
Wijn, vis, pure chocolade, groente en
fruit, knoflook en amandelen: voor
deze zes voedingsmiddelen is er vol-
gens principes van de evidence-based
medicine voldoende bewijs voor een
gunstig effect op het risico op hart-
en vaatziekten. Een combinatie van
deze voedingsmiddelen zou bij men-
sen boven de 50 jaar het cardiovascu-
laire risico met 76 procent kunnen
verminderen en de levensverwach-
ting met een aantal jaren kunnen
verlengen. Deze bijdrage aan het
kerstmenu leverden onderzoekers
van de Erasmus Universiteit
Rotterdam en collega’s werkzaam in
Brussel en Melbourne in het kerst-
nummer van de British Medical
Journal.

Het gaat hierbij om voedingmidde-
len waarvan de gunstige effecten op
hart- en vaatziekten of risicofactoren
ervan afzonderlijk zijn gedocumen-

teerd in randomised controlled trials
of meta-analyses daarvan, of in
meta-analyses van observationele
studies (tabel). Van de consumptie
van wijn en vis is vastgesteld dat ze
leiden tot minder hart- en vaatziek-
ten. Pure chocolade en groente en
fruit verlagen de bloeddruk, knof-
look en amandelen verlagen het
totaalcholesterolgehalte. Deze effec-
ten zijn ‘vertaald’ naar vermindering
van hart- en vaatziekten. Het gecom-
bineerde effect is afgeleid op de
manier die eerder werd toegepast op
de ‘polypil’, een combinatie van zes
medicijnen die als strategie is gepre-
senteerd om hart- en vaatziekten
terug te dringen. De onderzoekers
presenteren hun resultaten daarom
als de ‘polymaaltijd’, een ‘effectief,
niet-farmacologisch, veilig, goedkoop
en smakelijk alternatief ’ voor de
polypil. En voor overtollige cardiolo-

gen zien ze een toekomst als koks en
wijnadviseurs.

Franco OH, Bonneux L, de Laet C,
Peeters A, Steyenberg EW,
Mackenbach JP. The Polymeal: a more
natural, safer, and probably tastier
(than the Polypil) strategy to reduce
cardiovascular disease by more than
75%. BMJ 2004:329:1447-1450.
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Onderzoek

Kinderen met voorkeur voor zoet en zuur

Jonge kinderen houden van dranken
met een hoge suikerconcentratie. Een
deel van de kinderen heeft ook een
grote voorkeur voor extreem zure
voedingsmiddelen. Deze voorkeur is
gerelateerd aan de voorkeur voor
nieuwe en intense stimuli en aan de
consumptie van fruit. Voorkeuren

voor zoet en zuur kunnen worden
aangeleerd. Dit concludeert Djin Gie
Liem in zijn proefschrift Sweet and
sour taste preferences of children
(Wageningen Universiteit, 2 novem-
ber 2004).

In een studie met 5-9-jarige kinde-
ren en hun ouders bleek dat 35% van
de kinderen, en geen van de ouders,
een voorkeur had voor extreem hoge
concentraties citroenzuur in citroen-
pudding. De kinderen die van
extreem zuur hielden, waren volgens
informatie van de ouders significant
minder bang voor nieuwe voedings-
middelen. Ook in een soortgelijk
onderzoek bij 7-12-jarigen had 33-
50% een voorkeur voor een extreem
zure smaak. Zuurliefhebbers hadden
een voorkeur voor een felle kleur en
waren meer geneigd een snoepje met
een onbekende smaak te proberen. In
een derde onderzoek bleek dat de
voorkeur voor zuur bij de jongens

positief gerelateerd was aan de fruit-
consumptie, maar bij de meisjes niet.

Bij kinderen (gemiddelde leeftijd 9,2
jaar) die in een interventiestudie acht
dagen zoete limonades kregen, ging
de voorkeur hiervoor significant
omhoog. Een 8-daagse blootstelling
aan zure limonades gaf geen signifi-
cante verandering in de voorkeur
ervoor.

Van kinderen (gemiddelde leeftijd
5,1 jaar) die werden opgevoed met
strenge regels omtrent suikergebruik,
had 55% een voorkeur voor een hoge
concentratie sucrose in limonade,
tegen 33% van de kinderen die min-
der streng waren opgevoed. De per-
centages met een voorkeur voor het
laagst geteste suikergehalte waren
respectievelijk 0% (streng) en 19%
(niet streng). Restrictie van vrijheid
van kinderen kan dus eenzelfde effect
hebben als herhaalde blootstelling.

Eten tegen hart- en vaatziekten
Ingrediënt(en) Vermindering risico op Aard van bewijs

hart- en vaatziekten

Procent 95%-BI

Wijn (150 ml/dag) 32 23-41 MA

Vis (114 g 4 keer/week) 14 8-19 MA

Pure chocolade (100 g/dag) 21 14-27 RCT

Groente en fruit (400 g/dag) 21 14-27 RCT

Knoflook (2,7 g/dag) 25 21-27 MA

Amandelen (68 g/dag) 12,5 10,5-13,5 RCT’s

Gecombineerd 76 63-84

BI = betrouwbaarheidsinterval, MA = meta-analyse, RCT =  randomised

controlled trial.



VOEDING NU | FEBRUARI 2005 | NUMMER 2 33

Signalen

Een selectie van Nederlands en Belgisch
onderzoek in internationale weten-
schappelijke tijdschriften

Food components and immune
function
Curr Opin Lipidol 2005;16:31-37 
Plat J, Mensink RP 
Universiteit Maastricht

Polyphenols and disease risk in
epidemiologic studies
Am J Clin Nutr 2005;81:317S-325S
Arts IC, Hollman PCh 
Wageningen Universiteit 

Randomized controlled trial of
the effects of soy protein contai-
ning isoflavones on vascular func-
tion in postmenopausal women
Am J Clin Nutr 2005;81:189-195 
Kreijkamp-Kaspers S, Kok L, Bots
ML, Grobbee DE, Lampe JW,
van der Schouw YT 
Universiteit Utrecht

Using stress models to evaluate
immuno-modulating effects of
nutritional intervention in healthy
individuals
J Am Coll Nutr 2004;23:637-646 
Hamer M, Wolvers D, Albers R 
Unilever Health Institute,
Vlaardingen

Fat intake and energy-balance
effects
Physiol Behav 2004;83:579-585
Westerterp-Plantenga MS 
Universiteit Maastricht

Food and values: an examination
of values underlying attitudes
toward genetically modified- and
organically grown food products
Appetite 2005;44:115-122 
Dreezens E, Martijn C, Tenbult P,
Kok G, de Vries NK 
Universiteit Maastricht

Cafestol en genen bij interactie voeding-serumlipiden
Cafestol grijpt
aan op nucle-
aire recepto-
ren en regu-
leert zo de
expressie van
verschillende
genen die
betrokken
zijn bij het
lipidenmeta-
bolisme. In
muizen zou
dit een ver-

klaring kunnen zijn voor een remming van de
galzuursynthese. Hoe de interactie van cafestol
met deze receptoren in mensen leidt tot verho-
ging van de serumlipiden is nog niet duidelijk.
Aldus conclusies van Mark Boeschoten in zijn
proefschrift Elucidating the mechanism behind
the lipid-raising effect of cafestol (Wageningen
Universiteit, 10 november 2004).

Cafestol is een diterpeen uit koffiebonen. Het

is aanwezig in ongefilterde koffie en is verant-
woordelijk voor het cholesterolverhogende effect
ervan. Expressie van cholesterol-7α-hydroxylase,
het sleutelenzym in de omzetting van cholesterol
in galzuren in de lever, staat onder controle van
verschillende nucleaire receptoren, zoals FXR
(‘farnesoid X receptor’), PXR (‘pregnane X
receptor’) en LXR (‘liver X receptor’). FXR en
PXR remmen de galzuursynthese wanneer ze
zijn geactiveerd door galzuren. Uit studies van
de genexpressie in levers blijkt dat verschillende
genen die onder controle staan van FXR en
PXR, door cafestol worden gereguleerd. Dit zou
een verklaring kunnen zijn voor de remming
van de galzuursynthese door cafestol in muizen.

Meting van de activiteit van 7α-hydroxylase in
de lever bij mensen via het gehalte van de cho-
lesterolmetaboliet 7α-hydroxyl-4-cholesten-3-
on in serum, liet zien dat de activiteit van het
leverenzym waarschijnlijk niet afneemt door
inname van cafestol. Dit zou betekenen dat cafe-
stol in mensen de galzuursynthese niet remt.

Voeding en supplementen voor COPD-patiënten
Meten van de lichaamssamenstelling is van
belang tijdens de diagnostiek en follow-up van
alle poliklinische COPD-patiënten. Voedingsin-
terventie is niet alleen geïndiceerd om klinisch
stabiele COPD-patiënten te behandelen, maar
ook om gewichtsverlies te voorkomen en de ver-
stoorde eiwitbalans te beperken. Voedingsinter-
ventie is toepasbaar tijdens ziekenhuisopname
voor acute exacerbatie en leidt tot verbetering
van de energie-inname en in het bijzonder van de
eiwitinname. Dit zijn conclusies van Marja
Vermeeren in haar proefschrift Dietary manage-
ment in COPD (Universiteit Maastricht, 10
november 2004).

Onderzoek van 389 poliklinische COPD-patiën-
ten, in 39 centra, liet zien dat de voedingstoestand
bij 27% was verstoord (op basis van body mass
index en/of vetvrijemassa-index).

Suppletie met extra energie (209 kJ, 1046 kJ of
2092 kJ) leidde niet tot een verminderde gemid-
delde inspanningscapaciteit (n=14). Wel vermin-
derde de inspanningscapaciteit van drie patiënten
sterk na de inname van het supplement met 2092
kJ.

De inspanningscapaciteit was met een koolhy-

draatrijk supplement (60 energieprocent koolhy-
draten, 20 energieprocent vet) niet verschillend
van die met een vetrijk supplement (20 energie-
procent koolhydraten en 60 energieproject vet).
De kortademigheid nam met het vetrijke supple-
ment wel meer toe dan met het koolhydraatrijke
supplement.

Na een vaste maaltijd met veel vet (55 energie-
procent vet, 31 energieprocent koolhydraten) of
veel koolhydraten (55 energieprocent koolhydra-
ten, 30 energieprocent vet) was de maagledigings-
snelheid niet verschillend. De kortademigheid en
het verzadigingsgevoel waren vergelijkbaar. Na de
vetrijke maaltijd werd bij de COPD-patiënten een
significante toename van glucagon-like peptide-1
(een merker voor verzadiging) gemeten.

COPD-patiënten die tijdens de ziekenhuisopna-
me voor een acute exacerbatie een energie- en
eiwitrijk supplement kregen (3 x 125 ml, 2,38 MJ
per dag), hadden een hogere inname van energie
(16% meer dan in een placebogroep) en eiwit
(38% meer). Maar er werden geen verbeteringen
in longfunctie of spierkracht gevonden, mogelijk
ten gevolge van de korte duur van de ziekenhuis-
opname (gemiddeld negen dagen).
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Machtige massamedia
We weten het nu wel. We eten te veel, we eten ongezond en

we gaan daar inmiddels eerder aan dood dan aan roken,

tot nu toe toch doodsoorzaak nummer één. Bijna dagelijks

horen of lezen we erover. In kranten, vakbladen, populaire

tijdschriften, op de televisie, de radio, ja zelfs in de Tina en

de Kidsweek!

Massamedia zijn machtige instrumenten. We kunnen er

massa’s mensen mee bereiken. En da’s mooi! Lees een

gemiddelde Nederlander het eerste deel van een reclame-

slogan voor, en hij vult ‘m moeiteloos aan. Zou het ook zo

gaan met gezondheidsboodschappen?  ‘Ik vrij veilig, of....’?

‘Roken, niet waar de ......’? ‘Maak je niet ...!’? ‘Drank maakt

meer ....’?

Nog interessanter is de vraag: wat doet zo’n kreet met

mensen? Voelen ze zich aangesproken? Betrekken ze de

waarschuwing op zichzelf? Gaan ze nadenken over hun

eigen gedrag? Het veranderen?

Grosso modo hebben massamediale

uitingen een gering effect op indivi-

dueel gedrag, tenzij tegelijkertijd in-

strumenten worden aangeboden om

het eigen gedrag kritisch te bekijken

en handreikingen worden gedaan

voor gedragsverandering. Het staat

vast dat activiteiten op lokaal niveau

hieraan kunnen bijdragen. De organi-

satie van dergelijke activiteiten vereist

een gedegen lokaal netwerk en is daardoor bij uitstek een

taak voor lokale uitvoeringsinstanties. Maar: dat kost tijd.

En geld. Beide zijn schaars. Gemeenten hebben weinig

geld, en nog minder tijd: graag meetbaar effect binnen vier

jaar, dames en heren preventiewerkers!

Willen de landelijke gezondheidsbevorderende instanties

het effect van hun massamediale boodschappen vergroten,

dan zullen ze ook richting gemeenten moeten gaan lobby-

en: laten zien welke belangrijke resultaten zijn te behalen

binnen vier jaar; welke lokaal uitgevoerde projecten suc-

cesvol kunnen zijn; en welke maatregelen de gemeenten

zelf kunnen nemen om de volksgezondheid te verbeteren.

En zo ontstaat een stoelendans tussen meerdere partijen.

En het mooie is: niemand hoeft te verliezen wanneer

iedereen af en toe eens bij een ander op schoot gaat zitten.

Leuk spel. Ik doe mee!

  ,  

OnderzoekOnderzoek Digestief

Groenten of fruit en borstkanker
De totale consumptie van groenten en
fruit of de consumptie van zes speci-
fieke groentesoorten laat geen ver-
band zien met het optreden van
borstkanker. Dit concluderen onder-
zoekers van onderzoeksinstellingen in
acht landen van de EPIC-studie
(European Prospective Investigation
Into Cancer and Nutrition).

Tussen 1992 en 1998 werden de
gegevens over voeding met een vra-
genlijst verzameld in Frankrijk, Italië,
Spanje, Groot-Brittannië, Nederland,
Duitsland, Zweden en Denemarken.
Ruim 285.000 vrouwen, de meeste
tussen 25 en 70 jaar, werden ten aan-
zien van borstkanker gevolgd tot
2002. De consumptie van groente was
in het hoogste kwintiel meer dan twee
keer zo hoog als in het laagste kwin-
tiel (gemiddelden respectievelijk 246
en 112 g per dag), de consumptie van

fruit was zelfs meer dan drie keer zo
hoog (372 en 115 g per dag). Er wer-
den echter geen significante verban-
den gezien tussen de consumptie van
groente of fruit en het optreden van
borstkanker: de relatieve risico’s voor
het hoogste versus het laagste kwintiel
van de totale groente- en fruitcon-
sumptie waren respectievelijk 0,98
(95%-BI 0,84-1,14) en 1,09 (95%-BI
0,94-1,25). Ook voor de consumptie
van zes groentesoorten afzonderlijk -
bladgroenten, vruchtgroenten, wor-
tels, kool, paddestoelen en
knoflook/uien - werd geen relatie
gevonden met het optreden van
borstkanker.

Van Gils CH, Peeters PHM, Bueno-
de-Mesquita HB, et al. Consumption of
vegetables and fruits and risk of breast
cancer. JAMA 2005;293:183-193.

Voedingsfactoren en dikkedarmkanker
Resultaten van de Nederlandse
Cohort Studie naar voeding en kan-
ker (NLCS) suggereren dat een hoge
inname van vlees en vet en een lage
inname van foliumzuur van minder
groot belang zijn voor het risico van
colon- of rectumtumoren met muta-
ties in het K-ras-gen dan eerder is
verondersteld. Maar ook dat deze
factoren wel van belang kunnen zijn
voor het risico op colon- of rectum-
tumoren met een wild type K-ras-
gen. Aldus conclusies van Miriam
Brink in haar proefschrift Dietary
factors and K-ras oncogene mutations
in sporadic colorectal cancer (Univer-
siteit Maastricht, 19 november 2004).

Mutaties in het K-ras-gen behoren
tot de vroege veranderingen die
plaatsvinden in een aanzienlijk deel
(40%) van de tumoren in de dikke
darm. Volgens de data van de NLCS
na 7,3 jaar follow-up is de totale con-
sumptie van vlees, vis, totaal vet, ver-
zadigd vet en enkelvoudig onverza-
digd vet niet geassocieerd met het

optreden van colon- en rectumtu-
moren, met of zonder een K-ras-
mutatie. Wel is een hoge consumptie
van rundvlees en vleeswaren geasso-
cieerd met een verhoogd risico op
tumoren met een wild type K-ras-
gen (d.w.z. zonder mutatie) in het
colon, maar niet in het rectum. Een
hoge consumptie van varkensvlees is
juist geassocieerd met een verlaagd
risico op tumoren met een wild type
K-ras-gen in zowel het colon als het
rectum. Een hoge inname van meer-
voudig onverzadigd vet (totaal n-3-
en n-6-vetzuren) en meer specifiek
van linolzuur is wel geassocieerd met
een verhoogd risico op colontumo-
ren met een K-ras-mutatie.

De foliumzuurinname is geasso-
cieerd met een verlaagd risico op
rectumtumoren bij mannen, terwijl
bij vrouwen juist een verhoogd risico
werd gevonden. Foliumzuur lijkt
zeker een rol te spelen in de ontwik-
keling van rectumkanker en het K-
ras-gen lijkt daarbij betrokken.


