
32 VOEDING NU | OKTOBER 2005 | NUMMER 10

Onderzoek

Factoren die alcoholgebruik jongeren beïnvloeden

Bij jongeren vindt het merendeel van
de alcoholconsumptie plaats in een
sociale setting met bekenden. Veel fac-
toren hebben invloed op de hoeveel-
heid die ze dan drinken. Een van
deze factoren is de verwachting die
jongeren hebben van het effect van de

alcohol. Bot et al onderzochten de
verwachtingen van alcoholgebruik in
groepen jongvolwassenen in een
natuurgetrouwe setting. Het onder-
zoek vond plaats in een nagebouwde
bar in het laboratorium, waar men ad
libitum kon drinken. Uit dit onder-

zoek kwam naar voren dat positieve
verwachtingen (alcohol maakt me
vrolijk en gezellig) en verwachtingen
over de effecten van alcohol op
opwinding (alcohol maakt me ener-
giek) waren gerelateerd aan de hoe-
veelheid die men dronk. Negatieve
verwachtingen en verwachtingen over
een rustgevend effect van alcohol
waren niet gerelateerd aan het drink-
gedrag. Een belangrijk aspect van dit
onderzoek is dat het is uitgevoerd in
een natuurgetrouwe setting. Het
meeste onderzoek naar de factoren
die van invloed zijn op het drinkge-
drag betreft observationeel en experi-
menteel onderzoek.

Bot SM, Engels RCME and Knibbe
RA. The effects of alcohol expectancies
on drinking behaviour in peer groups:
observations in a naturalistic setting.
Addiction 2005;100: 1270-1279.

Andere behandelingen van frites
In het proefschrift Process innovation
and quality aspects of French fries gaat
onderzoeker Wil van Loon (Wage-
ningen Universiteit, 24 juni 2005) in
op een paar belangrijke kwesties voor
de praktijk van het klaarmaken van
frites. Bijvoorbeeld de vraag: Kan in
de productie van voorgebakken frites
het frituren worden vervangen door
een hittebehandeling zonder olie?
Het scheelt geld, energie en voe-
dingswaarde. De promovendus had
als alternatief een oververhitte-
stoombehandeling. In zekere zin lukt
dit wel, maar de frites zien er niet
meer goed uit door de vorming van
een vel in plaats van een korst. Bij het
afbakken wordt dit vel onsmakelijk.

Belangrijk voor de voedselveiligheid
is de vraag hoe het acrylamidegehalte
kan worden verlaagd. Chemisch
gezien is de situatie gecompliceerd.
Het was al bekend dat acrylamide
wordt gevormd in maillardreacties.

Nu blijkt echter dat acrylamide daar-
in geen eindproduct is, maar een tus-
senproduct. Niettemin heeft langer
frituren geen zin. Door de grondstof
en het proces goed te beheersen,
blijkt dat het gehalte onder een
acceptabel niveau van 100 micro-
gram per kg frites kan blijven. De
aardappelen moeten een laag gehalte
in reducerende suikers hebben en het
afbakken is optimaal bij een tempe-
ratuur tussen 170 en 175°C. De kleur
van de frites blijkt een redelijke indi-
catie te zijn voor het acrylamidege-
halte. Men zou een enzym kunnen
toepassen om de vorming van acryl-
amide geheel te blokkeren, maar of
de frites na een dergelijke behande-
ling nog aantrekkelijk zijn? Daar is
de promovendus niet aan toegeko-
men.
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Afweer met glutamine tegen infecties 

Letselschade bij traumapatiënten resulteert in
een verhoogd verbruik van glutamine. Glu-
tamine is de belangrijkste energiebron voor cel-
len van het immuunsysteem, en heeft daarnaast
een aantal andere belangrijke biologische func-
ties. Het is een essentieel onderdeel van glutat-
hion en taurine, belangrijke antioxidanten. Ook
kan het worden omgezet in arginine. Uit argini-
ne kan weer stikstofmonoxide (NO) worden
gevormd, een belangrijke bloedvatverwijder en
daarom van belang voor een goede bloedtoe-
voer.

Als gevolg van de stressrespons blijken bij
traumapatiënten de glutaminespiegels in bloed
lager dan bij gezonde vrijwilligers en is de zoge-
noemde celgemedieerde immuunrespons lager.

Het gaat hier bijvoorbeeld om de mate van
expressie van antigenen (HLA-DR). In geïsoleer-
de immuuncellen van deze patiënten blijkt de
antigeenstimulatie (DHA) verstoord als ze wor-
den vergeleken met gezonde vrijwilligers. De
humorale immuunrespons lijkt niet te worden
verstoord bij ernstig trauma. Een glutaminever-
rijkte voeding blijkt deze effecten te kunnen
voorkomen en heeft een gunstig effect op de
infectieuze complicaties bij traumapatiënten. In
het proefschrift Endogenous glutamine and gluta-
mine-enriched nutrition in surgery. Implications
from immune responses and interorgan amino
acid relations van Petra Boelens, (Vrije
Universiteit, 22 juni 2005) wordt een aantal stu-
dies beschreven over de kinetiek van toegediend
glutamine, en de omzetting in respectievelijk
citrulline en arginine. De glutamine en citrulline
plasmarespons werden vergeleken bij een groep
preoperative patiënten na parenterale of enterale
toediening van respectievelijk het glutamine-
dipeptide én het L-alanyl-L-glutaminedipeptide.
Toedieningsvorm en -route blijken van invloed
op de plasmarespons.

Met behulp van stabiele isotopen werd vervol-
gens in een muismodel de novoproductie geme-
ten van citrulline en arginine na glutaminetoe-
diening, en werd het transport tussen organen
in kaart gebracht. Geconcludeerd wordt dat
circa 25 procent van het aangeboden glutamine
door de nier wordt gebruikt voor argininepro-
ductie. Bovendien blijkt citrullineproductie in
de darm uit glutamine een belangrijke tussen-
stap in deze metabole route.

Effect prenatale blootstelling aan honger op sterfte
In Nederland kennen we de hongerwinter tij-
dens de Tweede Wereldoorlog waarin er gedu-
rende een periode van vijf maanden in delen
van ons land een tekort aan voedsel was. Het
daaraan gekoppelde cohortonderzoek biedt een
unieke gelegenheid om de effecten op de lange
termijn op de gezondheid van een hongerperio-
de tijdens verschillende perioden van de zwan-
gerschap te bestuderen. Eerdere analyses bij deze
groep gaven het volgende beeld: een verhoogde
kindersterfte, meer obesitas op volwassen leef-
tijd, een meer atherogeen vetprofiel, drie keer
zoveel coronaire hartziekten en meer type II dia-
betes bij diegenen waarvan de hongerperiode in

het laatste deel van de zwangerschap viel. De
verwachting van de onderzoekers was dat deze
verhoogde prevalentie voor coronaire hartziek-
ten in combinatie met de gevonden risicofacto-
ren zou resulteren in een hogere sterfte op vol-
wassen leeftijd. Dit blijkt nu op een leeftijd van
57 jaar (nog) niet het geval te zijn. Als mogelijke
verklaring wordt de relatief jonge leeftijd van
het cohort genoemd. Wordt vervolgd.

Painter RC, Roseboo TJ, Bossuyt PMM, Osmond
C, Barker DJP, Bleker OP. Adult mortalty at age
57 after prenatal exposure to the Dutch famine.
Eur J Epid. 2005;20:673-676
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Zwarte Pieten
Terwijl in Den Haag de terrassen nog vol zaten met ambte-

naren, toeristen en Hagenaars die nog even wilden genie-

ten van het fantastische septemberweer, grijnsden in de

supermarkt de stellingen met sinterklaassnoep je al weer

tegemoet. Taaitaai, speculaas, kruid- en pepernoten; de

hele mikmak. Nou ben ik dol op het sinterklaasfeest en op

de bijbehorende zoetigheid. Een zak met kleutertaai of van

die lekkere harde pepernootbrokken: mmm, heerlijk. Maar

kom op, toch niet al in september? Dat is zoiets als het

luisteren naar White Christmas op weg naar het strand of

paaseieren eten met Kerstmis.

Bovendien: was er niet net een convenant overgewicht

getekend? Ik dacht dat alle partijen met elkaar hadden

afgesproken om hun verantwoordelijkheid te nemen in de

strijd tegen overgewicht? 

Ik vraag me af hoe deze pogingen

om consumenten drie maanden voor

het eigenlijke sinterklaasfeest te verlei-

den tot het kopen van snoepgoed

daarmee te rijmen zijn. ‘De consu-

ment wil het’, zo heet het dan. Ik

geloof er persoonlijk helemaal niks

van. Alsof er echt mensen zijn die

begin september aan de bedrijfsleider

van de supermarkt gaan vragen waar de chocoladeletters

blijven. Natuurlijk, als ze er eenmaal liggen worden ze wel

verkocht. Maar dat geldt voor al het snoepgoed, zeker als

dat zo lekker strategisch vlak bij de kassa’s ligt. En ja, de

consument heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid,

maar dat vind ik te gemakkelijk.

Fabrikanten en supermarkten hebben beloofd maatrege-

len te nemen om het groeiende probleem van overgewicht

onder de Nederlandse bevolking terug te dringen. En dan

lijkt me een beetje terughoudendheid met het aanbieden

van snoepgoed wel op zijn plaats. Als er in de winkel geen

pepernoten liggen, worden ze ook niet verkocht. En geen

mens die ze mist zolang de Sint en zijn Pieten nog lekker

in de Spaanse zon zitten.

  ,  
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Overgewicht in de grote steden
De prevalentie van overgewicht en
obesitas bij kinderen in Nederland
neemt zodanige vormen aan dat er
snel effectieve preventiestrategieën
voor kinderen moeten komen. Dat
concluderen Frederiks et al in hun
onderzoek naar de prevalentie van
overgewicht en obesitas bij verschil-
lende groepen kinderen in Nederland.
Zij onderzochten kinderen van
Turkse, Marokkaanse en Nederlandse
origine in de grote steden en vergele-
ken de resultaten daarvan met die van
Nederlandse kinderen buiten de grote
steden.

De gemiddelde prevalentie van over-
gewicht (inclusief obesitas) was voor
Turkse jongens en meisjes 23,4% en
30,2%, voor Marokkanen 15,8% en
24,5%, voor Nederlanders in de grote

steden 12,6% en 16,5% en voor
Nederlanders buiten de grote steden
8,7% en 11,3%. Voor alle leeftijds-
groepen geldt dat bij de Turkse kinde-
ren het vaakst overgewicht voorkomt,
gevolgd door de Marokkanen en de
Nederlanders in de grote steden.

Opvallend is dat in de leeftijdsgroep
van 4-7 jaar een piek optreedt in de
prevalentie van overgewicht. Deze
piek wijst erop dat in de komende
jaren bij oudere kinderen vaker over-
gewicht zou kunnen voorkomen.

Fredriks AM, van Buuren S, Hira 
Sing RA et al: Alarming prevalences of
overweight and obesity for children of
Turkish, Moroccan and Dutch origin in
The Netherlands according to interna-
tional standards. Acta Paediatrica,
2005;94:496-498.

Gewichtsvermindering en -behoud
Gedragsbehandeling blijft de belang-
rijkste strategie in de preventie en
behandeling van obesitas. Succesvolle
gewichtsbeheersing op lange termijn
vereist een verandering in leefstijl.

Dit concludeert Manuela Lejeune in
haar proefschrift Targets for body
weight management: behavioral and
metabolic factors (Universiteit
Maastricht, 23 juni 2005).

Het onderzoek in het eerste deel van
het proefschrift toont aan dat een ver-
andering van eetgedrag meer bij-
draagt aan gewichtsbeheersing dan
een verhoogde lichamelijke activiteit.

Het tweede deel beschrijft onder-
zoek naar het effect van enkele sup-
plementen en van het eiwitgehalte
van de voeding op gewichtsverminde-
ring en gewichtsbehoud. Zo is onder-
zoek gedaan naar de langetermijnef-
fecten van een farmacologische
behandeling met PEG-OB proteïne
(een variant van het hormoon leptine,
dat een negatief effect heeft op de eet-
lust). Hieruit bleek dat PEG-OB wel
leidde tot een groter gewichtsverlies,
maar dat het geen invloed had op het

gewichtsbehoud nadien. Ook is
onderzoek gedaan naar de effecten
van capsaïcine (effect op de vetoxida-
tie) en groene thee (thermogeen
effect). Hieruit bleek dat deze stoffen
wel enig gunstig effect resulteerden op
de korte termijn, maar niet meer op
de lange termijn. Alle drie de onder-
zochte stoffen hebben op korte ter-
mijn een effect, maar voor de lange
termijn is kennelijk meer nodig. Een
aspect hiervoor zou het eiwitgehalte
van de voeding kunnen zijn.

In dit proefschrift werd met een lan-
getermijnstudie het gunstige effect
van een verhoogde eiwitinname aan-
getoond. Het ging hierbij om een voe-
ding met 18 energieprocent eiwit ver-
sus een voeding met 15 energiepro-
cent eiwit. Beide voedingen werden
gedurende 6-12 maanden na een
gewichtsverlies van 7,5 procent
gebruikt. Het gunstige effect van de
voeding met het hogere eiwitgehalte
op het gewichtsbehoud was afhanke-
lijk van verschillende factoren, zoals
een verbeterde lichaamssamenstelling
en een grotere verzadiging.


