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Onderzoek

Gedragsdeterminanten voor beginnen met borstvoeding

In Nederland begint het grootste deel
van de moeders na de bevalling met
borstvoeding. Kools en anderen
onderzochten wat de gedragsdetermi-
nanten zijn voor het geven van borst-

voeding. Zij ondervroegen hiervoor
ongeveer 350 vrouwen tijdens de
zwangerschap en na de bevalling.

Zeventig procent van de moeders
had al voor de zwangerschap besloten
dat ze borstvoeding zou gaan geven.
Als belangrijke argumenten worden
genoemd dat borstvoeding de meest
natuurlijke voeding is, beter is voor de
gezondheid van moeder en kind en
positief is voor het contact tussen
moeder en kind. Ook is ervaring met
het geven van borstvoeding bij een
eerder kind een belangrijke voorspel-
ler voor het gaan geven van borstvoe-
ding.

Moeders die beginnen met het geven
van borstvoeding zijn meer overtuigd
van de voordelen van borstvoeding en
minder overtuigd van de voordelen
van kunstvoeding. Ook ervaren ze een
sociale norm die pro-borstvoeding is

en krijgen ze meer sociale ‘support’
van personen uit hun omgeving die
positief zijn over borstvoeding.
Vrouwen die borstvoeding geven, voe-
len zich zekerder om borstvoeding te
geven in het openbaar en in stressvol-
le situaties. Verder blijken vrouwen
met een hogere opleiding en vrouwen
die voor het begin van de zwanger-
schap niet roken, vaker borstvoeding
te geven.

De moeders die kunstvoeding geven,
noemen hiervoor de volgende argu-
menten: de partner kan ook voeden,
makkelijker te combineren met werk
en het te druk hebben voor het geven
van borstvoeding.
Kools EJ, Thijs C, de Vries H. The behavioral

determinants of breast-feeding in The

Netherlands: predictors for the initiation of bre-

ast-feeding. Health Educ Behav 2005;32(6):809-

24.

Nut van voeding voor zware medische ingreep

Heeft een probioticakuurtje zin om
de schade van een zware operatie te
beperken? Dat is één van de vragen
waarop de promovendus Michael
Luyer voor zijn proefschrift The nut-
ritional reflex, influencing gut barrier
function and inflammation studeerde
(Universiteit van Maastricht, 27 ja-
nuari 2006). Normaal gesproken is

nuchter zijn de enige voedingskundi-
ge voorbereiding voor een operatie,
maar voeding kan een positieve bij-
drage leveren. Vooral zou de neiging
tot hevige ontstekingsreacties kun-
nen worden ingedamd, wat het her-
stel van de operatie bespoedigt.

In een experiment met ratten werd
het effect van een voorbereiding op

een operatie met twee probiotica
onderzocht. Het ene probioticum
(Lactobacillus rhamnosus LMG P-
22799) had inderdaad een gunstig
effect, maar het andere (Lactobacillus
fermentum NumRes 2) werkte eerder
averechts. Reden voor de auteur om
op dit terrein goed onderzoek te
bepleiten voor probiotica.

In een ander experiment stelde de
promovendus vast dat een vetrijke
voeding voorafgaande aan de opera-
tie een gunstig effect heeft door een
vermindering van de ontstekingsre-
actie. Waarschijnlijk betekent dit ook
dat het risico op leverschade wordt
verminderd. In de ontrafeling van
het achterliggende mechanisme komt
de auteur op een nieuw neuro-
immunologisch voedingsmechanis-
me, waarin specifieke voedselcompo-
nenten in staat zijn de immuunres-
pons te beïnvloeden via het autono-
me zenuwstelsel.
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Lipoproteïnereceptoren en atherosclerose

Het gehalte aan lipoproteïnedeeltjes in de bloed-
baan, en de opname door de weefsels wordt in
belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid
van lipoproteïnereceptoren. In het proefschrift
Modulation of lipoprotein metabolism and athe-
rosclerosis in transgenic mouse models van Sonia
Maria de Sousa do Espirito Santo wordt een aan-
tal studies beschreven in een muizenmodel
waarbij receptorniveaus werden gemanipuleerd
om meer inzicht te krijgen in de rol van LRP
(LDL-receptor related protein) in de lever in
relatie tot het atherosclerotisch proces
(Rijksuniversiteit Leiden, 13 oktober 2005).
Lever-LRP blijkt een beschermend effect te heb-

ben op atheroscle-
rose, onafhankelijk
van het plasmacho-
lesterolgehalte.
Tevens werd geke-
ken naar de rol van
de VLDL-receptor
bij de klaring van
triglyceriderijke li-
poproteïnen (chy-
lomicronen).

Tenslotte werden
in ApoE-deficiënte
muizen verschillen-
de knoflookcompo-
nenten en prepara-

ten onderzocht op een mogelijk hypolipide-
misch effect. Na 28 weken op een cholesterolrij-
ke voeding bleek toediening van knoflookpoeder
geen effect te hebben op zowel plasmalipidenni-
veaus, ontstekingsmarkers (onder andere TNFα
en s-ICAM1), als op de endotheelfunctie (van
Willebrand-factor). Ook in een onderzoek bij
een groep patiënten met overgewicht en een ver-
hoogd risico voor hart- en vaatziekten liet een
behandeling van drie maanden met een knof-
lookpreparaat geen significante effecten zien op
het serumlipidenprofiel en op ontstekingsmar-
kers, respectievelijk de markers van de endot-
heelfunctie.

Schildklierfunctie en jodiuminneming
In een grootschalig onderzoek van de Radboud
Universiteit Nijmegen werd de schildklierstatus
onderzocht bij 9.371 Nijmegenaren om
geslachts- en leeftijdseffecten in kaart te kunnen
brengen. Bij 5,3 procent van de deelnemers was
al eerder een schildklierafwijking vastgesteld,
waarvoor ze werden behandeld.

Op basis van metingen van de schildklierfunc-
tie, zoals het (vrij) thyroxinegehalte (FT4) en het
TSH-gehalte in bloed, en het voorkomen van
(thyroperoxidase) antilichamen (TPOAb), werd
bij 4,4 procent van de totale onderzoekspopula-
tie een (subklinische) hypothyreoïdie gevonden.
In 1,4 procent werd een thyrotoxicose vastge-
steld. Het gemiddelde serum FT4-gehalte ver-
toont een stijging vanaf het 60e levensjaar, het
TSH-gehalte een meer geleidelijke leeftijdsaf-
hankelijke afname vanaf de jongvolwassen leef-

tijd. Het hoogste percentage TPOAb’s werd
gevonden bij de oudere leeftijdsgroepen (tot
25,5 procent bij 75-79-jarige vrouwen). Deze
bevindingen bij de 60+-groep zouden volgens
de onderzoekers kunnen worden verklaard door
een langdurige marginale jodiumvoorziening in
het verleden. Voor de totale populatie wijst het
gevonden patroon van schildklierdisfunctie op
een (marginaal) voldoende inneming. Volgens
het International Council for the Control of
Iodine Deficiency Disorders is Nederland een
‘jodium sufficient’-gebied, er zijn echter geen
recente gegevens over de jodiumvoorziening
en/of -status.
Hoogendoorn EH, Hermus AR, de Vegt F, et al. Thyroid function

and prevalence of anti-thyroperoxidase antibodies in a popu-

lation with borderline sufficient iodine intake: influences of

age and sex. Clin Chem 2006;52:104-11.
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Borsten in beeld!
Wonderlijk hoe snel je soms aan een beeld bent gewend.

Al weer zo’n tien jaar geleden verbaasden we ons op een

volgepropt Italiaans strand hoe blote strandgasten voort-

durend naar hun mobiel graaiden en daarmee op zijn

Italiaans heftig gesticulerend verhitte gesprekken voer-

den. Nee, zover zou het in Nederland niet komen.

Of rokende mensen op straat, nu word je al snel als

paria gezien en word je verbannen naar een rookpaal op

het perron. Geheel naar mijn tevredenheid want ook ik

sta liever niet in de rookwalm van een ander.

Nu nog de frietzakken uit het straatbeeld en liefst ook

uit de trein, want dan geniet ik echt niet van die geuren.

Veranderde straatbeelden. Wat is de norm? Wanneer zal

de omslag plaatsvinden dat we borstvoeding geven in het

openbaar echt normaal gaan vinden? 

Vrouwen willen ook langer dan

drie uur op pad kunnen voordat ze

verbannen worden naar een uithoek

of gedwongen zijn om naar huis te

gaan. We zijn het met zijn allen er-

over eens dat als het even kan borst-

voeding de voorkeur heeft. Dan

moeten we er ook met zijn allen

voor zorgen dat dit mogelijk wordt gemaakt. Dat we het

weer normaal gaan vinden. Dat er massamediale aan-

dacht komt voor de positieve kanten van borstvoeding.

Dat we in populaire soaps vrouwen hun kind de borst

zien geven.

Kortom: borstvoeding op een positieve manier in beeld

brengen. En op een positieve manier de discussie aan-

zwengelen. Zodat borstvoeding geven de norm wordt.

Ook als moeders zich weer in het openbaar bewegen.

Dan krijgen we geen verhitte opmerkingen zoals van de

presentator van het Jeugdjournaal die niet in een restau-

rant wil zitten “naast baby’s met een tiet in de mond”.

De campagne van het Voedingscentrum Borstvoeding

verdient tijd stimuleert de discussie. Borsten in beeld!

  ,  
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Minder hart- en vaatziekten door cacao? 

Onderzoekers van de Zutphen
Ouderen Studie hebben een verband
gevonden tussen de dagelijkse con-
sumptie van voedingsmiddelen met
cacao en een lagere bloeddruk en een
lager risico op sterfte aan hart- en
vaatziekten. Zij vinden het echter nog
te vroeg voor de conclusie dat het
gebruik van voedingsmiddelen met
cacao goed is voor bloeddruk en hart
en bloedvaten, omdat dit het eerste
epidemiologische onderzoek is waarin
de inname van cacao is gerelateerd
aan bloeddruk en het risico op over-
lijden ten gevolge van hart- en vaat-
ziekten. Het onderzoek werd uitge-
voerd door Wageningen Universiteit

en het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Mannen met een dagelijkse cacao-
inname van ongeveer vier gram had-
den een lagere bloeddruk en een
ongeveer 50 procent lager risico op
sterfte aan hart- en vaatziekten dan
mannen die minder dan een halve
gram cacao gebruikten. Eerder onder-
zoek heeft aangetoond dat cacao de
bloedvaten soepeler maakt, waardoor
de bloeddruk binnen bepaalde gren-
zen wordt gehouden en het risico op
hart- en vaatziekten daalt. Het posi-
tieve effect wordt toegeschreven aan
de hoge concentraties flavanolen in
cacao.

De gegevens in de Zutphen-studie
werden verzameld bij 470 gezonde
mannen van 65 jaar en ouder in
Zutphen. Sinds 1985 is iedere vijf jaar
informatie verzameld over voeding en
leefstijl en zijn risicofactoren voor
hart- en vaatziekten bekeken.
Buijsse B, Feskens E, Kok F, Kromhout D. Cocoa

Intake, Blood Pressure, and Cardiovascular

Mortality. Arch Intern Med 2006;166:411-417. 

Overgewicht en de omgeving
In een zelfde obesogene omgeving
blijkt de ene mens gemakkelijker dik
te worden dan de andere. Dit sugge-
reert dat de gevoeligheid om dik te
worden ten minste voor een deel erfe-
lijk is bepaald. In het onderzoek voor
haar proefschrift Energy metabolism,
fat mass regulation and predisposition
to obesity heeft Annemiek Joossen
gekeken naar de rol die erfelijkheid
speelt bij het ontstaan van overge-
wicht (Universiteit Maastricht 2005).

Tussen gezonde mensen zonder
overgewicht blijken er grote verschil-
len te zijn in de metabole efficiëntie
van gewichtstoename. Een mogelijke
verklaring hiervoor zou kunnen zijn
een erfelijk bepaald verschil in de
manier waarop, als reactie op een
overmaat aan ingenomen energie, de
energiebesteding zich aanpast door

extra warmteproductie. Uit het
onderzoek van Joossen blijkt dat dit
niet het geval is.

Wat betreft de erfelijkheid is gekeken
naar de rol van PPARγ (peroxisome
proliferator-activated receptor γ).
Deze receptor die veel voorkomt in
vetweefsel speelt een rol bij het toene-
men van het aantal vetcellen en van
het volume van deze cellen. Uit
onderzoek naar de invloed van over-
voeding op de PPARγ-activiteit bleek
dat de toename van vetmassa tijdens
overvoeding van mensen met een
gezond gewicht samengaat met de
inductie van PPARγ-activiteit in sub-
cutaan abdominaal vetweefsel. Verder
bleek dat stimulering van de PPARγ-
activiteit de ontwikkeling van een
positieve vetbalans vergemakkelijkt
omdat het de vetoxidatie vermindert.


