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Onderzoek

Ondervoeding snel opsporen

Gemakkelijk, kort, valide en reprodu-
ceerbaar: onderzoekers aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam ontwik-
kelden SNAQ©, de short nutritional
assessment questionnaire, om in het
ziekenhuis vroegtijdig ondervoeding
op te sporen. Deze kost minder dan
vijf minuten tijd van de verpleging, er
is geen rekenwerk voor nodig en
levert op basis van de score een
behandelplan.

Patiënten op de afdelingen interne
en chirurgie/oncologie (n=291) wer-
den gescreend op ondervoeding op

basis van gewichtsverlies en body
mass index: ‘matig ondervoed’ bij 5-
10% gewichtsverlies in de afgelopen
zes maanden en BMI>18,5 (6% van
de patiënten); ‘ernstig ondervoed’ bij
>10% gewichtsverlies in de afgelopen
zes maanden of >5% in de afgelopen
maand of BMI<18,5 (26% van de
patiënten). Ook werden 26 vragen
gesteld over problemen met eten en
drinken, ontlasting, conditie en pijn.
Vervolgens werd met statistische tech-
nieken nagegaan welke set vragen de
voedingstoestand het best voorspelde.
Het resultaat was een set van drie vra-
gen met bijbehorende puntenscore
(tabel).

De validiteit en reproduceerbaarheid
werd getest in een andere, maar verge-
lijkbare groep
patiënten
(n=297). Van de
patiënten met een
score van 3 of
meer (‘ernstig
ondervoed’),
bleek 38% vol-
gens de criteria
gewichtsverlies en

BMI niet ernstig ondervoed te zijn.
Maar bij 89% vond een diëtist de ver-
wijzing die gebeurde op grond van
deze score zeer nodig. Bij een score
van 2 of hoger kregen de patiënten
energie- en eiwitverrijkte voeding en
extra tussendoortjes. Van de ernstig
ondervoede patiënten (n=78)  kreeg
24% niet score 3, maar een deel (6
van de 19) kreeg nog wel score 2, en
dus de extra voeding.

Kruizenga HM, Seidell JC, de Vet
HCW, Wierdsma NJ, van Bokhorst-de
van der Schueren MAE. Development
and validation of a hospital screening
tool for malnutrition: the short nutri-
tional assessment questionnaire
(SNAQ©). Clin Nutr 2005;24:75-82.

Groenten, genen en het risico op kanker
Een verhoogde inname van groenten
leidt tot een afname van de expressie
van genen die celgroei stimuleren en
pro-carcinogenen activeren, en tot een
toename van de expressie van genen
die betrokken zijn bij het stoppen van
celgroei. Een verlaagde inname van
groenten heeft juist tegenovergestelde
effecten. Dit concludeert Simone van
Breda in haar proefschrift Vegetable
induced gene expression changes in
anticarcinogenic pathways in human
and mouse tissues (Universiteit
Maastricht, 22 december 2004).

Om de genen te identificeren die in
vivo worden gemoduleerd in dikke-
darmweefsel door de inname van
groente, namen proefpersonen twee
weken lang circa 300 g groente (ver-

dubbeling van de inname) of 75 g
(halvering) per dag, waarna met een
microarray-analyse darmweefsel werd
onderzocht op de expressie van 597
genen die betrokken zijn bij processen
die relevant zijn voor de carcinogene-
se. Van deze genen werden er 52
gemoduleerd door de groente. Van 20
hiervan is aannemelijk dat ze een rol
spelen bij het proces van dikkedarm-
kanker. Bijna alle genexpressieveran-
deringen hebben een zodanig effect
op cellulaire processen dat ze een
afname van het risico op dikkedarm-
kanker door een hoge inname van
groenten en een toename van dat risi-
co door een lage inname van groenten
verklaren. Groente lijkt in patiënten
genen te beïnvloeden die betrokken

zijn bij de latere stadia van
het ontstaan van dikke-
darmkanker, terwijl in
gezonde proefpersonen
genen worden gemoduleerd
die een rol spelen in de ini-
tiatiefase.

Om de bevindingen van
deze studie in mensen te bevestigen
en mechanismen verder op te helde-
ren, zijn muizenstudies uitgevoerd
met dezelfde aanpak en technieken.
Hierbij viel op dat de dosis groente
die nodig is om genen zodanig te
moduleren dat het kankerrisico
erdoor vermindert, relatief hoog is.
Dit ondersteunt de aanbeveling dat
mensen veel groente moeten eten om
het risico op kanker te verlagen.

Vraag Punten*

Bent u onbedoeld afgevallen?

Meer dan 6 kg in de afgelopen zes maanden. 3

Meer dan 3 kg in de aflopen maand. 2

Had u de afgelopen maand een verminderde eetlust? 1

Heeft u afgelopen maand drinkvoeding of sondevoeding 

gebruikt? 1

‘Ondervoed’ bij een totaal van 2 punten, ‘ernstig ondervoed’ bij 3 of meer. 
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Effecten van voeding rijk en arm aan koolhydraten
De selectie van vetzuren als primaire energie-
bron vormt een van de eerste stappen in de
pathogenese van diabetes mellitus type 2. Tot
deze hypothese komt Peter Bisschop in zijn
proefschrift We become what we eat: an integrati-
ve study on the metabolic effects of dietary carbo-
hydrate and fat (Universiteit van Amsterdam, 15
december 2004). Hierin beschrijft hij de effecten
van verschillende hoeveelheden vet en koolhy-
draat in de voeding, bij constante hoeveelheid
energie en eiwit, op het metabolisme van gluco-
se, vet en eiwit bij gezonde mensen en patiënten
met diabetes type 2.

De nuchtere glucoseproductie is de som van
gluconeogenese en glycogenolyse. Hoogkool-
hydraatdiëten verhogen deze glucoseproductie
door een verhoging van de glycogenolyse.
Koolhydraatarme diëten met een hoog vetgehal-
te verhogen in gezonde mensen juist de gluco-
neogenese, maar het effect is te gering om een
daling van de glycogenolyse te compenseren. In
patiënten met diabetes type 2 is de gluconeoge-
nese ongevoelig voor veranderingen in de kool-
hydraat- en vetinname.

Een laagkoolhydraatdieet vermindert bij
gezonde mensen de remmende werking van
insuline op de glucoseproductie. Dit wordt niet
gevonden bij patiënten met diabetes. De stimu-
lerende werking van insuline op de opname van
glucose door spier- en vetweefsel wordt niet
beïnvloed door de samenstelling van het dieet,
niet bij gezonde mensen en ook niet bij patiën-
ten met diabetes.

De hormonale respons op een laagkoolhy-
draatvoeding vertoont een aantal verschillen
met de respons op vasten. In tegenstelling tot
vasten, leidt een laagkoolhydraatvoeding ook tot
een toename van stikstofverlies. Het leidt tevens
tot het vrijkomen van vetzuren uit het vetweef-
sel en verhoogt de oxidatie van vetzuren in de
nuchtere toestand.

Als conclusie oppert de onderzoeker dat diabe-
tes type 2 een extreme fysiologische aanpassing
is aan een permanente aanvoer van vetzuren uit
het vetweefsel. Hoogvet-laagkoolhydraatvoeding
kan dan waarschijnlijk bijdragen aan een betere
glucoseregulering en zal eerder hypertriglyceri-
demie voorkomen dan veroorzaken.

Koffie tegen diabetes?

Het drinken van koffie vermindert het risico op
een verlaagde glucosetolerantie. Het beïnvloedt
meer het ‘post-load’ glucosemetabolisme dan
het glucosemetabolisme in nuchtere toestand.

Onderzoekers van de Vrije Universiteit
Amsterdam analyseerden gegevens van de
Hoorn Studie (mannen en vrouwen van 50 tot
74 jaar) op verbanden tussen het gebruik van
koffie en de resultaten van twee orale glucoseto-
lerantietesten, die met tussentijd van gemiddeld
6,4 jaar waren afgenomen. Bij de eerste test hing
het gebruik van vijf of meer koppen koffie per

dag samen met een lagere nuchtere insulinecon-
centratie en een lagere twee-uur-glucoseconcen-
tratie, maar niet met een lagere nuchtere gluco-
seconcentratie. Uit de resultaten van de twee tes-
ten bleek dat het risico om een verlaagde gluco-
setolerantie te krijgen, afnam met het aantal
koppen koffie dat men per dag dronk: bijna 40%
lager bij drie tot vier koppen in plaats van twee
koppen of minder, bijna 55% lager bij vijf tot
zes koppen en meer dan 65% lager bij meer dan
zeven koppen. Ook het risico op diabetes type 2
leek lager bij een hoge koffieconsumptie, maar
dit verband was veel minder sterk. Er werd geen
verband gevonden met het risico op een te hoge
nuchtere glucosewaarde. De onderzoekers vin-
den het nog prematuur om koffiegebruik te
bepleiten als middel om het risico op diabetes
type 2 te verkleinen, maar willen wel meer
onderzoek.

Van Dam RM, Dekker JM, Nijpels G, Stehouwer
CDA, Bouter LM, Heine RJ. Coffee consumption
and incidence of impaired fasting glucose, impai-
red glucose tolerance, and type 2 diabetes: the
Hoorn Study. Diabetologia 2004;47:2152-2159.
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Tussendoortjes nog
verantwoord? 

Wat een discussie over de kwaliteit van de tussendoortjes!

Aanleiding hiervoor is dat het Voedingscentrum, sinds de

introductie van de Schijf van Vijf, niet meer spreekt over

‘voorkeurs-tussendoortjes’, want dit leidt bij de consument

tot misverstanden. En dat is het laatste waar we in de voor-

lichting op zitten te wachten.

De WHO riep het al: bij voedselkeuze gericht op het

handhaven van een gezond gewicht gaat het om voedings-

stoffendichtheid versus energiedichtheid. De groepen

zogeheten basisvoedingsmiddelen hebben een hoge voe-

dingsstoffendichtheid en zijn primair van belang voor de

voorziening met essentiële voedingsstoffen. Ter preventie

van chronische ziekten spelen bij de keuze binnen de groe-

pen basisvoedingsmiddelen vervolgens energie, verzadigd

vet en vezel een rol. Bij de overige productgroepen (bij-

voorbeeld snacks en andere tussendoortjes) ligt dit juist

omgekeerd. Zij hebben een lage voe-

dingsstoffendichtheid en een hoge

energiedichtheid. Daarom is bij deze

producten de energie het uitgangs-

punt voor de keuze. Vervolgens kan

hierbij ook worden gelet op verzadigd

vet en vezels. Want natuurlijk zijn er

kwalitatieve verschillen.

De aanbevolen hoeveelheden basis-

voedingsmiddelen voorzien tezamen in de benodigde

microvoedingsstoffen, maar niet in de energiebehoefte. Er

is nog energie ‘over’. Die kan worden gebruikt voor andere

producten, zoals tussendoortjes. Voor volwassenen gaat het

gemiddeld om zo’n 300-400 kcal per dag, die naar eigen

keuze kan worden besteed aan ‘extraatjes’.

Aan de hand van de energetische waarde per portie kan

de consument een energiebewuste keuze maken uit de

extra’s. Het Voedingscentrum helpt daarbij via informatie

op onze internetsite. Kwalitatief betere keuzes zijn daarbij

aangegeven door de producten met minder verzadigd vet

en meer vezel te merken met een sterretje. Iemand die een

tussendoortje van zo’n 90 kcal wil, kan bijvoorbeeld kiezen

tussen een grote sprits of een tussendoorbiscuit. Het ster-

retje bij de laatste geeft aan dat deze voor die 90 kcal kwa-

litatief een betere keus is.

  ,  
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Smakelijk wint vaak van gezond

Tussen overeten en een verhoogd ‘eet-
genot’ in een vroeg stadium van cog-
nitieve verwerking lijkt geen relatie te
bestaan. Tussen anorexia nervosa en
een afgenomen ‘eetgenot’ is daarente-
gen wel een relatie te vinden. Voor het
gewichtsprobleem door overeten
moet een andere verklaring worden
gezocht. De omgeving zou daar wel
eens een belangrijke rol bij kunnen
spelen. Aldus conclusies van Anne
Roefs in haar proefschrift The pleasure
of food in abnormal eating. A cognitive
approach (Universiteit Maastricht, 9
december 2004).

Om associaties te meten die mensen
hebben met eten in een vroeg stadi-
um van cognitieve verwerking, werd
gebruik gemaakt van zogenoemde
indirecte reactietijdmaten. Hierbij

worden verschillende woordstimuli na
elkaar aangeboden en worden reactie-
tijden gemeten. Uit het patroon van
reactietijden wordt dan afgeleid hoe
mensen voedingsmiddelen evalueren.
In deze relatief automatische associa-
ties met voeding werden geen stabiele
verschillen gevonden tussen overeters
en normale controles die erop zouden
wijzen dat overeten zou zijn gerela-
teerd aan een toegenomen ‘eetgenot’
in een vroeg stadium van cognitieve
verwerking. Wel lijken anorexia-
patiënten minder gevoelig voor de
smakelijkheid van voeding wanneer
deze wordt gemeten in een vroeg sta-
dium van cognitieve verwerking.

De omgeving speelt een belangrijke
rol bij deze relatief automatische asso-
ciaties. In een neutrale omgeving
blijkt zo’n evaluatie van voeding
vooral te zijn gebaseerd op de smake-
lijkheid ervan. Ook een aan de evalu-
atie voorafgaande manipulatie gericht
op smaak, kan daaraan bijdragen.
Volgens de onderzoeker worden we in
onze ‘giftige omgeving’ continu herin-
nerd aan de heerlijkheid van lekkere
vette voeding, terwijl aan gezondheid
gerelateerde cues minder vaak voor-
komen. Deze omgeving zou zo een
belangrijke rol kunnen spelen in de
huidige obesitasepidemie.

Voeding van invloed op mutaties in darm
Voedings- en leefstijlfactoren lijken
een rol te spelen bij het risico op dik-
kedarmkanker doordat ze het optre-
den van specifieke mutaties voorko-
men die betrokken zijn bij de ontwik-
keling ervan. Dit concludeert Brenda
Diergaarde in haar proefschrift Diet,
lifestyle, and molecular alterations that
drive colorectal carcinogenesis
(Wageningen Universiteit, 20 decem-
ber 2004).

Mutaties in het APC-gen (adenoma-
teuze polyposis coli) worden aange-
troffen in vele dikkedarmpoliepen en
carcinomen. Gegevens van patiënt-
controlestudies werden gebruikt om

associaties te onderzoeken tussen voe-
dingsfactoren en APC-mutaties in
adenomen (vroeg stadium in ontwik-
keling van dikkedarmkanker) en in
coloncarcinomen. Van een aantal voe-
dingsfactoren (vlees, vet, vis, koolhy-
draten, groente en alcohol) werden
associaties gevonden met het vóórko-
men van adenomen of carcinomen,
specifiek met of zonder APC-mutatie.
Ook voor het al dan niet aanwezig
zijn van mutaties in het MSI-gen
(microsatelliet-instabiliteit) werden
associaties gevonden met enkele voe-
dingsfactoren (rood vlees, alcohol en
fruit).


