
32 VOEDING NU | APRIL 2006 | NUMMER 4

Onderzoek

Adviezen voor zwangeren blijven actueel

Voedingsadviezen aan zwangere vrou-
wen om mogelijk besmet voedsel te
vermijden, zijn nog steeds actueel.
Van Stuyvenberg en co-auteurs
komen tot deze bevestigende conclu-

sie op basis van casuïstiek bij pasge-
boren kinderen, waarbij sprake was
van een invasieve infectie met Listeria
monocytogenes. Het blijkt dat infec-
ties hiermee nog steeds voorkomen.
In het artikel wordt de ziektegeschie-
denis van drie kinderen beschreven.

Door het Nederlandse Referentie-
laboratorium voor Bacteriële Menin-
gitis is de gemiddelde jaarlijkse,
gecorrigeerde incidentie, berekend op
1,26 gevallen per 100.000 levend
geboren kinderen. Nederlandse gege-
vens over de incidentie van Listeria-
infecties als oorzaak van intra-uterie-
ne vruchtdood, ontbreken echter.
Hieruit kan wel worden geconclu-
deerd dat infectie met Listeria in de
zwangerschap zeldzaam is.

Uit de beschreven casuïstiek blijkt
dat neonatale invasieve Listeria-infec-
ties een divers en meestal ernstig ver-
loop kennen. Zeker bij premature

pasgeborenen. De ernst is vooral
afhankelijk van de zwangerschaps-
duur bij een infectie. Een klassiek
kenmerk, hoewel niet altijd aanwezig,
is een typisch groene verkleuring van
het vruchtwater. Zo’n Listeria-infectie
heeft vaak vruchtdood, preterme
weeën, vroeg neonatale sepsis en, bij
kinderen die overleven, neurologische
afwijkingen tot gevolg.

Hoewel er niet altijd een directe oor-
zaak is aan te wijzen, wordt, gezien de
ernstige gevolgen van de infectie, uit
voorzorg  preventie als essentieel
gezien. Vrouwen moeten tijdens de
zwangerschap ongepasteuriseerde zui-
velproducten, onvoldoende verhit
vlees, te lang bewaarde vleesproducten
en ongewassen groenten vermijden.
Van Stuyvenberg M, Spanjaard  L en Bergman

KA. Neonatale infectie met Listeria monocytoge-

nes: zeldzaam, maar ernstig. Ned Tijschr.

Geneesk. 2006;150,105-107.

Het proefschrift The development,
implementation, and evaluation of an
educational programme for 12-14-
year-old students to promote healthy
eating handelt, zoals de titel al aan
geeft, over studies naar de ontwikke-
ling, implementatie en evaluatie van
het lespakket Krachtvoer (Univer-
siteit Maastricht, 16 december 2005).
Het bestaat uit acht voedingslessen
met werkbaden, ansichtkaarten, een
lunchtrommel met drie gezonde voe-
dingsmiddelen, een magazine, een
video, een website, een tasje met een
nieuwsbrief, voedingsproducten voor
thuis, smaaktesten en een docenten-
handleiding.

Het programma is in een veldexpe-
riment op haalbaarheid en effectivi-
teit getoetst, waarbij gedurende de
volledige interventieperiode ook pro-
cesgegevens zijn verzameld. Uit voor-
onderzoek kwam duidelijk naar
voren dat jongeren niet warm lopen

voor voedingsvoorlichting, maar wel
begrijpen dat daar binnen de school
aandacht aan wordt besteed. De
informatie moet niet te moeilijk zijn
en op een actieve manier kunnen
worden opgenomen. Op basis van de
gevonden persoonlijke en sociale
omgevingsfactoren, is geconstateerd
dat bij de ontwikkeling van program-
ma’s creatieve lesactiviteiten moeten
worden ingezet om positieve associa-
ties voor de diverse aspecten van
gezonde voeding te bereiken.

Krachtvoer blijkt kleine maar signi-
ficante effecten op het ‘beweerde
gedrag’ van de scholieren te hebben,
waardoor het een meerwaarde heeft
boven het gebruikelijke curriculum.
De meerwaarde valt vooral op bij de
jongeren die in de voormeting het
meest ongezonde gedrag vertoonden.
Het Krachtvoerprogramma en fami-
liekarakteristieken van de onderzoch-
te deelnemers blijken elkaar over het

algemeen niet te
beïnvloeden. Wel is
er een positieve rela-
tie gevonden tussen
de fruitinname van
ouders en hun kin-
deren. Een negatieve
relatie kwam naar
voren tussen de
belangrijkheid van
gewichtscontrole van
de ouders en de
snackinname van het
kind.

Het totale pro-
gramma is door de
leerlingen als gema-
tigd positief beoordeeld, terwijl
docenten een positief oordeel had-
den. Hieruit wordt geconcludeerd dat
het programma redelijk goed is
geïmplementeerd en gewaardeerd,
maar dat er nog wel verbeterpunten
zijn.

Jongeren lopen niet warm voor voedingsvoorlichting
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Effecten van eiwit op de verzadiging
De hypothese keep lean with protein wordt
steeds vaker gehoord. Dit mede omdat het eiwit
van de macrovoedingsstoffen in de totale voe-
ding het meest verzadigend lijkt te werken. In
onderzoek, waarbij vanuit Nederland TNO
Kwaliteit van Leven en de Wageningen
Universiteit zijn betrokken, zijn een hoog-eiwit-
ontbijt en een hoog-koolhydraat-ontbijt op het
punt van verzadiging met elkaar vergeleken. Het
hoog-eiwit-ontbijt bevatte 58,1 en% eiwit en
14,1 en% koolhydraten, het hoog-koolhydraat-
ontbijt bevatte 19,3 en% eiwit en 47,3 en%
koolhydraten.

Het verzadigingseffect is onder andere gemeten
aan de hand van de uitscheiding van ghreline.
Hiervan wordt verondersteld dat het als een sig-
naal van honger functioneert. Het hoog-eiwit-
ontbijt vermindert de concentratie van ghreline
na de maaltijd sterker, dan het hoog-koolhy-
draat-ontbijt, zonder dat er een duidelijk effect
op verzadigingsgevoel wordt waargenomen.

Bovendien verlaagt het hoog-eiwit-ontbijt de
snelheid waarmee de maag wordt geleegd.

In het onderzoek wordt ingegaan op de moge-
lijk verklarende mechanismen. Er is een belang-
rijk verband tussen ghreline en glucose-afhanke-
lijke polypeptiden en glucagon, dat doet ver-
moeden dat simulering van deze peptiden een
rol speelt bij de postprandiale ghrelinerespons.
De invloed op de snelheid waarmee de maag
wordt geledigd, wordt toegeschreven aan een
verhoogde uitscheiding van cholecystokinine, en
een op glucagon lijkend peptide. Als maat voor
het verzadigingsgevoel is gebruik gemaakt van
een scoringsinstrument dat subjectieve gevoe-
lens meet ten aanzien van honger, een vol gevoel
en zin om te eten.
Blom WAM,  Lluch A, Stafleu A, Vinoy S, Holst JJ, Schaafsma

G, Fendriks HFJ. Effect of a hig-protein breakfast on the

postprandial ghrelin response. Am.J.Clin.Nutr. 2006;83:211-20.

Vitamine-D-tekorten bij allochtonen
Door de signalering van ‘onbegrepen klachten
van het bewegingsapparaat’, die in eerste instan-
tie naar voren kwamen bij allochtone bezoekers
op het spreekuur in een huisartsenpraktijk, is in
een actief opsporingsbeleid de calcidiolspiegel in
het bloed bepaald, als indicator voor de vitami-
ne-D-status. In een eerste onderzoeksfase van
twee jaar (2001-2002) bleek dat er bij veel
allochtonen calcidiolspiegels  van <10 nmol/l
voorkwamen, dat wijst op een ernstig vitamine-
D-tekort. De laatste jaren is bij alle allochtone
patiënten met een indicatie voor bloedonder-
zoek het calcidiolgehalte bepaald (2002-2005).
Geslacht en manier van kleden was daarbij geen
selectiecriterium. In totaal is bij 100 allochtone
bezoekers aan het spreekuur, 76 vrouwen en 24
mannen, onderzoek gedaan. 83 deelnemers, 65
vrouwen en 18 mannen, hadden een calcidiolge-
halte lager dan 30 nmo/l. Bij 38 deelnemers,
evenveel mannen als vrouwen, was dit lager dan
10 nmol/l. De bevindingen van het uitgebreide
onderzoek naar de vitamine-D-status bij
allochtonen, zijn in lijn met de resultaten van
het eerdere onderzoek bij vrouwen binnen deze
doelgroep. Mannen werden niet eerder onder-
zocht.

Er bleek geen relatie tussen de gediagnosticeer-
de klachten, het geslacht van de deelnemers en

het niveau van de vitamine-D-status. De auteur
komt op basis van zijn observatie verder tot de
conclusie dat gebrek aan blootstelling aan zon-
licht de gevonden effecten niet volledig ver-
klaart. Het niveau van de aanbevelingen voor
vitamine D en de normaalwaarde voor een vita-
mine-D-tekort wordt ter discussie gesteld. De
vraag is of deze normaalwaarden niet hoger
moeten worden gesteld om stijgende PTH-spie-
gels, en daarmee botafbraak, te voorkomen. Ook
zijn er naar de mening van de auteur indicaties
voor een hogere vitamine-D-aanbeveling voor
allochtonen.
Schreuder F. Vitamine-D-gebrek bij allochtonen: ook bij man-

nen, Huisarts en Wetenschap49; 2006 72-74.
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Geef Europa de ruimte!
Een van de mooie kanten van Europa is haar culturele

diversiteit. Dat geldt ook voor de eetcultuur. Toch speelt in

elk van de Europese lidstaten het probleem van groeiend

overgewicht met alle gevolgen van dien. Reden voor de

Europese Commissie om het onderwerp op te pakken en

een Groenboek uit te brengen over de preventie van over-

gewicht.

Het is verleidelijk om het probleem van overgewicht bij

de consument neer te leggen. Om met voorlichtingscam-

pagnes de consument uit te leggen dat hij voorzichtiger

moet zijn met zijn energie-inname of zelfs, zoals in het

Verenigd Koninkrijk, zijn recht op gezondheidszorg ter

discussie te stellen bij een ongezonde levenswijze.

Het Voedingscentrum vindt dit onvoldoende. Uit

gedragsonderzoek weten wij dat gedrag voor hooguit 30

procent cognitief is bepaald, voor het overige door

gewoonte. De omgeving waarin dagelijkse beslissingen,

zoals de aanschaf van voedsel, worden genomen, is van

grote invloed op de keuze.

Effectieve bestrijding van de overge-

wichtepidemie kan daarom niet zon-

der die omgeving aan te pakken.

Industrie, handel en catering zullen

moeten worden gepusht om samen-

stelling, portiegrootte, productinfor-

matie, marketingtechnieken en pre-

sentatie aan te passen.

Voor de meeste levensmiddelenbedrijven is Europa één

markt. Aangesproken worden door een nationale overheid

maakt weinig indruk. Willen we echt meters maken met

een omslag in de keuzeomgeving van de consument, dan

zal het bedrijfsleven moeten worden geconfronteerd met

een actieve, doortastende, Europese wetgever.

Het is daarom te hopen dat het Groenboek wordt

gevolgd door een Witboek met een heldere, Europese stra-

tegie die meer behelst dan wat informatie-uitwisseling en

geld voor voorlichtingscampagnes. En het is te hopen dat

Europa hierin meer tempo weet te maken dan bijvoor-

beeld met het chemicaliënbeleid, dat na jaren van gedis-

cussieer en gelobby nog steeds niet tot concrete actie heeft

geleid.

Geef Europa de ruimte om dit Europese probleem aan te

pakken!
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Minder allergische reacties bij 
boerenkinderen

Boeren-
kinderen
hebben
ongeveer
de helft
minder
kans op
allergische
aandoe-
ningen,
dan kinde-

ren die wel op het platteland, maar
niet op een boerderij wonen. Zo blijkt
uit het proefschrift Microbial agents,
allergens and atopic diseases - contri-
butions to the PARSIFAL study van
Dieneke Schram-Bijkerk. (Universiteit
Utrecht, 16 februari 2006).
Boerenkinderen staan bloot aan hoge-
re niveaus van bacterie- en schimmel-

componenten. Concentraties hiervan
zijn driemaal hoger in huisstof van
boerderijen dan in andere huizen. In
stallen zijn de concentraties zelfs een-
entwintigmaal hoger. Dit verklaart de
lagere kans op allergische aandoenin-
gen slechts voor een klein deel.

Andere factoren die een rol spelen,
zijn het drinken van ongepasteuri-
seerde melk en of de moeder tijdens
de zwangerschap op de boerderij
werkte (mogelijk prenataal effect).
Toch adviseert Schram-Bijkerk om
geen rauwe melk direct van de koe te
drinken, omdat deze melk ziektever-
wekkende bacteriën kan bevatten.
Volgens haar moet eerst worden uit-
gezocht welke componenten in onge-
pasteuriseerde melk een gunstig effect
hebben.

Mechanismen van pinda-allergie
ontrafeld

Het ontstaan van een voedselallergie
en de hevigheid van de allergische
reactie worden sterk beïnvloed door
speciale cellen die het immuunsys-
teem onder controle moeten houden.
Daarom kunnen therapieën die zich
richten op die speciale regulatoire cel-
len een uitkomst bieden bij het voor-
komen en behandelen van voedselal-
lergie. Dit stelt Femke van Wijk in
haar proefschrift Mechanisms of oral
tolerance and allergic sensitization to
peanut over de mechanismen van
allergische sensibilisatie en tolerantie
tegen pinda (Universiteit Utrecht, 16
februari 2006).

Bovendien blijkt uit haar onderzoek
dat een immuunreactie tegen voedsel-
eiwitten alleen ontstaat als er naast
allergene eiwitten ook immuunstimu-
lerende factoren aanwezig zijn. Deze

factoren kunnen overigens een onder-
deel zijn van het voedingsmiddel zelf.
Bij het testen van nieuwe (genetisch
gemodificeerde) voedingseiwitten om
te bepalen of zij een voedselallergie
kunnen veroorzaken, moet dus niet
alleen worden gekeken naar het eiwit
zelf, maar ook naar de totale substan-
tie waarin het eiwit is opgenomen. Dit
om de bepalen of er immuunstimule-
rende factoren, zoals suikers en vet-
ten, aanwezig zijn. Zo is een totale
pinda allergener dan het pinda-eiwit
alleen. Hierop is het vermoeden geba-
seerd dat iemand, die gevoelig is om
een allergie te ontwikkelen, bij het
eten van een notenmix, eerder een
allergie ontwikkelt voor een van de
noten, dan wanneer er slechts één
soort noot wordt gegeten.


