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Vetzuurstatus bij mucoviscidosepatiënten

Mucoviscidose, ofwel cystic fibrose is een aangeboren aandoening 
die problemen geeft in meerdere organen. De oorzaak is een defect 
in het Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator-trans-
portereiwit  (CFTR), wat het transport van het chloor-ion door de 
celmembraan heen verzekert. Afhankelijk van het type mutatie op 
het CFTR-gen is de aandoening verschillend in zijn expressie. Er zijn 
verschillende vormen van mucoviscidose.
Eén van de gevolgen van mucoviscidose, waarmee meer dan 90 pro-
cent van de patiënten kampt, is pancreasinsufficiëntie. Dit maakt de 
patiënten, ondanks de oraal toegediende pancreasenzymen, gevoe-
liger voor voedingstekorten en onvolledige opname van ingenomen 
vetten. Stephanie van Biervliet onderzocht voor haar promotie onder 
andere de vetzuurstatus en de gevolgen van een tekort aan vetzuren 
bij deze patiënten.
Bepaalde vetzuren beïnvloeden rechtstreeks de functie van mem-
braaneiwitten. Daarnaast worden uit de meervoudig onverzadigde 
vetzuren eicosanoïden gemaakt, die een essentiële rol spelen in het 
starten (afkomstig van arachidonzuur) en stoppen (afkomstig van 
docosahexaeenzuur en eicosapentaeenzuur) van ontstekingsproces-
sen. Indien het evenwicht tussen de 2 grote vetzuurfamilies (omega 6 
en omega 3) verstoord wordt, wordt het ontstekingsproces verstoord. 
De overconsumptie van omega-6-vetzuren, ontstaan naar aanleiding 
van de vaststellingen dat het totaalcholesterolgehalte kon dalen door 
meer inname van linolzuur, heeft sinds de jaren zestig een (relatief) 

tekort aan omega-3-vetzuren in de bevolking doen ontstaan.
Bij mucoviscidosepatiënten is al lang bekend dat er een disbalans 
bestaat ten nadele van de omega-3-vetzuren en vooral van zijn me-
taboliet docosahexaneoicacid (DHA). Meerdere factoren kunnen dit 
bij mucoviscidose uitlokken. Door de pancreasinsufficiëntie neemt 
men vetzuren minder goed op en bij ondervoeding worden meer vet-
zuren gebruikt voor energieproductie. Door tekorten in de verdediging 
tegen oxidatie (vitamine E, zink) zullen die essentiële meervoudig 
onverzadigde vetten makkelijker oxideren. Verder werd er vastgesteld 
dat fosfolipase-A2, het enzym verantwoordelijk voor het vrijmaken van 
vetzuren uit membranen (de eerste stap in de productie van eico-
sanoïden), overactief is bij mucoviscidosepatiënten.
In dit promotieonderzoek werd aangetoond dat patiënten die een 
ernstiger genmutatie hebben of mucoviscidoseleverlijden, de meest 
uitgesproken vetzuurtekorten vertonen. Orale supplementen van 
DHA veroorzaakten een duidelijke stijging in de serumconcentratie 
van zowel DHA als eicosapentenoic acid (EPA; de visvetten) en daling 
van arachidonzuur. Het ontstane vetzuurprofiel is minder pro-inflam-
matoir.
In deze lange termijn-, dubbelblinde studie waren echter de klinische 
verschillen niet uitgesproken genoeg om de conclusies te trekken die 
de gunstige effecten van deze aanpak bij de mucoviscidosestudies 
bij muizen, konden bevestigen. Een numerieke uitbreiding van deze 
studie zal hiervoor noodzakelijk zijn.

Zinkstatus 
Behale de relaties tussen muscoviscidose en vetzuurstatus, onder-
zocht Biervliet de rol van zink. Zink is een belangrijk spoorelement 
waarvan ons lichaam, na ijzer, het meest bevat. De functies van zink 
kunnen onderverdeeld worden in katalytische, structurele en re-
gelende functies. Meer dan 3 procent van de menselijke genen worden 
geregeld met behulp van ‘zinkvingermotieven’. De symptomen van 
zinktekort zijn vaag en algemeen. Omdat zeer veel celfuncties door 
zinktekort aangetast zullen worden, zal een tekort zich uiten als 
bijvoorbeeld anorexie, immuunfunctiestoornissen, groeivertraging 
en huiduitslag. In onze streek (West-Vlaanderen) hebben gezonde 
kinderen een beduidend lagere serumzinkconcentratie dan wat gerap-
porteerd wordt in andere landen. 
Voor het onderzoek werd de zinkstatus van kinderen met muco-
viscidose vergeleken met de locale gezonde kinderen en met litera-
tuurgegevens. De vergelijking toonde aan dat 40 % van de kinderen 
bij diagnose en 12,5 % na het eerste jaar van de behandeling een 
serumzinkconcentratie hadden die lager was dan de ondergrens in 
de literatuur. Bij oudere patiënten viel nog 16,5 % buiten de literatuur-
referenties.
Intestinaal alkalisch fosfatase is een darmenzym dat instaat voor de 
bescherming van de darm tegen bacteriële invasie. Het heeft zink 
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effectiviteit van advies-op-maat in voedingsvoorlichting

De consumptie van verzadigd 
vet is een belangrijke risicofactor 
voor het ontwikkelen van hart- en 
vaatziekten. Omdat de meer-
derheid van de bevolking teveel 
verzadigd vet eet, is het van 
belang dat de gezondheidsbevor-
derende strategieën die ingezet 
worden om dit risicogedrag aan 

te pakken, een groot bereik heb-
ben. Advies-op-maat interventies 
worden erkend als veelbelovend 
vanwege hun effectiviteit en po-
tentieel hoge bereik via bijvoor-
beeld interactieve media.
In het proefschrift van Wille-
mieke Kroeze wordt eerst een 
systematisch review gepresen-
teerd naar de effectiviteit van 
advies-op-maat ter bevorder-
ing van gezonde voeding en 
bewegen. De resultaten laten 
zien dat gemiddeld 75 procent 
van de studies significant betere 
effecten vonden voor advies-op-
maat methoden, vooral voor het 
verbeteren van de vetinname. 
Echter, de resultaten van deze 
studies waren gebaseerd op 
zelfgerapporteerd gedrag. Vragen 
naar waarom het beter werkt en 
hoe bleven onbeantwoord. Het 
vervolg van het proefschrift pre-
senteert studies naar de noodza-
kelijke feedback elementen voor 

een advies-op-maat en naar de 
vergelijkbaarheid van een inter-
actief en een schriftelijk advies-
op-maat wat betreft effectiviteit 
in verandering van verzadigd vet-
consumptie en bloedlipiden, en 
het gebruik en de waardering van 
deze twee methoden. De studies 
zijn gebaseerd op een groot 
gerandomiseerd gecontroleerd 
experiment met nametingen, 
op een en zes maanden na de 
interventie.
Een voedingsadvies-op-maat 
is het meest effectief in het 
verbeteren van de consumptie 
van verzadigd vet wanneer het 
feedback geeft op de persoon-
lijke consumptie vergeleken met 
de richtlijnen en wat anderen 
eten. Dit in combinatie met 
praktische feedback voor het 
verbeteren van de persoonlijke 
knelpunten (verminderen van 
de belangrijkste vetbronnen en 
advies voor moeilijke situaties). 

De effectiviteit van een dergelijk 
advies-op-maat, verstrekt in 
interactieve vorm, is vergelijk-
baar met een schriftelijk verstrekt 
advies-op-maat. Wat gebruik en 
waardering betreft, blijkt dat het 
schriftelijke advies-op-maat over 
het algemeen vaker werd gelezen 
en bewaard en ook als persoon-
lijk relevanter werd ervaren dan 
het interactieve advies-op-maat. 
De gevonden effecten op inname 
konden niet bevestigd worden 
met behulp van bloedlipiden en 
de grootte van de effecten was 
klein. Het is belangrijk om meer 
onderzoek te doen naar verbeter-
ing van zowel de effectiviteit van, 
als de blootstelling aan (interac-
tieve) advies-op-maat interven-
ties.

Kroeze W, Insights in the efficacy of 
computer-tailored nutrition education, 
Erasmus Universiteit Rotterdam, 4 sep-
tember 2008.

nodig om zijn functie uit te voeren. Bij zinktekort is dit enzym zeer 
gevoelig voor oxidatie. Bij mucoviscidosepatiënten werd een tekort 
aan dit darmwandenzym vastgesteld.
Dit komt vooral omdat zink niet meer absorbeerbaar is: eens gebon-
den aan onverteerd vet in het darmlumen bestaat er bij mucovisci-
dose een verhoogd risico op zinktekort. Bij mucoviscidosepatiënten 
met een lage hoeveelheid serumzink werden zinksupplementen 
toegediend. 
Na retrospectieve analyse van de evolutie van de ziekte voor en na 
zinktoediening bleek dat patiënten die zinksuppletie kregen een betere 
eetlust vertoonden, zich weerspiegelend in toename van lichaams-

gewicht. Er lijkt ook een positief effect te zijn op de longfunctie. 
Omdat het om retrospectief onderzoek ging zijn conclusies met de 
nodige omzichtigheid te nemen, er zouden ook andere interfererende 
factoren deze bevindingen kunnen vertroebelen. Om die verbeterende 
klinische evolutie verder te bevestigen is het dringend nodig dub-
belblind prospectief onderzoek te verrichten naar zinksuppletie bij 
mucoviscidosepatiënten met een vermoedelijk zinktekort.

Van Biervliet S, Zinc and Essential Fatty Acid status and supplementation in Cystic Fibro-
sis, Universiteit Gent, 16 mei 2008.
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Opposing associations of serum 
n-3 and n-6 polyunsaturated fatty 
acids with colorectal adenoma 
risk: an endoscopy-based case-
control study
Pot GK, Geelen A, van Heijnin-
gen EM, Siezen CL, van Kranen 
HJ, Kampman E.
Int J Cancer 2008;123:1974-7
Wageningen Universiteit

Animal models to study neonatal 
nutrition in humans
Puiman P, Stoll B.
Curr Opin Clin Nutr Metab Care 
2008;1:601-6
Erasmus MC Sophia Kinderzie-
kenhuis, Rotterdam

Effect of fish oil on cognitive 
performance in older subjects: a 
randomized, controlled trial
van de Rest O, Geleijnse JM, Kok 
FJ, van Staveren WA, Dullemeijer 
C, Olderikkert MG, Beekman AT, 
de Groot CP.
Neurology 2008;71:430-8
Wageningen Universiteit

An arachidonic acid-enriched diet 
does not result in more colonic 
inflammation as compared with 
fish oil- or oleic acid-enriched 
diets in mice with experimental 
colitis
Ramakers JD, Mensink RP, Ver-
stege MI, te Velde AA, Plat J.
Br J Nutr 2008;100:347-54
Universiteit Maastricht

The role of colonic metabolism 
in lactose intolerance
He T, Venema K, Priebe MG, Wel-
ling GW, Brummer RJ, Vonk RJ.
Eur J Clin Invest 2008;38:541-7
Top Instituut Food and Nutrition 
Wageningen

Specifieke oligosachariden versterken 
immuunsysteem 

De incidentie van allergieën is de laatste 
decennia sterk toegenomen in de westerse 
wereld. Borstvoeding draagt bij aan een 
goede ontwikkeling van het immuunsysteem 
en helpt infecties en allergieën voorkomen. 
Belangrijke ingrediënten van moedermelk 
zijn oligosachariden: korte, niet-verteerbare 
suikermoleculen die een positieve invloed 
hebben op de darmbacteriën in zuigelingen. 
Paul Vos heeft van een specifieke combinatie 
van oligosachariden (90 procent korteke-
ten-galacto-oligosachariden en 10 procent 
langeketen-fructo-oligosachariden; IMMU-
NOFORTIS) onderzocht wat de effecten zijn 
op het immuunsysteem. Van deze combi-
natie is eerder aangetoond dat het gunstige 
effecten op de darmbacteriën van zuigelingen 
heeft.
Vos, werkzaam bij Danone Research – Centre 
for Specialised Nutrition te Wageningen, 
beschrijft in zijn proefschrift voedingsin-
terventies met oligosachariden in verschil-
lende immunologische muismodellen. Hij 
constateerde dat het specifieke oligosacha-
ridenmengsel de cellulaire respons op een 
influenzavaccinatie verhoogde, terwijl andere 

prebiotische oligosachariden geen effect had-
den. Naast onderzoek naar de relatie tussen 
darmbacteriën en het immuunmodulerende 
effect, heeft hij aanvullende dierstudies 
uitgevoerd om te onderzoeken of het speci-
fieke oligosacharidenmengsel allergieën en 
infecties zou kunnen remmen. In een model 
voor allergische astma is aangetoond dat dit 
mengsel luchtweginflammatie en hyperreac-
tiviteit verminderde. Dit duidt, samen met 
een trend van verlaagde allergeenspecifieke 
IgE antilichamen, op een verminderde ernst 
van de allergie. In muizen die geïnfecteerd 
waren met het cytomegalovirus, was de 
vroege virusreplicatie geremd als zij het oli-
gosacharidenmengsel, uitgebreid met zure, 
van pectine afgeleide, oligosachariden in de 
voeding ontvingen.
Deze preklinische resultaten suggereren dat 
de specifieke combinatie van oligosachariden 
niet alleen de darmbacteriën van zuigelin-
gen, maar ook het immuunsysteem positief 
kan beïnvloeden. Inmiddels laten de eerste 
klinische studies zien dat flesvoeding met 
dit prebiotische mengsel het immuunsys-
teem van zuigelingen kan versterken, door 
atopie- en infectiegerelateerde symptomen 
te verminderen tijdens en na de interven-
tieperiode, zelfs tot een leeftijd van 2 jaar. De 
preklinische studies in dit proefschrift dragen 
bij aan een beter begrip van de invloed van 
oligosachariden op het immuunsysteem en 
het onderliggende werkingsmechanisme.

Vos AP, Preclinical studies on the immune-modulatory ef-
fect of dietary oligosaccharides, 29 mei 2008, Universiteit 
Maastricht.
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