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Onderzoek

Is preventie effectief?

Met deze vraag wordt niet alleen 
bedoeld of preventie gezondheids-
winst oplevert, maar steeds vaker of 
preventie kosteneffectief is. In het ver-
leden werden voornamelijk curatieve 
en medische interventies op kostenef-
fectiviteit beoordeeld. Door de stijging 
van de kosten binnen onze gezond-
heidszorg is er de laatste jaren een 
groeiende interesse voor de kostenef-
fectiviteit van preventieprogramma’s. 

Hierover is nog weinig bekend. Die 
constatering is de achtergrond van het 
promotieonderzoek van Sandy Ronc-
kers: Economic evaluation of preventi-
on programs for cardiovascular diseases 
(Universiteit Maastricht, 11 januari 
2007). In het proefschrift wordt de 
impact van chronische ziekten met 
hoge prevalentiecijfers geschetst. 
Ronckers gebruikt daarvoor hart- en 
vaatziekten als invalshoek. Vervolgens 
is, op basis van ervaringen uit onder-
zoek naar roken, naar het model voor 
economisch evaluatieonderzoek geke-
ken en is de bestaande literatuur op 
dit punt gescreend. Daarbij bleek dui-
delijk de noodzaak van het hanteren 
van een standaardisatieprocedure.

Het tweede deel van het onderzoek 
is een praktijkcase op basis van het 
project Hartslag Limburg. Gekeken 
is naar de kosteneffectiviteit van het 
totale project en dat van een enkele 
deelactiviteit zoals de samenwerking 
tussen de private en publieke sector 
bij een activiteit via een slagerij en de 
evaluatie van individuele counseling. 
Voor beide deelinterventies bleek het 

moeilijk de kosteneffectiviteit aan 
te tonen. Het totale project Hartslag 
Limburg bleek wel kosteneffectief te 
zijn geweest. Als een groot dilemma 
voor het vervolg wordt genoemd dat 
het (nog) niet mogelijk is om de effec-
tiviteit van de verschillende onderde-
len te beoordelen. De onderzoekers 
constateren bovendien dat voor de 
besluitvorming over de voortgang 
van dit project deze evaluatie geen rol 
heeft gespeeld. De belangrijkste reden 
hiervoor is dat de evaluatiegegevens 
op het moment van besluitvorming 
nog niet beschikbaar waren. Infor-
matie over kosteneffectiviteit wordt 
niet zichtbaar via de standaard gehan-
teerde onderzoekdesigns. Maar de 
onderzoekers zijn zich ervan bewust 
dat er ook nog veel andere zaken in 
de besluitvorming een rol spelen zoals 
de locale prioriteiten, het grote aantal 
besluitvormers bij zulke projecten, de 
kortetermijnhorizon van de besluit-
vormers in tegenstelling tot de lan-
getermijnhorizon van de uitgevoerde 
evaluatie, schuivende budgetten en 
dergelijke. 

Zijn proteomics bruikbaar in de kliniek?
De darm heeft een dubbele functie. 
Aan de ene kant zorgt de darm voor 
vertering van voeding en de opname 
van voedingsstoffen. Aan de andere 
kant vormt de darm ook een barrière 
voor organismen die een potentiële 
bedreiging vormen voor onze gezond-
heid. Vasten heeft een negatief effect 
op het darmepitheel, met als gevolg 
permeabiliteit van de darm en schade 
of atrofie van de darmvlokken. Der-
gelijke veranderingen worden onder 
andere waargenomen in kritisch zieke 
patiënten.

In haar proefschrift Proteomic-based 
discovery of nutrient-gene regulations. 
Implications for gut health (Universiteit 
Maastricht, 9 maart 2007) beschrijft 
Kaatje Lenaerts onderzoek naar de 
toepasbaarheid van proteomics die 

gebruikt worden voor onderzoek naar 
de effecten van voedingsfactoren en 
vasten op darmintegriteit en -func-
tie. Met behulp van proteomics kan 
worden gekeken naar de (verandering 
van) expressie van alle eiwitten die 
in een organisme met de aanwe-
zige genetische informatie worden 
gemaakt. 

Door middel van interventies met de 
aminozuren glutamine en arginine in 
cellijnen en het laten vasten van mui-
zen is er gezocht naar ‘nieuwe’ eiwitten 
en moleculaire routes die een rol spe-
len in de reactie van een organisme op 
veranderingen in nutritionele status. 
Bijvoorbeeld, tijdens het laten vasten 
van muizen werd aangetoond dat, 
ondanks de remming van de algemene 
eiwitsynthese, er een toename was te 

zien in de productie van eiwitten met 
een beschermende rol in de darmcel-
len.

Lenaerts laat zien dat proteomics 
bruikbaar kunnen zijn in voedings-
onderzoek voor de identificatie van 
eiwitten die een rol spelen in de reac-
tie van het lichaam op vasten. De ont-
dekte nutriënt-genregulaties kunnen 
een verdere bijdrage leveren voor het 
begrijpen van de handhaving en het 
verbeteren van de darmgezondheid in 
de mens.

De onderzoekster geeft aan dat er 
meer functioneel onderzoek vereist is 
om het belang van gereguleerde eiwit-
ten in de darm kracht bij te zetten. 
Echter, directe toepassingen van pro-
teomics voor kritisch zieke patiënten 
lijken nog ver weg.
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Overgewicht en eetgedrag

Centraal in het denken over de toename in de 
prevalentie van overgewicht staat de zogen-
noemde obesogene omgeving. Daarbij gaat het 
om een omgeving met beperkte mogelijkheden 
om lichamelijk actief te zijn en met een hoge 
beschikbaarheid en een actieve promotie en/of 
verleiding van energiedichte voeding (vet- en/of 
suikerrijk), verschuiving van een maaltijd- naar 
een snackpatroon, meer buitenhuisgebruik van 
voedsel en dergelijke. Vraag daarbij is, waarom 
bepaalde mensen meer eten dan anderen. De 
laatste tientallen jaren zijn daarvoor verschil-
lende psychologische theorieën ontwikkeld. 
Genoemd kan worden de theorie over de ver-
schillende typen eters zoals emotionele eters, die 
als reactie op emotionele stress meer gaan eten 
in plaats van minder; de externe eters, die op 
externe prikkels heftiger reageren, onafhankelijk 
van hun honger en/of verzadigingsgevoel; en 
de geremde eters bij wie de cognitie het verlo-
ren heeft en die niet meer in staat zijn om hun 
gevoel van honger voldoende te onderdrukken. 
Deze typen eters vertonen alle gedragingen die 
theoretisch tot overconsumptie en daardoor tot 
overgewicht zouden moeten leiden. 

Het beperkte aantal onderzoeken op dit ter-
rein bij kinderen en tieners blijkt niet eenduidig. 
Reden voor de Universiteit van Nijmegen om 
dit fenomeen nader te onderzoeken bij een 
grote steekproef van ruim 10 duizend tieners 
in de leeftijd van 11-16 jaar (respons 91 %) 
van 55 scholen voor het voortgezet onderwijs. 
Daarbij is ook gekeken naar de relatie tussen de 

gebruikelijke persoonskenmerken en een aantal 
gezondheidgerelateerde gedragingen, zoals licha-
melijke activiteit, ontbijten, het eten van fruit en 
snacken, en het optreden van overgewicht. De 
vragenlijst is ingevuld door alle eerste- en twee-
dejaarsleerlingen. Het eetgedrag is gemeten met 
de Dutch Eating Behaviour Questionnaire. De 
resultaten geven aan dat genoemde, bij volwas-
senen ontwikkelde, theorieën bij tieners geen 
duidelijke verklaring opleveren voor de mate van 
overgewicht. Alleen geremd eten vertoonde een 
verband met overgewicht. Ook ten aanzien van 
de andere determinanten waren de uitkomsten 
divers.

Door dezelfde onderzoeksgroep is bij een groep 
van 97 patiënten met diabetes type 2 nagegaan 
of een energiebeperkt dieet vier jaar na diagnose 
overmatig eten en gewichtstoename heeft onder-
drukt of bevorderd. Hierbij is gebruik gemaakt 
van dezelfde vragenlijst en is ook de voedselfre-
quentie bepaald. Conclusie is dat de neiging om 
te veel te eten, vastgesteld bij de diagnose in het 
begin, beter gerelateerd is aan gewichtstoename 
dan aan de beperking van het dieet.

Snoek HM et al. Emotional, external, restrained eating and 

overweight in Dutch adolescents. Scand J of Psychology 

2007;48:23-32.

Van Strien T et al. The dieting dilemma in patients with newly 

diagnosed type 2 diabetes: does dietary restraint predict 

weight gain 4 years after diagnosis? Health Psychology 2007; 

Vol. 26, No 1:105-112.
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Salmonella-uitbraak voorkomen

Schatting is dat in Nederland jaar-
lijks ongeveer 50.000 gevallen van 
Salmonellavergiftigingen optreden. 
15% daarvan komt voor rekening van 
Salmonella Typhimurium DT104. 
In september- november 2005 werd 
Nederland geconfronteerd met een 
vertienvoudiging van het aantal infec-
tiegevallen van dit Salmonellatype. In 
Denemarken was in de maanden daar-
voor hetzelfde gebeurd. Reden voor 
een inventarisatie van deze uitbraak, 
uitgevoerd via een case-controlonder-
zoek met 56 infectiegevallen en 100 
controlepersonen. Het onderzoek con-
centreerde zich tot een partij gecon-
tamineerd vlees uit een derde land 
(Italië) als bron van deze infectie. Dit 
op basis van epidemiologie, microbio-
logie en producttracing. Via het case-
controlonderzoek is vastgesteld dat de 
infectie uiteindelijk is veroorzaakt door 
de consumptie van filet americain. De 
uitbraak in Nederland kon in verband 
worden gebracht met die in Denemar-
ken. De onderzoekers concluderen dat 
het dus nog steeds noodzakelijk is om 
consumenten te waarschuwen voor de 
aanwezigheid van rauw vlees in pro-
ducten en de mogelijke consequenties 
daarvan. 

Witte plekken    Ook gaan de 
auteurs in op de (on)mogelijkheden 
om dergelijke infectiegevaren in 
internationaal verband vroegtijdig 

te signaleren en te voorkomen. Zo 
wordt geconstateerd dat het huidige 
Rapid Alert System deze uitbraak in 
Nederland niet had kunnen voorko-
men ondanks het feit dat er direct 
na de uitbraak in Denemarken een 
signaal is uitgegaan, de verkoper direct 
actie heeft ondernomen en er ook 
rekening is gehouden met kruisbe-
smetting naar partijen die al waren 
verkocht. Duidelijk wordt bijvoor-
beeld dat er nog witte plekken zitten 
in de keten die maken dat partijen 
lang niet altijd tot de eindgebruiker 
kunnen worden gevolgd.

Kivi M et al. A beef-associated outbreak 

of Salmonella Typhimurium DT 104 in the 

Netherlands with implications for national 

and international policy. Epidemiol Infect 

2007;February:1-10.
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Vaker kiezen voor eten 
met meerwaarde
Te midden van een statig landgoed, de Veluwse bossen 

en de doorbrekende lentezon vond dit jaar het 10e Bio-

Congres van Biologica plaats. Zo midden in de natuur 

een mooie plek om het onderwerp biologisch nader te 

belichten. Biologisch is in opmars met een stijging van de 

omzet van biologische voeding. Een groeiend segment dat 

grote verbeterstappen maakt ten aanzien van mens, dier 

en milieu en een voortrekker is voor duurzame productie 

en consumptie. Ondanks de grote verbeteringen van bio-

logisch ten opzichte van gangbare landbouw is het interes-

sant om te onderzoeken welke aspecten kunnen leiden tot 

nog meer duurzaamheid in de sector. De juist geïnstalleer-

de Bio-Raad zal zich onder andere hierop gaan richten.  

Parallel aan de ontwikkelingen in de landbouw lopen ini-

tiatieven voor het vergroten van de groep consumenten die 

kiest voor eten met meerwaarde. Want ondanks de groei 

van biologisch, is de groep van kopers nog steeds klein. 

Doelgroepsegmentatie maakt inzich-

telijk wie (potentiële) bewuste kopers 

zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de 

Cultural Creatives. Dit is een groep 

consumenten die een nieuwe levens-

stijl creëert waarin kwaliteit, authenti-

citeit en duurzaamheid voorop staan. 

Een ander voorbeeld is ‘de nieuwe 

mens’: mensen die houden van lek-

ker en luxe leven, maar het vanzelfsprekend vinden zuinig 

te zijn op de wereld en elkaar. Het multimediaconcept 

Goodies, een initiatief van Brighter World en Solidaridad, 

richt zich op deze nieuwe mens. Ook het Voedingscentrum 

maakt gebruik van doelgroepsegmentatie in een campagne 

over meerwaarden van voedsel. 

Voor zowel een bewuste consument als voor een toege-

wijde wetenschapper blijft de productkeuze lastig. Het is 

complex om in het woud van duurzaamheidvariabelen een 

eenduidige keuze te maken voor het meest duurzame pro-

duct. Maar elke verbeterstap ten aanzien van de meerwaar-

den van voedsel is toe te juichen. Biologisch is hier één van. 

Het is nu zaak om voor de consument van de duurzame 

keuze de makkelijke keuze te maken. Een uitdaging die het 

Voedingscentrum aangaat.

marjolijn schrijnen voedingscentrum den haag
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