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Onderzoek

BMI en sterfterisico bij ouderen
Janssen en Mark voerden een systema-
tische review en meta-analyse uit om
inzicht te krijgen in de invloed van
een verhoogde BMI op het sterfterisi-
co bij mannen en vrouwen van 65 jaar
en ouder. Uit de resultaten van dit
onderzoek bleek dat een BMI in de
range van overgewicht (25-30) niet is
geassocieerd met een significant ver-
hoogd sterfterisico bij ouderen. Een
BMI in de range van matig obees (30-
35) bleek bij deze groep wel geassoci-
eerd te zijn met een gering verhoogd
sterfterisico.

Een mogelijke verklaring voor deze
uitkomsten kan liggen in het feit dat
de BMI betrekking heeft op het totale

lichaamsgewicht en bij ouderen een
slechte indicator is voor de hoeveel-
heid lichaamsvet en de vetverdeling.
Het handhaven van de hoeveelheid
vetvrije massa en een zekere hoeveel-
heid vetmassa als reserve voor ziekten,
wordt belangrijker met het ouder
worden, omdat dan ook het risico op
ziekten toeneemt. Als een hogere BMI
het gevolg is van een relatief hogere
vetvrije massa, kan er sprake zijn van
enige bescherming tegen sterfte. Er
zijn enkele studies waaruit blijkt dat
een verhoogde middelomtrek een
betere voorspeller is voor het sterfteri-
sico bij ouderen dan een verhoogde
BMI.

De auteurs benadrukken dat deze
analyse alleen ingaat op de relatie tus-
sen BMI en sterfterisico. De uitkom-
sten ervan mogen zeker niet worden
gebruikt om gewichtstoename te sti-
muleren of te negeren bij ouderen met
een BMI in de normale range. Er is
wel een verband aangetoond tussen
een verhoogde BMI en het risico op
een aantal gezondheidsproblemen,
zoals lichamelijke handicaps, diabetes,
coronaire hartziekten en artritis.
Janssen I, Mark AE. Elevated body mass index and

mortality risk in the elderly. Obesity reviews

2007;8:41-59.

Lignanen: biobeschikbaarheid en effect op ziekterisico
Lignanen zijn stoffen, aanwezig in
bepaalde plantenbladeren, -zaden en 
-wortels, die door bacteriën in de
(menselijke) darm kunnen worden
omgezet in enterodiol en enterolac-
ton. Aan deze enterolignanen worden
gezondheidseffecten toegeschreven,
zoals bescherming tegen het risico op
hormoongerelateerde vormen van
kanker, bijvoorbeeld colonkanker. Om
zicht te krijgen op de relatie tussen de
inneming van lignanen via de voeding
en de opname in het lichaam heeft
Anneleen Kuisten een snelle analyse-
methode ontwikkeld om enteroligna-
nen in lage concentraties in plasma te
kunnen meten. Daarnaast heeft zij een
aantal studies uitgevoerd met betrek-
king tot de biobeschikbaarheid en het
effect op het risico van chronische
ziekten. Deze studies zijn beschreven
in haar proefschrift Bioavailability of
enterolignans and their relation with
chronic diseases (Wageningen, 30 janu-
ari 2007).

In een studie waarbij een gezuiverd
lignaanpreparaat (secoisolariciresinol
diglucoside) werd verstrekt aan proef-
personen werd gevonden dat de ente-
rolignanen pas laat, na circa 8-10 uur,
in de bloedbaan verschijnen, en een

deel daarvan (circa 40%) vervolgens
weer langzaam via de urine wordt uit-
gescheiden. De gemiddelde half-
waardetijd voor enterodiol bedroeg
circa 4,4 uur, en was aanzienlijk korter
dan die voor enterolacton (12,6 uur).
Dit wordt verklaard door een entero-
hepathische cyclus van de enteroligna-
nen, en omzetting in de darm van
enterodiol in enterolacton. De voed-
selmatrix blijkt een belangrijke deter-
minant van het plasmagehalte.

Uit een vergelijkende studie tussen
de opname van secoisolariciresinol
diglucoside en lijnzaad, een voedings-
middel rijk aan lignanen, bleek de bio-
beschikbaarheid uit hele zaden slechts
28% ten opzichte van die uit het
gezuiverde preparaat. Malen en plet-
ten van de zaden verhoogde de biobe-
schikbaarheid tot circa 43%. Zowel
tussen, als binnen proefpersonen
bleek sprake van een forse variatie in
plasmagehalten en urine-excretie van
enterolignanen. Recent gebruik van
antibiotica, ontlastingsfrequentie,
maar ook de samenstelling van de
darmflora blijken belangrijke determi-
nanten van het plasmaenterolactonge-
halte. Omdat de tussenpersoonsvaria-
tie (46-98%) aanzienlijk groter is dan

de binnenper-
soonsvariatie (24-
28%) wordt
geconcludeerd dat
het plasmagehalte
van enteroligna-
nen toch een
bruikbare bio-
marker is.

In een patiënt-
controleonder-
zoek bij 18- tot
75-jarige mannen
en vrouwen is
vervolgens geke-
ken naar de rela-
tie tussen het
plasmagehalte
van enterolignanen en het voorkomen
van dikkedarmpoliepen, dat als een
risicofactor geldt voor colonkanker.
Personen met een hoger gehalte aan
enterolignanen bleken een circa 50%
(OR 0,53-0,63) lagere kans te hebben
op darmpoliepen. In een prospectieve
epidemiologische studie kon echter
geen beschermend effect op het risico
op dikkedarmkanker worden aange-
toond. Dit bleek ook het geval voor
het risico op een niet fataal hartin-
farct.
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Hoe goed verstaan patiënt en arts elkaar?

Linda Zandbelt deed onderzoek naar de com-
municatie tussen patiënt en arts. Zij promoveer-
de op 8 december 2006 aan de Universiteit van
Amsterdam op haar proefschrift Patient-centred
communication in the medical specialist consulta-
tion. Communicatie tussen patiënt/cliënt en
arts/hulpverlener is een belangrijke factor in de
effectiviteit van de zorg, bijvoorbeeld waar het
gaat om therapietrouw. In Voeding Nu van sep-
tember 2005 is daaraan in het verleden aandacht
besteed in het kader van de hulpverlening aan
diabetespatiënten op basis van motivational
interviewing. Het wetenschappelijke artikel over
dit onderzoek van Brug et al is in de rubriek Sig-
nalen (Voeding Nu, nr. 9, 2005, pag. 33) opgeno-
men. Voor het verkrijgen van inzicht in de effec-
tiviteit van patiëntgerichte communicatie is in
het kader van dit onderzoek een nieuw code-
ringsinstrument ontwikkeld door Zandvliet
omdat dat ontbrak. Dit instrument is genoemd:
het Patient-centred Behaviour Coding Instru-
ment (PBCI). De 330 consulten van 30 specia-
listen en artsassistenten zijn op video opgeno-
men en met PBCI gecodeerd. Veel aandacht is
uitgegaan naar het valideren van dit coderings-
instrument. Daarbij is onderscheid gemaakt tus-
sen faciliterende en belemmerende factoren. De
betrouwbaarheid van het coderingsinstrument
was voor de faciliterende gedragingen goed,
maar voor de belemmerende factoren matig. Op
dat onderdeel moet het instrument dus nog wor-
den verbeterd.

Niet verrassend is dat artsen onderling sterk
blijken te verschillen in hun communicatief
gedrag. Vrouwelijke artsen vertoonden in het
algemeen meer faciliterend gedrag dan hun
mannelijke collega’s. Daarnaast bleek er ook ver-
schil tussen consulten (intra-individuele varia-
tie) te bestaan. Er is sprake van meer faciliterend
gedrag van de arts bij ouderen, personen met
meer lichamelijke klachten of wanneer de
gezondheidstoestand als ernstig werd ingeschat.
Dat geldt ook bij patiënten die actief participe-
ren en meer spreektijd eisen door het stellen van
vragen en uiten van zorg. Artsen kunnen een
positieve en negatieve invloed uitoefenen op de
participatie van de patiënt. Wat opvalt, is dat er
nauwelijks verband bestaat tussen de wijze waar-
op de arts en de patiënt in termen van tevreden-
heid het gesprek hebben ervaren. Dit is belang-
rijk voor het bepalen van de kwaliteit van de
zorg.

Is patiëntgerichte communicatie nu effectief in
termen van tevredenheid, therapietrouw en
ervaren gezondheid? Faciliterend gedrag van de
arts maakt dat patiënten die minder zelfvertrou-
wen hadden in de communicatie met hun arts,
na afloop van het consult meer tevreden waren.
Therapietrouw scoorde alleen positief bij een
subgroep met een moedertaal anders dan het
Nederlands. Meer patiëntgerichte communicatie
lijkt dus niet altijd te resulteren in betere uit-
komsten. Zandvliet concludeert dat het om
maatwerk gaat.



34 VOEDING NU | MAART 2007 | NUMMER 3

Voedselallergie: 
goede diagnose zeer
belangrijk 
Allergie lijkt de laatste jaren veel voor te komen. Hoe komt

dat? Onze voedselkeuze is tegenwoordig enorm, het aan-

bod is onbeperkt. Producten die we jaren geleden niet eens

kenden, zijn nu de gewoonste zaak van de wereld. Daarmee

steken ook allerlei allergieën de kop op, zoals voor kiwi en

lupine. Daar hoorde je eerder nooit over. Dat komt niet

omdat mensen daar vroeger niet allergisch voor waren, de

oorzaak is dat kiwi en lupine gewoon niet gegeten werden

in Nederland.

Aan de andere kant wordt tegenwoordig ergens te snel het

etiket ‘allergie’ opgeplakt. Alles moet in deze tijd perfect

zijn, we willen alles in de hand hebben en accepteren geen

afwijking van de norm. Als baby’s een

beetje huilen en een pukkeltje hebben,

hebben ze meteen een koemelkaller-

gie. Heeft iemand maagdarmklachten?

Een allergie zal wel de veroorzaker

zijn. Natuurlijk zijn lichamelijke

klachten heel vervelend, dat moet je

niet bagatelliseren, maar om alles nu meteen op een aller-

gie te schuiven?

Dit neemt niet weg dat voedselallergie natuurlijk wel

bestaat en ook erg vervelend kan zijn. Het stellen van een

goede diagnose blijft daarbij het allerbelangrijkst. Alleen

dan kun je een goede behandeling inzetten en voorkom je

allerlei onnodige beperkingen in de voeding. Hierbij gaat

het dan vaak om beperkingen die de geneugten des levens

saai maken, maar waardoor bovendien het ontstaan van

tekorten in de voeding op de loer ligt. Ophouden dus met

subjectieve gedachtespinsels, maar kijken naar wat er nu

echt aan de hand is en gedegen onderzoek doen!

Voeding is leuk, gezellig en lekker en dat moet vooral zo

blijven. Zonder, maar zéker ook met een allergie.

 - 
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Beschikbaarheid voedingsfolaat hoger
dan gedacht?

Er bestaat nog altijd onduidelijkheid
over de biobeschikbaarheid van de
foliumzuur die van nature aanwezig is
in de voeding. Door de commissie
Voedingsnormen van de Gezond-
heidsraad is in 2003 op basis van de
toen beschikbare informatie, en con-
form het standpunt van het Ameri-
kaanse Institute of Medicine (IOM),
uitgegaan van een conservatieve
schatting van 50% absorptie van voe-
dingsfolaat ten opzichte van synthe-
tisch foliumzuur (pteroylmonogluta-
minezuur; PMG). Uit een recente
publicatie van Wageningen Univer-
siteit met stabiel isotoop gemerkt foli-
umzuur blijkt echter dat de beschik-
baarheid uit groenten en fruit ten
opzichte van die uit een supplement
eerder rond de 80% ligt. Dit is onder-
zocht in een interventiestudie met 72
proefpersonen (19-49 jr), verdeeld
over vier groepen die gedurende vier
weken een foliumzuurrijke voeding
kregen met extra groenten/fruit
(groep A: 369 µg folaat); resp. een foli-
umzuurarme voeding met 73 µg
folaat (groep B-D). Personen in de
groepen B-D slikten daarnaast dage-
lijks een capsule met PMG, resp. 92 µg
(B), 191 µg (C), en 289 µg (D). Perso-
nen in groep A kregen een placebo.
Daarnaast slikten alle proefpersonen
gedurende de studie een capsule met
13C-gemerkt PMG (58 µg). Op basis
van de gemeten 13C-verrijking van
plasmafolaat kon een gemiddelde

absorptie van 78 %
(range 48-108%) wor-
den berekend; op basis
van veranderingen in
het plasmafolaatgehalte
was dit gem. 85% (ran-
ge 52-118%). Dit is
aanzienlijk hoger dan
de circa 50% gevonden
in oudere studies van
o.a. Sauberlich die de
basis vormen van de
huidige conversiefacto-

ren, en in dezelfde orde als gevonden
in eerdere (pilot-)studies uit zowel
Wageningen als Maastricht. Kantteke-
ning hierbij is wel dat deze percenta-
ges betrekking hebben op foliumzuur
uit groenten en fruit. In de gemiddel-
de Nederlandse voeding wordt ca.
30% van het totale foliumzuur gele-
verd door groenten en fruit.

In schijnbaar contrast met deze
bevinding staat een publicatie uit
Maastricht, waarin bij een groep van
36 vrouwen (41 ± 4 jr) het
groente/fruitgebruik werd gestimu-
leerd door wekelijks gratis een pakket
groente/fruit te verstrekken. Het
groentegebruik nam in de interventie-
groep met gem. 133 g/d toe, het
gebruik van fruit(sap) met gem. 64
g/d. Na  4 weken interventie kon ech-
ter geen verandering in het plasma
foliumzuur- en homocysteïnegehalte
worden aangetoond. Een mogelijke
verklaring hiervoor is de relatief
geringe toename in de gerealiseerde
foliumzuurinneming in de interven-
tiegroep, n.l. 40 µg /dag.

Winkels RM, Brouwer IA, Siebelink E, Katan MB,

Verhoef P. Bioavailability of food folates is 80%

of that of folic acid. Am J Clin Nutr 2007;85:465-

73.

Bogers RP, Dagnelie PC, Bast A, van Leeuwen M,

van Klaveren JD, van den Brandt PA. Effect of

increased vegetable and fruit consumption on

plasma folate and homocysteine concentrations.

Nutrition 2007;23:97-102.


