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Onderzoek

Opname en beschikbaarheid genisteïne

Aukje Steensma heeft in haar promo-
tieonderzoek Bioavailability of
genistein and its glycoside genistin
(Wageningen Universiteit, 17 mei
2006) getracht inzicht te krijgen in de
biologische beschikbaarheid en opna-
memechanismen van deze stoffen.
Genisteïne behoort tot de groep van
de isoflavonen die aanwezig zijn in
soja en sojaproducten. Aan isoflavo-

nen wordt een gezondheidsbevorde-
rend effect toegeschreven. Ze zouden
vooral bescherming bieden tegen
bepaalde vormen van kanker, hart- en
vaatziekten en osteoporose. Genistin
is de geglycoliseerde vorm van genis-
teïne. Dit is de vorm waarin het in het
isoflavon voornamelijk voorkomt in
de natuur.

Het tweede doel van het onderzoek
was in vitro en in vivo modellen te
vinden waarmee een goed beeld kan
worden verkregen van de opnamepro-
cessen en het werkingsmechanisme
van deze isoflavonen in het menselijk
lichaam. In vivo modellen gebruiken
proefdieren, wat kostbaar en tijdro-
vend is en minder past in het huidige
beleid. Om die reden is nagegaan wel-
ke in vitro modellen toepasbaar zijn
en verder zouden moeten worden uit-
ontwikkeld. Er wordt een beloftevolle
cellijn (Caco-2) geselecteerd. De

belangrijkste resultaten in dit onder-
zoek zijn echter verkregen met behulp
van studies met ratten.

Genisteïne is gemakkelijk en veel
beter beschikbaar dan genistin.
Steensma heeft in haar onderzoek
aangetoond dat genistin in het eerste
deel van de darmen wordt geabsor-
beerd en niet in de dikke darm na een
(bacteriële) deconjugatie zoals eerder
werd gedacht. De absorptie wordt ver-
gemakkelijkt door een hydrolase in de
brushbordermembraan van de darm-
cel die de omzetting van gensitin naar
genisteïne katalyseert vóór de daad-
werkelijke absorptie. Deglycolysering
van geabsorbeerd genistin vindt plaats
na eerste passage door de lever. Tevens
blijkt, volgens verwachting, de biolo-
gische beschikbaarheid vanuit de
voedselmatrix in de vorm van soja-
eiwitextract lager dan in de vorm van
de zuivere stof.

Darm belangrijk bij de cholesterolafvoer
Cholesterol is een belangrijke bouw-
steen in het lichaam. Een goede
balans tussen opname uit de voeding
en de endogene synthese en uitschei-
ding door het lichaam, is essentieel
voor de gezondheid, in het bijzonder
bij de preventie van hart- en vaat-
ziekten. Vooral de lever speelt een
belangrijke rol bij het cholesterol-
transport, zowel via de afgifte van
(V)LDL-cholesterol in de bloedbaan,
als bij de afvoer van cholesterol uit
het lichaam. Uit het proefschrift van
Janine Kruit Emerging roles of the
intestine in reverse cholesterol trans-
port (RU Groningen, 12 juli 2006)
blijkt dat ook de darm betrokken is
bij dit ‘reverse’ cholesteroltransport.
Het ‘ATP binding cassette’ transporte-
reiwit A1 (Abca1) speelt hierbij een
belangrijke rol. Evenals in de lever
wordt ook in de darm dit cholesterol-
transporteiwit Abca1 aangemaakt dat
betrokken is bij de vorming van

HDL-cholesterol.
HDL-cholesterol
zorgt voor het ver-
voer (efflux) van
cholesterol uit de
perifere cellen naar
de lever waarna het
via de gal met de
feces wordt uitge-
scheiden.

Uit studies met muizen waarbij de
expressie van het Abca1 gen werd
gemanipuleerd, blijkt dat ongeveer
30% van de plasma-HDL-choleste-
rolpool afkomstig is uit de darm.
Opmerkelijk is dat dit door de darm
geproduceerde HDL-cholesterol niet
via de lymfe wordt afgegeven, maar
direct in de bloedbaan wordt uitge-
scheiden.

In het tweede deel van het proef-
schrift is ook het mechanisme onder-
zocht van de remming van de cho-
lesterolopname door plantensterolen.

Activering van de LXR-receptor en
een verhoogde expressie van de ste-
roltransporteiwitten, zoals Abcg5/g8
of Npc 111, resulteren in een ver-
hoogde afgifte van cholesterol naar
het darmlumen. Toch blijkt dit
mechanisme niet verantwoordelijk
voor de door plantensterolen geïndu-
ceerde verlaging van de cholestero-
labsorptie. Dit suggereert dat plan-
tensterolen en -stanolen vooral inter-
fereren op het niveau van de inbouw
van cholesterol in de micellen in de
darm en niet via een effect op de
genexpressie van transportereiwitten.
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Geremd eetgedrag voor behoud gezond gewicht?
De eerste stelling en tevens één van de belang-
rijkste conclusies van Neeltje Vogels in haar
proefschrift On the weight issue of obesity - physi-
ological, behavioral and genetic aspects (Univer-
siteit Maastricht, 22 september 2006) - luidt:
‘Volwassenen die in staat zijn hun geremd eetge-
drag consequent te verhogen, zijn beter in staat
om na gewichtsverlies hun lagere gewicht te
behouden’. Bij kinderen lijkt juist het tegenover-
gestelde het geval te zijn. Bij die leeftijdsgroep
zou met een te grote focus op eten en diëten het
tegenovergestelde worden bereikt.

Dat laatste is geconstateerd op basis van onder-
zoek bij een Nederlands kindercohort waarbij
vanaf de geboorte tot de leeftijd van zeven jaar
jaarlijks gewicht en lengte zijn gemeten. Uit de
resultaten van een follow-upmeting op 12-jarige
leeftijd blijkt onder andere ook dat de BMI op
12-jarige leeftijd is gerelateerd aan de BMI op
eenjarige leeftijd. De kinderen met overgewicht
vertoonden een duidelijk meer geremd eetge-
drag, hadden daarnaast een vader met een hoge
BMI, een moeder met een hoge mate van
geremd eetgedrag en waren minder actief. In een
vervolgonderzoek is met behulp van een driedi-
mensionale bewegingsmeter (Tracmor) vastge-
steld dat kinderen met overgewicht onder vrije,
niet gecontroleerde, dagelijkse omstandigheden
minder bewegen. Dit houdt in dat wanneer kin-
deren eenmaal overgewicht hebben, een geringe-

re lichamelijke activiteit bijdraagt aan het obees
zijn of het zelfs bevordert.

Het onderzoek bij volwassenen heeft plaatsge-
vonden in het kader van de Maastricht Weight
Maintance Study, een longitudinale studie van
gezonde volwassenen in het zuiden van Neder-
land. Daarbij is na tenminste twee jaar follow-up
gekeken naar: het lichaamsgewicht en de beste
voorspellers van gewichtsbehoud, het effect van
al dan niet persoonsspecifieke adviezen op
gewichtsbehoud en naar de relatie tussen drie
genetische eigenschappen en fysiologische en
gedragsdeterminanten van overgewicht. Zoals
gesteld blijkt geremd eetgedrag in positief ver-
band te staan met gewichtsbehoud na afvallen.
Dat geldt onder andere ook voor een hoog rust-
metabolisme en een hoge vetmassa bij aanvang
van het onderzoek en een relatief hoge afname
van de vetmassa tijdens gewichtverlies. Uit het
deelonderzoek naar de werking van adviezen
blijkt dat gerichte adviezen niet werken en dat
mensen hun eigen strategieën gebruiken. Boven-
dien bleek er bij deze groep een directe relatie
tussen gewichtsbehoud en twee onderzochte
genetische eigenschappen ( PPARy2 (peroxisome
proliferator-activated y2) en GRL (glucocorti-
coid receptor)). Dit duidt erop dat een gunstige
genetische achtergrond helpt bij gewichtsbe-
houd.

Vitamine D-deficiëntie bij zwangere allochtonen
In de noordelijke landen lopen mensen met een
donkere huidskleur eerder het risico op een vita-
mine D-tekort dan in streken met meer zon.
Reden daarvoor is dat in een donkere huid de
vorming van vitamine D3 onder invloed van het
zonlicht minder optimaal verloopt. Vitamine D-
tekort tijdens de zwangerschap heeft zowel effect
op de moeder als op het ongeboren kind. In de
eerste plaats is het nadelig voor de ontwikkeling
van het bot. Daarnaast bestaat de hypothese dat
lage pre- en perinatale vitamine D-waarden het
risico op ziekten zoals kanker, diabetes, multiple
sclerose en schizofrenie op latere leeftijd, verho-
gen. De Gezondheidsraad beveelt, gericht op een
goede calciumabsorptie door de foetus, meer
vitamine D aan voor zwangere vrouwen dan
voor niet-zwangere vrouwen. Een aantal organi-
saties, zoals die van de Nederlandse huisartsen,

hebben deze aanbeveling ter discussie gesteld
omdat er onvoldoende bewijs voor een hogere
vitamine D-behoefte tijdens de zwangerschap
zou zijn.

De voorgaande drie punten vormen de reden
voor het onderzoek naar de prevalentie van vita-
mine D-deficiëntie bij zwangere vrouwen met een
verschillende etnische achtergrond in de gemeen-
te Den Haag. Dit vond plaats onder supervisie
van de dienst OCW/EGG in samenwerking met
onder andere de Vrije Universiteit Amsterdam en
de Universiteit van Leiden. Het onderzoek is uit-
gevoerd bij 358 zwangere vrouwen (29% westers,
22% Turks, 19% Marokkaans). Bij deze vrouwen
is het 25(OH)D-gehalte in het serum bepaald als
maat voor de vitamine D-voorziening. Deze

(vervolg pagina 34)



34 VOEDING NU | OKTOBER 2006 | NUMMER 10

Het keurmerk heeft
steun nodig
Het is zo snel bedacht: een keurmerk om de consument het

kaf van het koren te laten scheiden. De praktijk is weerbar-

stiger. Er zijn verdedigbare criteria nodig, er moet een

gedegen controle op zitten en dan het moeilijkste, je moet

de consument overtuigen dat jouw keurmerk een belang-

rijk onderscheid biedt. Het gekeurmerkte product is niet

op de goedkoopst mogelijke manier geproduceerd en dus

al gauw duurder dan ogenschijnlijk gelijkwaardige concur-

renten. Het keurmerk moet zodanig bekend en betrouw-

baar zijn dat de consument er de meerprijs voor over heeft.

Als het nou gaat om een paar keurmerken die sinds jaar en

dag worden gebruikt, is dat goed te doen, maar het gaat

niet om een paar. Een inventarisatie levert er al gauw een

stuk of veertig, waarvan ongeveer de helft best serieus is

opgezet.

Hoe moet je als consument nou

weten, dat iets een serieus keurmerk is

en waar het dan voor staat? Misver-

standen liggen op de loer. Een marke-

teer vindt het prachtig als een fanta-

siesymbooltje als een keurmerk wordt

opgevat. En als het keurmerk wel

serieus is, dan nog kunnen consumen-

ten dat naar alle kanten verkeerd interpreteren en als dat

bevorderlijk voor de verkoop is, kunnen dergelijke fouten

lang blijven hangen.

Als reactie daarop heb ik wel gehoord van een keurmerk

voor keurmerken. Lijkt me kansloos. Het nieuwe keurmerk

heeft net zo goed de keurmerkeigen beperkingen als het

oude.

Mijn hoop is gevestigd op het internet. Laat een betrouw-

bare instantie de keurmerken bij houden, direct gekoppeld

aan betrouwbare informatie en super toegankelijk. Zo sluit

deze kwestie aan bij het algemene communicatieprobleem

van etiketten. Etiketten zijn toe aan een digitaal verleng-

stuk, dat begint met in leesbaar Nederlands alles wat op het

etiket zelf onleesbaar dreigt te worden en verbonden met

verschillende vormen van toelichting. Alleen zo zou een

groter aantal keurmerken kunnen functioneren.

   ,  
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Epidemiologische modellen en 
gedragsverandering

De impact van interventies ter bevor-
dering van een betere gezondheid
wordt meestal vastgesteld in termen
van gedragsveranderingen. Bijvoor-
beeld minder roken, meer bewegen,
meer groente en fruit eten. Maar waar
het uiteindelijk om gaat, is niet de ver-
andering van gedrag, maar de invloed
op de gezondheid (ziekte en sterfte).
Probleem is echter dat deze effecten
pas vele jaren later zijn vast te stellen.
Vaak heeft bijvoorbeeld ‘de politiek’
niet het geduld om op die resultaten
te wachten. Vraag is of er een alterna-
tief is voor het werkelijk meten van de
effecten.

Onderzoeker Veerman ging na of de
invloed op de gezondheid van
gedragsverandering is te voorspellen
aan de hand van epidemiologische
simulatiemodellen. Hij is uitgegaan
van een interventie ter bevordering
van de groente- en fruitconsumptie

(advies op maat). Daarvan is vastge-
steld dat daarmee de consumptie van
fruit met 15 procent en die van groen-
te met 13,2 procent kan worden ver-
hoogd. Voor het epidemiologische
simulatiemodel is gebruik gemaakt
van een zogeheten proportioneel mul-
ti-state-life-table-model. Dit model
vergelijkt twee populaties; één naar
het model van de Nederlandse samen-
leving, en een vergelijkbare populatie
waarvan de groente- en fruitcon-
sumptie in lijn met het effect van de
interventie is veranderd. Die verande-
ringen worden in het model doorver-
taald naar veranderingen in ziekten en
vervolgens in prevalentie, levensver-
wachting en sterfte. De verschillen in
uitkomstmaten tussen de twee popu-
laties worden toegeschreven aan de
interventie, in dit geval de consumptie
van groente en fruit. Voor de in dit
onderzoek gehanteerde interventie
komt dat bijvoorbeeld neer op een
afname van de sterfte met 0,4 tot 0,7
procent. Geconcludeerd wordt dat
epidemiologische modellen kunnen
worden gebruikt om de impact op de
gezondheid van gezondheidsbevorde-
rende interventies vast te stellen.
Veerman JL et al. Using epidemiological models

to estimate the health effects of diet behaviour:

the example of tailored fruit and vegetable pro-

motion. Public Health Nutr 2006;9:415-420.
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waarde was significant lager bij de
vrouwen van niet-westerse afkomst. Zij
hadden bijna allemaal waarden lager
dan 25 nmol/l als maat voor vitamine
D-tekort. Vaak worden hogere waarden
gehanteerd wat de huidige schatting als
conservatief bestempelt. Van de Turkse
vrouwen had zelfs 22% waarden lager
dan de detectiegrens van 7 nmol/l.

Geconcludeerd wordt dat de preva-

lentie van vitamine D-tekort bij zwan-
gere niet-westerse vrouwen erg hoog is
en aanleiding zou moeten vormen voor
screening. De bevindingen zijn in lijn
met vergelijkbaar onderzoek in Enge-
land
Van der Meer, IM et al. Hoge prevalentie van

vitamine D-deficiëntie bij zwangere niet-wester-

se vrouwen in Den Haag. Dienst OCW/EGG,

Gemeente Den Haag. Am J Clin Nutr

2006;84:350-3.
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