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Extra foliumzuur voor kwalitatief goede ouderdom?
In het commentaar in de Lancet van
20 januari jl. werd de vraag geformu-
leerd of de dagelijkse inname van foli-
umzuur niet te laag is. Dit naar aanlei-
ding van een publicatie van Jane Dur-
ga vanuit Wageningen Universiteit. In
januari zijn er twee publicaties van
deze onderzoeker verschenen, over
min of meer hetzelfde thema. Dat foli-
umzuur hot is blijkt wel uit het feit
dat aan het andere artikel in het
Annals of Internal Medicine zelfs het
editorial is gewijd. Het gaat hier om
de resultaten in het kader van een
dubbelblind randomised, placebo-
gecontroleerd onderzoek, de zoge-
naamde FACIT (Folic Acid and Caro-
tid Intimamedia Thickness) trial. Dat
onderzoek is, in de periode van sep-
tember 2000 tot december 2004, uit-
gevoerd bij 50-70-jarige mannen en
vrouwen. Het onderzoek richtte zich
primair op het effect van extra foli-

umzuur op de progressie van arterio-
sclerose. Deze artikelen betreffen addi-
tionele uitkomsten van dit onderzoek
over aan leeftijd gerelateerde afname
in cognitief functioneren en het
gehoor. De deelnemers aan dit onder-
zoek zijn geselecteerd op basis van
hun relatief hoge homocysteïnegehalte
(totaal plasmahomocysteïne minimaal
13 µmol/l en een serum vitamine B12
concentratie minimaal 200 pmol/l).
De aanname daarbij was dat die deel-
nemers nut zouden kunnen hebben
van een homocysteïne verlagend effect
van extra foliumzuur. De 700 tot 800
deelnemers slikten gedurende de 3
jaar van het onderzoek dagelijks een
supplement met 800 µg foliumzuur of
een placebo.

Op het punt van het gehoor wordt
geconcludeerd dat foliumzuursupple-
tie de afname van het gehoorvermo-
gen op het niveau van spreekfrequen-

tie vertraagt. De verschillen waren
echter klein.

Het cognitief functioneren is bestu-
deerd aan de hand van een vijftal
parameters rond handelingsbekwaam-
heid zoals woordgebruik en dergelijke.
Ook hier was de conclusie dat folium-
zuursuppletie over een periode van
drie jaar het cognitief functioneren,
dat met de leeftijd tendeert af te
nemen, significant verbetert. Al met al
bevindingen die vragen om nader
onderzoek op hun relevantie en
mogelijke consequenties voor de foli-
umzuurbehoefte.
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Leefstijlvariabelen verschillen naar afkomst
Bij de preventie van chronische ziek-
ten, zoals overgewicht, wordt er in het
algemeen meer effect verwacht van
preventiemaatregelen als er wordt
gesegmenteerd naar doelgroepen, set-
ting en dergelijke. Probleem daarbij is
wel dat er informatie moet zijn die
segmentatie mogelijk maakt. Zo ligt in
Nederland de informatie over het voe-
dingsgedrag van allochtonen niet voor
het oprapen. Door de universiteiten
van Wageningen en Amsterdam zijn
recent de resultaten gepubliceerd van
onderzoek naar de etnische verschillen
in leefstijl en sociaal economische sta-
tus en de prevalentie van overgewicht.
Het onderzoek was gericht op Surina-
mers/ Antillianen, Turken, Marokka-
nen en Nederlanders ouder dan 18
jaar. De onderzoekspopulatie bestond
in totaal uit 2551 deelnemers, onge-
veer 700 per subgroep. De deelnemers
werden als immigrant gekwalificeerd
als minimaal een van ouders in het
buitenland is geboren.

Een belangrijke conclusie uit dit
onderzoek is dat de prevalentie van
overgewicht bij de deelnemers van
Surinaamse/Antilliaanse en Turkse
afkomst hoger is dan van die uit
Marokko en Nederland. Bovendien
was de prevalentie bij mannen hoger
dan bij vrouwen. Daarnaast werd een
duidelijk effect van het inkomensni-
veau gezien.

Het onderzoek geeft inzicht in een
zestal voedingsgewoonten zoals uit
eten gaan, gebruik van kant-en-klaar-
maaltijden en het eten van verse
groenten. Daarnaast zijn het rookge-
drag en de sportfrequentie nage-
vraagd. Wanneer naar het uit eten
gaan wordt gekeken dan blijkt de
Nederlander een significant negatief
verband met zijn BMI te hebben. Bij
de Surinamers was de consumptie van
kant-en-klaarmaaltijden geassocieerd
met een toename van de BMI. Voor de
deelnemers uit Marokko was dit
tegenovergesteld. De onderzoekers

geven duidelijk aan dat voorzichtig
met de conclusies moet worden omge-
gaan gezien het feit dat uitsluitend
naar de frequentie van de gedragingen
is gekeken en niet naar de aard en de
hoeveelheid van het eten.
Cornelisse-Vermaat JR en Maassen van den Brink
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Bloedarmoedebestrijding Vietnamese schoolkinderen
Bloedarmoede vormt een probleem voor de
gezondheid van schoolkinderen in Vietnam.
Algemeen wordt aangenomen dat ijzergebrek de
belangrijkste oorzaak is van bloedarmoede in
ontwikkelingslanden. Maar bloedarmoede kan
ook veroorzaakt worden door andere factoren
zoals parasitaire infecties, afwijkingen aan de
rode bloedlichaampjes en chronische infecties.
Bloedarmoede heeft een negatieve invloed op de
cognitieve functies en op de psychomotorische
ontwikkeling. Le Thi Huong beschrijft in haar
proefschrift: Anemia among school children in
Vietnam: the efficacy of iron fortification (Wage-
ningen Universiteit, 12 december 2006) onder-
zoek dat gericht is op het maken van een eviden-
ce based strategie ter bestrijding van ijzertekort
en bloedarmoede bij schoolkinderen in Vietnam.

Zij heeft gekeken naar het effect van een verrij-
kingsprogramma via de scholen op de hemo-

globineconcentraties en de ijzervoorraad van de
kinderen. Ook is een vergelijking gemaakt van
het effect van ijzerverrijking en van ijzersupple-
tie op veranderingen in de hemoglobineconcen-
traties en de ijzervoorraad.

Uit dit onderzoek blijkt dat bloedarmoede bij
de schoolkinderen gedeeltelijk door ijzerdefici-
ëntie wordt veroorzaakt. Parasitaire infecties blij-
ken geen rol te spelen, maar chronische infectie
zou een mogelijke oorzaak van bloedarmoede in
deze populatie kunnen zijn. IJzerverrijking bleek
minder effectief te zijn dan ijzersuppletie om de
hemoglobineconcentratie en de ijzerstatus te
verbeteren. Maar in een populatie van kinderen
met bloedarmoede en een milde ijzerdeficiëntie
kan op pragmatische gronden ijzerverrijking de
voorkeur hebben om bloedarmoede te bestrij-
den.

Minder botmassa bij galactosemie

De behandeling van galactosemie bestaat uit een
dieet om de galactose-inname te beperken.
Ondanks dit levenslange dieet komen langeter-
mijncomplicaties, zoals leerproblemen, gestoor-
de taal- en spraakontwikkeling voor. Een recent
ontdekte langetermijncomplicatie van galactose-
mie is een verminderde botmassa. In haar proef-
schrift Classical galactosemia; new insights (Uni-
versiteit Maastricht, 9 november 2006) ging
Bianca Panis onder meer in op de oorzaken en
mogelijkheden voor preventie van de verminder-
de botmassa bij galactosemiepatiënten.
Bij een groep van 40 pediatrische en adolescente,
klassieke galactosemiepatiënten bleek dat er

sprake was van vermin-
derd botmetabolisme.
Omdat de levensver-
wachting van behandel-
de klassieke galactose-
miepatiënten normaal
is en de opbouw van de
piekbotmassa verlaagd
is, zijn behandelstrate-
gieën om de botmine-
ralisatie te verbeteren
noodzakelijk. Een fac-
tor die hierbij een rol
kan spelen is het risico
op een lage calciumin-

name via de voeding, vanwege het feit dat het
dieet bij galactosemie geen melkproducten mag
bevatten. Verder is bekend dat de vitamines D3
en K1 belangrijk zijn voor het botmetabolisme
en respectievelijk een rol spelen bij de absorptie
en de binding van calcium.
Panis stelt op grond van haar onderzoeksresulta-
ten dat suppletie met calcium en de vitamines
D3 en K1 een therapeutische interventie kan zijn
bij de behandeling van de verminderde botmassa
in klassieke galactosemiepatiënten. In aanslui-
ting daarop bespreekt ze een opzet voor follow-
up van de botmassa van klassieke galactosemie
patiënten.
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Omega-3-vetzuren
zijn ‘vet’
Omega-3-vetzuren staan nadrukkelijk in de spotlights. Ze

beschermen niet alleen tegen hart- en vaatziekten, maar

zijn ook van groot belang bij de vroege hersenontwikke-

ling, en helpen mogelijk ook om langer slim te blijven, dus

tegen hersenveroudering. Vanwege het preventieve HVZ-

effect adviseerde de Gezondheidsraad (GR) onlangs de

voedingsnorm voor visolievetzuren op te hogen van 200

naar 450 mg/dag. Uit een recent gepresenteerd onderzoek

naar de inname van omega-3-vetzuren blijkt echter dat

dan nog wel een forse slag gemaakt moet worden. In

opdracht van MVO berekende TNO dat de gemiddelde

inneming van de visvetzuren EPA/DHA, maar ook van

alfalinoleenzuur (ALA), duidelijk achterblijft bij de gestel-

de norm. Voor de visvetzuren ligt de berekende (gemiddel-

de) inneming rond de 100 mg/dag, voor ALA op circa 0,6

en% in plaats van de geadviseerde 1

en%. Op deze cijfers valt mogelijk wel

wat af te dingen. Vis is een onregelma-

tig gegeten product en met de

gebruikte 24-uur navraagmethode

leidt dat al snel tot een onderschatting

van de werkelijke inneming. Wat

betreft ALA bevat de NEVO-tabel bij

de zichtbare vetten nogal wat witte

plekken, dus ook hier kan onderschatting in het spel zijn.

Hoe dan ook, duidelijk is dat de voorziening met omega-3-

vetzuren omhoog moet. Voor zowel de consument als de

voorlichter is dat geen eenvoudige klus, temeer  daar de GR

geen voorstander is van gebruik van visoliecapsules.

De meeste consumenten weten inmiddels dat verzadigde

vetten ‘fout’ en onverzadigde ‘OK’ zijn. Maar dat niet alle

onverzadigde vetten, en zelfs omega-3-vetzuren, gelijk zijn,

is nog lastig uit te leggen. Een interessante vraag blijft in

welke mate de behoefte aan langeketen n-3-vetzuren uit de

voeding nog samenhangt met de ALA-inneming. De bio-

equivalentie van ALA en EPA/DHA is echter nog steeds

onderwerp van onderzoek en discussie. De claim ‘rijk aan

omega-3’ vraagt dus nog steeds om een nadere specificatie,

los van de vraag of dit nu een voedings- of een impliciete

gezondheidsclaim is.
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De quercetine-paradox
Hoewel in sommige publicaties de
antioxidanttheorie al ten grave wordt
gedragen, gaat het onderzoek op dit
gebied door. Bij bepaalde ziektebeel-
den blijkt er wel degelijk sprake van
oxidatieve schade, en mogelijke posi-
tieve effecten van antioxidanttherapie.
Quercetine, een flavonoïd dat ruim
voorkomt in diverse groente- en
fruitsoorten, is in-vitro een krachtige
antioxidant, en in observationeel epi-
demiologisch onderzoek geassocieerd
met een beschermend effect op chro-
nische ziekten. In het proefschrift
Health effects of quercetine: from
mechanism to nutraceutical (Univer-
siteit Maastricht, 21 december 2006)
beschrijft Agnes Boots een aantal
mechanistische studies over de anti-
oxidantwerking van quercetine en de
interactie met andere antioxidanten
zoals vitamine C en glutathion (GSH).
Tevens beschrijft zij een in-vitrostudie
over het beschermende effect op H2O2
geïnduceerde DNA-schade in longepi-
theelcellen van de rat, en de resultaten
van interventiestudies bij zowel
gezonde proefpersonen als sarcoïdose-
patiënten.

Uit de in-vitrostudies blijkt querceti-
ne inderdaad een effectieve antioxi-
dant, maar kan er tegelijkertijd ook
sprake zijn van een verhoogde celtoxi-

citeit, doordat het gevormde oxidatie-
product, ortho-quinone, schade aan
celeiwitten kan veroorzaken. Dit scha-
delijke effect blijkt echter niet op te
treden in aanwezigheid van GSH.
Quercitinesuppletie (97 mg/dag) bij
gezonde proefpersonen blijkt geen
effect te hebben op de GSH-niveaus.
Bij het in-vitro-onderzoek werd ook
een ontstekingsremmend effect
gevonden van quercetine. Dit effect
verloopt via een (remmend) effect op
de aanmaak van tumornecrosefactor
(TNFα) en de cytokinebalans, zoals
de TNFα/IL-10 ratio. Quercetinesup-
pletie (4x 500 mg gedurende 24 uur)
bij sarcoïdosepatiënten gaf een gun-
stig effect te zien op zowel markers
van oxidatieve stress (lipidoxidatie),
als op de ex-vivo gemeten TNFα/IL-
10 ratio. Geconcludeerd wordt dat de
gevonden gunstige effecten van quer-
cetinesuppletie bij behandeling van
patiënten met aan oxidatieve stress
gerelateerde ziektebeelden, zoals sar-
coïdose, maar ook de veiligheid van
langdurige suppletie, nader onderzoek
verdienen. Een andere conclusie is dat
onderzoek bij gezonde vrijwilligers
geen relevante informatie oplevert
over gezondheidsbevorderende eigen-
schappen van antioxidanten.
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