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Onderzoek

Biologische zuivel verlaagt risico op eczeem

Ischa  Kummeling is gepromoveerd 
op de rol van alternatieve levenswijzen 
bij atopische aandoeningen bij kin-
deren. Atopische aandoeningen is een 
verzamelnaam voor voedsel- en lucht-
wegallergie en bepaalde vormen van 
eczeem en astma. Deze aandoeningen 
zijn de laatste decennia sterk toegeno-
men. Het promotieonderzoek Infant 
Atopic Manifestations: The role of 

Alternative Lifestyle Choices (Universi-
teit Maastricht, 8 maart 2007) bestond 
uit een cohortonderzoek waarin 
Kummeling 491 deelnemers met een 
alternatieve leefwijze en 2343 andere 
families vergeleek. Daarbij was tussen 
beide groepen een duidelijk verschil 
met biologisch en vegetarisch eten, 
borstvoeding, vaccinaties en gebruik 
van antibiotica. De ouders van kinde-
ren tot 2 jaar kregen lijsten voorgelegd 
met vragen over eczeem en piepen op 
de borst en over eetgewoontes. Tevens 
werd het bloed van de kinderen 
onderzocht op immunoglobuline E. 

Het onderzoek laat zien dat kinderen 
die in de eerste zes maanden antibio-
tica kregen, vergeleken met kinderen 
die dit niet kregen, in de eerste twee 
jaar gelijke kans hebben op eczeem en 
een aantoonbare allergie. Wel hadden 
ze een hogere kans om klachten van 
piepen op de borst te ontwikkelen. Dit 
zou mogelijk kunnen doordat de anti-
biotica de bacteriële darmflora versto-
ren en zo tot meer infecties leiden.

Onderzoek naar het dieet laat zien 
dat het aandeel biologische pro-

ducten in de eerste twee levensjaren 
geen invloed heeft op het ontstaan 
van allergie. Voor piepen op de borst 
werd er ook geen verschil gevonden. 
Voor eczeem was er wel een aan-
wijzing dat biologische voeding een 
beschermend effect kan hebben (niet 
significant). Kummeling heeft meer in 
detail gekeken naar de afzonderlijke 
voedingsproducten. Er werd alleen 
een significant lager risico gevonden 
voor eczeem bij kinderen die geheel 
of gedeeltelijk biologische zuivel 
gebruikten. Daarbij is gecorrigeerd 
voor mogelijke andere factoren, zoals 
antibioticagebruik of consumptie van 
rauwe melk. Verschillende componen-
ten in de zuivel kunnen daarbij een 
rol spelen, zoals de aanwezigheid van 
endotoxine, de vetzuursamenstelling 
en een hogere consumptie van volvet-
te producten. De promovendus zoekt 
de mogelijke verklaring in de hypo-
these dat een hoger gehalte meervou-
dig onverzadigde vetzuren, met name 
omega-3, een ontstekingsremmende 
werking heeft in de huid.

Organisch voedsel en CLA-gehalte in moedermelk
Met behulp van monsters uit het 
KOALA-geboortecohort (Universi-
teit Maastricht) is het effect van het 
gebruik van organisch geproduceerde 
zuivel- en vleesproducten op de vet-
zuursamenstelling van moedermelk 
onderzocht in monsters die genomen 
zijn 1 maand na de bevalling. In totaal 
waren monsters beschikbaar van 166 
vrouwen die deze alternatieve produc-
ten min of meer regelmatig gebruik-
ten. In de door hen geproduceerde 
moedermelk werd de vetzuursamen-
stelling vergeleken met die van een 
groep vrouwen (n=146) die conven-
tionele producten gebruikten. Omdat 
melk en vlees van koeien die op 
organische bedrijven gehouden wor-
den meer geconjugeerd linoleenzuur 

(CLA) bevatten, was de hypothese die 
werd getoetst of dit verschil ook in 
moedermelk aantoonbaar was. Dat 
bleek inderdaad het geval: het gehalte 
aan rumenzuur, de belangrijkste CLA-
isomeer (cis9,trans11-C18-2), was 
significant hoger in de melk van vrou-
wen die veel (>90%) dan in de melk 
van vrouwen die geen organische 
producten gebruikten (respectievelijk 
0,34 versus 0,25 gewichts%; p <0.001). 
Overigens bleek in deze groep ook 
het vaceenzuurgehalte (trans11-
C18:1) hoger te zijn (0,59 versus 0,48 
gewichts%). De vraag blijft daarom 
of dit effect van organische producten 
op de moedermelksamenstelling als 
positief moet worden beschouwd. 
De auteurs neigen daar wel naar, 

vooral vanwege de 
mogelijk gunstige 
effecten van CLA 
op het immuun-
systeem en het 
risico op astma. 
Of dit daadwer-
kelijk het geval 
is zal uit nader 
onderzoek en fol-
low-up moeten 
blijken. Dat geldt 
dan uiteraard ook 
voor de effecten van de hogere inne-
ming aan transvetzuren.
Rist L, Mueller A, Barthel C et al. Influence of 

organic diet on the amount of conjugated lino-

leic acids in breast milk of lactating women in 

the Netherlands. Br J Nutr 2007;97:735-43.
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Omgeving, persoonlijkheid en overgewicht
Veel gedragsinterventies 
die mensen bewust willen 
maken en een positieve 
intentie willen geven voor 
gezond gedrag, hebben 
zelden langdurig effect. 
Dat stelt Gert-Jan de 
Bruin in het proefschrift 
Exploring individual-level 
and environmental-level 
influences on energy 

balance-related behaviors: An integrative perspec-
tive (Universiteit Maastricht, 9 februari 2007). 
Volgens het literatuuronderzoek van De Bruin 
ontbreekt langdurig effect vaak door de fysieke 
en sociale omgeving die het ongezonde gedrag 
aanwakkeren zodra de (gedrags)interventie is 
afgelopen. Nieuw op te zetten interventies voor 
de preventie van overgewicht kunnen mogelijk 
effectiever worden als ze rekening houden met 
de fysieke en sociale omgeving en met persoon-
lijkheidsdimensies.

In het poefschrift beschrijft De Bruijn prakti-
sche voorbeelden van fysieke en sociale omge-
vingsfactoren en persoonlijke determinanten 
in relatie tot gedragingen die gerelateerd zijn 
aan de energiebalans. Allereerst trekt hij enkele 

conclusies over de fysieke omgevingsfactoren.  
Zo geeft wonen in een lage sociaal-economische 
buurt significant meer kans om overgewicht te 
ontwikkelen dan wonen in een hoge sociaal- 
economische buurt. Lichamelijke activiteit 
wordt gestimuleerd wanneer je in een aantrek-
kelijke buurt woont en in een buurt met een 
lage urbanisatiegraad. Vervolgens beschrijft hij 
de sociale omgevingsfactoren. Hierin komt naar 
voren dat bij ouders die regels stellen voor fris-
drankconsumptie het gebruik bij hun kinderen 
en adolescenten ervan minder is. Verder wordt 
geconcludeerd dat de determinant eigen effecti-
viteit belangrijker wordt naarmate het intensi-
teitniveau van de lichamelijke activiteit stijgt.

Ten slotte worden aan de hand van het per-
soonlijkheidsmodel ‘the big five’ associaties 
beschreven tussen persoonlijkheidsdimensies, 
groente- en fruitconsumptie en lichamelijke 
activiteit. Zo wordt er een verband beschreven 
tussen aardigheid van een persoon en zijn fruit-
consumptie. Tevens worden gewoontegedrag en 
intenties bij het eten van fruit nader toegelicht. 
Conclusie is dat persoonlijkheidsdimensies een 
potentieel relevante persoonlijke determinant is 
van gedrag onder adolescenten dat gerelateerd is 
aan de energiebalans.

Functionaliteit vetcellen nader bekeken
Vetweefsel bestaat uit vetcellen, adipocyten, die 
een rol spelen bij de energiehuishouding vanwe-
ge hun eigenschap om vet op te slaan. Daarnaast 
scheiden ze signaalmoleculen uit die helpen de 
energiebalans te regelen. Normaal gesproken zijn 
de adipocyten in staat hun lipidenmetabolisme 
en de mate van uitscheiding van signaalmo-
leculen aan te passen aan de behoefte van het 
lichaam. Bij overgewicht kan deze balans echter 
worden verstoord. Deze verstoring wordt gezien 
als een van de factoren die een rol spelen bij het 
ontstaan van aandoeningen die gerelateerd zijn 
aan obesitas. Het zijn deze, door adipocyten 
uitgescheiden eiwitten die het onderwerp van 
studie vormen in het proefschrift van Ping Wang 
Proteomic, transcriptomic and epidemiological 
analysis of adipocyte-secreted proteins (Universi-
teit Maastricht, 29 maart 2007). Met behulp van 
een muizenmodel is getracht nieuwe eiwitten die 
door adipocyten worden uitgescheiden te iden-
tificeren en hun regulatie te bestuderen. Daarbij 

is onder andere gekeken naar de invloed van 
stimuli als insuline en het medicijn rosiglitazone, 
een ‘insuline sensitizer’. Door combinatie van 
transcriptomics en proteomics is het mogelijk 
gebleken om nader inzicht in het regulatieme-
chanisme te krijgen. 

Voor visfatine is, als recent ontdekt adipocyt-
gesecreteerd eiwit, met behulp van een groot 
cohort van personen met familiaire hyperlipide-
mie in Maastricht, het verband tussen vetzucht, 
omvang van visceraal vet en insulineresistentie 
onderzocht. Dit verband kon niet bij diabeten 
van Kaukasische oorsprong worden vastgesteld. 
Wel werden relaties met HDL-cholesterol en 
triglyceriden waargenomen, wat er volgens de 
onderzoeker op duidt dat de fysiologische func-
tie van visfatine in de mens gezocht moet wor-
den in het lipiden-metabolisme. Op basis van 
de resultaten van het promotieonderzoek wordt 
ingegaan op de positie van de adipocyten in het 
lichaam.
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De prijs van voeding
Verwacht van het afschaffen van de prijsinstrumenten van 

het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op de consumptie 

van voedsel geen wonderen. Dat is de conclusie van een ver-

kenning naar de relatie tussen dit EU-beleid van de laatste 

decennia en de effecten voor de volksgezondheid. Het effect 

van de betreffende prijsinterventies blijkt door de complexe 

ketens niet of nauwelijks te onderzoeken waardoor veel vra-

gen onbeantwoord blijven.

Veel van die prijsinterventies hebben echter gewoonweg de 

schijn tegen. Denk daarbij aan het kunstmatig hoog houden 

van de prijs voor groente en fruit, het subsidiëren van volle 

schoolmelk en de subsidies op boter, wijn, suiker en tabak. 

Dit versterkt het algemene beeld dat integratie van gezond 

voedingsbeleid in het landbouwbeleid niet eenvoudig is. Iets 

waarvoor bijvoorbeeld vanuit de WHO en de FAO in 2003 

nadrukkelijk is gepleit. Maar de vooruitzichten in Nederland 

lijken er op vooruit te gaan. Minister 

Gerda Verburg heeft de letter V van LNV 

als een van de speerpunten van haar 

beleid gekozen. Voedselkwaliteit is dan 

ook een van de belangrijkste doelstel-

lingen van het kabinet Balkenende IV 

en een van de aspecten van voedsel-

kwaliteit is gezond voedsel. Gegeven de 

maatschappelijke kosten van ons onge-

zonde voedingspatroon moet de overheid de komende jaren 

wel vol aan de bak op het onderwerp voeding en gezondheid.

De vraag is of het prijsinstrument daar onderdeel uit van 

moet of kan maken. Die vraag is niet alleen actueel vanuit het 

inrichten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid binnen 

de Europese Gemeenschap. Hij is ook op andere fronten actu-

eel. De Raad voor de Volksgezondheid heeft al eens gepleit 

voor een ‘vettax’. In Duitsland lijkt er politiek draagvlak voor 

een extra BTW op ‘ongezonde’ producten. De prijs van eten 

zal zeker invloed hebben op de keuze van de consument en 

zal daar waar het helpt om de gezonde keuze gemakkelijk te 

maken dan ook moeten worden ingezet. Maar dan wel op de 

goede manier.

boudewijn breedveld voedingscentrum

Effect borstvoeding op overgewicht 
Kinderen die minstens 16 weken 
borstvoeding kregen, hebben een lage-
re body mass index (BMI) en minder 
vaak overgewicht op 7-jarige leeftijd, 
dan flesgevoede kinderen. Deze lagere 
kans op overgewicht komt vooral 
door een lagere gewichtstoename in 
het eerste jaar. 

Onderzoekers van de Universiteit 
Utrecht en het RIVM onderzochten 
de associatie tussen borstvoeding en 
gewicht, lengte en BMI in de Neder-
landse geboorte-cohortstudie PIAMA 
(Preventie en Incidentie van Astma 
en Mijt Allergie). De kinderen in 
deze studie zijn in 1996/1997 gebo-
ren in Nederland en zijn vanaf de 
geboorte gevolgd tot de leeftijd van 7 
jaar. Lengte- en gewichtgegevens zijn 
verzameld door middel van jaarlijkse 
vragenlijsten. In het eerste jaar na de 
geboorte rapporteerden de ouders de 
duur van de borstvoeding.

Controle    Bijna 84% van de moe-
ders gaf borstvoeding en 36% gaf 
minstens 16 weken borstvoeding. Kin-
deren die minstens 16 weken borst-
voeding kregen, hadden in het eerste 
levensjaar een minder snelle toename 
in gewicht en hadden hierdoor op 
1-jarige leeftijd een lager gewicht 
en een lagere BMI dan flesgevoede 
kinderen. Op 7-jarige leeftijd hadden 

borstgevoede kinderen nog steeds een 
lagere BMI dan flesgevoede kinderen. 
Longitudinale analyses lieten zien dat 
wanneer er rekening gehouden werd 
met het verschil in BMI van fles- of 
borstgevoede kinderen op 1 jaar, er 
geen verband meer bestond tussen 
borstvoeding en BMI op 7-jarige leef-
tijd. De BMI op 1-jarige leeftijd was 
echter sterk gerelateerd met de BMI 
op 7-jarige leeftijd. Borstvoeding lijkt 
dus met name geassocieerd te zijn met 
een lagere BMI in het eerste levensjaar 
en daardoor ook met een lagere BMI 
in latere jaren. 

Een mogelijke verklaring voor de 
lagere BMI van borstgevoede kinderen 
op 1-jarige leeftijd zou kunnen zijn 
dat deze kinderen een lagere melkin-
name hebben dan flesgevoede kinde-
ren. Ouders van borstgevoede kinde-
ren hebben minder controle over de 
hoeveelheid melk die een kind drinkt 
dan ouders die flesvoeding geven. 
Daardoor is de kans dat een kind 
teveel drinkt klein. Bovendien bevat 
flesvoeding meer eiwit dan moeder-
melk. Dit zou ook aan een grotere 
gewichtstoename kunnen bijdragen. 
Scholtens S, Gehring U, Brunekreef B et al. 

Breastfeeding, weight gain in infancy, and over-

weight at seven years of age: the prevention and 

incidence of asthma and mite allergy birth cohort 

study. Am J Epidemiol 2007;165:919-26.
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