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nieuwe functional foods in de markt volgen

De meeste reguleringen in de 
Europese Unie rond de veilig-
heid van nieuw te introduceren 
functionele voedingsmidde-
len, concentreren zich op de 
risicobeoordeling vóór ze in de 
winkelschappen terecht ko-
men. De auteurs van het artikel 
Functional Foods: the case for 
the closer evaluation, verschenen 
in het Britisch Medical Journal, 
houden een pleidooi voor het 

nauwgezetter volgen van nieuwe 
functionele voedingsmiddelen 
ná hun marktintroductie, via 
de zogenoemde post launch 
monitoring.
Hoewel ze erkennen dat som-
mige functionele voedingsmid-
delen positieve effecten kunnen 
hebben op de gebruikers in 
de onderzoeksfase, vinden ze 
dat er nog te weinig bewijs is 
voor de effecten van functio-
nele voedingsmiddelen op de 
gezondheid op bevolkingsniveau 
onder vrije gebruikscondities. 
Ook zou meer onderzoek 
gedaan moeten worden naar de 
interacties tussen de effecten 
van medicijngebruik en het 
gebruik van functional foods. Als 
voorbeeld worden de fytoste-
rolen in margarines naar voren 
gehaald die net als statines voor 
een cholesterolverlagend effect 
zorgen. De werking van statines 
en fytosterolen is additief, maar 
tevens worden de plasmafytos-
terolgehaltes verhoogd bij lang-

durig statinegebruik. Ook zijn 
vragen gerezen over de mogelijk 
atherogene effecten van sterolen, 
waardoor in Canada besloten is 
dat sterolbevattende margarines 
niet mogen worden verkocht. 
Daarnaast is niet bekend of 
mensen mogelijk hun medicijn-
gebruik zonder tussenkomst van 
een dokter aanpassen als ze zijn 
overgegaan op cholesterolverla-
gende margarines. 

Monitoring
Volgens de auteurs zijn de data 
over nieuwe functionele voe-
dingsmiddelen die op de markt 
zijn momenteel te beperkt. Het 
is bijvoorbeeld niet goed bekend 
onder welke omstandigheden ze 
worden gegeten, of ze terecht 
komen bij de juiste doelgroep, 
wat de effecten zijn van lang-
durige blootstelling en hoe ze 
reageren in combinatie met 
medicijnen. Een systeem voor 
post launch monitoring wordt 
dan ook bepleit. Hiervoor zou 

ouderlijk gedrag en emotioneel eten van jongeren

Stress en emoties hebben invloed op ons 
eetgedrag, hoe dit tot uiting komt is afhan-
kelijk van de context en het type stress maar 
ook van de persoon. De mate waarin iemand 
geneigd is meer te eten bij emotionele stress 
wordt emotioneel eten genoemd en wordt 
beschouwd als een stabiel persoonskenmerk. 
Ouders zouden een rol kunnen spelen bij het 
(al dan niet) ontwikkelen van emotioneel eten 

van hun kinderen, zowel via een voorbeeld-
functie als door opvoeding. Voor beide in-
vloeden is wetenschappelijke ondersteuning 
gevonden in een recente Nederlandse studie.
In het onderzoek rapporteerden van 428 
gezinnen beide ouders en twee kinderen 
in de leeftijd van 13 tot 16 jaar hun emotio-
nele eetgedrag. Ook werden vragenlijsten 
afgenomen over opvoeding. Hierbij werd 

gevraagd naar de belangrijkste dimensies 
van algemene opvoeding; steun en controle. 
Controle is onderverdeeld in gedragscontrole 
en psychologische controle. Kort gezegd is 
gedragcontrole de mate waarin ouders op de 
hoogte zijn van het doen en laten van hun 
kinderen en psychologische controle de mate 
waarin ouders via meer autoritaire methoden 
proberen het gedrag van hun kinderen te 

de regie moeten komen liggen 
bij een comité van de Euro-
pese voedsel- en warenautoriteit 
EFSA. Deze organisatie kan ta-
ken tot monitoring verdelen over 
verschillende nationale voedsel-
veiligheids- en onderzoeksinsti-
tuten. De auteurs denken dat het 
samenspel van de betrokkenen 
(waaronder de bedrijven die de 
functionele producten op de 
markt brengen) uiteindelijk kan 
leiden tot hulpmiddelen voor 
bijvoorbeeld beleidsmakers, 
zorgverzekeraars, dokters en 
diëtisten om tot betere adviezen 
te komen voor consumenten. Ze 
krijgen zo betere, onafhankelijke 
en betrouwbare informatie over 
functionele voeding en de moge-
lijke bijeffecten ervan. 

Functional Foods: the case for the closer 
evaluation. De Jong N, Klungel OH, Ver-
hagen H, Wolfs MCJ, Ocké MC, Leufkens 
HGM. BMJ 2007;34;1037-1039.
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beïnvloeden. Over het algemeen wordt gevon-
den dat psychologische controle probleem-
gedrag bevordert terwijl gedragscontrole en 
steun beschermend werken.
Uit de resultaten bleek dat er een duidelijke 
samenhang was tussen het emotionele eten 
van de ouders en van de jongeren, hetgeen 
erop wijst dat jongeren het gedrag van hun 
ouders kopiëren. Ook werd gevonden dat een 

opvoeding gekenmerkt door hoge steun sa-
menhing met minder emotioneel eten. Voor 
controle waren de resultaten minder een-
duidig, bij de jongste kinderen van het gezin 
werd het verwachte patroon gevonden waarbij 
hoge psychologische controle samenhing met 
meer emotioneel eten. Bij de oudste kinderen 
van het gezin was echter een hoge gedrags-
controle van moeders gerelateerd aan meer 

emotioneel eten. De invloeden van ouderlijk 
emotioneel eten en opvoeding op emotioneel 
eten van jongeren verschilden niet tussen 
jongens en meisjes. 

Snoek HM, Engels RCME, Janssens JMAM, Van Strien T. 
Parental behaviour and adolescents’ emotional eating. 
Appetite 2007; 49(1): 223-30.

Voedselvergiftiging door Salmonella in sla  te voorkomen 

Kan sla die wordt geteeld op met 
Salmonella-bacteriën besmette 
grond zelf ook besmet raken? 
Michel Klerks, onderzoeker bij 
Plant Research International, 
onderdeel van Wageningen UR, 
ontdekte dat Salmonella-bacte-
riën zich zowel op als in de plant 
verspreiden. De inwendige ver-
spreiding vergroot het risico op 
voedselvergiftiging bij consump-
tie van de sla. 
Klerks onderzocht de fysiologi-
sche en moleculaire interacties 
tussen Salmonella-bacteriën 
en slarassen. Hij ontdekte dat 
Salmonella zich actief kan 
verplaatsen naar de wortels 
van de slaplant. Vervolgens 
vermenigvuldigt en verspreidt 
de bacterie zich over de plant. 
Verspreiding van de bacterie 
leidt niet tot zichtbare verschil-
len tussen gezonde en besmette 
planten die op grond worden 
geteeld. Tijdens dit proces wordt 
het natuurlijke verdedigings-
mechanisme van sla echter wel 

geactiveerd. Opvallend is dat 
de Salmonella niet alleen op de 
plant maar ook in de plant werd 
gevonden.

Mest
In het veld kan sla besmet 
worden door het gebruik van met 
Salmonella- en E. coli-bacteriën 
besmette mest. Hygiënemaat-
regelen na de oogst (wassen) 
verwijderen echter alleen de 
bacteriën op het oppervlak. 
De inwendige Salmonella’s of 
E. coli’s komen na versnijden 
vrij en kunnen zich vervolgens 
vermeerderen. Onlangs is in 
onderzoek aangetoond dat de 
kans op Salmonella-besmetting, 
hetgeen gerelateerd is aan het 
aantal ziektekiemen in mest, 
kan worden verlaagd door de 
koeien meer stro of hooi te 
voeren. Ook het ontwikkelen van 
nieuwe slarassen met resistentie 
tegen de ziekteverwekkers kan 
het risico op besmetting verder 
verminderen. 

Ook richtte Klerks zich in zijn 
onderzoek op de ontwikkeling 
van gevoeliger en nauwkeuriger 
methoden om kleine aantal-
len Salmonella-bacteriën en 
ziekteverwekkende E. coli’s vast 
te stellen. Door mest of bemeste 
grond te toetsen op de mate van 
besmetting met Salmonella en/
of E. coli voordat de kiemplantjes 
worden geplant, kan een goede 
inschatting worden gemaakt op 
het risico van besmetting van het 
gewas. De methoden zijn ook 
na de oogst toe te passen in de 
routinematige diagnose van deze 
ziektekiemen in de voedselpro-
ductieketen. De analysetijd bij 
het testen van voedingsproduc-

ten met moleculaire methoden 
wordt gereduceerd tot twee 
dagen. De huidige standaard-
procecures hebben hiervoor vijf 
dagen nodig. 
Kennis over de route van infectie 
van vatbare gewassen is es-
sentieel voor de ontwikkeling van 
maatregelen om besmetting met 
Salmonella te voorkomen. De 
onderzoekers benadrukken dat 
het risico voor besmetting via 
sla lager is dan besmetting door 
consumptie van bijvoorbeeld kip 
of eieren.

Michel Klerks, Humaan pathogene salmo-
nella in associatie met sla, Wageningen 
Universiteit, 20 juni 2007
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rekening houden met onderbuikgevoel bij 
risicocommunicatie

Hoe nemen mensen risico’s waar en hoe 
kan over risico’s naar mensen gecommuni-
ceerd worden? Het proefschrift van Vivianne 
Visschers laat zien dat mensen twee soorten 
processen gebruiken wanneer zij risico’s 
beoordelen: cognitieve en associatieve 
processen. Bovendien toont zij aan dat deze 
twee processen door verschillende risico-
boodschappen beïnvloed dienen te worden. 
Deze bevindingen zijn waardevol voor het 
onderzoek naar hoe mensen risico’s waar-
nemen en hoe zij over risico’s voorgelicht 
kunnen worden.
Tot dusver hebben de meeste studies de 
invloed van cognitieve processen op risico-
perceptie onderzocht, oftewel de bewust be-
redeneerde reactie. Risicoperceptie kan ook 
bepaald worden door associatieve processen: 
de eerste associatie die men met het risico 
heeft, een soort gut feeling. Deze basale pro-
cessen vormen een eerste, spontane reactie 
op een risico: Kan ik dit benaderen of moet 
ik het liever vermijden? Daarnaast gebruiken 
mensen specifieke associaties, bijvoorbeeld 
met andere risico’s. In dit proefschrift staat 
centraal of en hoe mensen cognitieve en 
associatieve processen gebruiken wanneer zij 
risico’s waarnemen. 

spontane reactie
Ook is onderzocht hoe communicatie over 
een risico de twee processen van risicoper-
ceptie kan beïnvloeden. Het gaat hierbij om 
een enge definitie van risicocommunicatie; 
namelijk de boodschap van de informatiezen-
der naar het publiek. Om de basale, asso-

ciatieve processen te kunnen meten, is een 
nieuwe, indirecte methode gebruikt. Deze 
legt de eerste, spontane reactie vast, zodat 
bewuste processen geen invloed kunnen 
hebben. 
Visschers heeft enkele interview-, vragen-
lijst- en experimentele studies gedaan met 
verschillende risico’s als onderwerp, bijvoor-
beeld deoxynivalenol (don) in tarweproduc-
ten en voedseldoorstraling. Hieruit bleek 
dat mensen vaak associatieve processen 
toepassen wanneer zij risico’s beoordelen. 
In de eerste plaats, gebruiken zij associaties 
met bekende risico’s om een onbekend risico 
te interpreteren. Daarnaast hebben mensen 
vaak een eerste, spontane associatie met een 
risico en deze kan anders zijn dan de latere, 
cognitieve reactie. De twee processen lijken 
door verschillende typen informatie beïn-
vloed te worden. Echter, vooral de associa-
tieve processen zijn moeilijk te sturen door 
risicocommunicatie. Wellicht is herhaalde 
aanbieding van risico-informatie hierbij ef-
fectiever.
Het is raadzaam om zowel associatieve 
als cognitieve processen mee te nemen in 
risicoperceptiestudies, én in de ontwikkeling 
en evaluatie van risicocommunicaties. Zo 
ontstaat een volledig beeld over hoe mensen 
risico’s waarnemen en kan risicocommunica-
tie geoptimaliseerd worden. 

Vivianne H.M. Visschers, Gut feeling versus common 
sense: associative and cognitive processes in risk percep-
tion and communication, Universiteit Maastricht, 26 juni 
2007.
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