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Beschermt rauwe andijvie tegen eierstokkanker?

De beschermende effecten van groen-
te en fruit tegen kanker, die uit onder-
zoeken naar voren komen, blijken tot
nu toe het sterkst voor epitheliale
kankers, zoals maag- en slokdarmkan-

ker. Voor een aantal andere vormen
van deze ziekte, zoals eierstokkanker,
waren er aanwijzingen voor een ver-
laagd risico. Althans, dit kan worden
geconcludeerd op basis van de resul-
taten uit patiënt-controleonderzoek,
nog niet uit gegevens van cohort-
studies.

Uit een recente publicatie op basis
van follow-up-onderzoek van 11,3
jaar (de Nederlandse Cohortstudie
naar Voeding en Kanker, NLCS)
onder ruim 62.000 postmenopausale
vrouwen, blijkt er echter geen signifi-
cante relatie aantoonbaar tussen de
totale groente- en fruitconsumptie en

het risico op ovariumcarcinoom. Ook
wanneer de resultaten werden uitge-
splitst naar de afzonderlijke groente-
soorten (onder andere brassicagroen-
ten en peulvruchten), en naar de
effecten van bereiden (rauwe versus
gekookte (blad)groenten) was er geen
effect aantoonbaar, behalve in het
geval van rauwe andijvie (RR = 0,24;
95% betrouwbaarheidsinterval 0,07-
0,78).

Mommers M, Schouten LJ, Goldbohm
RA, van den Brandt PA. Consumption
of vegetables and fruits and risk of ova-
rian carcinoma. Cancer.
2005;104:1512-9.

Er is veel wetenschappelijke litera-
tuur waarin relaties worden gelegd
tussen specifieke (groepen) voedings-
middelen, voedingstoffen en voedsel-
componenten aan de ene kant en
incidentie en/of sterfte aan verschil-
lende chronische ziekten aan de
andere kant. Er vindt veel onderzoek
plaats naar de relaties tussen de
afzonderlijke componenten, maar er
is ook een duidelijke onderzoeks-
trend waarneembaar die een meer
holistische benadering heeft. Daarbij
is de aandacht gericht op de invloed
van voedselpatronen op de gezond-
heid en de relaties met de kwaliteit
en de duur van leven. Onderzoek op
basis van voedselpatronen heeft als
voordeel dat complexe en bijna
onmerkbare interactieve effecten in
de voeding worden geïntegreerd.

Om de voedingspatronen af te lei-
den, worden in dit soort onderzoek
twee methoden gehanteerd. De 
‘a priori-benadering’ die voortbouwt
op de in eerder onderzoek vastgestel-
de posities. Hierbij wordt onder
andere gekeken naar de negatieve
effecten van voedselcomponenten op
de gezondheid om op die manier
groepen met een slechter of beter

eetpatroon te ontdekken. De zoge-
noemde ‘a posteriori-aanpak’ gaat
daarentegen uit van de waargenomen
voedselconsumptie om daarin groe-
pen te identificeren met verschillende
voedingsgewoonten.

In de EPIC-studie (European Pros-
pective Investigation into Cancer and
Nutrition) zijn dankzij de tweede
methode nu twee groepen met ver-
schillende voedingspatronen in
Europa geïdentificeerd. Het onder-
zoek telt bijna honderdduizend deel-
nemers in de leeftijdklasse van 60
jaar en ouder. In het onderzoek
wordt door diverse instituten en uni-
versiteiten uit negen Europese landen
samengewerkt. Voor Nederland zijn
dat het RIVM en de Universiteit van
Utrecht (Julius Centrum).

Lichamelijk actiever    De twee
groepen die door het EPIC-onder-
zoek zijn onderscheiden, zijn de
zogenoemde ‘groentengroep’ en de
‘zoet- en vetgedomineerde groep’. In
de eerste ligt de nadruk op plantaar-
dige producten, zoals rijst, pasta en
andere graanproducten. Het gaat
daarin minder om margarine, aard-
appelen en niet-alcoholische dran-

ken. De tweede
groep heeft een
voorkeur voor
snoep, produc-
ten met toege-
voegd vet en
zuivelproduc-
ten. Van deze
groep gaat
minder voor-
keur uit naar
vlees, alcohol,
brood en eieren. Het valt op dat de
eerste groep meer voorkomt in het
zuiden van Europa. Het kenmerk is
dat deze gemiddeld jonger is, licha-
melijk actiever is, een hoger oplei-
dingsniveau heeft, een hogere BMI
heeft, een lagere middel-heupratio
heeft en dat hierin niet of alleen in
het verleden is gerookt. De tweede
groep is gekenmerkt doordat deze
gemiddeld ouder is, minder lichame-
lijk actief is, nooit heeft gerookt en
zowel een lagere BMI als een lagere
middel-heupratio heeft.

Bamia, Bueno-de-Mesquita HB,
Ocké MC, Peeters PH, van Rossum
CT, et al. Dietary patterns among
older Europeans: the EPIC-Elderly
study. Br J Nutr. 2005;94:100-13.

Voedselpatronen oudere Europeanen verschillen
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Spiermassa van belang voor COPD-patiënten
Bij COPD-patiënten (chronic obstructive pul-
monary disease) met een lage spiermassa blijkt
de overlevingskans kleiner te zijn dan bij patiën-
ten met een normale spiermassa. Daarom is het
belangrijk dat behalve de BMI, ook de spiermas-
sa wordt vastgesteld en herhaaldelijk wordt
gecontroleerd. Dit alles komt naar voren in het
proefschrift Nutritional inflammatory modula-
tion of pulmonary cachexia van Rolinka
Broekhuizen (Universiteit Maastricht, augustus
2005).

Hierin zijn de resultaten van onderzoek naar
kenmerken van COPD-patiënten met cachexie
beschreven en zijn mogelijke ‘triggers’ van ver-
andering in lichaamssamenstelling bij COPD
bestudeerd. Sommige COPD-patiënten blijken
een genetische aanleg te hebben voor cachexie.
Ook zijn aanwijsbare verschillen tussen perso-
nen aanwezig als het gaat om de niveaus van
CRP’s (C reactive protein). Patiënten met ver-
hoogd CRP-niveau in hun bloedserum hadden
een slechtere longfunctie, een hoger energiever-

bruik tijdens rust en minder vetmassa. De hoe-
veelheid meervoudig onverzadigde vetten
(mov’s) in patiënten bleek geen effect te hebben
op de lichaamssamenstelling of op het CRP-
niveau. Wel bleek dat patiënten die mov’s kregen
een betere inspanningscapaciteit toonden, waar-
door de lichamelijke conditie verbeterde. Verder
onderzoek is nodig om de exacte rol van mov’s
te duiden.

Op basis van de bevindingen en door het tes-
ten van specifieke voedingstherapieën is verder
onderzocht hoe voedingstherapie bij COPD-
patiënten kan worden geoptimaliseerd. Opmer-
kelijk resultaat is dat cachectische COPD-
patiënten een grotere stijging in gewicht en
spiermassa lieten zien als ze een aanvullende
voeding van 125 ml gebruikten in vergelijking
met een voeding van 200 ml met dezelfde ener-
giedichtheid. Dit lijkt een grens aan te geven
voor een maximale portiegrootte van aanvullen-
de voeding bij COPD. Méér is niet altijd beter,
zo blijkt.

De effectiviteit van polymeal of polypil?
Een voedings-
interventie
met het ‘poly-
meal’ zou een
theoretische
risicoreductie
van 76 pro-
cent kunnen
opleveren in

het risico op hart- en vaatziekten (hvz’s) in de
populatie van mensen boven de 50 jaar. Deze
maaltijd bevat gezonde componenten, zoals
groente, fruit, vis, pure chocola, knoflook,
amandelen en wijn. Dit effect is vergelijkbaar
met dat van de medicamenteuze ‘polypil’ die is
voorgesteld door Wald & Law. Hierin zit statine,
gecombineerd met aspirine, foliumzuur en drie
verschillende antihypertensiva. Het polymeal
zou echter minder bijwerkingen hebben. Dit is
één van de conclusies van Oscar Franco in zijn
proefschrift Cardiovascular disease prevention.
From meta-analyses to life expectancies (Erasmus
Universitair Medisch Centrum, Rotterdam, 31
Augustus 2005).

In zijn proefschrift wordt het effect van hoge
bloeddruk en een actieve leefstijl op het risico

van hart- en vaatziekten berekend, op basis van
gegevens van de Amerikaanse ‘Framingham
Heart Study’. Normotensieve mannen en vrou-
wen van vijftig jaar en ouder leven in vergelij-
king met hypertensieven, 7,2 jaar langer zonder
hvz’s. Ook hebben ze gemiddeld 2,1 jaar minder
hvz’s. De totale levensverwachting voor mannen
en vrouwen is respectievelijk 5,1 en 4,9 jaar
hoger. Daarbij levert een actieve leefstijl voor
zowel mannen 1,6 en voor vrouwen 3,7 extra
levensjaren op.

In het tweede deel van het proefschrift worden
kosteneffectiviteitsratio’s berekend voor medica-
menteuze behandeling met statines ter preventie
van hvz’s. Bij hogere risico’s op coronaire hart-
ziekten blijkt het gebruik van statines kosten-
effectief, maar bij lagere risico’s is het effect min-
der duidelijk. Ook werd de kosteneffectiviteit
van statines vergeleken met andere interventies
voor primaire preventie van hvz’s. Stoppen met
roken en het geven van aspirine aan personen
met een gemiddeld tot hoog risico zijn kosten-
effectiever dan statines. Dat geldt ook voor
behandeling met antihypertensiva. Bij hogere
risico’s is behandeling met statines wel kosten-
effectief.
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NaCl als additief?
Het Center of Science in the Public Interest (CSPI, VS)

heeft gekeken naar de zoutgehalten van producten in

Amerikaanse supermarkten. Wat opviel waren de grote

verschillen tussen overeenkomstige producten van ver-

schillende producenten, en het feit dat bedrijven niet stan-

daard bij de grootste of kleinste zouttoevoegers van een

product hoorden. Een ongeordende boel dus, resulterend

in te hoge zouthoeveelheden die de Amerikanen binnen-

krijgen.

Eén van de oplossingen die wordt aangedragen - naast

natuurlijk het wettelijk limiteren van maximale zoutgehalten

in producten die vaak veel zout bevatten - is het laten vallen

van de GRAS-status (Generally Recognized As Safe) van zout

(NaCl) en het te etiketteren als additief. Hier is natuurlijk

wel wat voor te zeggen, vooral als de hoeveelheden in pro-

ducten niet echt meer ‘safe’ zijn, gezien de hoge bijdrage aan

de dagelijkse inname. Als additief voor smaak of verlengde

houdbaarheid zijn er dan normen te

stellen en zo kan dan de inname naar

beneden. Als alternatief voor gewoon

zout zou ook kaliumchloride kunnen

worden gebruikt, dat er qua smaak

redelijk mee overeenkomt. Dit heeft

ook nog een gunstig effect op de 

natrium-kaliumverhouding.

Het CSPI-voorstel roept wel de vraag op hoe ver deze lijn

kan worden doorgetrokken. Toevoeging van verzadigde

vetten in koekjes is bijvoorbeeld om technische redenen

verdedigbaar, maar dit heeft zo zijn gezondheidskundige

bezwaren. Verzadigd vet als additief gaan etiketteren gaat

misschien wat te ver. Het Warenwetbesluit Levensmid-

delenadditieven definieert additieven namelijk ook als

‘stoffen... die op zichzelf gewoonlijk niet als voedsel wor-

den geconsumeerd en gewoonlijk niet als kenmerkend

voedselingrediënt worden gebruikt’. Zowel voor het zout

als de verzadigde vetten hebben we dan een probleem.

Misschien dat het stellen of aanscherpen van bovengren-

zen van verzadigd vet ook een oplossing kan zijn. Toch

maar beginnen om met zijn allen erop in te zetten dat de

industrie (vrijwillig) de gehalten aan zout en verzadigde

vetten in hun producten vermindert.
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Energiebehoeften van zieke kinderen
Patiënten met een goede voedingstoe-
stand hebben minder complicaties,
herstellen sneller en zijn doorgaans
korter in het ziekenhuis opgenomen,
dan patiënten met een slechte voe-
dingstoestand. Te veel voeding is ech-
ter ook niet goed. Ondanks deze
wetenschap, komt ondervoeding bij
ernstig zieke kinderen die op de
intensive-care verblijven nog voor.
Door een relatief hoog energiegebruik
en een geringere energiereserve raken
kinderen sneller ondervoed dan vol-
wassenen. Als kinderen door hun
ziekte minder eetlust hebben of niet
in staat zijn om te eten, zal dat sneller
aanleiding geven tot een minder opti-
male voeding of ondervoeding.

In het proefschrift Energy require-
ment of critically ill children, from esti-
mate to custom made van M. van der
Kuip worden de nadelige gevolgen van
onder- en overvoeding beschreven
(Vrije Universiteit van Amsterdam,
juni 2005). Het onderzoek heeft zich
onder andere gericht op de energie-
inname, het energieverbruik, verschil-
lende meetmethoden en factoren die
de behoefte en de lichaamssamenstel-

ling beïnvloeden. Er is sprake van een
adequaat voedingsbeleid als de ener-
gie-inname tussen 90 en 110 procent
van de daadwerkelijk gemeten ener-
giebehoefte is. Uit onderzoek in de
eerste opnameweek blijkt echter dat
een adequaat voedingsbeleid in de
praktijk moeilijk haarbaar is.

Uit een inventarisatie bij 111 inten-
sive-cares voor kinderen in Europa,
komt naar voren dat de energie- ofwel
de voedingsbehoefte in de praktijk
voornamelijk wordt geschat op basis
formules waarvan de voorspellende
waarde echter beperkt is. In een enkel
geval wordt het daadwerkelijke ener-
giegebruik gemeten door middel van
indirecte calorimetrie, met een meta-
bole monitor. Via de tweevoudigge-
merktwatermethode is vastgesteld dat
de metabole monitor het dagelijkse
energiegebruik te laag inschat. Dit
wordt toegeschreven aan het energie-
verbruik door lichamelijke activiteit.
Vastgesteld is dat de zogenoemde
Douglas bag-methode hiervoor een
nauwkeurig en betrouwbaar alterna-
tief biedt.

Risicofactoren salmonellabesmetting
Een infectie door salmonella komt
relatief vaak voort uit besmette eieren.
Salmonella enteritidis is als enige in
staat om al in de kip het inwendige
van het ei te bereiken. Als zo’n ei
onvoldoende wordt verhit of onhygië-
nisch behandeld, is een voedselinfectie
het gevolg. Mollenhorst et al onder-
zochten de risicofactoren in de pluim-
veehouderij, om daarmee inzichten te
verwerven die de besmettingskans van
eieren kunnen verkleinen.

Het blijkt dat de grootte van de
houderij de hoofdrol speelt; meerdere
koppels kippen van verschillende leef-
tijden in het bedrijf en grotere kop-
pels, geven relatief meer besmetting,
dan wanneer alleen één koppel wordt
gehouden. De verschillende huisves-
tingssystemen - scharrel, volière, kooi

(‘batterij’) - hebben wel effect, maar
dat valt weg tegen het voornoemde
effect. Een staltype waarin de mest
wordt gedroogd, vergroot het risico
(verspreiding door de lucht). Een uit-
loop naar buiten vergroot het risico,
maar dat is alleen waarneembaar in
een kleiner bedrijf (één koppel). Bij
een groter bedrijf komt deze risico-
vergroting niet meer tot uiting.

De consument wordt door een
stempel op het ei geïnformeerd over
het type houderij. Wat betreft het risi-
co op een besmet ei, heeft hij daarmee
geen houvast.

Mollenhorst H, et al Risk factors for
Salmonella enteritidis Infections in
Laying Hens.

Poultry Science 2005;84:1308-1313.


