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Wat te doen om op gewicht te blijven  

nog onbekend

Om een bijdrage te leveren aan 
de preventie van overgewicht 
begon het Voedingscentrum in 
december 2002 de meerjarige 
campagne Maak je niet dik! Deze 
campagne was erop gericht om 
jongvolwassenen die nog geen 
(ernstig) overgewicht hebben, 
bewust te maken van het pro-
bleem van overgewicht en hen te 
stimuleren hun gewicht in balans 
te houden. 

Om relevante doelstellingen te 
identificeren voor deze campag-
ne voerde onderzoeker Birgitte 
Wammes onder begeleiding van 
professor Hans Brug drie studies 
naar gedragsdeterminanten uit. 
In één van deze studies werd 
onderzocht hoe vaak jongvolwas-
senen van 20 tot 40 jaar (n=857), 
die onderdeel uitmaakten van 
een internetpanel, te veel eten en 
of ze deze momenten compen-

seren en zo ja hoe: door minder 
eten of meer bewegen. Deze 
studie vond mede plaats ter 
voorbereiding op de Balansdag-
interventie van het Voedingscen-
trum. Aanvullend is onderzocht 
welke andere gewichtsbeheer-
sende maatregelen Nederlandse 
jongvolwassenen rapporteren 
om op hun gewicht te letten. 

Te veel
Dit onderzoek toont aan dat 
momenten van te veel eten 
frequent voorkomen. Ongeveer 
de helft van de ondervraagden 
(49%) geeft aan tenminste één 
keer per week te veel te hebben 
gegeten gedurende de afgelopen 
maand. Slechts 45% rapporteert 
deze momenten van te veel eten 
te hebben gecompenseerd met 
minder eten of extra bewegen. 
Tevens rapporteert 73% één of 
meerdere gewichtsbeheersende 
maatregelen. Beperking van de 
inname van zoetigheid en snacks 
(44,5%), beperking vetinname 
(33%) en geen of minder dessert 

eten en kleinere porties (31,6%) 
werden het meest genoemd. 
Eenderde van de ondervraagden 
(32%) rapporteert voedings- én 
bewegingsgerelateerde maat-
regelen te combineren. Tot slot 
blijkt dat mensen met overge-
wicht en vrouwen vaker momen-
ten van te veel eten ervaren dan 
mensen met een gezond gewicht 
en mannen. 
Resultaten uit dit onderzoek 
suggereren dat Nederlandse 
jongvolwassenen zich vaak laten 
verleiden tot te veel eten en on-
voldoende maatregelen nemen 
om gewichtsstijging te voorkó-
men. Hieruit valt te concluderen 
dat mensen onvoldoende op de 
hoogte zijn van wat ze moeten 
doen om op gewicht te blijven. 

Wammes B, French S, Brug J. What young 
Dutch adults say they do to keep from 
gaining weight: self-reported prevalence of 
overeating, compensatory behaviours and 
specific weight control behaviours. Public 
Health Nutr 2007;10:790-8. 

Sterolen en stanolen werken op meer dan cholesterolgehalte alleen

Hart- en vaatziekten zijn nog steeds doodsoorzaak nummer 1 in de 
Westerse wereld. Een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van 
hart- en vaatziekten is een hoge LDL-cholesterolconcentratie in het 
bloed. Daarnaast dragen ook hoge concentraties van ontstekingsstof-
fen en een stijve bloedvatwand bij aan een verhoogd risico op hart- en 
vaatziekten.
Plantaardige sterolen en stanolen verlagen het LDL-cholesterolgehalte 
en zijn tegenwoordig toegevoegd aan verschillende voedingsmiddelen 
zoals halvarines, yoghurt en melk. Ariënne de Jong van de Universiteit 
Maastricht onderzocht de effecten van de consumptie van halvarines, 

die zijn verrijkt met plantaardige sterolen of stanolen, in patiënten die 
al cholesterolverlagende medicijnen (statines) gebruiken, gedurende 
16 en 85 weken. Deze patiënten zijn gekozen omdat zij bij uitstek een 
groep vormen waarbij het risico op hart- en vaatziekten nog verder 
kan worden verlaagd. Gekeken is naar effecten op de vetstofwisseling, 
de vitamineconcentraties, de kwetsbaarheid van rode bloedcellen, 
ontstekingsstoffen in het bloed en de stijfheid van de bloedvatwand. 
Vooral deze laatste effecten zijn tot nu toe weinig onderzocht. Ook is 
het effect onderzocht van plantaardige stanolen op het immuunsy-
steem van patiënten met type 2 diabetes.
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Sterolen en stanolen werken op meer dan cholesterolgehalte alleen

Functie en activiteit bifidobacteriën  
gemeten met moleculaire technieken 

Bifidobacteriën zijn al in 1899 door Henry Tissier ontdekt in babypoep. 
Al snel werden deze bacteriën als gezonde bacteriën gezien omdat 
ze voornamelijk in baby’s die borstvoeding krijgen worden gevonden. 
Zij hebben over het algemeen minder last van infecties en andere 
darmproblemen. Naarmate iemand ouder wordt, nemen de aantal-
len bifidobacteriën af, maar blijven ze altijd een significant onderdeel 
vormen van de complexe samenstelling van darmmicrobiota. 
In studies is aangetoond dat bifidobacteriën deel uitmaken van de 
vaste stabiele kern van de darmmicrobiota. Dit duidt op een interactie 
met de gastheer (de mens) en een actieve levensstijl van de bifido-
bacteriën in de darm. In het proefschrift Exploring the functionality 
of intestinal bifidobacteria: a post-genomics approach van Eline  
Klaassens, is het gangbare onderzoek naar welke soorten bacteriën 
aanwezig zijn in de darm, verrijkt met onderzoek naar de functionele 
activiteit van de darmbacteriën. Met nieuwe moleculaire technieken, 
die gebruik maken van de DNA-sequenties die nu voorhanden zijn, 
is de activiteit van bacteriën op verschillende niveaus gemeten door 
proteomics- and transcriptomics-technieken.

MoederMelk
Het onderzoek toont aan dat de bifidobacteriën al in de dikke darm 
van baby’s eiwitten produceren en dat veel genen actief zijn, zoals 
genen die betrokken zijn bij de afbraak van suikers in moedermelk en 
suikers die aanwezig zijn in de slijmlaag van onze darm. De verbindin-
gen die de enzymen, waarvoor deze genen coderen, kunnen afbreken, 
komen specifiek in suikers van menselijke origine voor. Ook in volwas-
senen is er activiteit aangetoond van een grote verscheidenheid van 
genen die te maken hebben met afbraak van vezels, afkomstig uit ons 
dieet. Dit was een hoger percentage dan in de baby’s, waarschijnlijk 

veroorzaakt door de grotere variëteit in vezels in het dieet vergeleken 
met het melkdieet van de baby’s. Deze kennis geeft inzicht in de 
levensstijl van de bifidobacteriën in de darm.
Het is essentieel om meer over de invloed van bifidobacteriën op de 
mens en andere darmbacteriën te weten te komen omdat het aantal 
mensen dat lijdt aan klachten aan het maag- en darmkanaal nog 
steeds stijgt. Met het gebruik van DNA-sequenties en moleculaire 
technieken is een nieuw tijdperk aangebroken. Deze technieken zijn 
nog steeds sterk in ontwikkeling, maar wel noodzakelijk om meer te 
weten te komen over bifidobacteriën. Om uiteindelijk gebruik te kun-
nen maken van deze bacteriën die vanaf onze geboorte nauw met ons 
verbonden zijn.

Eline Klaassens. Exploring the Functionality of Intestinal Bifidobacteria: A Post-

Genomics Approach. Wageningen Universiteit, 21 september 2007.
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Na de dagelijkse consumptie van 2,5 gram plantaardige sterolen of 
stanolen was zowel op de korte als op de lange termijn het LDL-cho-
lesterolgehalte met zo’n 10 procent verlaagd. Deze inname ligt net 
boven de aanbevolen inname van deze stoffen voor een optimaal 
cholesterolverlagend effect (2g/dag). De cholesterolverlaging kan 
worden opgeteld bij de verlaging die al door de cholesterolverlagende 
medicatie is bereikt. Er werden geen ongunstige effecten gevonden 
op vitamineconcentraties in het bloed en de kwetsbaarheid van rode 
bloedcellen. Verder kwam uit het onderzoek dat in mensen met reeds 

aanwezige atherosclerose de stijfheid van de bloedvatwand in gun-
stige zin veranderde. Tot slot verbeterde de afweer van mensen met 
type 2-diabetes na consumptie van plantaardige stanolen. Dit duidt 
erop dat plantaardige sterolen en stanolen wellicht geschikt zijn voor 
meer doelen dan cholesterolverlaging alleen.

Ariënne de Jong. Plant sterols and stanols: effect on lipid metabolisme, vascular functie-
loon and immunity in patients with hypercholesterolemia and type 2 diabetes, Universiteit 
Maastricht, 3 oktober 2007.
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Signalen
Exploration of possible correlates 
of nutrition awareness and the 
relationship with nutrition-re-
lated behaviours: results of a 
consumer study
Public Health Nutr 2007;15:1-8
van Dillen SM, Hiddink GJ, 
Koelen MA, de Graaf C, van 
Woerkum CM
Wageningen Universiteit

Sodium and potassium intake 
and risk of cardiovascular events 
and all-cause mortality: the Rot-
terdam Study
Eur J Epidemiol 2007;22:763-70
Geleijnse JM, Witteman JC, 
Stijnen T, Kloos MW, Hofman A, 
Grobbee DE
Wageningen Universiteit

The effect of leisure-time physi-
cal activity on the presence of 
metabolic syndrome in patients 
with manifest arterial disease, 
the SMART study
Am Heart J. 2007;154:1146-52
Brouwer BG, Visseren FL, van 
der Graaf Y
Julius Centrum Utrecht

Dietary fat and risk of colon and 
rectal cancer with aberrant MLH1 
expression, APC or KRAS genes
Int J Cancer 2007;122:620-629 
Weijenberg MP, Lüchtenborg M, 
de Goeij AF, Brink M, van Muijen 
GN, de Bruïne AP, Goldbohm 
RA, van den Brandt PA
Universiteit Maastricht 

A prospective study of dietary 
acrylamide intake and the risk of 
endometrial, ovarian, and breast 
cancer
Cancer Epidemiol Biomarkers 
Prev 2007;16:2304-13
Hogervorst JG, Schouten LJ, 
Konings EJ, Goldbohm RA, van 
den Brandt PA
Universiteit Maastricht
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Salmonella-aantallen op kipfilet en 
het effect op het risico voor de consument

De bacterie Salmonella veroorzaakt in 
Nederland naar schatting jaarlijks 35.000 
voedselinfecties. Door het vergelijken van sal-
monella-typen die zijn gevonden bij mensen 
en bij (producten van) dieren, is bekend dat 
salmonella op kip(producten) een belang-
rijke bron van deze infecties vormt (circa 15 
procent)*. 
Bij onderzoek van kipproducten wordt vrijwel 
altijd gekeken naar aan- of afwezigheid van 
salmonella, maar niet naar de aantallen 
salmonella op besmette kipproducten. Dit 
werd wel gedaan in een onderzoek van Wage-
ningen Universiteit in de periode oktober tot 
en met december 2005. Bij supermarkten en 
slagers werden 220 kipfilets verzameld, waar-
van 8,6 procent positief was voor salmonella. 
(Detectielimiet MPN-methode: 10 salmonel-
la/filet. De positieve filets bevatten aantallen 
tussen de 1 en 3.81 log10 salmonella/filet.) 
De experimentele resultaten werden gebruikt 
in een wiskundig model dat de relatie tus-
sen besmettingsniveau in de winkel en 
ziekte van de consument beschrijft. Met het 
model wordt bekeken: groei voor bereiding, 
kruisbesmetting van filet naar salade via een 
besmette snijplank en mogelijke ziekte van 
de consument na het consumeren van een 
besmette salade. Uit de modelresultaten 
bleek dat het lage percentage filets met hoge 
aantallen salmonella (0,8 procent van alle 
filets) ruim tweederde van de voorspelde 
ziektes veroorzaakte. 

Dit onderzoek toont aan dat voor het gezond-
heidsrisico niet alleen het percentage salmo-
nella besmette filets van belang is, maar ook 
het aantal salmonella op deze filets. In experi-
mentele metingen is het echter moeilijk filets 
met hoge aantallen te vinden, omdat deze 
niet vaak voorkomen. Wiskundige model-
lering van het salmonella verloop in de toele-
verende keten kan inzicht geven in factoren 
die verantwoordelijk zijn voor filets met hoge 
aantallen salmonella en in mogelijke manie-
ren om het risico te verlagen. Aangezien de 
metingen aan filets wezen op significante ver-
schillen tussen toeleveranciers, lijkt verlaging 
van salmonella besmetting mogelijk binnen 
bestaande industriepraktijken.

Straver JM, Janssen AFW, Linnemann AR, et al. Number 
of Salmonella on chicken breast filet at retail level and its 
implications for public health risk. J of Food Protection, 
2007;70(9):2045-2055. 

* Voor meer achtergrondinformatie over 
(voedselinfecties door) Salmonella wordt 
verwezen naar het recent verschenen rap-
port:  RIVM (2007). Zoonoses and Zoonotic 
Agents in Humans, Food, Animals and Feed 
in the Netherlands 2003-2006. Editors: S. 
Valkenburgh, R. van Oosterom, et al. Beschik-
baar op: 
http://www.vwa.nl/cdlpub/servlet/
CDLServlet?p_file_id=23024.
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