien T, Oosterveld P.
Int J Eat Disord 2008;41(1):72-81 
Radboud Universiteit Nijmegen

Food-allergic consumers’ label-
ling preferences: a cross-cultural 
comparison
Cornelisse-Vermaat JR, Voor-
douw J, Yiakoumaki V, Theodori-
dis G, Frewer LJ.
Eur J Public Health. 
2008;18(2):115-20. 
Wageningen Universiteit

Psychisch welbevinden en ‘jezelf dik 
voelen’ en ‘dik zijn’ 

Het wetenschappelijke bewijs voor een relatie 
tussen psychisch welbevinden en overge-
wicht bij kinderen en adolescenten is niet 
overtuigend. Dit geldt ook voor de causale 
richting van deze relatie. Een verklaring voor 
het feit dat er in veel studies geen verbanden 
worden gevonden, ligt mogelijk in de rol die 
lichaamsbeleving speelt. 
Om de relaties tussen psychisch welbevin-
den, lichaamsbeleving en overgewicht te 
onderzoeken, zijn gegevens gebruikt van de 
Jeugdmonitor Rotterdam. Bij 1.923 9-10-
jarigen en 3.841 12-13-jarigen zijn gegevens 
verzameld over psychisch welbevinden, 
lengte en gewicht (zelf gerapporteerd en/of 
gemeten). Van 787 jeugdigen waren op beide 
leeftijden gegevens beschikbaar. 
Uit cross sectionele analyses bleek dat er bij 
9-10-jarigen weinig samenhang was tus-
sen psychisch welbevinden en overgewicht. 
Mogelijk tegen de verwachting in bleek 
bij 9-10-jarige obese jongens minder vaak 
sociale angst voor te komen dan bij jongens 
met een normaal gewicht. Bij 12-13-jarigen 
hadden jeugdigen die zichzelf dik voelden 
een minder gunstig psychisch welbevinden 
dan jeugdigen die zich niet te dik voelden. 
Tussen gewichtstatus (zowel gebaseerd op 
zelfgerapporteerde lengte en gewicht, als op 
gemeten lengte en gewicht) en psychisch 

welbevinden waren er in deze leeftijdsgroep 
geen verbanden. 
Uit longitudinale analyses bleek dat overge-
wicht op 9-10-jarige leeftijd geen voorspeller 
was voor psychisch welbevinden op 12-13-
jarige leeftijd. Andersom gold hetzelfde: 
psychisch welbevinden op 9-10-jarige leeftijd 
was geen voorspeller voor later overgewicht.
Een mogelijke verklaring voor het feit dat er 
geen verbanden worden gevonden tussen 
psychisch welbevinden en overgewicht is 
dat door de toenemende prevalentie van 
overgewicht (ruim een kwart in deze onder-
zoekspopulatie) minder kinderen zichzelf te 
dik vinden en daardoor minder psychosociale 
problemen hebben. Geconcludeerd wordt 
dat deze studie geen bewijs levert voor het 
samengaan van overgewicht met minder 
gunstig psychisch welbevinden bij jonge 
adolescenten.

Jansen, W, PM. van de Looij-Jansen, et al. Feeling fat 
rather than being fat may be associated with psychological 
well-being in young dutch adolescents. J Adolesc Health 
2008;42:128-36
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