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de glykemische index speelt geen rol bij dikke 

darmkanker

Insuline lijkt een rol te spelen in 
de carcinogenese van dikke- 
darmkanker. Factoren die het 
seruminsulineniveau verho-
gen zouden daarom het risico 
op dikkedarmkanker kunnen 
beïnvloeden. De glykemische 
index (GI) van een voedings-
middel geeft een indruk van de 
glucoserespons na een maaltijd 
op een voedingsmiddel (verge-
leken met de glucoserespons 
op een referentie voedingscom-
ponent, meestal wit brood of 
glucose), en van het serumin-
suline verhogende effect. De 
GI is vooral een maat voor de 
kwaliteit van de koolhydraten in 
de voeding. Voedingsmiddelen 
met een hoge GI veroorzaken 

een hogere insulinesecretie dan 
voedingsmiddelen met een lage 
GI. Regelmatige consumptie 
van voedingsmiddelen met een 
hoge GI zou daarom gerelateerd 
zijn aan een verhoogd risico op 
dikkedarmkanker. De glykemi-
sche load (GL) is gelijk aan de GI 
vermenigvuldigd met de hoeveel-
heid geconsumeerde koolhydra-
ten. De GL schat daarmee het 
totale glykemische effect van 
de voeding. In de Nederlandse 
Cohort Studie naar voeding en 
kanker (NLCS) is onderzocht of 
de GI en GL van de voeding ge-
relateerd aan een verhoogd risico 
op dikkedarmkanker. De NLCS 
is in 1986 gestart met ruim 
120.000 mannen en vrouwen 

van 55 tot 69 jaar oud. Na ruim 
11 jaar follow-up waren er 1225 
patiënten met colonkanker en 
418 patiënten met rectumkanker 
bekend. De GI en de GL bleken 
het risico op colon- of rectum-
kanker bij mannen en vrouwen 
niet te verhogen. Dit is in over-
eenstemming met de resultaten 
van andere prospectieve studies. 
Deze bevindingen ondersteu-
nen niet de hypothese dat een 
voeding met een hoge GI of GL 
gerelateerd is aan darmkanker. 

Weijenberg MP, Mullie PFF, Brants HAM, 
et al, Dietary glycemic load, glycemic index 
and colorectal cancer risk: Results from 
the Netherlands Cohort Study. Int J Cancer 
2008;122:620-629.

Fitte kids, gezonde kids

Steeds meer volwassenen, maar 
ook jongeren krijgen te maken 
met overgewicht. Overgewicht 
vergroot de kans op diabetes; ook 
bij jongeren. Fitheid lijkt juist een 
beschermende rol te spelen. Het 
doel van de onderzoeken die zijn 
beschreven in het proefschrift Fit 
kids, healthy kids?! is dan ook het 
bestuderen van mogelijke relaties 
tussen lichaamssamenstelling, 
aërobe capaciteit en insulineresis-
tentie bij Nederlandse jongeren. 
In een groep kinderen die vanaf 
de geboorte regelmatig is onder-

zocht, was te zien dat tussen het zevende en dertiende levensjaar de 
insulineresistentie was gestegen. Wellicht als gevolg van de puber-

teitsontwikkeling. Verder bleek dat de mate van insulineresistentie op 
zevenjarige leeftijd de resistentie op dertienjarige leeftijd al aardig kan 
voorspellen. Vroeg ingrijpen lijkt dus veelbelovend.
Verder suggereren de data dat in deze leeftijdscategorie extra aan-
dacht moet worden besteed aan: jongeren die het vmbo(-niveau) 
volgen, jongeren met een positieve familiaire achtergrond en jongeren 
met een verhoogde BMI. Een betere fitheid verkleint juist de kans 
op overgewicht en binnenkort ook de kans om diabetes te ontwikke-
len. Wanneer we de huidige fitheid van jongeren vergelijken met het 
niveau van vijftien jaar geleden blijkt deze capaciteit te zijn gedaald. 
Aangezien fitheid (indirect) gerelateerd lijkt te zijn aan verschillende 
gezondheidsrisico’s, kan worden geadviseerd het fitheidsniveau van 
de Nederlandse jeugd te optimaliseren door meer aandacht voor 
fysieke activiteit. 

EffEctiEf
De interventieprogramma’s voor jongeren met overgewicht die 
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momenteel bestaan lijken op de korte termijn redelijke effecten te 
hebben, terwijl juist op de lange termijn deze effecten zijn te verwaar-
lozen. Omdat juist de langetermijneffecten van belang zijn, ligt hier de 
uitdaging voor de toekomst.
Concluderend: verwacht kan worden dat fysieke activiteit en een goede 
fysieke fitheid de problemen die geassocieerd zijn met overgewicht bij 
jongeren kunnen verminderen. Met de huidige toename in de preva-
lentie van overgewicht en de verminderde fitheid van adolescenten, 
kan een verdere toename in de prevalentie van insulineresistentie en 
diabetes type 2 in deze groep worden verwacht, met de nodige sociale 
en economische gevolgen. Daarom wordt geadviseerd we dat meer 
aandacht besteden aan preventieve activiteiten.

Jantine Slinger. Fit kids, healthy kids?! Associations between overweight, insulin resistance 
and fitness in Dutch adolescents, 25 januari 2008, Universiteit Maastricht.

Consument wil een simpel voedingslogo

het logo te zien wat de dagelijks 
aanbevolen hoeveelheid energie 
is. De consumenten reageerden 
daarentegen negatief op ingewik-
kelde grafische weergaven en 
percentages. Over het algemeen 
kan worden geconcludeerd dat 
consumenten positief staan 
tegenover voedingslogo’s. Het 
wordt gezien als innovatief en 
tijdbesparend.

van Kleef E, van Trijp H, Paeps F, et al, 
Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling. Public Health Nutrition 
2008;11: 203-213.

De uitslagen waren over het 
algemeen gelijk. Consumenten 
weten heel goed wat calorieën 
zijn, maar niet zo goed hoe ze 
hier het beste mee om kun-
nen gaan. Logo’s die aangeven 
hoeveel calorieën het product 
per honderd gram bevat, werden 
iets beter gewaardeerd dan per 
portie omdat dat de vergelijking 
tussen verschillende producten 
makkelijker maakt. Het voordeel 
van aanduiding per portie is wel 
dat je dan makkelijker ziet hoe-
veel calorieën je binnen krijgt. De 
porties moeten dan wel duidelijk 
zijn gedefinieerd. Consumenten 
vonden het ook prettig om op 

of honderd gram aangeven. Dit 
blijkt uit onderzoek van the Euro-
pean Food Information Council 
(EUFIC) in samenwerking met 
Wageningen Universiteit. Het 
doel van het onderzoek was 
om uit te zoeken welk type logo 
de consument het prettigst en 
duidelijkst vindt. EUFIC testte 
in deze studie acht verschil-
lende concepten die varieerden 
in moeilijkheid. Het simpelste 
concept geeft de calorieën per 
honderd gram of per portie aan. 
De logo’s zijn getest onder 
jongvolwassenen, gezinnen en 
ouderen in Nederland, Frankrijk, 
Duitsland en Groot-Brittannië. 

Een groep voedingswetenschap-
pers, onder wie Frans Kok, Mi-
chael Müller en Pieter van ’t Veer, 
namen onlangs en public het 
standpunt in om één voedings-
logo te introduceren voor alle 
producten. In een open brief aan 
het NRC dagblad laten de we-
tenschappers weten dat er naar 
hun idee momenteel veel te veel 
verschillende logo’s in omloop 
zijn en dat is voor de consument 
alleen maar verwarrend. Voor de 
keuze van het logo moeten wel 
scherpe criteria worden gesteld. 
Consumenten geven de voor-
keur aan logo’s die duidelijk 
het aantal calorieën per portie 

Signalen

Both alpha- and beta-carotene, but not tocopherols and 
vitamin C, are inversely related to 15-year cardiovascular 
mortality in Dutch elderly men
Buijsse B, Feskens EJ, Kwape L, Kok FJ, Kromhout D
J Nutr 2008;38:344-50
Wageningen Universiteit

Effect of dietary B vitamins on BMD and risk of fracture in 
elderly men and women: the Rotterdam study
Yazdanpanah N, Zillikens MC, Rivadeneira F, Uitterlinden 
AG, Pols HA, van Meurs JB
Bone 2007;41:987-94. 
Erasmus MC Rotterdam

n-6 and n-3 PUFA intakes of pre-school children in Flan-
ders, Belgium
Sioen I, Huybrechts I, Verbeke W, Camp JV, De Henauw S
Br J Nutr. 2007;98:819-25
Universeit Gent
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de rol van PPArα in de barrièrefunctie van 
de dunne darm

Het Westerse dieet bevat tot veertig procent 
vet. Dit vet bestaat met name uit verzadigde 
en onverzadigde vetzuren. De onverzadigde 
vetzuren zijn natuurlijke activatoren van de 
transcriptiefactor PPARα. Deze transcriptiefac-
tor controleert onder andere de activiteit van 
genen betrokken bij de intracellulaire vethuis-
houding. PPARα kan dus gezien worden als 
een ‘sensor’ voor vetten. Er is al veel onder-
zoek gedaan naar de functie van PPARα in de 
lever, maar welke rol PPARα in de dunne darm 
speelt is nog niet goed bekend, ondanks het 
feit dat in dunne darmcellen net zoveel PPARα 
aanwezig is als in levercellen.
Door onder andere gebruik te maken van mi-
croarrays heeft Heleen van den Bosch van de 
groep Voeding, Metabolisme & Genomics van 

Wageningen Universiteit een begin gemaakt 
met het ontrafelen van de functie van PPARα 
in de dunne darm. Daarbij heeft ze zich spe-
cifiek gericht op de rol die PPARα heeft bij het 
controleren van genen die de barrièrefunctie 
van de darm bepalen. In één van haar proeven 
gaf ze muizen waarin PPARα was uitgescha-
keld en gewone muzien een dieet waaraan de 
vetten oliezuur, eicosapenteenzuur en doco-
sahexaeenzuur waren toegediend. 
Uit de resultaten bleek dat PPARα in de dunne 
darm ook ontstekingsreacties moduleert, daar-
aast is het betrokken bij de vethuishouding. 
Tevens zijn er sterke aanwijzingen gevonden 
dat activering van PPARα de beweeglijkheid 
van de dunne darm stimuleert. In andere 
studies is onderzocht wat het effect is van een 

vetrijk dieet op de expressie en activiteit van 
cholesteroltransporters. Het bleek dat in de 
dunne darm zowel de opname als de uitschei-
ding van cholesterol verlaagd was. PPARα 
speelde geen rol in dit proces. Op dit moment 
wordt in een humane interventieproef de rele-
vantie voor mensen van dit effect onderzocht. 
Alles bij elkaar genomen heeft dit onderzoek 
geleid tot een beter inzicht in wat vetten met 
de barrièrefunctie van de darm doen, en heeft 
het PPARα geïdentificeerd als belangrijke 
regulator van nutriënt-gemedieerde regulatie 
van genexpressie.

Heleen M van den Bosch, Regulation of small intestinal 
transport function by fatty acids and the role of PPARα, 
Voeding, Metabolisme en Genomics groep, afdeling Hu-
mane Voeding, 28 januari 2008, Wageningen Universiteit.
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