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digitale modules voor onderwijs in humane 

voeding

E-learning en digitale onderwijsmodules worden steeds populairder. 
Het proefschrift Design and Evaluation of Digital Learning Material for 
Academic Human Nutrition Education van Cora Busstra beschrijft het 
ontwerp en de evaluatie van digitale onderwijsmodules. Deze zijn ont-
wikkeld om na te gaan wat de waarde van digitaal onderwijsmateriaal 
voor het academische onderwijs in de humane voeding zou kunnen 
zijn. Tijdens het ontwikkelen van het leermateriaal zijn algemene 
onderwijskundige principes toegepast en verder gespecificeerd. Al het 
ontwikkelde leermateriaal bestaat uit een scala aan interactieve oefe-
ningen zoals meerkeuzevragen, sleepvragen, animaties en simulaties. 
De volgende modules zijn ontwikkeld:
- Module confounding, waarin het concept confounding uitgelegd 

wordt door middel van interactieve driedimensionale grafieken.
- Module Theory of planned behavior, waarin de student leert deze 

theorie toe te passen in voedingskundig onderzoek. 
- Module Nutrigenomics, waarin de student vaardigheid ontwikkelt 

in het ontwerpen van nutrigenomicsexperimenten. 
- Module Applied data analysis for Human Nutrition and Health 

research, waarin de student leert de juiste statistische analyseme-
thode te kiezen in relatie tot de studieopzet. 

- Module Collating evidence from Human Nutrition research, waarin 
de student leert om resultaten van verschillende benaderingen in 
voedingskundig onderzoek kritisch te wegen. 

Het leermateriaal is geëvalueerd in verschillende vakken op de afde-
ling Humane Voeding van Wageningen Universiteit. Over het alge-
meen waren de studenten positief over het gebruik van het leermate-
riaal. Vooral de visuele en interactieve elementen in het leermateriaal 
bleken een goed middel om de studenten te activeren en te onder-
steunen in het begrijpen van de leerstof. Uit examenresultaten bleek 
dat voldoende studenten de leerdoelen behaalden. 
Ook leverden de ontwikkeling en het gebruik van het leermateriaal 
vakdidactische kennis op over vaak voorkomende problemen in het 
onderwijs. Zowel op het toepassingsniveau van algemeen onderwijs-
kundige principes als op het specifieke vakgebied. De kennis wordt nu 
ingezet bij het ontwikkelen van e-learning-modules op het vakgebied 
van de Humane Voeding binnen drie Europese netwerken (NuGO, 
EuroFIR, EURRECA).

Cora Busstra, Design and Evaluation of Digital Learning Material for Academic Human 
Nutrition Education, 29 januari 2008, Wageningen Universiteit.

Betere controle lichaamsgewicht door eiwitrijk dieet

Overgewicht en daaraan geas-
socieerde ziekten zoals suiker-
ziekte en hart- en vaatziekten 
vormen een groeiend probleem. 
Consumptie van voedingseiwit-
ten leidt tot de verhoging van 
zowel insuline als glucagon 
in het bloed, twee hormonen 
met tegengestelde functies wat 

betreft glucosehuishouding. 
Het evenwicht tussen deze 
hormonen is van belang bij de 
regulatie van het gebruik van 
macronutriënten, de glucose-
homeostase en het cholesterol-
metabolisme. In het proefschrift 
Dietary proteins: Their effects on 
insulin and glucagon in relation 

to body weight management 
van Mandy Claessens, worden 
vier humane interventiestudies 
beschreven waarin bestudeerd 
is hoe insuline en glucagon in 
het plasma beïnvloed kunnen 
worden door eiwitconsumptie. 
Ook werd bestudeerd of eiwitten 
gewichtsregulatie en bloedlipi-
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den kunnen beïnvloeden en of de 
insuline/glucagon-ratio daar een 
rol bij speelt. 

Resultaten
Alle onderzochte eiwitten 
verhoogden zowel de insuline- 
als de glucagonconcentraties. 
De thermogene respons was 
groter na eiwitinname dan na 
inname van een isocalorische 
hoeveelheid koolhydraten en 
het respiratoir quotient was 
lager. De insulinerespons was 
vergelijkbaar, maar glucagon 

steeg alleen na eiwitinname. 
Wanneer consumptie van eiwit 
gevolgd werd door koolhydraat-
inname, zorgde de reeds door 
het eiwit verhoogde insulinecon-
centratie ervoor dat de stijging 
in bloedglucoseconcentratie,  die 
normaal waargenomen wordt na 
koolhydraatconsumptie, uitbleef. 
Deze waarneming zou toegepast 
kunnen worden om ongewenst 
hoge bloedglucosestijgingen na 
koolhydraatrijke voedingsproduc-
ten tegen te gaan.
Wanneer het effect van een hoog-

eiwit- of hoog-koolhydraatdieet 
bestudeerd werd in proefper-
sonen met overgewicht na een 
gewichtsverlies van ca 5%, bleek 
dat het verrijken van de voeding 
met een aanzienlijke hoeveel-
heid eiwitten (in totaal ± 35 % 
van de energie-inname) bijdraagt 
tot een betere controle van het 
lichaamsgewicht. Gedurende de 
12 weken durende interventie 
verloren de proefpersonen op 
het hoog-eiwitdieet gemiddeld 
nog circa 1 kg gewicht, vooral 
bestaande uit vet, terwijl die op 

Meisjes vinden fruit en groenten lekkerder dan jongens

In heel Europa eten kinderen en jongeren 
veel minder groente en fruit dan wordt 
aanbevolen. Er zijn dan ook verschillende 
interventies ontwikkeld en uitgetest om con-
sumptie van groente en fruit onder jongeren 
te bevorderen. Voorbeelden zijn Schoolgrui-
ten en Pro Children. Voor de ontwikkeling 
van dergelijke interventies is inzicht nodig in 
de determinanten van groente- en fruitcon-
sumptie. Een recente systematische review 
van determinantenonderzoek wees uit dat 
het geslacht van de kinderen een belangrijke 
determinant is: jongens eten in het algemeen 
minderen groente en fruit dan meisjes (1). 
Dit is ook het geval in Noorwegen, en gege-
vens van Noorse jongeren tussen de 12 en 
16 jaar verzameld in de Fruit and Vegetables 
Make the Marks studie werden gebruikt om 
te onderzoeken waarom dat zo is (2). 
In deze longitudinale studie werd op basis 
van zogenaamde mediatie-analyse onder-
zocht of verschillen in smaakvoorkeuren, 
beschikbaarheid van groente en fruit, inten-
ties, vertrouwen, de hoeveelheid groente en 
fruit die de ouders eten, en kennis van de 
aanbevolen hoeveelheden, kunnen verklaren 
waarom jongens minder groente en fruit eten 
dan meisjes.

Uit de analyses bleek dat meisjes meer eten 
dan jongens omdat ze groente en fruit lekker-
der vinden. Smaakvoorkeur was in de analyse 
met alle mogelijke verklarende variabelen 
de enige factor van betekenis. Ook bleek dat 
de verschillen tussen meisjes en jongens in 
consumptie en in smaakvoorkeuren groter 
werden naarmate ze ouder werden.
De conclusie van dit onderzoek is dat jon-
gens bij bevordering van groente- en fruitcon-
sumptie extra aandacht verdienen en hierbij 
is het belangrijk dat jongens groente en fruit 
lekkerder gaan vinden. Kennis, intenties, en 
dergelijke lijken niet relevant te zijn. Verder 
onderzoek moet uitwijzen waarom meisjes 
groente en fruit lekkerder vinden.

Johannes Brug, EMGO Instituut, VUmc, Amsterdam

1.  Rasmussen M, Krolner R, Klepp KI et al. Determinants 
of fruit and vegetable consumption among children and 
adolescents: a review of the literature. Part I: quantitative 
studies. Int J Behav Nutr Phys Act 2006;3:22. http://www.
ijbnpa.org/content/3/1/22.
2.  Bere E, Brug J, Klepp KI. Why do boys eat less fruit and 
vegetables than girls? Publ Health Nutr 2008;11:321-5.
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het hoog-koolhydraatdieet circa 1 
kg in gewicht toenamen.  Hoewel 
het hoog-eiwitdieet het goede 
cholesterol (HDL cholesterol) 
en de verhouding tussen goede 
en slechte cholesterol (LDL:HDL 
verhouding) positief beïnvloed-
de, was dit effect niet gerelateerd 
aan veranderingen in insuline- of 
glucagonconcentraties. 

Mandy Claessens, Dietary proteins: Their 
effects on insulin and glucagon in relation 
to body weight management, 16 januari 
2008, Universiteit Maastricht.
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Signalen
Exploring environmental deter-
minants of physical activity-The 
road to the future is always 
under construction
van Lenthe FJ, Kremers SP, Brug 
J.
Public Health 2008 Mar;122:329
Erasmus MC Rotterdam

Krachtvoer: effect evaluation of a 
Dutch healthful diet promotion 
curriculum for lower vocational 
schools
Martens MK, Van Assema P, 
Paulussen TG, Van Breukelen G, 
Brug J.
Public Health Nutr 2008;11:271-8
NUTRIM Maastricht

Feeling fat rather than being fat 
may be associated with psycho-
logical well-being in young dutch 
adolescents
Jansen W, van de Looij-Jansen 
PM, de Wilde EJ, Brug J.
J Adolesc Health. 2008;42:128-36 
Erasmus MC, Rotterdam

Importance of seafood as 
nutrient source in the diet of 
Belgian adolescents
Sioen I, Matthys C, De Backer G, 
Van Camp J, Henauw SD.
J Hum Nutr Diet 2007;20(6):580-
9 
Universiteit Gent

Simulated impact of a fish based 
shift in the population n-3 fatty 
acids intake on exposure to di-
oxins and dioxin-like compounds
Antonijevic B, Matthys C, Sioen 
I, Bilau M, Van Camp J, Willems 
JL, De Henauw S.
Food Chem Toxicol 
2007;45:2279-86
Universiteit van Belgrado

gebruik en effectiviteit van 
cholesterolverlagende margarines 

Uit veel klinische studies is gebleken dat het 
gebruik van margarines die zijn verrijkt met 
fytosterolen of -stanolen zoals Becel pro.aktiv 
en Benecol, het LDL-cholesterolgehalte bij de 
doelgroep met 9-14% verlaagt. Ook zouden 
deze margarines en cholesterolverlagende 
medicijnen een versterkend effect op elkaar 
hebben. Er is echter weinig bekend over het 
uiteindelijke effect van deze voedingsmidde-
len bij de daadwerkelijke dagelijkse consump-
tie. Het is belangrijk om dit gebruik in de 
maatschappij te monitoren (1), postlaunch 
monitoring, om vragen te kunnen beantwoor-
den als: 
- Gebruikt de doelgroep dit soort voedings-
middelen in de juiste hoeveelheden?
- Is er sprake van substitie van cholesterolver-
lagende medicijnen door deze voedingsmid-
delen?
- Wat is het uiteindelijke effect van de intro-
ductie van deze voedingsmiddelen op de 
gezondheid van de Nederlandse populatie?
In Maastricht en omgeving werden van 1998 
tot 2003 3000 mensen gevolgd om een 
grootschalige interventie te evalueren, die 
was gericht op het verlagen van risicofacto-
ren voor hart- en vaatziekten. Er werden bij 
hen in 1998 - dus voordat de fytosterol- en 
-stanolverrijkte margarines in 1999 op de 
markt kwamen - en in 2003 onder andere to-
taal- en HDL-cholesterolgehalte gemeten en 
voedselfrequentielijsten afgenomen. Gege-
vens van 2379 mensen kwamen beschikbaar. 

Resultaten
In 2003 gebruikte 5% van de deelnemers 
fytosterol- of -stanolverrijkte margarines 
(n=115), (2). Bijna 80% van deze gebruikers 
consumeerde dagelijks minder margarine 
dan de 20 gram die wordt aanbevolen door 
de fabrikanten. Bij de mensen die de margari-
nes combineerden met cholesterolverlagende 
medicijnen veranderde het cholesterolgehalte 
over 5 jaar met -2.04 (± 1.50) mmol/l bij 
degenen die alleen medicijnen gebruikten 
was dit -1.09  (± 1.17) mmol/l, bij degenen 
die alleen de margarines gebruikten -0.24 
(± 0.75) mmol/l  en bij de mensen die geen 

margarines en geen medicijnen gebruikten 
was het verschil +0.10 (± 0.72) mmol/l. Deze 
veranderingen waren statistisch significant 
verschillend van elkaar, echter een additief 
effect van het combineren van margarines 
en medicijnen kon niet aangetoond worden 
door het kleine aantal mensen in de combi-
natiegroep. Regressie-analyse liet zien dat als 
mensen de aanbevelingen zouden consu-
meren (20 gram margarine  per dag), het 
totaal cholesterolgehalte zou dalen met 0.40 
mmol/l. Dit is slechts een fractie lager dan 
wat men op basis van de klinische studies 
zou verwachten. 
Samenvattend kan gezegd worden dat in 
de Nederlandse populatie het gebruik van 
fytosterol-of -stanolverrijkte margarines het 
totaal cholesterolgehalte gunstig kan beïn-
vloeden, ook bij gebruik onder alledaagse 
omstandigheden. Het uiteindelijke effect op 
het voorkomen van hart- en vaatziekten zal in 
de toekomst moeten blijken. 

1.  de Jong N, Klungel OH, Verhagen H, Wolfs MC, Ocke 
MC, Leufkens HG. Functional foods: the case for 
closer evaluation. BMJ 2007;334:1037-9.

2.   de Jong N, Zuur A, Wolfs MCJ, Wendel-Vos GCW, van 
Raaij JMA, Schuit AJ. Exposure and effectiveness of 
phytosterol and -stanol enriched margarines. Eur J Clin 
Nutr; 2007: 61; 1407-1415.
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