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Effect dierlijke producten op Keniaanse kinderen
Een verhoogde consumptie van melk
en vlees heeft een positief effect op de
gewichtstoename, maar niet op de
lengtegroei, in een groep 6-9-jarige
Keniaanse schoolkinderen. Dit is één
van de conclusies uit het proefschrift
van Monica Grillenberger Impact of
animal source foods on growth, morbi-
dity and iron bioavailability in Kenyan
schoolchildren (Wageningen Uni-
versiteit, 19 april 2005). De onder-
zochte Keniaanse kinderen aten wei-
nig of geen voedingsmiddelen van
dierlijke oorsprong en bij hen was
sprake van een groeiachterstand en
micronutriënttekorten.

In een gerandomiseerde interventie-
studie bij 554 schoolkinderen in Oost-
Kenia werden kinderen (schools-
gewijs) toegewezen aan één van de

vier groepen in deze studie: 1 de con-
trolegroep (geen interventie); 2 de
energiesupplementengroep, aan de
leden waarvan dagelijks een snack,
bereid uit lokale (plantaardige) voe-
dingsmiddelen, werd verstrekt (+300
kcal per portie); 3 de melksuppletie-
groep (+250 ml melk); en 4 de vlees-
suppletiegroep (+85 g rundvlees). De
supplementen voorzagen in circa
twintig procent van de dagelijkse
energiebehoefte en werden gedurende
zes schooltrimesters (circa twee jaar)
dagelijks aangeboden.

In alle drie de suppletiegroepen was
sprake van een significant grotere
gewichtstoename dan in de controle-
groep (3,9 versus 3,3 kg). Er was geen
significant verschil in lengtegroei, wel
viel een positieve trend op in de

melksuppletiegroep (+1,3 cm). Ook
werd een significante toename in het
spieroppervlak in de bovenarm geme-
ten, vooral in de vleessuppletiegroep,
en in iets mindere mate ook bij de
melksuppletiegroep. Er werd geen
effect gevonden op de prevalentie van
veel voorkomende kinderziekten en
op het aantal infecties.

Berekend werd dat toevoeging van
dierlijke producten een gunstig effect
zal hebben op de ijzerbeschikbaar-
heid. Toevoeging van extra vitamine
C zou een nog groter effect kunnen
bewerkstelligen. Of deze theoretische
toename in ijzerbeschikbaarheid
daadwerkelijk leidt tot een betere
ijzerstatus is in dit onderzoek niet
nader onderzocht.

Kwaliteitsbewaking in ziekenhuizen
Welke informatie, kennis en waarden
zijn nodig om de kwaliteit van prio-
riteitsbeslissingen in diëtetiekafdelin-
gen van ziekenhuizen te waarborgen?
Dit is de centrale vraag in het proef-
schrift van Jolien Iestra Prognosis,
Proof and Priorities in dietetic practice
(Universiteit Utrecht, 15 mei 2006).
In vier opeenvolgende studies wordt
ingegaan op de verschillende invals-
hoeken: prognose, het benodigde
bewijs en het stellen van prioriteiten.

De eerste studie richt zich op de
vraag of het standaard geven van
parenterale voeding nodig is voor alle
patiënten die een intensieve cytotoxi-
sche therapie ondergaan. De vraag is
of de voordelen van het behoud van
de voedingstoestand nog wel opwe-
gen tegen de nadelen van een ver-
hoogd infectierisico. Geconcludeerd
wordt dat het standaard geven van
parenterale voeding niet nodig is,
onder voorwaarde dat de voedings-
toestand aan het begin van de behan-
deling wordt gecontroleerd en regel-
matig tijdens de opname in het zie-

kenhuis wordt bijgehouden. In een
tweede studie binnen dit thema is
gekeken naar de wens van extra voe-
dingsbegeleiding in het licht van de
duur van de herstelperiode, na zie-
kenhuisopname en na een intensieve
kankerbehandeling.

Bewijs
Binnen het thema bewijs is gekeken
naar de gegevens die noodzakelijk
zijn om aan te tonen of een bepaalde
voedingsinterventie van betekenis is,
in vergelijking met mogelijke andere
interventies. Deze vraag is enerzijds
bestudeerd aan de hand van de ver-
betering van de levensverwachting bij
een cohort patiënten in de leeftijd
van 70 jaar en ouder met een coro-
naire hartziekte. Anderzijds is een
systematisch literatuuronderzoek uit-
gevoerd. Geconcludeerd is dat door
het intensiveren van de voedings- en
leefstijlvoorlichting aan deze patiën-
ten een aanzienlijke gezondheids-
winst is te behalen. De grootte van de
effecten worden even hoog geschat

als de effecten van de
gebruikelijke medicatie (sta-
tines, bloeddrukverlagende
medicatie en anti-tromboli-
tica).

Op basis van literatuuron-
derzoek is vervolgens
onderzoek gedaan naar de
prioriteiten die de diëtist
zou moeten nemen. Volgens
Iestra moet een verant-
woord prioriteitenbeleid in
de diëtistenpraktijk steunen
op:
– informatie over lokale patiënten-
groepen, hun voedingsgerelateerde
gezondheidsproblemen, voedingsge-
drag en voedingsprognose;
– actuele kennis over de effectiviteit
van beschikbare voedingsinterventies
in vergelijking tot andere behandel-
opties;
– reflectie op eigen en andermans
interpretaties van ethische kernwaar-
den, zoals ‘beneficence’, ‘autonome
keuze’ en ‘verdelende rechtvaardig-
heid’.
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Effecten van interventies tegen overgewicht
Wat zijn de kenmerken
van succesvolle interven-
ties ter preventie van
overgewicht bij kinderen?
In een review over dit
onderwerp is gekeken
naar de kwalitatieve en
kwantitatieve aspecten die
hierop van invloed zijn.

Als kwantitatieve maat
is gebruik gemaakt van
antropometrische para-
meters die in verband zijn
gebracht met gedrag ten

aanzien van voeding en beweging. Op basis van
de onderzochte lichaamsmaten, BMI en/of huid-
plooidikten, bleken 17 van de 25 beoordeelde
interventies effectief.

Er is uitgebreid stilgestaan bij de onderzoek-
technische problemen die bij een evaluatie van de
geselecteerde onderzoekingen om de hoek komen
kijken. Zo maakte de variatie in uitkomstmaten
een pooling van de gegevens, en daardoor een
meta-analyse, niet mogelijk. Op basis van deze
bevindingen is een uitgebreide set aan aanbeve-

lingen ter verbetering van de opzet en het onder-
zoek van toekomstige interventies opgenomen.

In het algemeen bleek het niet eenvoudig om
duidelijke verschillen tussen effectieve en niet-
effectieve interventies aan te geven. Er kwamen
wel wat verschillen naar voren  rond de leeftijds-
range van de kinderen, de onderhoudskosten, de
mate van hun actieve deelname en de betrokken-
heid van hun ouders en de omgeving. Deze ver-
schillen waren allemaal echter niet significant.

De onderzoekers signaleren in een aantal stu-
dies de reductie van het televisiekijken als een
onderscheidend element. Daarnaast constateren
ze, weliswaar op basis van een enkel onderzoek,
dat als nadelig effect van interventies ook de toe-
name van de prevalentie van ondergewicht niet
kan worden uitgesloten en dus om aandacht
vraagt. Naar het optreden van eetstoornissen, als
gevolg van interventieprogramma’s, is tot nu toe
nauwelijks onderzoek gedaan.
Doak CM, Visscher TLS, Renders CM, Seidell JC. The prevention

of overweight and obesity in children & adolescents: A review

of interventions and programmes. Obesity Research,

2006;(7)1:111-136.

Beoordelingsinstrument versus intuitie
Preffi 2.0 is een evidence-based beoordelingsin-
strument voor de kwaliteit van interventies op
het terrein van gezondheidsbevordering. Het
bevat 39 kwaliteitscriteria, die onderverdeeld zij
in acht clusters die zich richten op onderwerpen
als probleemanalyse, determinanten van gedrag,
doelgroep, implementatie en evaluatie. De toe-
passing van het instrument richt zich op de
planning en beoordeling van eigen projecten,
maar kan ook worden gebruikt voor de beoor-
deling van projecten van anderen. In een onder-
zoek is de betrouwbaarheid van dit middel voor
de beoordeling van interventies van anderen
getoetst. Hiervoor is een vergelijking gemaakt
van twintig projecten door twee groepen van
drie medici. De ene groep beoordeelde de pro-
jecten met het Preffi-model. De andere groep
beoordeelde dezelfde projecten op basis van
intuïtie. De hypothese was dat het intuïtieve
oordeel van de medici minder betrouwbaar en
accuraat zou zijn als dat van de experts die op
basis van het Preffi-instrument oordeelden. Dat
bleek echter niet het geval.

In het algemeen bleek het mogelijk om met
behulp van Preffi tot een accuraat oordeel te
komen. Daarbij moeten minimaal twee beoor-
delaars worden betrokken. Voor een goede
beoordeling op clusterniveau zijn minimaal drie
beoordelaars nodig. Uit het onderzoek blijkt dat
de beoordelaars hun oordeel vanuit verschillen-
de invalshoeken en een veelheid van aspecten
vellen. Discussie blijkt een noodzakelijk instru-
ment om tot een eensluidend oordeel te komen.
Geconcludeerd is onder andere dat het Preffi-
instrument niet eenduidig genoeg is om met één
beoordelaar te kunnen volstaan. Voor het goed
scoren van een aantal criteria is de visie van een
expert vereist en is consultatie van de projectlei-
der nodig om een volledig beeld van een project
te krijgen, wat op basis van een projectbeschrij-
ving dus niet lukt. Daarnaast zijn verschillende
verbeterpunten voor Preffi zelf gesignaleerd.
GRM Molleman, LWH Peters, CMH Hosman, GJ Kok, P

Oosterveld. Project quality rating by experts and practitioners:

experience with Preffi 2.0 as a quality assessment instrument.

Health Education research, 2006:2;219-229.
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Gemakkelijk ‘eerlijk
eten’ kiezen
‘Maak de gezonde keuze de gemakkelijke keuze’ is het

credo van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor

de preventie van belangrijke chronische ziekten.

Gemakkelijk kiezen heeft verschillende dimensies. In de

praktijk is dat vooral kiezen zonder er al te veel bij na te

hoeven denken. Het ligt dan voor de hand om er voor te

zorgen dat de gezonde keuze gemakkelijk herkenbaar is of

om ervoor te zorgen dat de gemiddelde dagelijkse keuze

gezond is. Bij beide ligt er een schone taak voor het

bedrijfsleven.

Het getuigt van weinig maatschappelijk verantwoord

ondernemen als het huidige aanbod niet al tegen het licht

wordt gehouden. Voldoet het nog wel aan de nieuwste

inzichten op het terrein van verzadigd vet, zout, toege-

voegde suiker, groente en fruit of

overgewicht (energie, portiegrootte en

dergelijke).

Op het gebied van herkenbaarheid is

er al veel water door de zee gegaan.

Herkenbaarheid heeft voor mij als

trefwoorden: eenvoud, uniform en

eerlijk. De voedingswaardedeclaratie

heeft, hoe essentieel ook voor een deel

van de gebruikers, voor het grote publiek nooit echt een

belangrijke rol gespeeld bij gezond kiezen. Over de hele

wereld zijn, op basis van eenvoudige indelingscriteria en

verschrikkelijk ingewikkelde rekenformules, modellen ont-

wikkeld voor de gemakkelijke, gezonde keuze. Daarbij

ondersteund door symbolen van stoplicht tot sleutelgat en

klaverblad. Het Voedingscentrum heeft haar voedingsin-

houdelijke indeling en beeldmerk voor groente en fruit. En

nu is er dan het ‘Ik Kies Bewust’-logo.

Kan de consument straks door de bomen het bekende

bos nog zien?

Aan ons allemaal nu de taak om te zorgen voor de nood-

zakelijke eenvoud, uniformiteit en eerlijkheid in onze

communicatie naar de consument. Laat de gezonde keuze

echt de gemakkelijke keuze worden. Dus naast productver-

betering op naar één logo!

  ,  
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Televisiegedrag en snoepgedrag

Televisiekijken wordt als een belang-
rijke omgevingsfactor gezien die de
voedingsgewoonten van de jeugd
beïnvloedt. In het onderzoek van
Vereecken e.a. is gekeken naar sociaal-
demografische verschillen rond televi-
siekijken en naar de verbanden tussen
televisiekijken en de consumptie van
snoep, frisdranken, fruit en groenten
in verschillende landen. Hiervoor zijn
in de jaren 2001 en 2002 gegevens
verzameld bij ruim 160.000 kinderen
in de leeftijd van 11, 13 en 15 jaar.
Dat gebeurde in het kader van het
onderzoek ‘Health behaviour in
School-aged children survey’ van de
Wereldgezondheidsorganisatie in

meer dan 30 landen.
Tussen landen worden grote ver-

schillen waargenomen in de tijd die
de jeugd voor de televisie doorbrengt.
De tijd dat de jeugd televisiekijkt,
varieert van gemiddeld twee uur per
dag in Zwitserland tot 3,7 uur per dag
in de Oekraïne. Jongens, 13-jarigen en
kinderen uit de lagere sociaal-econo-
mische klassen kijken gemiddeld meer
televisie. Kinderen die meer televisie-
kijken, eten gemiddeld meer snoep
per dag en drinken gemiddeld meer
frisdrank. Hoewel de verbanden hier-
bij minder eenduidig zijn, wordt er
door de kinderen die meer televisie-
kijken ook minder fruit en groente
gegeten.

De conclusie van het onderzoek is
dat ter preventie van overgewicht een
interventie in het televisiegedrag van
jongeren noodzakelijk lijkt. Daarbij
moet rekening worden gehouden met
sociaal-economische verschillen.
Vereecken CA, CJ Todd, C Roberts, C Mulvihill, L

Maes. Television viewing behaviour and associa-

tions with food habits in different countries.

Public Health Nutrition 2006;9:244-250.

Sterk effect emoties op gedrag
Het zal niet geheel verrassen dat emo-
ties (dat zijn reacties op gebeurtenis-
sen die belangrijk zijn voor een indi-
vidu) een rol spelen bij het keuzege-
drag van de consument. Het is geen
zaak om hier lichtvaardig over te zijn.
Het is zelfs essentieel om je hierin te
verdiepen als je de reacties van consu-
menten op nieuwe voedingsproduc-
ten wilt begrijpen. Emoties kennen
een grote verscheidenheid, zijn sterker
of zwakker en werken positief of
negatief. Daarbij is enig onderscheid
per leeftijdscategorie te vinden. Een
en ander komt naar voren in het
proefschrift Emotions in Consumer
Research: an Application to Novel Food
Products van Fleur Laros (Universiteit
Tilburg, 15 maart 2006).

Anders dan vaak verondersteld gaat

het bij consumentenemoties niet om
impulsieve reacties. Emoties van con-
sumenten zijn het resultaat van waar-
in consumenten diep geloven.
Daardoor is de rol van emoties zo
sterk. Uiteraard kunnen fabrikanten
hier hun conclusies uit halen, maar
beleidsmakers eveneens.
‘Beleidsmakers zouden het publiek
moeten proberen meer achtergronden
over technologieën te verschaffen,
zodat consumenten zelf kunnen
beslissen wat ze acceptabel vinden en
wat niet, in plaats van alle technolo-
gieën als eng af te schilderen. Verder
moet de nieuwevoedingsproducten-
markt zo transparant en duidelijk
mogelijk zijn, want dit vermindert de
negatieve emoties van het publiek’.


