
32 VOEDING NU | JANUARI 2005 | NUMMER 1

Onderzoek

Vitamine B12 speelt een rol bij de
gezondheid van bot. Dit is in ver-
schillende onderzoekspopulaties aan-
getoond. Zo komt bij oudere vrou-
wen met te weinig vitamine B12 in
het bloed vaak osteoporose voor. Een
melkdrank verrijkt met vitamine B12
is een goede manier om een tekort
bij ouderen op te heffen. Dit conclu-
deert Rosalie Dhonukshe-Rutten in
haar proefschrift Vitamin B12: a
novel indicator of bone health in vul-
nerable groups (Wageningen Univer-
siteit, 18 oktober 2004).

Bij jongeren van 9-15 jaar ging een
lage vitamine B12-status, gemeten als
een verhoogde concentratie van
methylmalonzuur in het bloed,
gepaard met een lage botdichtheid.
Deze lage vitamine B12-status werd
veroorzaakt door een lage inname
van producten met vitamine B12,

waaronder een macrobiotische voe-
ding tot de leeftijd van zes jaar.

Bij een groep vrouwen boven de 70
jaar waren verschillen in botdicht-
heid voor een aanzienlijk deel te her-
leiden tot de vitamine B12-waarden
in het plasma. Bij mannen, die
gemiddeld lagere vitamine B12-waar-
den hadden, was dat niet het geval.
Bij de vrouwen met een lage vitami-
ne B12-status kwam osteoporose
zeven keer zo vaak voor als bij vrou-
wen met een normale vitamine B12-
status.

In een populatie van ruim 2.400
personen van 55 jaar of ouder (totaal
drie cohorten, met follow-up-perio-
des van gemiddeld 8,1, 5,7 en 2,7
jaar) werd gevonden dat de kans op
een botfractuur bij een hoog homo-
cysteïnegehalte in het bloed (hoogste
kwartiel) bijna was verdubbeld. De

combinatie van
een laag vitamine
B12-gehalte en een
hoog homocysteï-
negehalte was nog
sterker geasso-
cieerd met fractu-
ren.

Van ouderen die
12 weken lang per
dag 125 ml melk
met extra vitamine
B12 kregen (8.000
µg/l) was de stij-
ging van de vita-
mine B12-waarde
in het bloed even
groot als die van
ouderen die
dezelfde periode
dezelfde hoeveelheid vitamine B12
per capsule kregen.

Folaat heeft effecten, maar hoe is onduidelijk
Bij lage concentraties folaat in rode
bloedcellen is de wand van de hals-
slagader dikker. Ook gaan lage folaat-
concentraties gepaard met een slech-
ter cognitief functioneren, maar
tevens met een scherper gehoor. Dit
blijkt uit studies van Jane Durga in
haar proefschrift Folate and age-rela-
ted disease (Wageningen Universiteit,

22 oktober 2004).
De studies betreffen baseline-metin-

gen van de deelnemers aan het
FACIT-onderzoek (Folic Acid and
Carotid Intima-media Thickness)
naar de effecten van suppletie met
foliumzuur bij 819 mannen en vrou-
wen in de leeftijd van 50 tot 70 jaar.
De dikte van de intima-medialaag van
de slagaderwand, gemeten met echo-
grafie, hing samen met de folaatcon-
centratie in rode bloedcellen, maar
niet met de gehalten homocysteïne,
folaat, vitamine B6 en vitamine B12
in serum of plasma. De distensie van
de halsslagader, een indicator voor de
rekbaarheid ervan, vertoonde een ver-
band met de gehalten homocysteïne
en folaat. Deze waarnemingen leiden
tot de veronderstelling dat een laag
folaatgehalte een rol speelt bij het
ontstaan van arteriosclerose en vaat-
ziekten, maar dat het mechanisme
daarvan niet een verhoging van het
homocysteïne is. Eén jaar foliumzuur-
suppletie (0,8 mg per dag) leidde tot

een aanzienlijke toename van het
serumfolaat (430%) en een afname
van het homocysteïnegehalte (25%),
maar niet tot een afname van de plas-
maconcentraties van ontstekingsindi-
catoren (waaronder  C-reactive pro-
tein en circulerend intercellulair adhe-
sie-eiwit 1). Een bescherming van
foliumzuur tegen hart- en vaatziekten
zou echter via geheel andere mecha-
nismen kunnen verlopen.

Lage concentraties folaat in rode
bloedcellen (maar niet in serum) gin-
gen gepaard met een slechte score op
cognitief functioneren op het vlak van
geheugen en snelheid van cognitieve
processen. Dit was onafhankelijk van
vaatziekten en hun risicofactoren,
inclusief homocysteïne. Lage concen-
traties folaat gingen gepaard met een
scherper gehoor. Een verklaring zou
kunnen liggen in een verschuiving in
routes van het folaatmetabolisme, die
van invloed zouden kunnen zijn op
de nucleotidensynthese en mito-
chondriale processen.

Vitamine B12 nodig voor gezonde botten
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Heemijzer voor vrouwen risicofactor hartziekten
De dagelijkse inname van heemijzer is bij vrou-
wen van middelbare leeftijd gecorreleerd aan de
kans op coronaire hartziekten. Voor serumferri-
tine werd zo’n relatie niet gevonden. Wel gaan
hoge waarden van deze ijzerparameter in het
bloed gepaard met een verhoogd risico op cere-
brovasculaire aandoeningen. Aldus bevindingen
van Daphne van der A in haar proefschrift Iron
and cardiovascular disease: an epidemiologic
study in middle-aged women (Universiteit
Utrecht, 8 oktober 2004).

Het cohort bestond uit vrouwen van 49 tot 70

jaar, de follow-up was gemiddeld 4,3 jaar. De
dagelijkse inname van totaal ijzer, heemijzer en
nonheemijzer werden vastgesteld op basis van
de gegevens van een vragenlijst over voedings-
gewoonten. De inname van heemijzer was geas-
socieerd met een verhoogde kans op hart- en
vaatziekten (hazard ratio hoogste kwartiel versus
1aagste kwartiel 1,65, 95%-BI 1,07-2,53). De
innamen van totaal ijzer en nonheemijzer lieten
geen verband zien met de kans op hart- en vaat-
ziekten.

Ook tussen de concentratie serumferritine en
het optreden van coronaire hartziekten werd
geen verband gevonden. Wel hadden vrouwen in
het hoogste serumferritinetertiel een hogere
kans op een cerobrovasculaire aandoening dan
vrouwen in het laagste tertiel. Dit verband was
sterker en ook statistisch significant wanneer
specifiek werd gekeken naar het optreden van
een herseninfarct (hazard ratio 2,23, 95%-BI
1,05-4,73). Ook andere ijzerparameters in het
bloed - serumijzer, transferrine en niet-transfer-
rinegebonden ijzer - vertoonden geen relatie
met het optreden van coronaire hartziekten.

Antioxidantconcentraties en atherosclerosemerkers
Het verband tussen concentraties carotenoïden
en vitamine C in het bloed en indicatoren van
het functioneren van endotheel en van ontste-
kingsreacties is zodanig dat dit kan bijdragen
aan een verklaring voor mogelijk beschermende
effecten van deze stoffen tegen atherosclerose.

Onderzoekers van TNO Voeding, Wageningen
Universiteit, Universiteit Utrecht, TNO-PG in
Leiden en Unilever Health Institute onderzoch-
ten bij 379 proefpersonen de serumwaarden van
carotenoïden, vitamine C en alfatocoferol en
brachten de relaties in kaart met ontstekings-
merkers (C-reactive protein, fibrinogeen en
leukocyten), en endotheelmerkers (oplosbaar
intercellulair adhesiemolecuul-1 en flow-geme-
dieerde vaatverwijding).

Er werden binnen de hele groep verschillende
inverse relaties gevonden: tussen zowel luteïne
als lycopeen en oplosbaar intercellulair adhesie-
molecuul-1, tussen bètacaroteen en leukocyten
(bij mannen ook voor lycopeen), tussen vitami-
ne C en C-reactive protein en tussen zeaxanthi-
ne en flow-gemedieerde vaatverwijding. Bij
mannen werd, tegen de verwachting in, een
positief verband gevonden tussen alfatocoferol

en C-reactive protein.
De inverse relaties met carotenoïden en vita-

mine C zouden een mogelijk beschermend effect
ervan op atherosclerose kunnen helpen te ver-
klaren. Hoewel interventiestudies met antioxi-
danten bij hoog-risicogroepen geen gunstig
effect op hart- en vaatziekten hebben laten zien,
zou volgens de onderzoekers met langdurig
onderzoek bij laag-risicogroepen de rol van deze
nutriënten bij bescherming tegen ziekten nog
kunnen worden opgehelderd.

Van Herpen-Broekmans WMR, Klöpping-
Ketelaars IAA, Bots ML, Kluft C, Princen H,
Hendriks HFJ, Tijburg LBM, van Poppel G,
Kardinaal AFM. Serum carotenoids and vitamins
in relation to markers of endothelial function and
inflammation. Eur J Epidemiol 2004;19:915-921.
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Van bizonjacht tot
brandstofsamenstelling
Preventie van overgewicht is het handhaven van de ener-

giebalans. Idealiter houden inname en verbruik elkaar in

evenwicht; de energiebalans staat dan onder fysiologische

controle. Heel lang geleden was dat zo, toen we nog in

holen woonden en op bizonjacht gingen. Maar tegenwoor-

dig brengen we de dagen door achter de computer en in de

auto en is dat vanzelfsprekende evenwicht ver te zoeken. In

deze situatie helpt alleen nog cognitieve controle; bewust

omgaan met je energie. Maar om dat te kúnnen, is kennis

nodig. Kennis over je energiebehoefte en -verbruik, én

over de energetische waarde van de levensmiddelen die je

eet en drinkt. En waar kun je dat nu beter vinden dan op

het etiket van diezelfde producten?

Eigenlijk is het ook volkomen

logisch om erop te zetten wat erin zit.

Bij veel dingen is het zelfs onvoorstel-

baar dat het niet zo is. Stel: je gaat

met je auto even tanken. Je stapt uit

bij een pomp, maar er staat niks op!

Hoe weet je wat er in zit?! Het kan

nogal wat uitmaken: diesel, gas, benzine, ongelood of

niet... Je pakt op de gok een pomp, maar ontdekt dat het

tellertje niet oploopt. Zit je nu op 15 of al op 25 liter? Het

maakt wel uit, want je moet nog een stuk rijden, en je auto

rijdt één op tien... De benzinepomp slaat vanzelf af als de

tank vol is, maar dit mechanisme zit helaas niet meer op

het menselijke lichaam. Mede daarom is het zo belangrijk

dat erop staat, wat erin zit! De vergelijking is niet eens zo

ver gezocht. Bij voeding kies je voor de juiste brandstof -

in samenstelling én hoeveelheid - die jouw lichaam nodig

heeft. Zo vanzelfsprekend als je bij het tankstation de

bewuste keus maakt, zo vanzelfsprekend zou het moeten

zijn de bewuste keus te maken in energie-inname.

  ,  
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Alcohol remt slagaderverkalking
De mate van ver-
kalking van
kransslagaders is
het geringst bij
mensen die een
tot twee alcohol-
consumpties per

dag gebruiken. Net als tussen alcohol-
consumptie en coronaire hartziekten
is er een U-vormig verband tussen
alcoholconsumptie en de mate van
verkalking van de slagaders.

Onderzoekers van de Erasmus
Universiteit Rotterdam gebruikten
een nieuwe beeldvormingtechniek
(elektronentomografie) om de mate
van verkalking van kransslagaders bij
proefpersonen zonder hartklachten te
meten. Het verband met de alcohol-
consumptie werd bestudeerd met
gegevens van 1.975 personen (gemid-
delde leeftijd 71 jaar). De odds ratio
voor aanzienlijke verkalking was ten
opzichte van die van de geheelont-
houders voor degenen die een of

minder alcoholconsumpties per dag
gebruikte 0,60 (95%-betrouwbaar-
heidsinterval 0,44-0,82), voor dege-
nen die 1-2 alcoholconsumpties per
dag gebruikten 0,51 (95%-BI 0,35-
0,76) en voor degenen die meer dan
twee alcoholconsumpties per dag
gebruikten 0,90 (95%-BI 0,62-1,29).
Het sterkste omgekeerde verband
werd gevonden voor een consumptie
van een tot twee glazen port of sherry
per dag (0,50, 95%-BI 0,32-0,77).

Omdat dit verband tussen alcohol-
consumptie en verkalking van slag-
aders ook werd gevonden na correc-
ties voor de bloedlipidenwaarden, lijkt
het te gaan om een effect dat losstaat
van effecten van alcohol op HDL-
waarden.

Vliegenthart R, Oei H-HS, van den
Elzen PM, van Rooij FJA, Hofman A,
Oudkerk M, Witteman JCM. Alcohol
consdumption and coronary calcifica-
tion in a general population. Arch
Intern  Med 2004;164:2355-2360.

Geboortegewicht en gezondheid 
Metingen bij de deelnemers aan het
Amsterdam Groei en Gezondheids-
Onderzoek laten zien dat er een ver-
band is tussen een laag geboortege-
wicht en een ongunstige lichaamssa-
menstelling, een verhoogde bloeddruk
en een verlaagde elasticiteit van de
grote bloedvaten. Een verhoogd risico
voor osteoporose kon echter niet wor-
den bevestigd. Aldus conclusies van
Saskia te Velde in haar proefschrift
Birth weight and adult health. Results
from the Amsterdam Growth and
Health Longitudinal Study (Vrije
Universiteit Amsterdam, 27 oktober
2004).

Van de deelnemers aan de studies
(n=229-315) werd het geboortege-
wicht verkregen via een vragenlijst.
Metingen werden gedaan bij de leef-
tijd van 36 jaar, sommige ook bij 27,
29 en 31 jaar. Vooral bij vrouwen
werd gevonden dat een lager geboor-
tegewicht is gerelateerd aan een hoge-

re vetmassa, een grotere tailleomtrek
en een meer centrale (ongunstigere)
vetverdeling. Bij mannen werden deze
verbanden ook gevonden, maar min-
der duidelijk, behalve voor de verhou-
ding tussen taille- en heupomtrek
(een maat voor de vetverdeling).

Een lager geboortegewicht heeft een
lagere spiermassa op volwassen leef-
tijd tot gevolg. Er werden geen ver-
banden gevonden met de minerale
dichtheid van de rugwervels. Een
lager geboortegewicht geeft ook een
hogere bloeddruk (3 mmHg hogere
systolische druk bij1 kg lager gewicht)
en minder elastische vaten, met name
in de halsslagader. Bij personen met
een afwijkend allel van het gen van
insulin-like growth factor-1  (IGF-1)
is de relatie tussen geboortegewicht
en bloeddruk veel sterker (8 mmHg
hogere systolische druk bij 1 kg lager
gewicht).


