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Allergenen over de drempel
Welke hoeveelheid van een allergeen
is zo klein dat geen allergiepatiënt er
meer op reageert? Deze vraag, die
naar voren komt in het RIVM-rap-
port Drempelwaarden bij voedselaller-
gie, is voor de echte allergenen in de
voeding vrijwel niet te beantwoorden.
Het is bekend dat de meeste allergie-
patiënten niet reageren op lage gehal-
tes van bepaalde allergenen, maar er
zijn evengoed patiënten die wel dege-
lijk op extreem lage gehaltes reageren.

De vraag komt voort uit de wettelij-
ke verplichting om allergenen op eti-
ketten van levensmiddelen expliciet te
vermelden. De wetgever heeft voorals-
nog het gemis aan drempelwaarden
opgelost door geen drempelwaarden
te accepteren, met uitzondering van
sulfiet waarvoor een limiet geldt van

10 mg/kg. Elke ‘bewuste’ aanwezig-
heid van het allergeen telt voor de eti-
ketteringsplicht.

Het rapport overziet de literatuur
die zicht zou kunnen geven op drem-
pelwaarden. Er is echter een groot
individueel verschil in gevoeligheid;
het moment van blootstelling heeft
invloed en de andere bestanddelen in
de voeding spelen mee. Het is metho-
disch moeilijk waarden vast te stellen,
omdat daarvoor onderzoek nodig is
bij de extreem gevoelige patiënten en
dat is niet zonder gevaar. Het bestaan-
de onderzoek geeft weinig inzicht in
eventuele drempelwaarden omdat er
meestal geen sprake is van een con-
centratierange in dat laagste niveau.
Het valt dan ook niet te verwachten
dat er ooit handzame drempelwaar-

den voor de echte allergenen worden
gevonden.

Het declareren van allergenen op het
etiket is een last voor de producent en
verwarrend voor de consument die
meestal niet tot in de laatste cijfers
achter de komma is geïnteresseerd.

Bovendien gaat iemand die extreem
gevoelig is uit van andere regels, die
moet bijvoorbeeld hele groepen
samengestelde levensmiddelen
afschrijven om ontspannen te kunnen
eten. Het is wetenschappelijk juist,
maar toch de vraag of de etikette-
ringsplicht drempelloos moet blijven.
Loveren H, van Ezendam,  J. Drempelwaarden bij

voedselallergie, RIVM rapport, 340330001/2005,

Bilthoven, 2006.

Wat voorspelt onze fruitconsumptie?
De vraag in hoeverre cognities, inten-
ties en gewoonten de consumptie van
groente en fruit kunnen voorspellen,
is onderwerp van studie geweest van
de Erasmus Universiteit en de
Universiteit van Maastricht.

In het onderzoek zijn data verza-
meld over houding, sociale normen,
eigen effectiviteit, intenties en
gewoonten rond de consumptie van
fruit. Behalve aan de hand van deze
determinanten die bekend zijn uit de
theorie van ‘planned behavior’, is ook
de fruitconsumptie gemeten aan de
hand van een gevalideerde voedselfre-
quentielijst. In het artikel over het
onderzoek gaat veel aandacht uit naar
de achtergronden van de gehanteerde
determinanten. Het onderzoek is uit-
gevoerd met behulp van een internet-
panel. Het ging om een at random
steekproef van 627 volwassenen in de
leeftijd van 18-78 jaar.

Op basis van de resultaten is vastge-
steld dat er een duidelijk verband is
tussen de intentie om twee stuks fruit
per dag te nemen en de gehanteerde

determinanten van beredeneerd
gedrag en gewoonten als maat van
automatisch gedrag. Vooral leeftijd,
intenties en gewoonten blijken van
voorspellende waarde voor de daad-
werkelijke consumptie. Geconclu-
deerd wordt dat zowel determinanten
van beredeneerd gedrag als informa-
tie over automatismen, in de vorm
van gewoonten, van voorspellende
waarde zijn voor de consumptie van
fruit.

De vraag is vervolgens of deze infor-
matie kan helpen bij het invullen van
activiteiten die zijn gericht op het sti-
muleren van de fruitconsumptie. De
onderzoekers komen daarvoor met
een aantal algemene suggesties. Ze
wijzen erop dat de relatie met
gewoonten betekent dat er ruimte is
voor een verandering van omgevings-
factoren die tot nieuwe gewoonten
kunnen leiden. Ook zou er in de com-
municatie rekening moeten worden
gehouden met de drie elementen van
intenties, de voordelen van fruitcon-
sumptie en de aspecten van eigen

effectiviteit die zijn gericht op het
wegnemen van gesignaleerde barriè-
res.
Brug, J e.a. Predicting fruit consumption: cogni-

ties, intention, and habits. J Nutr Educ Behav

2006;38:73-81.
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Risk factors for Salmonella

Enteritidis and Typhimurium
(DT104 and non-DT104) infections
in The Netherlands: predominant
roles for raw eggs in Enteritidis
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RIVM

Fruit consumption reduces the
effect of smoking on bladder can-
cer risk. The Belgian case control
study on bladder cancer.
Int J Cancer 2006;118:2572-8
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Intake of very long-chain n-3
fatty acids from fish and incidence
of atrial fibrillation. The Rotterdam
Study
Am Heart J 2006;151:857-62
Brouwer IA, Heeringa J, Geleijnse JM,
Zock PL, Witteman JC
Wageningen Centre for Food Sciences 

Costs of the ‘Hartslag Limburg’
community heart health interven-
tion.
BMC Public Health 2006;6:51
Ronckers ET, Groot W, Steenbakkers
M, Ruland E, Ament A
Universiteit Maastricht 

Sources of saturated fatty acids
in Belgian adolescents’ diet: impli-
cations for the development of
food-based dietary guidelines
Br J Nutr 2006;95:546-54
Matthys C, De Henauw S, Bellemans
M, De Maeyer M, De Backer G
Universiteit Gent 

Effect lactobacillen op darmflora
In haar proefschrift The effect of the probiotic L.
plantarum 299v on the intestinal flora, Metho-
lological studies in health and disease
(Universiteit Maastricht, 18 mei 2006) geeft
Dominique Goossens een overzicht van de lite-
ratuur over probiotica en gaat zij in op de ken-
merken van Lactobacillus plantarum 299v. De
onderzochte bacteriesoort overleeft de gang
door het spijsverteringskanaal, zoals van een
probioticum mag worden verwacht. Dit zorgt
voor een wat hogere lactobacillenconcentratie in
de dikke darm, maar hij verandert de bacterie-
flora verder niet of nauwelijks. De bacterieflora
is volgens de onderzoeker behoorlijk stabiel. De
darmflora is wel even van de wijs te brengen,
bijvoorbeeld door antibiotica, maar de flora sta-
biliseert zich weer tot een patroon dat per per-

soon karakteristiek is. Het gebruik van L. plan-
tarum heeft daar niet veel invloed op. Bij patiën-
ten met colitis ulcerosa, in de inactieve fase, zou-
den lactobacillen een effect van betekenis kun-
nen hebben, maar dat kon niet verder worden
onderzocht.

Deze bevinding sluit aan bij wat Goossens in
de algemene literatuur over probiotica vond. Er
worden soms gezondheidseffecten vastgesteld,
maar niet bij gezonde mensen. De effecten zijn
afhankelijk van de probiotische bacteriesoort, en
daar zijn er velen van. Er wordt verwachtingsvol
gekeken naar het onderzoeksterrein van de
immunologie. In dit onderzoek lag de nadruk
op de microbiologie. Zoals gebruikelijk bij een
proefschrift: er is meer onderzoek nodig.

Vrije aminozuren anders benut 

Aminozuren uit de voeding worden na absorptie
in de postprandiale fase opgeslagen in (nieuw
gesynthetiseerd) eiwit. Een andere mogelijkheid
is dat ze worden geoxideerd om te voorkomen
dat de hoeveelheid vrije aminozuren in het
lichaam te groot wordt, wat een ongewenst
(toxisch) effect kan hebben onder andere op de
osmolariteit. Om een ongewenste accumulatie
van vrije aminozuren te voorkomen, wordt na
de maaltijd de (continu doorgaande) afbraak

van lichaamseiwit verminderd, en de netto
eiwitsynthese wat verhoogd. Hoe deze processen
precies verlopen en wat de invloed is van de
moleculaire vorm van het aminozuur, als vrije
vorm of als gebonden vorm in eiwit, was onder-
werp van onderzoek in het proefschrift van JA
Nolles Postprandial fate of amino acids; adaption
to molecular forms (Wageningen Universiteit,
9 januari 2006).

Zowel in studies met ratten als met mensen
werd vastgesteld dat vrije aminozuren sneller
worden geabsorbeerd en geoxideerd dan amino-
zuren die gebonden zijn in eiwit. De postpran-
diale retentie en benuttingefficiëntie blijken
afhankelijk van de aminozuursamenstelling van
de aangeboden voeding. Overigens bleken in
rattenstudies de op dag 5 waargenomen ver-
schillen in oxidatieve verliezen tussen vrije en
uit eiwit afkomstige aminozuren, na 26 dagen te
zijn verdwenen. Dit wijst op een adaptieve
respons.

Verschillen in postprandiale benutting, dan wel
in oxidatieve verliezen van aminozuren, bleken
niet afhankelijk van hormonale factoren. Vooral
de snelheid van de aminozuurabsorptie lijkt
cruciaal voor de mate van oxidatief verlies. De
resultaten in dit proefschrift, waarbij is gekeken
naar aminozuurmengsels of voedingen met toe-
gevoegde (vrije) aminozuren, laten zien dat ze
niet zonder meer toepasbaar zijn op voedingsei-
wit als het gaat om de eiwitbenutting.
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Eten om beter te 
worden?
Je zou het in de praktijk niet altijd zeggen, maar voorals-

nog is het in Europa ronduit verboden om van een levens-

middel te beweren dat het het risico op een ziekte vermin-

dert (Warenwet, artikel 19). Dit verbod geldt ook als de

bewering een waarheid is. Dan is het dus een verbod op

het vertellen van de waarheid, maar, haast ik mij om toe te

voegen, ook vergaande gezondheidsclaims die niet het

niveau van waarheid hebben, zijn ons hierdoor bespaard

gebleven. We hebben op dat terrein al genoeg verwarring

over ons heen gekregen. Deze blokkade zal verkleinen

door de nieuwe regels voor gezondheidsclaims. De nieuwe

regels die het Europees Parlement in mei goedkeurde en

die komende december door de Raad van Ministers moe-

ten worden bevestigd. De regels waren om een andere

reden in het nieuws, maar dit aspect zal zeker ook zijn

gevolgen hebben.

Behalve beweringen over de voe-

dingswaarde zullen ‘ziekterisicoreduc-

tieclaims’ (ook handig voor scrabble)

worden toegestaan. Op de margarine

hoeft een bedrijf het dus niet meer

over cholesterol te hebben. Het zal

kunnen zeggen dat het ons risico op

hart- en vaatziekten verkleint, dat is duidelijker. Perspectief

dus voor zowel de vat-geen-kou-vla als voor heilzame

natuurproducten. Er is één ‘maar’ bij: het moet wel echt

waar zijn. Daartoe zal de producent een dossier, waarin het

wetenschappelijke bewijs wordt geleverd, moeten overleg-

gen aan de EFSA, het adviesorgaan over voedselveiligheid

van de Europese Commissie. Uit onze ervaring met de

Gedragscode Gezondheidseffecten weten we dat het een

goede benadering is, al is het niet eenvoudig een dergelijk

bewijs te leveren.

Het gevolg van die wetenschappelijke drempel moet een

flinke sanering opleveren. Geen gebazel meer waar iets

goed tegen zou zijn, stilte wat dat betreft, alleen bewezen

claims die je als consument naar believen kunt benutten.

Zo saneert een openstelling nog beter dan een verbod,

hopelijk.

   ,  

OnderzoekOnderzoek Digestief

Voedsel om over te praten
De voedselkeuze van iemand is ook
een manier om te laten zien dat men
bij een bepaalde groep hoort. Hierdoor
is er sprake van een relatie tussen
voedselkeuze en identiteit. Hoe men-
sen in alledaagse interacties over voe-
ding hun identiteit construeren en
gebruiken, is bestudeerd door Petra
Sneijder in het onderzoek Food for talk:
discursive identities, food choice and
eating practices (Wageningen
Universiteit, 24 mei 2006).

In haar onderzoek gebruikte ze drie
settings: on line interactie met betrek-
king tot veganisme, genieten van voe-
ding en obesitas. Uit de interactie over
veganisme kwam naar voren dat de
discussianten de identiteit van een
‘gewoon persoon’ opbouwen door sys-
tematisch te weerleggen dat het
gecompliceerd zou zijn om veganist te
zijn. Men stelt dat de maaltijden mak-

kelijk te bereiden zijn en dat het
gebruik van supplementen een routi-
nekwestie is. De fijnproevers bleken op
een andere manier hun identiteit op te
bouwen en te bevestigen. Voor het tot
stand komen van de identiteit van de
ware genieter, die niet alleen van lekker
eten houdt, maar vooral weet wat lek-
ker eten is, blijkt het construeren van
een onafhankelijke toegang tot en met
een oordeelsvorming over culinaire
zaken van belang. Uit on line support-
groepen voor mensen die proberen af
te vallen, komt naar voren dat mensen
een gedetailleerde feitelijke beschrij-
ving geven van wat er is gebeurd, zon-
der daarbij expliciet te maken wat dit
betekent in termen van schuld en ver-
antwoordelijkheid. De recipiënt wordt
uitgenodigd een mogelijke verklaring
in termen van persoonlijke identiteit
van de hand te wijzen.

Academische werkplaatsen
Om een brug te slaan tussen weten-
schappelijk onderzoek op het gebied
van de publieke gezondheid en de
praktijk zijn het afgelopen jaar zeven
zogenoemde Academische werkplaat-
sen opgericht. Het is de bedoeling dat
binnen deze samenwerkingsverban-
den kennis van onderzoekers van
Nederlandse universiteiten beter
wordt uitgewisseld met praktijkmede-
werkers van de GGD. Aanleiding voor
de oprichting van de werkplaatsen
vormt de constatering van de Raad
voor Gezondheidsonderzoek in 2003
dat het gebruik van kennis van en
over de publieke gezondheid in
Nederland te versnipperd is door het
ontbreken van de juiste kennisstruc-
tuur. Onderzoeksresultaten sluiten
niet aan bij de vraag uit de praktijk en
onderzoekers maken te weinig
gebruik van de kennis die in de prak-
tijk is opgedaan. De Academische
werkplaatsen worden gestimuleerd
door de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek en het

ministerie van VWS. Het programma
loopt van 2005 tot 2008. Inmiddels
zijn er zeven Academische werkplaat-
sen actief. Ze richten zich inhoudelijk
op epidemiologie en lokaal gezond-
heidsbeleid, jeugdgezondheidszorg,
infectieziekten, medische milieukun-
de, forensische geneeskunde, hulpver-
lening bij ongevallen en rampen en
openbare geestelijke gezondheidszorg.
Onderzoeksvragen zijn bijvoorbeeld:
Hoe kan het gezond ouder worden
positief worden beïnvloed? Wat zijn
de determinanten van overgewicht en
obesitas en welke interventies zijn van
belang? Welke interventies zijn van
belang in de jeugdzorg?
Leefstijlgerelateerd gezondheidsge-
drag, waarin overgewicht en beweging
een belangrijke rol spelen, is vooral
onderwerp van onderzoek in het
Cephir-project in de regio Rotterdam.
De aandacht voor gezond ouder wor-
den, is vooral ondergebracht in het
Agora-project in de regio van de
GGD Gelre-IJssel.


