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Rook en drinkgedrag als voorbeeld voor jongeren

Hebben peers en het prototype van
rokende en drinkende leeftijdsgenoten
invloed op het drink- en rookgedrag
van jongeren? Dat is de centrale vraag
in het proefschrift An image to die for
van Renske Spijkerman (Radboud
Universiteit Nijmegen, 11 oktober
2005).

Uit buitenlands onderzoek was al
naar voren gekomen dat de beeldvor-
ming rond rokers en drinkers een

belangrijke rol speelt bij het wel of
niet beginnen met roken en drinken
onder jongeren. Het imago van rokers
en drinkers zou voor sommige jonge-
ren aantrekkelijk zijn om na te stre-
ven.

In het proefschrift worden de resul-
taten beschreven van longitudinaal
onderzoek dat is uitgevoerd onder
scholieren in de eerste twee jaren van
het voortgezet onderwijs. Daarbij is
onder meer gekeken naar de factoren
die de ontwikkeling van prototypen
bepalen; de mate waarin prototypen
zijn gerelateerd aan het zelfbeeld van
jongeren; het relatieve belang van
prototypen voor andere cognities van
jongeren over het gebruik van midde-
len; en de veranderbaarheid van pro-
totypen.

Volgens de resultaten hebben
Nederlandse jongeren over het alge-
meen vrij negatieve denkbeelden over
hun leeftijdsgenoten die drinken of
roken. Ze kennen die leeftijdsgenoten

nauwelijks positieve eigenschappen
toe. Leeftijdsgenoten die drinken,
komen er positiever af dan de rokers.
Desondanks spelen prototypen een
rol bij beginnend drink- en rookge-
drag.

Als het om alcoholgebruik gaat,
blijkt dat prototypen van drinkende
leeftijdsgenoten zowel bij jongeren
met als zonder drinkervaring een rol
spelen bij het toekomstige drinkge-
drag. Voor jongeren die nog nooit
hebben gedronken, speelt het drink-
gedrag van ouders en leeftijdsgenoten
een belangrijkere rol bij het beginnen
met drinken, dan de denkbeelden
over drinkende leeftijdsgenoten. Voor
jongeren die al wel drinken, blijken
deze denkbeelden van voorspellende
betekenis voor het gedrag in de toe-
komst. De denkbeelden over drinken-
de leeftijdsgenoten worden met name
bepaald door de sociale normen die
zij bij vrienden en ouders waarne-
men.

Invloed van zure smaak op fruitconcumptie

Als kinderen van zoet of zuur hou-
den, is er een kans dat ze ook van
fruit houden, omdat veel fruit voor
een groot deel bestaat uit zoete of
zure smaakcomponenten. Het lijkt
dan ook waarschijnlijk dat smaak-
voorkeuren van kinderen gerelateerd
zijn aan hun voorkeur voor fruit. Het
is echter onbekend welke drijfveren
kinderen voor het al dan niet consu-

meren van fruit hebben. Vinden ze
het lekker omdat het overeenkomt
met hun zoete of zure voorkeur, of
gaat het om de balans van deze sma-
ken, of gaat het meer om de invloed
van de ouders en andere omgevings-
factoren? 

Onderzoekers van de universiteiten
van Wageningen en Maastricht gin-
gen het na bij vijftig jongens en
meisjes tussen acht en elf jaar. Ze
kwamen tot de bevinding dat jon-
gens de voorkeur hebben voor een
smaakbalans van zoet en zuur. Dit
werd vastgesteld aan de hand van een
reeks van zeven sinaasappellimona-
des die ze te proeven kregen, waaraan
meer of minder citroenzuur was toe-
gevoegd. De fruitconsumptie werd
apart gescoord via een vragenlijst die
door de ouders werd ingevuld. Er
werd een positief verband gevonden

tussen de smaakvoorkeur van de jon-
gens en de consumptie van fruit: hoe
meer citroenzuur was toegevoegd,
hoe groter de consumptie van fruit.
De conclusie van de onderzoekers
luidt dat een voorkeur voor hoge
concentraties citroenzuur in een
zoete context zou mogen worden
geassocieerd met de consumptie van
fruit door jongens. Bij meisjes lijkt er
daarentegen geen relatie te leggen
tussen een optimale balans van zoet-
zuur en hun voorkeur voor fruit.
Hun consumptie van fruit lijkt meer
bepaald door hun ouders, de
beschikbaarheid van fruit en motie-
ven die duiden op een goede gezond-
heid.

Liem DG, Bogers RP, Dagnelie PC, de
Graaf C. Fruit consumption of boys (8-
11 years) is related to preferences for
sour taste. Appetite 2006;46(1):93-6.
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Kater voorkomen, enige middeltje is maat houden
Een kater is een onaangenaam gevolg van het
gebruik van een grote hoeveelheid alcohol. Geen
wonder dat de mensheid naarstig op zoek is
naar een middel om een kater te voorkomen en
er een breed scala aan middeltjes verkrijgbaar is
waarvan wordt geclaimd dat ze een kater voor-
komen. De symptomen van een kater lijken ver-
oorzaakt te worden door aceetaldehyde (de
belangrijkste metaboliet van alcohol), aan alco-
hol (= ethanol) verwante stoffen, zoals
methanol, verstoringen van het endocrine en het
immuunsysteem, uitdroging en slaapstoornis-
sen.

In de BMJ is recent een review gepubliceerd
van gerandomiseerd interventieonderzoek naar
de effectiviteit van middelen waarvan wordt
geclaimd dat ze een kater voorkomen. De
onderzoeken die voldeden aan de insluitingscri-

teria voor de review betroffen tropisetron, pro-
pranolol, tolfenaminezuur en fructose en de
voedingssupplementen borage (Borago officina-
lis), artisjok (Cynara scolymus), cactusvijg
(Opuntia ficus-indica) en een gistpreparaat.

Uit de review blijkt dat geen van de onder-
zochte middelen of stoffen effectief is om een
kater te voorkomen of te bestrijden. Er moet
eerst meer bekend zijn over het ontstaan van
een kater, voor er een effectief middel tegen kan
worden ontwikkeld. Tot de tijd is niet of met
mate drinken de meest effectieve manier om een
kater te voorkomen.

Pittler MH, Verster JC, Ernst E. Interventions for
preventing or treating alcohol hangover: systema-
tic review of randomised controlled trials BMJ
2005;331:1515-1517.

B-vitamines, genen en risico op dikkedarmkanker
Foliumzuur en andere B-vitamines wordt een
beschermende rol toegedacht bij het risico op
dikkedarmkanker. Bij hogere doseringen folium-
zuur kunnen er echter ook ongewenste effecten
optreden, zoals blijkt uit het proefschrift van
Maureen van den Donk getiteld The role of
B-vitamins -gene interactions in colorectal carcin-
ogenesis (Wageningen Universiteit, 13 december
2005).

In dit proefschrift worden zowel resultaten uit
literatuuronderzoek gerapporteerd, als uit mole-
culair epidemiologisch onderzoek bij patiënten
met een dikkedarmadenoom (poliep), een voor-
stadium van dikkedarmkanker.

Uit een uitgevoerde meta-analyse op basis van
zowel cohort- als patiëntcontrolestudies wordt
geconcludeerd dat er een omgekeerd verband is
tussen folaatinname/-status en het risico op dik-
kedarmadenomen. Uit het uitgevoerde patiënt-
controleonderzoek blijkt echter het risico op een
dikkedarmadenoom significant groter (RR=1,32)
in het tertiel met de hoogste foliumzuurinname
ten opzichte van dat in het laagste tertiel. Dit
hogere risico blijkt geassocieerd met zowel een
lage inname van vitamine B2, als het MTHFR-
genotype. Bij personen met het MTHFR 677
TT-genotype is er een beschermend effect van
vitamine B2. Daarnaast werden aanwijzingen
gevonden voor een relatie met de vitamine B6-
inname en het thymidilaatsynthase-genotype. In

dit onderzoek werd ook gekeken naar de relatie
tussen de folaatinname, het MTHFR-genotype
en de mate van promotermethylering van een
aantal tumorsuppressor- en DNA-repairgenen.
Deze genen remmen de tumorontwikkeling van
een cel. Er werd (onverwacht) een omgekeerd
verband gevonden tussen de folaatinname en de
promotermethylering.

In een gerandomiseerde, placebogecontroleer-
de interventiestudie met 86 personen bij wie
eerder een dikkedarmadenoom was vastgesteld,
werd vervolgens het effect van zes maanden sup-
pletie met foliumzuur (5 mg per dag) en vitami-
ne B12 (1,25 mg per dag), respectievelijk een
placebopreparaat bestudeerd op diezelfde pro-
motermethylering, en op een marker voor DNA-
schade (uracil misincorporatie). Suppletie blijkt
beide risicomarkers te verhogen en suggereert
daarmee een verhoogd kankerrisico in deze
patiëntengroep bij hoge doseringen foliumzuur
en vitamine B12. De beperkte opzet van deze
studie laat geen harde conclusies toe, maar wijst
wel in dezelfde richting als eerdere bevindingen
uit dierexperimenteel onderzoek, namelijk dat
foliumzuursuppletie in een laat stadium van de
tumorontwikkeling, nadat al neoplastische lae-
sies zijn gediagnosticeerd, een ongewenst effect
kan hebben op de tumorontwikkeling.
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De vuurdoop van het
vertrouwen
Afhankelijk van welk soort consument je bent, heb je meer

of minder vertrouwen in de veiligheid van het voedsel. Zit

er plotseling te veel dioxine in varkensvet, dat geassocieerd

wordt met criminele vuilmengers, dan voel je je opschui-

ven naar de categorie meest wantrouwige consumenten,

met behoud van je sociaal-demografische kenmerken.

Toch hoeft bij nader inzien de nieuwste dioxineaffaire het

vertrouwen niet zo erg te deuken. De kamerbrief van

minister Veerman van 31 januari (zie www.minlnv.nl)

geeft een serie vertrouwenwekkende feiten en mogelijkhe-

den. Duidelijk is het effect te zien van de grote veranderin-

gen in controle en wetgeving (vooral de ‘General Food

Law’) van de laatste vijf jaar.

De controledienst vond de dioxine al toen ons eten nog

veevoedergrondstof was. Dankzij de verplichte ‘tracking

and tracing’-administratie en het verplicht bewaren van

monsters, kon snel en precies worden

vastgesteld waar het probleem van-

daan kwam en waar het besmette

goedje heen ging. Door de betrokken

boerderijen te blokkeren, tot de veilig-

heid van het vlees was vastgesteld, kon

de consument rustig dooreten. Het

geheel van de nieuwe aanpak rondom

voedselveiligheid heeft een vangnet-

werking gehad; we moeten blij zijn. Tenminste, als het

vangnet op tijd was, dat is op het moment van schrijven

niet helemaal zeker.

Zal de efficiënte aanpak in deze affaire het consumenten-

vertrouwen daadwerkelijk hebben versterkt? Met het

TRUST-project in het achterhoofd, is het antwoord: waar-

schijnlijk niet. Dat is ook wat de informatiedienst van het

Voedingscentrum, die de vragende consumenten aan de

telefoon krijgt, ervaart. Consumenten hebben vaak alleen

een (nood)klok horen luiden. Dus werkt het

Voedingscentrum verder aan het toelichten van de achter-

gronden van levensmiddelen, niet special wanneer de crisis

er om vraagt, maar voortdurend, zodat de consument

affaires beter kan plaatsen. En dat is ook wat de TRUST-

consument zelf wil, die wil toegang tot objectieve informa-

tie.
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Polyfenolen in de appelsapketen

De laatste jaren bestaat er een groei-
ende interesse voor de mogelijke
gezondheidsbeschermende werking
van stoffen in ons voedsel. Het gaat
hierbij vooral om secundaire planten-
metabolieten. Ze zouden een rol kun-
nen spelen bij het verkleinen van de
kans op het krijgen van verouderings-
ziekten, zoals hart- en vaatziekten en
kanker. Er wordt aangenomen dat de
antioxidantactiviteit van deze stoffen
een rol speelt bij de beschermende
werking. De werkingsmechanismen
zijn echter nog onbekend.

De toenemende belangstelling van
consumenten in deze producten
maakt het interessant om ze te ont-
wikkelen. De ontwikkeling en pro-
ductie van dergelijke voedingsmidde-
len vereist kennis over de invloed van
processen in de hele productieketen
van een voedingsmiddel: teelt, verede-
ling, industriële verwerking, distribu-
tie, opslag en consumentenverwer-
king. In het proefschrift A Chain
Analysis of the Production of ‘Healthy’
Apple Juice. The Case of Polyphenolic
Antioxidants van Addie van der Sluis
(Wageningen Universiteit, 11 novem-
ber 2005) worden deze stappen
onderzocht aan de hand van poly-
fenolische antioxidanten in appels.

Het blijkt dat de gehalten van poly-
fenolische antioxidanten sterk varië-
ren tussen verschillende appelrassen

met verschillende teeltcondities. Van
de vier onderzochte rassen (Jonagold,
Golden Delicious, Cox’s Orange en
Elstar) bleek Jonagold de hoogste
anti-oxidantactiviteit te bezitten en
Golden Delicious de laagste. Bij bewa-
ring van de appels onder verschillen-
de condities neemt de antioxidant-
activiteit bij alle rassen weinig af.
Industriële verwerking van appels, en
in het bijzonder de huidige wijze van
appelsapproductie, geeft echter wel
een sterke afname van de antioxidant-
activiteit, met 90 procent. De antioxi-
danten komen vooral in de perspulp
terecht en niet in het sap. In het
proefschrift worden de mogelijkheden
en beperkingen besproken voor een
methode om een verrijkt sap, met een
antioxidantactiviteit van 50 procent
van de oorspronkelijke activiteit, te
verkrijgen. Ook is een manier geïllus-
treerd om de gevolgen te evalueren
van een dagelijkse inname van poly-
fenolen die aanwezig zijn in zo’n pro-
duct.

De kennis over polyfenolische ver-
bindingen in de productieketen kan
worden gebruikt voor verbeterde
schattingen van dagelijkse inname
ervan. Dit is nodig om eventuele asso-
ciaties tussen de polyfenolengehalten
in groenten en fuit en het voorkomen
van verouderingsziekten aan te kun-
nen tonen.
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