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nieuwe inzichten in insulineresistentie

Het aantal mensen met overge-
wicht neemt wereldwijd explosief 
toe. Deze pandemie is de drij-
vende kracht achter de hoge in-
cidentie van hart- en vaatziekten. 
Mensen met overgewicht leiden 
vaak aan het zogeheten meta-
bool syndroom, een clustering 
van cardiovasculaire risicofacto-
ren zoals, hoge bloeddruk, een 
verstoorde cholesterol-, triglyce-
riden- c.q. glucosestofwisseling, 

met  als centrale component  
insulineresistentie. De kans 
om als individu het metabool 
syndroom te ontwikkelen wordt 
bepaald door een combinatie van 
levensstijl (voeding, beweging) 
en erfelijkheid. Van mensen met 
het metabool syndroom zijn 
er twee patiëntengroepen met 
een bovengemiddelde erfelijke 
belasting, en daarmee een nog 
hoger risico op hart- en vaat-
ziekten. Het betreft patiënten 
met familiair gecombineerde 
hyperlipidemie en type 2 diabe-
tes. Deze twee patientengroepen 
vormen vanwege hun duidelijke 
genetische component een goed 
model om de erfelijke aspecten 
van het metabool syndroom te 
onderzoeken.
Het promotieonderzoek van 
Steven Meex heeft geleid tot de 
identificatie van een nieuw risico-
gen voor type 2 diabetes en fami-
liair gecombineerde hyperlipide-
mie: Activatie Transcriptie Factor 
6 (ATF6). ATF6 is een transcrip-

tiefactor in het endoplasmatisch 
reticulum, het organel in de cel 
waar de meeste eiwitten gevou-
wen worden. ATF6 speelt een 
belangrijke rol bij de stress res-
pons van het endoplasmatisch 
reticulum. Deze stress respons 
ontstaat wanneer het aanbod van 
niet-gevouwen eiwitten aan het 
endoplasmatisch reticulum, de 
eiwitvouwcapaciteit overschrijdt. 
Meex toonde aan dat een kleine, 
natuurlijk voorkomende gene-
tische variatie in het ATF6-gen, 
de activiteit van het ATF6-eiwit 
verhoogt. Mensen met deze 
‘risicovariatie’ hebben gemiddeld 
een hoger cholesterol-gehalte in 
het bloed. Opmerkelijk was dat 
andere variaties in het ATF6-gen 
eveneens geassocieerd waren 
met type 2 diabetes. 

InsulIne  Inzicht in de 
genetische aspecten van insu-
lineresistentie, type 2 diabetes 
en hyperlipidemie is om twee 
redenen zeer waardevol. Het 
ontdekken van nieuwe risico-ge-

nen kan de aandacht vestigen op 
nieuwe cellulaire routes en meer 
inzicht geven in de pathophy-
siologie van metabole aandoe-
ningen. Ook kan de genetische 
kennis in de toekomst bijdragen 
aan nauwkeurigere diagnostiek 
en behandeling op maat van de 
individuele patiënt. Het gebruik 
van genetische markers voor 
screening en diagnostiek van zo-
genaamde complexe genetische 
aandoeningen zoals obesitas, 
het metabool syndroom, en type 
2 diabetes zit nog grotendeels in 
de ontwikkelingsfase. Verschil-
lende bedrijven zoals bijvoor-
beeld Decode Genetics, Integra-
gen en Jurilab hebben succesvol 
een portfolio van risicogenen 
voor deze aandoeningen opge-
bouwd en trachten nu deze gene-
tische inzichten te verwerken in 
praktische toepassingen voor 
diagnostiek en screening.

Steven Meex, Novel insights in the 
pathophysiology of insulin resistance, 
a molecular genetic approach, 7 maart 
2008, Universiteit Maastricht.

Meedoen aan leefstijlinterventie-onderzoek of niet?

Oudere, laagopgeleide hartpatiënten die niet (meer) werkzaam zijn 
zullen vaker nee zeggen als ze worden uitgenodigd om deel te nemen 
aan programma’s om de gezondheid te verbeteren (1).  Bij weten-
schappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van zulke programma’s 
kan dat voor problemen zorgen voor de onderzoekers. Als er veel 
potentiële studiedeelnemers weigeren om mee te doen dan wordt het 
lastig om binnen de gestelde tijd en het onderzoeksbudget genoeg 
deelnemers te includeren. Bovendien zullen de resultaten van het 

onderzoek misschien minder goed te generaliseren zijn. Of valt dat 
allemaal wel mee? 
In een survey onder 50 weigeraars en 50 deelnemers aan een omvang-
rijk leefstijlinterventie-onderzoek voor hartpatiënten onderzocht Je-
roen Lakerveld c.s.  de socio-demografische, gezondheidsgerelateerde 
en gedragsmatige verschillen tussen de twee groepen. Ook keken zij 
naar de redenen die lagen achter de beslissing om wel of niet mee te 
doen (2). De gegevens werden verzameld met behulp van vragenlijs-
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SchoolSlag-werkwijze ondersteunt schoolgezondheidsbeleid

Om scholen te helpen keuzes te 
maken uit het enorme aanbod 
aan gezonde projecten, heb-
ben gezondheidsorganisaties 
in Zuid-Limburg samen met 
het onderwijs de SchoolSlag-
werkwijze en de SchoolSlag-
checklist ontwikkeld, uitgevoerd 
en geëvalueerd. Niet langer het 
eigen aanbod, maar de vraag van 
scholen staat centraal. Mariken 
Leurs deed er onderzoek naar en 
toonde aan dat scholen op maat 

ondersteund kunnen worden 
in hun gezondheidsbeleid als 
instellingen - lokaal, regionaal én 
landelijk - planmatig met elkaar 
én met de school samenwerken 
www.schoolslag.nl.
Via de SchoolSlag-werkwijze 
worden scholen ondersteund bij 
het vormgeven en uitwerken van 
schoolgezondheidsbeleid. De 
werkwijze daagt scholen uit om 
samen met leerlingen en ouders 
een gezonde school te vormen 

en daarbij gebruik te maken 
van het beste dat instellingen te 
bieden hebben, zonder conces-
sies te doen aan hun onderwijs-
kerntaak. Instellingen hebben 
de tools gekregen om de vragen 
van scholen te verhelderen en 
hun eigen ondersteuningsmo-
gelijkheden te versterken. Bij het 
opstellen van een schoolgezond-
heidsplan staat het gezonde-
school-model centraal. Dit is een 
model dat bestaat uit 8 compo-
nenten, waaronder voedingsbe-
leid, dat de basis vormt voor de  
interventiemix die per prioriteit, 
door de school gesteld, wordt 
ingezet. Deze werkwijze is in 
Zuid-Limburg in het voortgezet 
onderwijs succesvol toegepast. 

landelIjke Implemen-
tatIe  Het RIVM/Centrum 
Gezond Leven (werkplaats 
Gezonde School) en het NIGZ 
implementeren de werkwijze lan-
delijk onder de naam Gezonde 

School Methode. Daarnaast 
voeren GGD Zuid Limburg en 
Universiteit Maastricht samen 
twee vervolgstudies uit naar de 
landelijke implementatie en naar 
de regionale mogelijkheden voor 
doorontwikkeling van de School-
Slag-werkwijze. Ook werken zij 
aan een aanpassing van de werk-
wijze voor het basisonderwijs. 
De SchoolSlag-werkwijze werd in 
de periode 2002-2006 ontwik-
keld als gezamenlijke werkwijze 
van de GGD Zuid-Limburg, het 
RIAGG Maastricht, De Mondri-
aan Zorggroep, Trajekt en het 
Bureau Jeugdzorg Limburg. Deze 
partners zijn nog altijd direct 
betrokken bij SchoolSlag. De 
SchoolSlag-studie is uitgevoerd 
in samenwerking met Maastricht 
University en het NIGZ. 

Mariken Leurs, A collaborative approach 
to tailored whole-school health promo-
tion- the schoolBeat study, 16 mei 2008, 
Universiteit Maastricht. 
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ten en elektronische patiëntendossiers. 
De resultaten laten zien dat de beide groepen vooral verschillen in 
socio-demografische factoren. De typische deelnemer is een jonge, 
hoogopgeleide, werkende single. De voornaamste redenen om mee te 
doen zijn de bezorgdheid over de gezondheid, de wens om de leefstijl 
te verbeteren en interesse in het onderzoek. Weigeraars vonden vooral 
de tijdsinvestering te groot en hadden moeite met de mogelijke kos-
ten die verbonden waren aan deelname. Deelnemers hoeven over het 
algemeen niet te betalen om mee te mogen doen aan een onderzoek, 
en dat was hier wel het geval. ‘Dus ook voor het generaliseren van de 
resultaten van dit onderzoek geldt: oppassen geblazen. Gelukkig bleef 
het aantal weigeraars aan deze survey beperkt’, zegt Lakerveld. ‘Om in 
toekomstige leefstijlinterventie-onderzoeken aan het gewenste aantal 
deelnemers te komen loont het de moeite om de nadruk te leggen op 

de kans om de gezondheid te verbeteren. Ook lijkt het van belang om 
zich als onderzoeker bij potentiële deelnemers te richten op het ver-
hogen van de interesse in de studie. Bovendien mag deelname vooral 
geen financiële consequenties hebben; want dan vis je naast het net.’

1.   Harlan WR 3rd, Sandler SA, Lee KL et al. Importance of baseline functional and 
socioeconomic factors for participation in cardiac rehabilitation. Am J Cardiol 1995; 
76:36-9.

2.  Lakerveld J, IJzelenberg W,  van Tulder MW, Hellemans IM, Rauwerda JA, van Rossum 
AC, Seidell JC. 2008. Motives for (not) participating in a lifestyle intervention trial. 
BMC Med Res Methodol. 2008;8:17.
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Signalen
Ethnic variation in infant-feeding 
practices in the Netherlands and 
weight gain at 4 months
Bulk-Bunschoten AM, Pasker-
de Jong PC, van Wouwe JP, de 
Groot CJ.
J Hum Lact. 2008;24:42-9
Vrije Universiteit Amsterdam

Comparison of Use and Appreci-
ation of a Print-Delivered Versus 
CD-ROM-Delivered, Computer-
Tailored Intervention Targeting 
Saturated Fat Intake: Randomi-
zed Controlled Trial
Kroeze W, Oenema A, Campbell 
M, Brug J.
J Med Internet Res. 2008 29;10:
e12.
Erasmus Universiteit Rotterdam

Predictors of stage transitions in 
the precaution adoption process 
model
de Vet E, de Nooijer J, Oenema 
A, de Vries NK, Brug J.
Am J Health Promot. 
2008;22:282-90
Vrije Universiteit, Amsterdam

Efficacy and use of an internet-
delivered computer-tailored 
lifestyle intervention, targeting 
saturated fat intake, physical 
activity and smoking cessation: a 
randomized controlled trial
Oenema A, Brug J, Dijkstra A, de 
Weerdt I, de Vries H.
Ann Behav Med. 2008;35:125-35 
Erasmus Universiteit, Rotterdam

Iodine requirements and the 
risks and benefits of correcting 
iodine deficiency in populations
Zimmermann MB
J Trace Elem Med Biol. 
2008;22:81-92 
Wageningen Universiteit

relaties tussen acrylamide en kanker 
onderzocht

Sinds 2002 is het bekend dat de stof acry-
lamide in ons voedsel voorkomt, bijvoorbeeld 
in frites, ontbijtkoek, chips, koekjes, en koffie. 
Deze stof ontstaat bij verhitting van (vooral 
zetmeelrijke) voedingsmiddelen bij tempe-
raturen hoger dan 120°C. Acrylamide was al 
bekend als een belangrijke industriële stof 
(voor onder andere de productie van textiel, 
plastic en drinkwater) en als bestanddeel van 
sigarettenrook. Op basis van proefdierstudies 
is acrylamide door de International Agency 
for Research on Cancer (IARC) geclassifi-
ceerd als een waarschijnlijk voor mensen 
kankerverwekkende stof. De relatie tussen 
de inname van acrylamide via de voeding en 
het risico op verschillende soorten kanker bij 
de mens is nog maar beperkt onderzocht. 
Recent is de relatie tussen acrylamide in de 
voeding en het risico op nier-, blaas- en pros-
taatkanker onderzocht in de Nederlandse 
Cohortstudie (NLCS) naar voeding en  
kanker (1). 
De NLCS is in 1986 opgezet onder ruim 
120.000 Nederlanders van 55 tot 70 jaar oud. 
Door middel van een uitgebreide voedings-
vragenlijst (in 1986) en acrylamidemetingen 
in Nederlandse voedingsmiddelen (in 2002 
en 2005) is bepaald hoeveel acrylamide de 
NLCS-deelnemers binnenkregen. Vervolgens 
werden de onderzoeksdeelnemers via de 
kankerregistratie gevolgd om te bepalen wie 
er kanker kregen. Het onderzoek liet zien 

dat inname van acrylamide via de voeding 
gerelateerd was aan een verhoogd risico op 
nierkanker, vooral bij mensen die langdurig 
gerookt hebben. Er werd geen verhoogd 
risico op blaas- en prostaatkanker waargeno-
men. Deze onderzoeksresultaten, samen met 
eerdere indicaties voor een positief verband 
met het risico op baarmoeder-, eierstok- en 
hormoongevoelige borstkanker (2, 3), onder-
steunen het streven van de voedingsindustrie 
om acrylamidegehaltes in de voeding zover 
mogelijk terug te brengen en het advies van 
bijvoorbeeld het Voedingscentrum aan de 
consument om de acrylamide-inname te 
beperken. Dit laatste kan door de consumptie 
van friet en chips te beperken en door zelf 
thuis friet bij een temperatuur van niet meer 
dan 175 graden te bakken. Niet te bruin, want 
hoe bruiner, hoe meer acrylamide. Dit laatste 
geldt ook voor geroosterd brood.

1. Hogervorst JG, Schouten LJ, Konings EJ, Goldbohm 
RA, van den Brandt PA. Dietary acrylamide intake and 
the risk of renal cell, bladder, and prostate cancer. Am 
J Clin Nutr 2008;87:1428-38.

2. Hogervorst JG, Schouten LJ, Konings EJ, Goldbohm 
RA, van den Brandt PA. A Prospective Study of Dietary 
Acrylamide Intake and the Risk of Endometrial, Ova-
rian, and Breast Cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers 
Prev 2007;16:2304-2313.

3. Thonning Olesen P, Olsen A, Frandsen H, Frederiksen 
K, Overvad K, Tjonneland A. Acrylamide exposure and 
incidence of breast cancer among postmenopausal 
women in the Danish Diet, Cancer and Health Study. 
Int J Cancer 2008;122:2094-2100.
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