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Minder eczeem met biologische zuivel

Steeds meer consumenten geven 
de voorkeur aan biologische 
voeding, niet alleen wegens 
duurzaamheid, maar ook omdat 
deze gezonder en veiliger zou 
zijn. Er zijn echter nagenoeg 
geen wetenschappelijke studies 
naar effecten op de gezondheid. 
Recent zijn resultaten gepubli-
ceerd die laten zien dat kinderen 

die biologische zuivelproduc-
ten consumeerden 30 procent 
minder kans hadden op het 
ontwikkelen van eczeem dan 
kinderen die gewone zuivel had-
den geconsumeerd. Voor andere 
biologische producten zoals 
vlees, eieren, fruit en groente 
vonden we dit effect niet.
Deze bevindingen werden 
gedaan binnen het KOALA 
geboortecohort-onderzoek (Kind, 
Ouder en gezondheid: Aandacht 
voor Leefwijze en Aanleg). In dit 
onderzoek zijn 2764 kinderen 
vanaf de geboorte gevolgd. De 
ouders vulden herhaaldelijk 
vragenlijsten in over de ontwik-
keling, leefomstandigheden, 
voeding en gezondheid van hun 
kind. De hier genoemde resul-
taten betreffen de eerste twee 
levensjaren.

EczEEm
Verschillende componenten in 

de biologische zuivel kunnen 
een rol spelen (bijvoorbeeld de 
vetzuursamenstelling). In de sta-
tistische analyses is uitgebreid 
gecorrigeerd voor mogelijke ver-
storende factoren (zoals bijvoor-
beeld keuzes ten aanzien van 
vaccinaties, antibioticagebruik, 
borstvoeding of rauwe melkcon-
sumptie). Dit maakt het minder 
waarschijnlijk dat de bevinding 
verklaard wordt door iets anders 
dan de biologische zuivel. 
Er zou echter wel een mogelijk 
verband kunnen zijn tussen het 
consumeren van biologische 
zuivel en consumptie van vol-
vette zuivelproducten. Volvette 
zuivelproducten zijn in eerdere 
studies in verband gebracht met 
een beschermend effect tegen 
de ontwikkeling van eczeem. 
Hierom zijn nieuwe studies 
nodig om de resultaten te beves-
tigen. Daarin zou bijvoorbeeld 
meer gedetailleerde en kwantita-

tieve gegevens moeten worden 
verzameld over de voeding van 
mensen die biologische zuivel 
consumeren, zo mogelijk ook 
gekoppeld aan de samenstelling 
van biologische zuivel. 
Eén van de hypotheses over 
de toename van allergische 
aandoeningen zoals eczeem 
in de afgelopen 30 jaar is een 
verschuiving van de balans van 
vetzuren in de voeding in een 
westers dieet. Het gebruik van 
biologische voedingsproducten 
zou kunnen lijken op voedings-
gewoonten uit een tijd waarin 
allergische aandoeningen nog 
niet zo veel voorkwamen en zou 
daarom aanwijzingen kunnen 
verschaffen voor preventie van 
allergische aandoeningen. 

Kummeling I, Thijs C, Huber M, et al. 
Consumption of organic foods and risk 
of atopic disease during the first 2 years 
of life in the Netherlands. Br J Nutr. 
2008;99:598-605.  

Lichamelijke activiteit en diabetes

Patiënten met een klinische uiting van atherosclerotisch vaatlijden 
hebben een verhoogd risico op een nieuwe uiting van vaatziekte op 
dezelfde of andere plaats in het vaatstelsel. Verschillende risicofacto-
ren zoals verhoogde bloeddruk, dislipidemie, roken, diabetes mellitus, 
overgewicht, en weinig lichaamsbeweging zijn verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van atherosclerose. Medicamenteuze behandeling 
(bloedplaatjesremmers, bloeddruk- en cholesterolverlagende medi-
cijnen, en ACE-remmers) en leefstijlverandering (gezondere voeding, 
meer bewegen, stoppen met roken) kunnen risicofactoren verminde-
ren en de kans op toekomstig atherosclerotisch vaatlijden verkleinen. 
Helaas is de behandeling van risicofactoren bij veel patiënten die dit 

verhoogde risico hebben nog niet optimaal. Het doel van de onder-
zoeken die zijn beschreven in het proefschrift SMART risk factor 
screening in patients at high vascular risk  is dan ook het bestuderen 
van de effecten van twee nieuwe risicomanagementstrategieën bij 
patiënten met klinisch vaatlijden. Daarnaast zijn de mogelijke relaties 
tussen lichamelijke activiteit en de aanwezigheid van metabool syn-
droom, de kans op type 2 diabetes en nieuwe uitingen van vaatziekten 
bij hoogrisico patiënten onderzocht. 

monitoring
Patiënten met arterieel vaatlijden of type-2-diabetes worden in het 
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Gedachtesuppressie bij obese en niet-obese lijners:
gesneden koek of verboden vrucht?

Voor mensen die op dieet zijn, zijn gedachten 
aan calorierijk voedsel vaak ongewenst. Een 
gevolg kan zijn dat ze gaan proberen om 
deze gedachten te onderdrukken. De vraag 
is nu of dit wel een goed idee is? Uit de we-
tenschappelijke literatuur blijkt immers dat 
wanneer men krampachtig probeert om niet 
aan iets te denken, de kans groot is dat men 
er juist wel aan gaat denken. Dit fenomeen 
staat bekend als het post-suppressie rebound 
effect (1). Op langere termijn kan gedachte-
suppressie zelfs leiden tot preoccupaties en 
moeilijkheden op vlak van zelfcontrole. 
In nieuw cross-sectioneel onderzoek (2) is 
nagegaan of zogenaamde onsuccesvolle 
lijners (mensen die een intrinsieke motivatie 
hebben om te lijnen maar ook te kampen 
hebben met een neiging tot overeten) vaker 
gebruik maken van gedachtesuppressie als 
een maladaptieve zelfcontrolestrategie, dan 
het geval is bij succesvolle lijners en niet-
lijners.  
Om deze hypothese te toetsen, vulden 105 
obese en niet-obese Belgische jongeren 
tussen de 12 en de 18 jaar de White Bear 
Suppression Inventory (3) in, een vragenlijst 

die falende pogingen van gedachtesuppressie 
meet. Daarnaast vulden alle proefpersonen 
de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag 
(4) in, als maat voor lijnintenties en disinhibi-
tie in het eetgedrag. 
Uit de analyses bleek dat zowel obese als 
niet-obese onsuccesvolle lijners veel vaker 
gebruik maken van gedachtesuppressie in 
het omgaan met ongewenste gedachten, in 
vergelijking met zowel succesvolle lijners als 
niet-lijners. Daarnaast hadden ze ook vaker te 
kampen met intrusies. Met andere woorden: 
jongeren die het moeilijk hebben om hun 
lijngedrag vol te houden, blijken ook degenen 
te zijn die het meeste gebruik maken van 
maladaptieve zelfcontrolestrategieën zoals 
gedachtesuppressie. Toekomstig onderzoek 
zal moeten uitwijzen of er sprake is van een 
causaal verband tussen gedachtesuppressie 
en falende dieetpogingen.      

1. Wegner DM, Schneider DJ, Carter SR, White TL. 
Paradoxal effects of thought suppression. Journal of 
Personality and Social Psychology, 1987;53:5-13.

2. Soetens B, Braet C, Moens E. Thought suppression in 
obese and non-obese restrained eaters: piece of cake 
or forbidden fruit? Eur Eat Disord Rev. 2008;6:67-76.

3. Wegner DM, Zanakos S. Chronic thought suppression. 
Journal of Personality, 1994;62:615-640.

4 Van Strien T, Frijters JER, Bergers GPA, Defares PB. 
Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag: Handleiding. 
Swets & Zeitlinger, Lisse, 1986.
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UMC Utrecht systematisch gescreend op vasculaire risicofactoren 
(SMART screening). De resultaten van deze screening en bijbeho-
rende behandeladviezen voor nieuwe opgespoorde of onvoldoende 
behandelde risicofactoren worden naar de huisarts en behandelend 
specialist gestuurd. Bij patiënten die geen screeningsprogramma 
doorliepen werd een groot deel van de risicofactoren niet gedocumen-
teerd. Na 1 jaar bleek dat alleen systematisch screenen van vascu-
laire risicofactoren onvoldoende is voor adequate behandeling van 
risicofactoren. Gescreende patiënten hadden wel een lagere bloed-
druk en LDL-cholesterol, de 2 belangrijkste risicofactoren, dan niet 
gescreende patiënten. Daarnaast behaalde één derde van de patiënten 
de behandeldoelen niet volgens de (inter)nationale richtlijnen. Verder 
bleek uit een gerandomiseerde studie dat het maken van afspraken 
tussen huisarts en ziekenhuis, over de risicofactorbehandeling, voor 
een klein deel bijdraagt aan beter risicofactormanagement bij patiën-
ten met klinisch vaatlijden. Intensievere monitoring en follow-up zijn 
noodzakelijk voor adequaat risicofactormanagement bij patiënten met 

arterieel vaatlijden of type-2-diabetes.
Patiënten met symptomatisch arterieel vaatlijden die lichamelijk actief 
zijn in hun vrije tijd hadden minder kans op het metabool syndroom. 
Verder bleek dat bij hoog-risicopatiënten lichamelijke inactiviteit een 
hoge kans gaf op type-2-diabetes. Hoog-risicopatiënten, die inactief 
en te dik zijn, hadden zelfs een bijna zes keer grotere kans op type-2-
diabetes vergeleken met actieve patiënten zonder overgewicht. Verder 
was het risico op het ontwikkelen van nieuwe uitingen van vaatlijden, 
noodzaak van interventie van de halsslagaders en beenvaten, lager in 
patiënten die lichamelijk actief waren. Hieruit blijkt dat lichamelijke 
activiteit in de vrije tijd belangrijk zou kunnen zijn in de preventie van 
metabool syndroom, insuline resistentie, type-2-diabetes en het ont-
wikkelen van nieuwe uitingen van vaatlijden bij patiënten met arterieel 
vaatlijden. 

Beate Brouwer, SMART risk factor screening in patients at high vascular risk, 15 mei 2008, 
Universiteit Utrecht
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Signalen
Coffee consumption and coro-
nary calcification: the Rotterdam 
Coronary Calcification Study
van Woudenbergh GJ, Vliegent-
hart R, van Rooij FJ, Hofman 
A, Oudkerk M, Witteman JC, 
Geleijnse JM
Arterioscler Thromb Vasc Biol. 
2008;28:1018-23
Wageningen Universiteit

Prevention of vitamin K deficien-
cy bleeding in breastfed infants: 
lessons from the Dutch and 
Danish biliary atresia registries  
van Hasselt PM, de Koning TJ, 
Kvist N, de Vries E, Lundin CR, 
Berger R, Kimpen JL, Houwen 
RH, Jorgensen MH, Verkade HJ; 
Netherlands Study Group for 
Biliary Atresia Registry
Pediatrics. 2008;121:e857-63.
UMC Utrecht

Brief report: normal intestinal 
permeability at elevated platelet 
serotonin levels in a subgroup of 
children with pervasive develop-
mental disorders in Curaçao (The 
Netherlands antilles).
Kemperman RF, Muskiet FD, 
Boutier AI, Kema IP, Muskiet FA.
J Autism Dev Disord. 
2008;38:401-6
UMC Groningen

Probabilistic intake assessment 
of polybrominated diphenyl 
ethers and omega-3 fatty acids 
through fish consumption.
Sioen I, Bilau M, Verdonck F, 
Verbeke W, Willems JL, De He-
nauw S, Van Camp J.
Mol Nutr Food Res.  
2008;52:250-7
Universiteit Gent

Asthmatic symptoms, physical 
activity, and overweight in young 
children: a cohort study.
Eijkemans M, Mommers M, de 
Vries SI, van Buuren S, Stafleu A, 
Bakker I, Thijs C.
Pediatrics. 2008;121:e666-72.
Universiteit Maastricht

kleine porties helpen energie-inname 
beperken

Met de toename van overgewicht in de 
bevolking is onderzoek naar energie-inname 
belangrijk. Twee factoren die de totale ener-
gie-inname beïnvloeden zijn voedselkeuze en 
voedselinname (portiegrootte). 
Met betrekking tot voedselkeuze hebben veel 
mensen gezonde intenties, dat wil zeggen, 
intenties om voedsel met een lage energie-
dichtheid (zoals fruit) te kiezen. Echter, in 
twee onderzoeken naar keuzes van tussen-
doortjes werden de gezonde intenties in 25 
procent van de gevallen niet waargemaakt. In 
plaats van gezonde tussendoortjes werden 
dan ongezonde tussendoortjes met een hoge 
energiedichtheid (zoals candybars) geko-
zen. Deze groep in het onderzoek bestond 
voornamelijk uit mannen, lager opgeleide 
mensen, mensen met een lage zelfcontrole, 
en mensen die niet gewend zijn om gezonde 
keuzes te maken. Voor deze groepen is het 
genot van lekker eten waarschijnlijk vaak 
belangrijker dan beloningen op de lange 
termijn, zoals een gezond gewicht. De be-
perking van de portiegrootte van de gekozen 
voedingsmiddelen zou, met name voor deze 
groepen, een mogelijke oplossing zijn om 
toch de energie-inname in balans te houden. 

VErzadiging
Het tweede deel van het onderzoek was 
gericht op factoren die de sensorisch, spe-
cifieke verzadiging van voedingsmiddelen 

bevorderen, en daarmee kunnen bijdragen 
aan het beperken van de spontane voedselin-
name. Het onderzoek gaf aanwijzingen dat 
voedingsmiddelen met een relatief simpele 
en intense smaak (pure chocolade) beter 
sensorisch verzadigen dan meer samen-
gestelde voedingsmiddelen (candybar), en 
minder intens smakende voedingsmidde-
len (biscuit met chocolade). Ook bleek dat 
consumptie van koeken met kleine happen 
beter sensorisch verzadigde dan consumptie 
van dezelfde koeken met grotere happen. 
Datzelfde gold voor de consumptie van li-
monade met kleine slokken ten opzichte van 
dezelfde limonade met grote slokken. 
Consumptie met kleine happen of slokken 
hangt samen met een relatief lange verblijf-
tijd van het voedsel in de mond. Het lijkt 
erop dat intense prikkels vanuit de mond 
naar de hersenen (ofwel door een intense 
smaak, ofwel door een lange verblijftijd in 
de mond) gevoelens van verzadiging direct 
na consumptie bevorderen. Met deze kennis 
kunnen voedingsmiddelen worden gemaakt 
die weliswaar genot leveren, maar relatief 
snel verzadigen. Dit kan mensen helpen om 
gegeten porties te beperken, en daarmee hun 
energie-inname in balans te houden.

Pascalle Weijzen, Dynamics of Food Choice and Sensory 
Specific Satiety, 7 maart, Wageningen Universiteit
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