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Lycopeen, isoflavonen en kankerpreventie 

Epidemiologische studies laten 
zien dat hoge concentraties van 
de insulineachtige groeifactor 
(IGF) in het bloed samenhan
gen met een verhoogd risico op 
premenopausale borstkanker 
en dikkedarmkanker. Tijdens 
haar promotieonderzoek bij het 
Nederlands Kanker Instituut in 
Amsterdam heeft Alina Vrieling 
onderzocht of suppletie met een 

tomatenextract, rijk aan lyco
peen, en een rode klaverextract, 
rijk aan isoflavonen, deze IGF 
concentraties kan verlagen, met 
als uiteindelijk doel het vermin
deren van het risico op kanker. 
Hiertoe heeft zij gerandomi
seerde, gecontroleerde studies 
uitgevoerd bij premenopausale 
vrouwen met een verhoogd risico 
op borstkanker, en bij mannen 

en postmenopausale vrouwen 
met een verhoogd risico op dik
kedarmkanker. Deze personen 
moesten gedurende een periode 
van twee maanden capsules 
(tomatenextract, 30 mg/dag lyco
peen) of tabletten (rode klaver 
extract, 84 mg/dag isoflavonen) 
gebruiken en gedurende een 
periode van twee maanden cap
sules of tabletten zonder deze 
extracten. Na beide periodes 
werd bloed afgenomen waarin de 
IGFniveaus werden bepaald.

Bloedconcentraties
Lycopeen en isoflavonensup
pletie hadden geen effect op 
bloedconcentraties van IGF 
bij vrouwen met een verhoogd 
risico op borstkanker en bij 
mannen en vrouwen met een 
verhoogd risico op darmkan
ker. Een interessante, nieuwe 
bevinding is echter dat lycopeen 
de bloedconcentraties van twee 
IGFbindingseiwitten bij mannen 
en vrouwen met een verhoogd 
risico op dikkedarmkanker deed 
toenemen en daarmee mogelijk 

de werkelijke hoeveelheid IGF 
beschikbaar voor de weefsels 
verlaagt. Bovendien suggereren 
de resultaten dat isoflavonen 
mogelijk wel de IGFbloedcon
centraties verlagen bij mannen 
die isoflavonen kunnen omzet
ten in een actievere metaboliet. 
Beide bevindingen moeten nader 
worden onderzocht in toekom
stige gerandomiseerde, gecon
troleerde studies.
De resultaten van deze studies 
en de gepubliceerde resultaten 
van andere onderzoekers op dit 
terrein ondersteunen tot nu toe 
geen gezondheidsclaims voor 
lycopeen en isoflavonen in het 
verlagen van IGFbloedconcen
traties bij premenopausale vrou
wen met een verhoogd risico op 
borstkanker, noch bij mannen 
en postmenopausale vrouwen 
met een verhoogd risico op dik
kedarmkanker. 

Alina Vrieling, The Insulinlike Growth Fac
tor (IGF) system in breast and colorectal 
carcinogenesis: dietary intervention and 
molecular studies, 17 januari 2008, Vrije 
Universiteit Amsterdam.

gezonde alternatieven - wie durft te proeven?  

Voor veel in Nederland traditioneel en frequent geconsumeerde 
voedingsproducten, zoals zuivelproducten, kaas, vleesproducten en 
gebak bestaan gezonde alternatieven met minder (verzadigd) vet of 
meer groente of fruit. Een keuze voor zulke alternatieven zou voor veel 
mensen een wenselijke verandering in hun nutriënteninname teweeg 
kunnen brengen. Schickenberg en collega’s (2007) onderzochten 
de bekendheid van volwassen Nederlanders met dergelijke gezonde 

alternatieven en hun bereidheid om deze alternatieven uit te proberen. 
Ook werd de rol van voedselneofobie hierbij onderzocht. Voedselneo
fobie is de terughoudendheid om nieuwe voedingsproducten uit te 
proberen. Om voedselneofobie in kaart te brengen werd een bestaan
de vragenlijst  de Food Neophobia Scale (FNS) van Pliner en Hobden 
 vertaald en aangepast. In de studie werd ook de betrouwbaarheid 
van deze aangepaste test bepaald. 
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Nog geeN 

iNterveNties tegeN 

overgewicht bij 

pasgepeNsioNeerdeN

Een vragenlijst werd ingevuld door 326 leden van een Nederlands 
internetpanel bestaande uit mensen tussen de 18 en 50 jaar. Gemeten 
werden de bekendheid met vijftien alternatieve producten (waaronder 
Hero Fruit2day, Knorr Vie, Twentyfour ultralight (broodsmeersel) en 
Uniekaas Zonnezuivel ), de bereidheid om deze te proberen en de 
mate van voedselneofobie. Ook het opleidingsniveau, het geslacht en 
de leeftijd werden genoteerd. De testhertest betrouwbaarheid van de 
aangepaste FNS werd vastgesteld door de deelnemers deze schaal 
voor een tweede keer in te laten vullen. Dat gebeurde na een week.
Zowel de testhertest betrouwbaarheid als de interne consistentie van 
de FNS bleek voldoende. Gemiddeld kenden deelnemers 7,9 van de 
gebruikte producten en waren ze tamelijk bereid om deze alternatieve 
producten te proberen. Er werd een significant verband gevonden tus

sen de score op de FNS en de bekendheid van deelnemers met de ge
zonde alternatieven; alsook tussen de FNS score en de bereidheid om 
deze producten te proberen. Tot slot werd er een interessant verband 
gevonden tussen opleidingsniveau en voedselneofobie: deelnemers 
met een laag opleidingsniveau scoorden significant hoger op de FNS 
dan hoger opgeleiden. De conclusie van het onderzoek is, dat om 
integratie van gezonde alternatieven in het dagelijks eetpatroon te be
vorderen, rekening gehouden moet worden met de mate van voedsel
neofobie, in het bijzonder bij mensen met een laag opleidingsniveau. 

Schickenberg B. Van Assema P. Brug J. (2007). Are the Dutch acquainted with and wil
ling to try healthful food products? The role of food neophobia. Public Health Nutrition, 
2007;9:18.

nog geen effectieve interventie tegen overgewicht bij 
pasgepensioneerden

Stoppen met werken kan leiden tot verande
ringen in leefstijl met als gevolg een toename 
van gewicht en buikvet. Andrea Werkman 
ontwikkelde en testte een interventiepro
gramma, dat als doel heeft het voorkómen van 
gewichtstoename bij pasgepensioneerden. Ze 
voerde haar promotieonderzoek uit binnen het 
onderzoeksprogramma Nederlands Resear
chprogramma Gewichtsbeheersing van de 
Nederlandse Hartstichting. 
Op basis van vooral gegevens uit de litera
tuur is een interventieprogramma ontwik
keld. Hierin speelde bewustwording van de 
eigen energiebalans en daaraan gerelateerd 
gedrag een belangrijke rol. Ook werd rekening 
gehouden met de wens om het op termijn op 
grootschalige wijze te implementeren. Het 
interventieprogramma bestond uit meerdere 
modules die over een periode van 1 jaar wer
den verspreid. CDroms met adviesopmaat 
over energiebalans en gerelateerd gedrag (deel 
1) en vet of vezelconsumptie, beweging en/of 
portiegrootte (deel 2) vormden het zwaarte
punt van de interventie. De deelnemers van 
de interventiegroep konden naar eigen inzicht 
al dan niet één of meer adviezen kiezen. De 
controlegroep kreeg het programma na afloop 
van het onderzoek. Metingen werden herhaald 
na 6, 12 en 24 maanden. Er deden in totaal 413 
personen aan het onderzoek mee.

MiddeloMtrek
De verwachting was dat de interventiegroep 
stabiel zou blijven voor wat betreft de om
vang van de middelomtrek en het lichaams
gewicht, terwijl deze factoren bij de controle
groep zouden toenemen. De uitkomsten van 
het onderzoek lieten echter een heel ander 
beeld zien. Beide groepen vertoonden na 1 
jaar een daling in middelomtrek en gewicht, 
het onderlinge verschil was niet statistisch 
significant. Mogelijke verklaringen hiervoor 
zijn dat slechts een deel van de interven
tiegroep de modules daadwerkelijk heeft 
gebruikt en toegepast, het laagintensieve 

karakter van het programma, de invloed van 
pensionering of de invloed van onderzoeks
deelname. Het effect van het interventie
programma werd door deze factoren teniet 
gedaan. Voordat deze groep in de samen
leving wordt benaderd voor dit doel, moet 
eerst meer onderzoek worden gedaan naar 
de specifieke wensen en behoeften over het 
onderwerp en het programma. 

Andrea Werkman, An energy balance intervention at retire
ment. Impact on body composition, physical activity and 
diet, 28 november 2007, Wageningen Universiteit.

32_vnu02 O.indd   33 21-02-2008   15:13:33



onderzoek
  |

  v
o

e
d

in
g

 n
u

  |

34

|  
fe

b
r

u
a

r
i 2

00
8 

 | 
 n

u
m

m
e

r
 2

  |

Signalen

Validation of a food frequency 
questionnaire to assess folate 
intake of Dutch elderly people
van de Rest O, Durga J, Verhoef 
P, MelseBoonstra A, Brants HA
Br J Nutr 2007;98:101420
Wageningen Universiteit

The metabolic syndrome in 
adults prenatally exposed to the 
Dutch famine
de Rooij SR, Painter RC, Hol
leman F, Bossuyt PM, Roseboom 
TJ
Am J Clin Nutr 2007;86:121924
Vrije Universiteit Amsterdam

Menstruation during and after 
caloric restriction: the 1944-1945 
Dutch famine
Elias SG, van Noord PA, Peeters 
PH, den Tonkelaar I, Kaaks R, 
Grobbee DE
Fertil Steril 2007;88:11017
UMC Utrecht

Evaluation of a 2-day food record 
to determine iron, calcium and 
vitamin C intake in young Bel-
gian women
Pynaert I, Matthys C, Bacquer 
DD, Backer GD, Henauw SD
Eur J Clin Nutr 2008;62:10410
Universiteit Gent

Dietary factors associated with 
obesity indicators and level of 
sports participation in Flemish 
adults: a cross-sectional study
Duvigneaud N, Wijndaele K, 
Matton L, Philippaerts R, Lefevre 
J, Thomis M, Delecluse C, Du
quet W
Nutr J 2007;21;6:26 
Vrije Universiteit Brussel

‘voedingsadviezen niet alleen richten op 
koolhydraten’

Het gegeven dat hoge vetinname zou kunnen 
leiden tot een verhoogd risico op hart en 
vaatziekten heeft tot hogere koolhydraatinna
me geleid. Afhankelijk van het type, kunnen 
koolhydraten het cholesterolgehalte en de 
insulineresistentie verhogen. 
Koolhydraten kunnen worden ingedeeld op 
basis van hun glycemische index, die staat 
voor de glucoserespons na inname van een 
voedingsmiddel ten opzichte van een gelijke 
hoeveelheid glucose. Een product met een 
hoge glycemische index geeft een hoge gluco
se respons en andersom. Daarnaast is er de 
glycemische belasting van de voeding. Dit is 
het product van de glycemische index en de 
hoeveelheid koolhydraten van een voedings
middel en deze zegt iets over de hoeveelheid 
en kwaliteit van de koolhydraatiname. 
Omdat de glycemische belasting en de 
glycemische index verband houden met risi
cofactoren voor hart en vaatziekten, zouden 
zij het risico op hart en vaatziekten kunnen 
verhogen. Hiervoor is wetenschappelijke on
derbouwing gevonden in een onderzoek van 
het Universitair Medisch Centrum Utrecht, 
onder Nederlandse postmenopausale vrou
wen. Sinds 1993 zijn 15.714 vrouwen voor 
9 jaar gevolgd, nadat zij vragenlijsten over 
hun voeding en leefwijze hadden ingevuld. 
In deze periode zijn 556 hartinfarcten en 243 
beroertes gedocumenteerd. 

Preventie Met koolhydraten?
Volgens dit onderzoek verhoogden een 
hoge glycemische belasting en glycemische 

index van de voeding het risico op hart en 
vaatziekten. De glycemische belasting van de 
voeding verhoogde hierbij het risico op hart
infarcten en beroertes, terwijl de glycemische 
index alleen verband hield met het risico op 
hartinfarcten. Deze verbanden werden vooral 
gevonden voor vrouwen met overgewicht, 
terwijl dit verhoogde risico minder duidelijk 
was bij vrouwen met een normaal gewicht. 
Mogelijk kan deze risicotoename verklaard 
worden door een lager HDLchosterolgehalte, 
gevonden bij hogere glycemische belasting 
en glycemische index van de voeding. Het 
nieuwe onderzoek van Beulens et al. laat 
als eerste dergelijke resultaten zien in een 
populatie met een relatief lage glycemische 
belasting van de voeding in vergelijking met 
eerdere Amerikaanse onderzoeken, waarin 
vergelijkbare verbanden getoond werden als 
in Nederland, hoewel in de VS de voeding 
relatief gezien een hogere glycemische 
belasting heeft dan in Nederland. Ook in de 
Nederlandse populatie verhogen een hoge 
glycemische belasting en glycemische index 
van de voeding het risico op hart en vaat
ziekten, vooral bij vrouwen met overgewicht. 
Voedingsadviezen die alleen gericht zijn op 
een verhoogde koolhydraatinname zijn mo
gelijk dus niet optimaal voor de preventie van 
hart en vaatziekten. 

Beulens JW, de Bruijne LM, Stolk RP, Peeters PH, Bots ML, 
Grobbee DE, van der Schouw YT. High dietary glycemic 
load and glycemic index increase risk of cardiovascular 
disease among middleaged women: a populationbased 
followup study. J Am Coll Cardiol. 2007; 3;1421. 
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