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Ariënne de Jong wint Foppe ten Hoor Prijs:
Effect van plantenstanolen op vetmetabolisme
Met het onderzoek naar nuchtere en
postprandiale effecten van planten-
stanolen op lipidenmetabolisme,
endotheelfunctie en immuniteit, in
proefpersonen met type-2-diabetes,
heeft Ariënne de Jong de Foppe ten
Hoor Prijs gewonnen. Ze deed haar
onderzoek als aio op de afdeling
Humane Biologie van de Universiteit
Maastricht. “Van plantenstanolen is
bekend dat zij nuchtere LDL-choleste-
rolconcentraties in het bloed verlagen.
Er is echter weinig bekend over de
effecten van plantenstanolen op de
ontstekingsrespons in de bloedvat-
wand en de immuniteit van mensen”,
aldus De Jong. “Daarnaast is het
belangrijk om te bedenken dat vaak

nuchtere waarden worden gerappor-
teerd van allerlei metingen in het
bloed, terwijl wij in de Westerse
wereld eigenlijk gedurende de hele
dag in een gevoede toestand verkeren.
Deze waarden zouden dus een betere
weergave kunnen zijn van de werke-
lijkheid. Het doel van ons onderzoek
was dan ook om de effecten van plan-
tenstanolen op bovengenoemde pro-
cessen te bestuderen bij mensen met
type 2 diabetes in zowel nuchtere toe-
stand als vlak na de maaltijd.”

Uit het onderzoek is gebleken dat de
consumptie van plantenstanolen niet
alleen het LDL-cholesterol in het
bloed met 12,6% verlaagde, maar dat
ook de cholesterolconcentraties in

atherogene remnantdeeltjes (remant
like particle cholesterol (RLPc)) daal-
den, evenals concentraties van mono-
type chemoattractant-1 (MCP-1), een
marker voor ontsteking in de bloed-
vatwand. Deze verlaging trad zowel in
nuchtere als in gevoede toestand op.
Dit is gunstig omdat hiermee het risi-
co op hart- en vaatziekten daalt.
Daarnaast werd de cellulaire immuni-
teit in de type 2 diabeten gedurende
de consumptie van de plantenstano-
len versterkt. “Dit lijkt er op te wijzen
dat type 2 diabeten gedurende con-
sumptie van plantenstanolen beter
beschermd zijn tegen alledaagse infec-
ties. Toekomstige studies moeten dit
nog bevestigen”, aldus De Jong.

Effect visolie op hartritmestoornissen valt tegen
Het effect van visolie op het voorkó-
men van een plotse hartdood lijkt
minder sterk dan tot nu toe werd
verondersteld op basis van resultaten
van eerder onderzoek. Dit komt naar
voren uit de SOFA-trial onder leiding
van Ingeborg Brouwer namens het
Wageningen Centre for Food
Sciences. SOFA staat voor Study on
Omega-3 Fatty Acids and ventricular
Arrhythmia. Het onderzoek vond
plaats onder 546 patiënten met een
Implantable Cardioverter
Defibrillator (een soort pacemaker)
in 26 hartcentra in acht Europese
landen. Doordat cardiologen infor-
matie over het ritmische gedrag van
het hart uit de pacemaker kunnen
aflezen, was deze patiëntengroep zeer
geschikt voor het onderzoek. De
vraag was of de inname van n-3-
meervoudig onverzadigde vetzuren
de incidentie van levensbedreigende
hartritmestoornissen kan voorko-
men. De volledige gegevens van het
onderzoek zijn nog niet gepubli-
ceerd, maar een abstract is naar
voren gebracht tijdens een congres
van de European Society of

Cardiology in Stockholm, afgelopen
najaar.

Het onderzoek had een dubbelblin-
de opzet, waarbij de 546 deelnemers
al dan niet 2 gram visolie per dag
kregen (n=237) of een placebo
(n=273) gedurende een periode van
12 maanden. De patiënten kregen
visoliecapsules naast hun normale
voeding en medicijnen. De ICD-
pacemaker-gegevens werden het hele
jaar door verzameld. Na 12 maanden
bleek dat 30 procent van de mensen
in de visoliegroep een hartritme-
stoornis hadden meegemaakt of zelfs
de dood vonden. In de placebogroep
ging het om 33 procent. Er was dus
nauwelijks verschil tussen beide
patiëntengroepen als het gaat om de
tijdsduur waarin levensbedreigende
hartritmestoornissen kunnen ont-
staan. In een subgroep van 342
patiënten die eerder een hartinfarct
hadden, was er wel een trend te zien
naar een positief effect van visolie. In
deze groep kreeg 28 procent te
maken met een hartritmestoornis of
de dood, terwijl in de placebogroep
35 procent van de mensen dit soort

nadelige gevolgen ondervond.
Onderzoeker Ingeborg Brouwer

concludeert “dat het effect van visolie
veel kleiner is dan werd gedacht op
basis van de literatuur over andere
onderzoeken. Dat neemt niet weg dat
patiënten die eerder een hartinfarct
hadden, toch profijt kunnen hebben
van visolie in hun voeding. In ieder
geval vonden we geen nadelige effec-
ten van visolie.”
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Voedingsvezel beschermt niet tegen darmkanker
Uit een analyse
met gegevens van
13 verschillende
prospectieve
cohortstudies
naar de relatie
tussen de inname
van voedingsvezel
en het risico op
colorectaalkanker
blijkt er, na cor-

rectie voor andere risicofactoren, geen duidelijk
effect aantoonbaar. Door samenvoegen van alle
gegevens in dit zogenoemde Pooling-project,
waaronder de Nederlandse cohortstudie, waren
gegevens beschikbaar uit een totale studiepopu-
latie van 725.628 personen waarbij in 8.081
gevallen colorectaalkanker was vastgesteld. De
follow-upperiode in de verschillende studies lag
tussen de 6 en 20 jaar. De gemiddelde vezelinne-
ming tussen de studies varieerde tussen de 9-20
g per dag voor mannen en 8-17 g per dag voor
de vrouwen. In de Europese studies waren gra-
nen de belangrijkste vezelbron, in de
Noordamerikaanse studies groenten en fruit.

Na correctie voor leeftijd bleek er een signifi-
cant (16%) lager risico in het kwintiel met de
hoogste (>30 g per dag) versus de laagste (<10 g

per dag) vezelinneming. Echter indien rekening
werd gehouden met andere, niet-voedingsgerela-
teerde risicofactoren en de foliumzuurinname,
was dit effect niet langer significant. Met een
ander rekenmodel (categoriale analyse) werd
voor dit laagste kwintiel wel een circa 18%
hoger risico gevonden, maar niet in de tussenlig-
gende kwintielen. De vezelbron(nen) (volle-
graanproducten versus groenten/fruit) bleken
niet van invloed op het risico.

Als verklaring voor de discrepantie in resultaat
met andere studies, zoals de recent gepubliceer-
de EPIC-studie (European Prospective
Investigation Into Cancer and Nutrition), noe-
men de onderzoekers de mogelijk onbekende
effecten of interacties (residuele confounding)
door andere (voedings)factoren, en misclassifi-
catie van de (gebruikelijke) vezelinneming.
Ondanks deze negatieve bevinding blijft volgens
de auteurs het advies om voldoende voedingsve-
zel te consumeren onverminderd van kracht
vanwege het gunstige effect op hartaandoenin-
gen en diabetes.

Park Y, Hunter DJ, Spiegelman D, Bergkvist L,
Berrino F, van den Brandt PA et al. Dietary fiber
intake and risk of colorectal cancer. A pooled ana-
lysis of prospective cohort studies JAMA
2005;294:2849-57.

Ghreline en de voedselinname
Ghreline is een hormoon dat een hongersignaal
geeft: het bepaalt wanneer je gaat eten, niet wan-
neer je stopt met eten. Dit is een van de conclu-
sies uit het proefschrift  Regulation of food inta-
ke: A focus on ghrelin van Wendy A.M. Blom
(Wageningen Universiteit, 7 december 2005).

Dit proefschrift richt zich vooral op de fysiolo-
gische signalen die de voedselinname reguleren
en in het bijzonder de rol die het hormoon
ghreline hierbij speelt. Dit hormoon wordt
voornamelijk in de maag aangemaakt en afge-
scheiden in het bloed. Ghrelineconcentraties
stijgen wanneer er niet wordt gegeten en dalen
snel na een maaltijd.

Uit onderzoek naar de relatie tussen ghreline
en maten voor eetlust bleek een positief verband
tussen de ghrelinespiegels in het bloed en het
optreden van eetlustgevoelens. Er werd geen
relatie gevonden tussen de ghrelinespiegels en de
vrijwillige energie-inname tijdens een maaltijd.
Verder bleek dat wanneer de stijging van de

ghrelinespiegel langer kan worden onderdrukt,
de volgende maaltijd langer kan worden uitge-
steld.

Er werd ook een verband gevonden tussen
ghrelineconcentraties in het bloed en de maag-
ontledigingssnelheid. Dit suggereert dat de ghre-
linerespons na een maaltijd afhankelijk is van de
maagledigingssnelheid en mogelijk wordt gere-
guleerd door factoren die worden afgescheiden
nadat nutriënten de maag zijn gepasseerd. Deze
factoren kunnen zijn: insuline en het darmhor-
moon GIP (glucosedependent insulinotropic
polypeptide).

De ghrelinerespons blijkt afhankelijk te zijn
van de hoeveelheid energie die de maaltijd levert
en van de soort en de samenstelling van de
macronutriënten. De resultaten van het onder-
zoek suggereren dat melkeiwitten de ghreline-
concentraties gedurende langere perioden
onderdrukken dan koolhydraten, waardoor de
volgende maaltijd langer kan worden uitgesteld.
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Nee dank je, ik heb
een Balansdag!
Vindt u het ook zo moeilijk om ‘nee’ te zeggen tegen een

gebakje? Of als er tijdens een borrel weer een schaal met

van die lekkere ‘slechte’ happen voorbij komt? Mij gebeurt

het vaak genoeg. En als ik goed naar mijn lichaam luister,

heb ik meestal niet eens trek en zou ik best eens ‘nee’ wil-

len zeggen. Maar dan komen al snel de reacties: ‘Joh, doe

niet zo ongezellig’ of ‘Je bent toch niet aan de lijn ofzo, jij

bent toch niet te dik’. Zeg dan maar eens nee!

Uit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat ik niet

de enige ben die het moeilijk vindt om weerstand te bie-

den tegen deze sociale druk. Veel mensen worstelen ermee

en zouden hierbij graag een handje geholpen willen wor-

den. Mede daarom hebben wij de Balansdag bedacht.

Het idee achter de Balansdag is aller-

eerst dat het niet zo erg is als je een

keer iets teveel gegeten hebt. Je hoeft

dus echt niet altijd ‘nee’ te zeggen. Als

je het teveel aan calorieën maar wel

snel compenseert. Daarnaast moet de

Balansdag een algemeen aanvaard

argument worden om wel ‘nee’ te kunnen zeggen. Vergelijk

het met ‘de BOB’. Als je rijdt, dan drink je niet, want je

bent de BOB. Dit concept is zo’n groot succes dat je niets

meer hoeft uit te leggen als je zegt dat je de BOB bent. Het

maakt het ‘nee’ zeggen een stuk makkelijker.

Uiteindelijk hopen we dat de Balansdag ook zo’n alge-

meen geaccepteerd begrip wordt. Als je zegt dat je een

Balansdag hebt, wordt er niet meer gezeurd dat je ongezel-

lig bent. Sterker nog, men weet dan dat de Balansdag géén

dieetdag is, maar juist bedoeld om te voorkomen dat je

ooit op dieet moet.

Dus als u straks een stuk taart krijgt aangeboden, kunt u

gewoon zeggen: ‘Nee dank je, ik heb een Balansdag!’.

 - ,  
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Leefstijl, voeding en schisis
Schisis ofwel open gehemelte is een
veel voorkomende aangeboren afwij-
king (ongeveer 1-2 per 1000 pasgebo-
renen), die zich manifesteert als een
spleet in lip, kaak of gehemelte. De
oorzaak van schisis is niet bekend,
maar er zijn aanwijzingen dat naast
erfelijke factoren, omgevingsfactoren,
waaronder roken en voeding, een rol
spelen. In het proefschrift The etiology
of orofacial clefts - an emphasis on life
style and nutrition other than folate
(Radboud Universiteit Nijmegen, 10
november 2005) beschrijft Ingrid
Krapels de relatie tussen de etiologie
van nonsyndromale, orofaciale schisis
(OFS) en de preconceptionele voe-
ding en voedingsstatus van de moe-
der. Ook werd gekeken naar het ver-
band met demografische karakteris-
tieken, genetische polymorfismen van
mogelijk betrokken biotransformatie
processen en leefstijlfactoren van de
ouders. Aanwijzingen voor een
beschermend effect van foliumzuur-
suppletie op schisis waren al bekend
uit eerdere studies.

Statusonderzoek
Uit het eerste deel van dit onderzoek
blijken de macro- en micronutriën-
teninneming in de preconceptionele
periode van vrouwen die een OFS-
kind kregen (n=182) lager te liggen
dan van een controlegroep (n=173),

maar, met uitzondering van ijzer, voe-
dingsvezel en verzadigd vet, wel bin-
nen een adequate range. Als maat
voor de preconceptionele nutriën-
teninname werden gegevens gebruikt
uit een voedselfrequentielijst afgeno-
men circa 14 maanden na de beval-
ling. De inname van vitamine B1, B6
en niacine blijkt, na correctie voor de
energie-inname, omgekeerd evenredig
met het risico op een kind met OFS.
Deze relatie werd alleen gevonden bij
vrouwen die foliumzuursuppletie
hadden gebruikt.

Uit statusonderzoek bij een kleinere
groep moeders en kinderen, blijken
een laag serummyo-inositolgehalte en
lage zinkgehaltes in rode bloedcellen
vaker voor te komen bij zowel kinde-
ren met een gespleten gehemelte als
bij hun moeders.

Het tweede deel van het onderzoek
bevestigt de multifactoriële etiologie
van OFS. Medicijngebruik tijdens de
zwangerschap, familiaire factoren en
rookgedrag van beide ouders blijken
allemaal gerelateerd. Wat betreft roken
bleek er sprake van significante inter-
acties met polymorfismen in het
EPHX- en GSTP-genotype, enzymen
betrokken bij de biotransformatie van
componenten uit sigarettenrook. De
bevindingen uit dit onderzoek zijn van
belang voor gerichte leefstijladviezen
aan aanstaande moeders én vaders.


