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Onderzoek

Antioxidanten beschermen tegen maculadegeneratie

Een leeftijdgebonden degeneratie van
de macula, het centrale deel van de
retina, van het oog is een van de
meest voorkomende oorzaken van
irreversibele blindheid in de ontwik-
kelde wereld. De mogelijke relatie tus-
sen voeding en deze oogaandoening
die al langer in de belangstelling staat,
is onderzocht door van Leeuwen en

anderen in het kader van het
Rotterdam-onderzoek. Het
Rotterdam-onderzoek is een popula-
tion-based, prospectief onderzoek
naar de frequentie en de determinan-
ten van cardiovasculaire en neurologi-
sche aandoeningen, ziekten aan het
bewegingsapparaat en oogziekten. De
doelgroep bestaat uit personen in de
middenklasse van 55 jaar en ouder in
de omgeving van Rotterdam. De ini-
tiële steekproefomvang was bijna 8000
deelnemers. De resultaten van bijna
4200 van hen zijn in dit deel van het
onderzoek geanalyseerd. Daarbij gaat
het om een viertal meetpunten tussen
1993 en 2004.

De consumptie van voedingsstoffen
is aan het begin van het onderzoek
vastgesteld met behulp van een semi-
kwantitatieve voedselfrequentievra-
genlijst. De incidentie van de oogaan-
doening is volgens een internationaal

classificatiesysteem gemeten. Uit de
resultaten blijkt een positieve relatie
tussen een relatief hoge inname van
vitamine C en E, betacaroteen en
zink, overeenkomend met die in het
hoogste kwartiel, en een lager risico
op het krijgen van de oogaandoening.
Deze relatie werd ook gevonden als de
gebruikers van supplementen buiten
beschouwing werden gelaten. Deze
bevindingen vragen om verificatie
waarbij vooral de wijze van verzame-
len van de voedselconsumptiegege-
vens extra aandacht vraagt omdat de
gebruikte vragenlijst niet voor alle
geanalyseerde voedingsstoffen was
gevalideerd.
Van Leeuwen R, Boekhoorn S, Vingeling JR,

Witteman JCM, Klaver CCW, Hofman A en de

Jong PTVM. Dietary intake of antioxidants and

risk of age-related macular degeneration. JAMA

2005;294(24):3101-3107.

Obesitasbehandeling gebaat bij cognitieve gedragstherapie

Het effect van gewichtsverlies is op
lange termijn vaak teleurstellend. Dat
mensen niet in staat zijn om de
gewenste gedragsverandering voor
gewichtsbehoud op de lange termijn
vast te houden, lijkt een sleutelfactor
te zijn bij het weer in gewicht toene-
men. In een poging om de gedrags-
therapieën voor obesitas te verbete-
ren heeft Marieke Werrij het effect

van cognitieve gedragstherapie hier-
op onderzocht. De resultaten zijn
gepubliceerd in haar proefschrift
Weighty thoughts; a cognitive appro-
ach to the treatment of obesity
(Universiteit Maastricht, november
2005).

Gedragstherapeutische program-
ma’s met cognitieve gedragstherapie
richten zich niet alleen op het veran-
deren van het eetgedrag, maar ook
op het veranderen van cognities
(denkpatronen). De cognitieve com-
ponent is er onder meer op gericht
om mensen te leren het gewichtsver-
lies dat ze kunnen bereiken te accep-
teren en om een stabiel gewicht als
een doel te beschouwen.

Uit het onderzoek van Werrij bleek
dat het toevoegen van cognitieve
gedragstherapie de effectiviteit van
de gangbare gedragstherapeutische
behandeling van obesitas (gegeven
door diëtisten) verbetert. Cognitieve

gedragstherapie voorkwam dat men
weer toenam in gewicht na de
behandeling, terwijl de standaard
gedragstherapeutische behandeling
deze terugval niet kon voorkomen.
Bovendien leken de deelnemers met
depressieve symptomen extra van de
cognitieve gedragstherapie te profite-
ren.

Daarnaast toont Werrij aan dat
mensen met overgewicht aangemoe-
digd moeten worden gezond te lij-
nen; de hypothese dat lijnen leidt tot
eetbuien werd door dit proefschrift
niet ondersteund. In tegendeel, de
resultaten lieten juist zien dat het
effect op het gewicht groter was na
behandeling, terwijl eetpsychopatho-
logie (inclusief eetbuien) afnam.
Werrij concludeert dat samenwerking
met cognitief therapeuten de effecti-
viteit van de gangbare gedragsthera-
peutische behandelingen van obesitas
op de lange termijn kan verbeteren.
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Sociaal-conomische factoren en voeding
Het voorkomen van een groot aantal chronische
ziekten wordt in onderzoek steeds vaker in ver-
band gebracht met opleidingsniveau, beroep en
inkomen. Verschillen in het voorkomen van
bepaalde aandoeningen zoals hart- en vaatziek-
ten en sommige kankersoorten worden voor een
deel toegeschreven aan sociaal-economisch
bepaalde verschillen in de voeding. In onderzoek
krijgen deze aspecten dan ook steeds meer aan-
dacht. Onderzoekers van het Erasmus Medisch
Centrum in Rotterdam deden onderzoek op dit
terrein. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar
de invloed van individuele sociaal-economische
factoren op het voedingsgedrag. Een element dat
hierbij in het algemeen minder aandacht krijgt is
de invloed van de sociaal-economische karakte-
ristieken van de woon- en leefomgeving op het
gezondheidsgedrag van personen. De hypothese
daarbij is dat leven en wonen in een achter-
standswijk kan bijdragen aan slechtere voedings-
gewoonten omdat er bijvoorbeeld minder
levensmiddelenwinkels zijn of de beschikbaar-
heid of verkrijgbaarheid van gezonde producten

beperkter is, danwel dat de prijs daarvan hoger
is. Onderzoeken in diverse landen leveren ver-
schillende resultaten op, waardoor de vraag rijst
of hierbij sprake is van landgebondenheid.

Doel van het longitudinale GLOBE-onderzoek
is het identificeren van factoren die kunnen bij-
dragen aan de sociaal-economische gezondheids-
verschillen. Dit onderzoek is uitgevoerd bij een
deelpopulatie van het GLOBE-onderzoek in
Zuidoost-Nederland. Geconcludeerd wordt dat
bij het vaststellen van een strategie voor de pre-
ventie van chronische ziekten de voedings- en
eetgewoonten van laagsociaal-economische groe-
pen een integraal onderdeel moeten uitmaken.
Het accent moet daarbij liggen op de individuele
factoren omdat de omgevingsfactoren op dit ter-
rein van minder betekenis lijken te zijn.
Giskes K, Gavin T, van Lenthe FJ, Brug J en Mackenbach JP.

Sociaal-economische omgeving van minder belang dan de

individuele sociaal-economische status. A multilevel study of

socio-economic inequalities in food choice behaviour and

dietary intake among the Dutch population: the GLOBE study.

Public Health Nutr 2006;9:75-83.

Vormgeving schriftelijk voorlichtingsmateriaal
Kan gezond-
heidsvoorlich-
ting voordeel
hebben van de
inzichten uit
de cognitieve
psychologie
waardoor de
informatie
effectiever
door lezers
wordt ver-
werkt? Dit is
de centrale
vraag in het

promotieonderzoek van Marieke Kools Get the
picture? A cognitive-psychological approach to sys-
tematic health education materials design
(Universiteit Maastricht, 27 januari 2006). Kools
is er daarbij vanuitgegaan dat gezondheidsvoor-
lichters zich vooral op de inhoud van hun mate-
rialen richten en daarbij nauwelijks systematisch
aandacht besteden aan potentiële effecten van de
vormgeving op de lezers. Een uitgangspunt
waarover de meningen zeker zullen verschillen.

Voor het onderzoek is uitgegaan van bestaande
voorlichtingmaterialen in de vorm van twee
brochures en een brief op het terrein van astma,
eetgewoonten en gezonde voeding. In totaal zijn
er zeven onderzoeken uitgevoerd naar de
invloed van tekstuele coherente, grafische
ondersteuning als illustraties en pictogrammen,
en toegangsstructuren in de vorm van kopjes,
een inhoudsopgave en tabbladen. Daarbij zijn de
originele uitgaven en de aangepaste materialen
in kwalitatief onderzoek vergeleken op elemen-
ten als aandacht en begrip.

De resultaten van dit onderzoek geven aan dat
een cognitief-psychologische benadering bij het
ontwerpen van schriftelijke voorlichtingsmate-
rialen nuttige hulpmiddelen kan voortbrengen
om die materialen te verbeteren. Specifieke ele-
menten in het ontwerp van het materiaal kun-
nen lezers helpen het materiaal te gebruiken en
de inhoud te begrijpen. Als hulpmiddel voor de
praktijk is een iteratief vijfstappenprotocol
beschreven waarin zaken staan die in de ver-
schillende ontwikkelingsfasen van voorlichtings-
materiaal in ogenschouw moeten worden geno-
men.
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Meer verborgen
ónverzadigd vet graag
Producten met verborgen vet bevatten in de regel helaas

vooral verzadigd vet. Het gezonde onverzadigde vet in de

Nederlandse voeding is voor een groot deel afkomstig van

zichtbare vetten, zoals halvarine en margarine. Uitzonde-

ringen zijn noten, vette vis, olijven, mayonaise, fritessaus

en pindakaas.

Gelukkig wordt er sinds een aantal jaren gewerkt aan het

verbeteren van de vetzuursamenstelling van voedingsmid-

delen. Veel fabrikanten hebben transvetzuren verlaagd of

deze grotendeels uit hun producten gehaald, vaak door het

transvet uit te wisselen met verzadigd vet, dat grotendeels

dezelfde functionaliteit heeft. Dit bleek ook weer uit een

chipsonderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit. Het

transvetgehalte in chips is duidelijk minder dan de gege-

vens uit de NEVO-tabel (minder dan 1 procent), terwijl

het gehalte aan verzadigd vet is verdubbeld. Van producten

waarin nog wel transvet wordt aange-

troffen (koek, gebak en korstdeeg-

zoutjes), zijn altijd varianten verkrijg-

baar met een laag transvetgehalte.

Maar consumenten kunnen ze niet

herkennen. Ze kennen transvet niet en

bovendien staat het (meestal) niet op

etiketten vermeld. Warenwettelijk is

dit zelfs verboden, hoewel een vermel-

ding wel wordt gedoogd. Het is de enige manier om te

laten zien dat de hoeveelheid transvet in een product in

orde is.

De volgende uitdaging is het verlagen van verzadigd vet.

Het uitwisselen van vast, verzadigd vet voor zacht of vloei-

baar, onverzadigd vet is een stuk lastiger dan transvet ver-

vangen door verzadigd vet. Hier gaat meer ontwikkeltijd in

zitten en er zal moeten worden gezocht naar de grenzen

van het mogelijke. Belangrijk is om bij de ontwikkeling

van nieuwe producten meteen de meest optimale vetzuur-

samenstelling te kiezen, want het aanpassen van een

bestaand product is vaak complexer.

Toch is het de hoogste tijd voor meer producten met

vooral onverzadigd vet. Dus ik zou zeggen: kom maar op

met alle nieuwe introducties met ‘goede vetten’, of pro-

ductverbeteringen met ‘verlaagd verzadigd vet’!

  ,  
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Kaneel en diabetes type 2
Suppletie met een kaneelextract (1,5
g/dag, gedurende 6 weken) bij een
groep postmenopausale vrouwen met
diabetes type 2 (n=25) heeft geen
effect op de orale glucosetolerantie, de
insulinegevoeligheid en het serum-
cholesterol- en triglyceridengehalte.

Dit is het resultaat van een placebo-
gecontroleerd, dubbelblind-uitge-
voerd onderzoek van Vanschoonbeek
cs (J Nutr 2006;136:977-80) van de
afdeling humane biologie, Universiteit
Maastricht (NUTRIM). In een eerdere
klinische studie van Khan cs werd een
dergelijk effect wel gevonden (Diab
Care 2003;26:3215-8). Een verklaring
voor deze discrepantie zijn mogelijke
verschillen in de samenstelling van

het extract, zoals de identiteit en het
gehalte van aanwezige bioactieve stof-
fen. Los van de effectiviteit van een
dergelijk preparaat, is ook de veilig-
heid een punt van discussie. Kaneel
bevat ook cumarine en eugenol, en
voor beide bestanddelen zijn er aan-
wijzingen voor ongewenste effecten
bij chronisch hoge blootstelling op
onder andere de bloedstolling en het
risico op kanker. In geen van beide
(kortetermijn)studies werden onge-
wenste bijwerkingen gemeld.
Conclusies over zowel de werkzaam-
heid als veiligheid van kaneelextracten
op de glykemische controle bij diabe-
ten zijn op basis van deze twee studies
dan ook nog niet mogelijk.

Maagverkleining helpt morbide obesen

Obesitas is wereldwijd een snelgroei-
end gezondheidsprobleem, dat
gepaard gaat met een toenemende
prevalentie van obesitasgerelateerde
aandoeningen. Conservatieve behan-
deling van obesitas is vaak niet effec-
tief, meestal van beperkte duur en
leidt slechts tot een beperkte vermin-
dering van het lichaamsgewicht. De
chirurgische therapie is momenteel de
enige therapeutische optie die leidt tot
een langdurig en aanzienlijk gewichts-
verlies bij morbide obese patiënten
(BMI>40).

Dit concludeert François van Dielen
in zijn proefschrift A prospective study

on the surgical treatment of morbid
obesity. Effects of weight loss on obesity
and chronic inflammation (Universiteit
Maastricht, 3 februari 2006).

De resultaten van dit proefschrift
tonen aan dat een maagverkleinings-
operatie bij morbide obese patiënten
niet alleen tot een afname van
lichaamsgewicht leidt, maar ook tot
een afname van comorbiditeiten.

Van Dielen onderzocht het effect van
het gewichtsverlies na een maagver-
kleinende operatie bij morbide obesen
op het lichaamsgewicht en aan obesi-
tas gerelateerde comorbiditeiten.
Hiervoor is gekeken naar het verloop
van de spiegels van ontstekingsmedia-
toren, omdat het steeds duidelijker
wordt dat er een centrale rol voor ont-
stekingsprocessen is in het ontstaan
van obesitasgerelateerde aandoenin-
gen.

Na een maagverkleinende operatie
daalde de BMI drastisch en bereikte
een plateau na ongeveer 12 maanden.
De spiegels van de ontstekingsmedia-
toren en ook de insulineresistentie
beginnen pas vanaf dat moment te
verbeteren. Het ligt voor de hand dat
dan ook de comorbiditeiten verbete-
ren.


