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voedingsadvies heeft  

tijdens zwangerschap meer impact

Zwangerschap kan voor een 
bepaalde groep vrouwen een 
permanente omslag naar een 
gezonder voedingspatroon bete-
kenen. Tijdens de zwangerschap 
zijn vrouwen zich vaker bewuster 
van het belang van een gezonde 
voeding. Er is op het gebied van 
adviesverstrekking aan zwangere 
vrouwen nog veel meer moge-

lijk dan nu het geval is. Ellen 
Szwajcer deed onderzoek naar 
de ideeën en mogelijkheden van 
voedingsadvies aan zwangere 
vrouwen en promoveerde daarop 
aan de Wageningen Universiteit. 
Szwajcer gaat bij dit onderzoek 
uit van het zogeheten Life Course 
Perspective (LCP). Hierbij wordt 
verondersteld dat er speciale of 
kritieke perioden in het leven zijn 
die invloed kunnen hebben op 
het (voedings)gedrag op lange 
termijn. Het gaat onder andere 
om: de pubertijd, het ouderlijke 
huis verlaten, samenwonen en 
natuurlijk zwangerschap. Szwa-
jcer concludeert in haar proef-
schrift dat LCP een interessante 
mogelijkheid biedt een gezond 
voedingsgedrag onder zwangere 
vrouwen te promoten en dat 
verloskundigen hier beter op in 
zouden kunnen spelen.

Bewust
Voor het onderzoek zijn ruim zes-
honderd vrouwen geïnterviewd en 

geënquêteerd. Volgens Szwajcer 
zijn de vrouwen voor wie zwan-
gerschap een blijvende verande-
ring in de voeding kan betekenen, 
grofweg onder te verdelen in 
drie groepen. ‘De eerste groep 
vrouwen is veel met voeding 
bezig, het is bijna het belangrijk-
ste deel van hun leven geworden. 
De tweede groep vrouwen gaat 
in haar voedingskeuze meer op 
haar intuïtie af en hecht zich 
minder aan voedingsrichtlijnen. 
De derde groep vrouwen was al 
bewust bezig met voeding en 
gezond leven en gaat op dezelfde 
voet verder.’ Toch geldt over het 
algemeen dat zwangere vrouwen 
meer open staan voor advies over 
gezonde voeding dan niet-zwan-
gere vrouwen. Volgens Szwajcer 
zouden verloskundigen hier beter 
gebruik van kunnen maken. ‘Het 
eerste mondelinge voedings-
advies vanuit de verloskundige 
praktijk komt pas in de twaalfde 
week en dat is veel te laat. Tegen 
deze tijd hebben vrouwen allang 

zelf informatie over gezonde 
voeding gezocht. Een sterke 
kracht van de verloskundige is dat 
ze voedingsproblemen vroeg kun-
nen identificeren, veel eerder dan 
nu het geval is.’ Ook de manier 
waarop advies gegeven wordt, 
kan volgens Szwajcer anders: ‘De 
huidige adviezen wijken weinig 
af van wat er al in de brochures 
staat en vaak is het advies in de 
brochures veel specifieker. Zwan-
gerschap moet ook niet worden 
benaderd als een risico. Er ligt 
momenteel te veel nadruk op wat 
je allemaal niet moet eten en wat 
van belang is voor het kind, terwijl 
een gezonde voeding voor de 
moeder zelf ook belangrijk is en 
die staat daar nu juist voor open.’

Ellen Szwajcer. Pregnancy, time for a 
new beginning. Exploring opportunities 
and challenges for healthy nutrition 
promotion. Wageningen Universiteit, 11 
september 2007.

risico’s en voordelen van aspartaam bediscussieerd

Een studie naar de vorming van kanker door 
het voeren van proefdieren met aspartaam, 
uitgevoerd door het Italiaanse Ramazinni 
Instituut deed een hoop stof opwaaien in de 
media, want, zo brachten de onderzoekers 
naar buiten, aspartaam zou een ‘multipoten-
tieel carcinogeen’ zijn. Nog meer publieke 
discussie en bezorgdheid ontstond toen de 
Europese voedsel- en warenautoriteit EFSA 
met een eerste statement over de studie naar 

buiten kwam, want daardoor kreeg de studie 
van de Italianen meer aandacht dan deze ver-
diende, terwijl de publieke discussie over de 
onveiligheid van aspartaam al was weggeëbd. 
De EFSA concludeerde na een grondige eva-
luatie van tientallen studies naar de effecten 
aspartaam in de voeding, dat deze stof niet 
potentieel carcinogeen is en dat de vastge-
stelde Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid 
(ADI) van 40 mg per kilo lichaamsgewicht 

niet omlaag zou hoeven. 
Tijdens de Eerste Europese conferentie over 
aspartaam, die afgelopen jaar in Parijs werd 
gehouden, discussieerden wetenschappers 
onder meer over de risicocommunicatie die 
ontstond toen de Italiaanse onderzoekers 
hun kankerrisicostudie naar aspartaam 
wereldkundig maakten. Dit jaar publiceerde 
het tijdschrift Food and Chemical Toxicology 
het verslag van deze bijeenkomst. Op de Ita-
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explosies gastro-enteritis lastig in te perken

Explosies van gastro-enteritis, veroorzaakt 
door toxineproducerende pathogene bacte-
riën als Escherichia Coli en Salmonella, zijn 
nog niet te voorkomen, maar onderzoekers 
werpen een steeds beter licht op de oor-
zaken, zo blijkt uit hun bevindingen in het 
Infectieziekten Bulletin. De laatste grote 
explosie in Nederland kon worden herleid 
naar filet americain als de meest waarschijn-
lijke infectiebron. Ook bleek dat het ontstaan 
van de infectie internationaal ‘wortels’ had. 
Via moleculaire typering kon er een relatie 
worden gelegd met vergelijkbare explosies in 
Denemarken, waarbij carpaccio de infectie-
bron was. Uiteindelijk is het waarschijnlijk 
dat een verdachte partij Italiaans vlees de 
oorzaak was.
De analyse van de onderzoekers richtte zich 
op de risicofactoren en de knelpunten in de 
productieketen van rauwe rundvleesproduc-
ten en mogelijke maatregelen ter voorkoming 
van gastro-enteritis door rauwe rundvleespro-
ducten. De algemene conclusie van de onder-
zoekers is dat ondanks alle maatregelen, nog 
regelmatig mensen ziek worden van besmet 
vlees. Er zijn nog wel verbeteringen mogelijk, 
maar honderd procent voedselveiligheid kan 
niet worden gegarandeerd. Volgens de on-
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liaanse onderzoekers werd veel kritiek geuit, 
want ze maakten hun resultaten bekend via 
een persbericht, wat niet de gebruikelijke 
gang van zaken is met wetenschappelijke 
resultaten. Hiervoor worden doorgaans de 
internationaal erkende academische tijd-
schriften gebruikt. Door deze gang van zaken 
wordt het vrijwel onmogelijk voor voedsel- en 
warenautoriteiten om een gedegen weten-
schappelijk standpunt in te nemen. Voor een 

goed consumentenvertrouwen zouden ook 
wetenschappers hun verantwoordelijkheid 
moeten nemen door gedetailleerde informa-
tie waar het de voedselveiligheid aangaat te 
overleggen, zodat het consumentenvertrou-
wen intact kan blijven, zo luidde een van de 
conclusies van de bijeenkomst.
In de discussie werd niet alleen ingegaan 
op de risicoschatting van aspartaam, ook 
kwamen de voordelen van deze stof voor de 

gezondheid aan de orde, in het licht van het 
toegenomen overgewicht in Europa. Een ade-
quate gewichtsafname zou bereikt kunnen 
worden door suikers (sucrose) door aspar-
taam te vervangen, zo was te beluisteren.

Renwick AG, Nordmann H. First European conference on 
aspartame: Puting safety and benefits into perspective. 
Synopsis of presentations and conclusions. Food and 
Chemical Toxicology 2007;45:1308-1313. 

derzoekers kunnen verbeterstappen worden 
gezet bij de slachthygiëne en het bewaren.

Bewustwording
Ook komt in het onderzoek naar voren dat 
de regelgeving niet volledig waterdicht is, 
omdat producten die besmet zijn, maar nog 
niet in de detailhandel zijn gekomen, door de 
producent nog mogen worden behandeld om 
het gevaar weg te nemen. Ter verbetering van 
de veiligheid zou chemische ontsmetting uit-
komst kunnen bieden. Hoewel de methode 
in Europa is toegestaan, is het gebruik van de 
daartoe benodigde middelen, zoals melkzuur, 
nog niet toegestaan. Hiervoor is het van 
belang dat de consument op de korte termijn 
bewust wordt gemaakt van de risico’s van 
gastro-enteritis door rauwe rundvleesproduc-
ten. Producten als filet americain, carpaccio, 
tartaar, filet de boeuf en ossenworst zouden 
moeten afgeraden worden voor zwangeren, 
jonge kinderen, ouderen en mensen met een 
immuunstoornis of met een verminderde 
weerstand.

Hofhuis A e.a. Mogelijkheden voor het terugdringen van 
gastro-enteritis door rauwe rundvleesproducten. Infectie-
ziekten Bulletin 2007;7:248-252.
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Thuis alcohol leren drinken werkt niet

Ouders die strenge regels stellen aan 
alcoholgebruik, kunnen daarmee aantoon-
baar invloed uitoefenen op de toekomstige 
drinkgewoontes van hun kinderen. Kinderen 
thuis alcohol leren drinken in de hoop dat ze 
daardoor buitenshuis verantwoord met drank 
omgaan, werkt juist averechts. Dit blijkt uit 
het promotieonderzoek van Haske van der 
Vorst naar de invloed van het gezin op het 
alcoholgebruik van jongeren.
Ruim vierhonderd gezinnen met twee kinde-
ren tussen de 13 en 16 jaar vulden vragenlijs-
ten in over onder andere alcoholgebruik van 
ouders en kinderen, het stellen van regels, de 
houding over alcohol en hoe vaak er binnen 
het gezin gepraat wordt over alcohol.
Veel Nederlandse jongeren beginnen tussen 
hun elfde en veertiende jaar met het drinken 
van alcohol, waardoor zij het risico lopen om 
later in de adolescentie of als ze volwassen 
zijn alcoholgerelateerde problemen te ontwik-
kelen. Nederlandse jongeren drinken veel en 
vaak in vergelijking met vorige Nederlandse 
jongerengeneraties en andere Europese 
jongeren. Van der Vorst richtte zich met haar 
onderzoek vooral op de rol van ouders in het 
alcoholgebruik van de kinderen, omdat zij 
vaak de alcohol introduceren. Omdat in veel 
gezinnen ook een broertje of zusje aanwezig 
is, is het onderzoek uitgebreid naar het hele 
gezin.

invloed
Een van de conclusies uit het onderzoek was 
dat de reacties van ouders (negatieve en 

negerende reacties op het dronken thuisko-
men van adolescenten) geen invloed hebben 
op het alcoholgebruik van adolescenten. 
Opvallend was ook dat de beschikbaarheid 
van alcohol thuis nauwelijks gerelateerd was 
aan het alcoholgebruik van de adolescenten. 
Verder bleek dat ouders vonden dat zij veel 
strenger zijn als het om alcohol gaat dan hun 
kinderen.
Wel kwam naar voren dat ouders stelselmatig 
het alcoholgebruik (frequentie en intensiteit) 
van hun kinderen onderschatten, vooral de 
intensiteit (hoeveel ze drinken). De jonge-
ren daarentegen hebben goed in de gaten 
hoeveel hun ouders drinken. Een andere 
conclusie was dat als jongeren beginnen met 
drinken, zij alleen maar meer zullen drinken 
ongeacht de context waarin zij drinken of met 
wie zij alcohol consumeren.
Een van de algemene conclusies van Van der 
Vorst is dat ouders wel degelijk invloed heb-
ben op het alcoholgebruik van hun kinderen, 
vooral in de fase voordat de kinderen (echt) 
beginnen met drinken. Het drankgebruik van 
de ouders is daarbij een stimulerende factor. 
Een alcoholspecifieke opvoeding heeft juist 
een remmende werking, vooral strenge alco-
holspecifieke regels werken preventief. 

Haske van der Vorst. The key to the cellar door: The role of 
the family in adolescents’ alcohol use. Radbout Universi-
teit Nijmegen, 21 september 2007.
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