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Determinanten van groente- en fruitconsumptie

De consumptie van groente en fruit is
mogelijk te stimuleren via de kosten
zoals men die ervaart, de mate waarin
men zijn gedrag meent te beheersen
en - bij moeders met kinderen - via
de gezondheidsvoordelen voor kinde-
ren en hun smaakvoorkeuren. Ook
een aantal gezinsgerelateerde factoren
zijn van invloed op de groente- en

fruitconsumptie van kinderen. Het
ligt daarmee voor de hand interven-
ties op gezinnen te richten. Dit con-
cludeert Rik Bogers in zijn proefschrift
Fruit and vegetable consumption.
Measurement, determinants and inter-
vention effects (Universiteit Maas-
tricht, 25 februari 2005).

Een groep moeders met kinderen in
de leeftijd van zeven tot tien jaar
kreeg een maand lang gratis groente
en fruit aangeboden. Een toename
van de fruitconsumptie tijdens deze
maand (gemiddeld 144 gram per dag
meer) was positief geassocieerd met
de ervaren kosten van groente en fruit
en met de ervaren gezondheidsvoor-
delen ervan voor hun kinderen. De
toename was negatief geassocieerd
met de mate waarin men zijn gedrag
meende te beheersen. Een toename in
de groenteconsumptie (gemiddeld 68
gram per dag meer) was positief geas-

socieerd met de intentie om ten min-
ste 200 gram groente te eten en met
smaakvoorkeuren van de kinderen.
Op de termijn van een jaar was alleen
de toename in de groenteconsumptie
significant (28 gram per dag).

Een aantal gezinsgerelateerde facto-
ren bleek relevant voor de groente- en
fruitconsumptie. De fruitconsumptie
van kinderen was positief gerelateerd
met de fruitconsumptie van de moe-
ders, met strikte regels binnen het
gezin om groente en fruit te eten, met
het in acht nemen van speciale leefre-
gels met betrekking tot voeding, met
de ervaren beschikbaarheid van fruit
in huis en met het opleidingsniveau
van de moeder. De groenteconsump-
tie van de kinderen was positief gere-
lateerd met de groenteconsumptie van
de moeders en negatief met het vol-
gen van leefregels met betrekking tot
voeding.

Leptine bij hongergevoel, vruchtbaarheid en ontstekingsreacties
Leptine lijkt de menselijke energieba-
lans vooral te beïnvloeden door bij
dalende bloedspiegels tijdens vasten
het hongergevoel te stimuleren. Het
lijkt niet betrokken bij de regulatie
van het energiegebruik. Terwijl lepti-
nedeficiëntie de vruchtbaarheid
nadelig beïnvloedt, hebben ook chro-
nisch verhoogde leptinebloedspiegels
mogelijk een nadelig gevolg voor de
menselijke fertiliteit. Er lijkt geen
causaal verband tussen de laaggradi-
ge pro-inflammatoire toestand en de
verhoogde leptinespiegels die bij
obese personen voorkomen. Het zijn
eerder resultaten van een gemeen-
schappelijk pathologisch mechanis-
me. Aldus conclusies van Chris
Hukshorn in zijn proefschrift The
physiological role of leptin in man
(Universiteit Maastricht, 4 februari
2005).

In twee studies, met een wekelijkse
toediening van respectievelijk 20 en

60 mg langwerkend leptine (gepegy-
leerd humaan recombinant leptine of
PEG-OB), werd bij obese proefperso-
nen met een energietekort van 2,0 of
3,2 MJ per dag, geen extra verlies aan
lichaamsgewicht gezien, ondanks de
verhoogde leptinespiegels. Wekelijkse
toediening van 80 mg bij een streng
dieet (totaal energie 2,1 MJ per dag)
gaf in zes weken wel extra gewichts-
verlies en ook reductie van het hon-
gergevoel, maar had geen effect op
veranderingen in energiegebruik,
lichaamssamenstelling en andere
metabole parameters. De leptinetoe-
diening voorkwam niet de door hon-
ger veroorzaakte veranderingen in de
schildklier, corticotrope en somato-
trope hormonen en sympathisch
zenuwstelsel. Wel daalden de gemid-
delde concentraties van luteïniserend
hormoon (LH), wat aangeeft dat een
tekort aan leptine mogelijk verant-
woordelijk is voor verminderde ferti-

liteit. In een andere studie waren
echter bij gezonde vrouwen met
ondergewicht juist farmacologisch
verhoogde leptinespiegels geasso-
cieerd met een verlaagde LH-secretie.

Gewichtsverlies door een laag-ener-
giedieet ging gepaard met een afna-
me in de bloedspiegels van een aantal
ontstekingsparameters, ook bij
toediening van leptine. Leptine
lijkt dan ook niet de oorzaak
van de hoge spiegels van
deze ontstekingsparameters
bij obese personen.
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Met immunonutritie geen betere resultaten op IC

Gebruik van een sondevoeding met glutamine,
arginine, n-3-vetzuren en vezels bij intensive
care-patiënten geeft geen betere klinische uit-
komsten dan gebruik van een standaardsonde-
voeding.

Artsen van de afdeling intensive care van zie-
kenhuizen in Zwolle en Eindhoven testten
samen met onderzoekers van Numico Research

de immunonutritie-sondevoeding Stresson
Multi Fibre van Nutricia in een gerandomiseer-
de, dubbelblinde studie met een standaardson-
devoeding met dezelfde energie-inhoud (125
kcal/100 ml) als controle. Deze standaardsonde-
voeding had een eiwitgehalte van 5 g/100 ml,
terwijl Stresson een eiwitgehalte van 7,5 g/100
ml heeft. De studie werd uitgevoerd tussen okto-
ber 1998 en juni 2002. In totaal waren er bijna
600 patiënten bij betrokken. Analyse op ‘inten-
tion to treat’-basis of alleen van de patiënten die
twee dagen of langer de sondevoeding hadden
gekregen, liet geen significante verschillen zien
tussen de twee groepen ten aanzien van alle kli-
nische variabelen die waren gedocumenteerd:
dagen op de intensive care-afdeling, dagen in het
ziekenhuis, dagen aan de beademing, sterfte op
de intensive care, sterfte in het ziekenhuis en
complicatie door infecties. De conclusie is dan
ook dat in deze gemengde intensive care-patiën-
tengroep het gebruik van de sondevoeding met
speciale op het immuunsysteem werkende com-
ponenten het klinisch verloop niet gunstig beïn-
vloedt.

Kieft H, Roos AN, van Drunen JDE, Bindels
AJGH, Bindels J, Hofman Z. Clinical outcome of
immunonutrition in a heterogeneous intensive
care population. Intensive Care Med 2005;31:524-
532.

Alcohol van invloed op hersenen
EEG-onderzoek laat zien
dat de hersenen van
mannen en vrouwen die
meer dan 21 glazen alco-
hol per week drinken,
anders functioneren. Bij
mannen is al een effect
meetbaar bij een alcohol-
consumptie van meer

dan 6 glazen per week. Uit MRI-onderzoek
blijkt dat bij mannen een hoger alcoholgebruik
veranderingen in de hersenstructuur veroor-
zaakt, die wijzen op meer reparatieprocessen.
Aldus conclusies van Eveline de Bruin in haar
proefschrift Effects of alcohol intake on brain
structure and function in non-alcohol-dependent
drinkers (Universiteit Utrecht, 3 maart 2005).

De verschillen in het functioneren van de her-

senen werden vastgesteld bij een vergelijking van
matig drinkende studenten (gemiddeld 21
drankjes per week) en zwaar drinkende studen-
ten (gemiddeld 54 drankjes per week) - allen
mannen, gemiddeld 24 jaar - en van mannen en
vrouwen tussen 35 en 60 jaar in drie groepen
van alcoholgebruik: licht, matig en zwaar. Het
functioneren van de hersenen was abnormaal bij
vrouwen die meer dan 21 glazen per week dron-
ken en bij mannen zelfs al bij diegenen die meer
dan 6 glazen per week dronken.

Uit MRI-scans blijkt dat de hersenen van man-
nen, naarmate ze meer drinken, meer witte stof
en minder grijze stof bevatten. De interpretatie
van het grotere wittestofvolume is nog een
openstaande vraag. Bij vrouwen werd geen ver-
band gezien tussen alcoholgebruik en hersen-
structuur.
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Verantwoordelijkheid?
Schouders eronder!
‘Zeurvrije kassa’s? Belachelijk! Ouders moeten hun kinderen

gewoon leren dat ze niet alles kunnen krijgen wat ze willen!’

Een verhitte reactie die ik opving in de trein van iemand

die zich vreselijk opwond over de nieuwste uitspraak van

minister Hoogervorst. Dit had de aanleiding kunnen zijn

tot een mooie discussie. Maar het was een lange dag

geweest, dus ik liet het maar even voor wat het was.

Maar ergens had deze mevrouw wel gelijk. Natuurlijk is

het belangrijk dat kinderen leren dat ze niet zonder gevol-

gen onbeperkt aan de verleiding van snoep en snacks kun-

nen toegeven. Natuurlijk is het hiervoor nodig dat ze af en

toe juist in aanraking komen met deze verleiding. Maar ze

vergat een belangrijk feit. Er is namelijk een groot verschil

tussen kinderen uit pedagogische overweging gedoseerd

met verleidingen kennis te laten maken, of hen in één klap

volledig bloot te stellen aan het grote

geweld waarmee de commercie hun

belevingswereld binnendringt. Een

kind krijgt op deze manier nooit de

kans om zich tijdig te wapenen.

Alleen al daarom is wat mij betreft

de hele discussie rond verantwoorde-

lijkheid afschuwelijk overbodig. We

zijn er met z’n allen verantwoordelijk voor dat kinderen

niet te dik worden.

Natuurlijk hebben ouders hierin een belangrijke rol,

maar ze kunnen wel wat ondersteuning gebruiken. Dat

blijkt alleen al aan de honderdduizenden folders Gezond

eten Gezond bewegen met kinderen van 4-8 jaar die de afge-

lopen maanden bij het Voedingscentrum zijn besteld.

Informeren alleen is echter niet voldoende. We moeten de

gezonde keuze ook makkelijker maken. Dus kom op CBL,

meer zeurvrije kassa’s! Kom op FNLI, weg met die speeltjes

bij de chips! Kom op overheid, meer uren gymles! En

scholen, waar blijft die gezonde schoolkantine! Complex of

niet, de schouders eronder, voor het te laat is!

Dat is wat ik eigenlijk allemaal had willen zeggen tegen

mijn mede treinreizigster. Bij deze.

  ,  
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Sportdrank wint het niet van water
Bij 18 km
hardlopen
onder koele
omstandighe-
den is het
gebruik van
een sport-
drank niet
beter voor de
prestatie dan
het gebruik
van mineraal-

water. Met een sportdrank treden wel
meer maagdarmklachten op.

Onderzoekers van de Universiteit
Maastricht onderzochten in een
gerandomiseerd, cross-over design het
gebruik van water, sportdrank, en
sportdrank met cafeïne (150 mg/l) bij
98 proefpersonen die binnen acht
dagen drie keer een wedstrijd over 18
km liepen. De lopers dronken vier
keer 150 ml: aan de start, na 4,5 km,
na 9 km en na 13,5 km. In de gemid-

delde tijd was er geen significant ver-
schil tussen de wedstrijden met de
drie dranken. Het optreden van
maagdarmklachten en de ernst ervan
werden geïnventariseerd met een vra-
genlijst met een 10-puntsschaal. Bij
gebruik van de koolhydraatbevattende
sportdrank traden alle maagdarm-
klachten meer op. Significant waren
de verschillen alleen voor winderig-
heid (met water bij 17,9%, met sport-
drank bij 28,6%) en voor oprispingen
(met water 55,7%, met sportdrank
78,6%). In de ernst van de klachten
was er geen significant verschil.
Toevoeging van cafeïne aan de sport-
drank beïnvloedde de prestatie en het
optreden van maagdarmklachten niet.

Van Nieuwenhoven MA, Brouns F,
Kovacs EM. The effect of two sports
drinks and water on GI complaints and
performance during an 18-km run. Int
J Sports Med 2005;26:281-285.

Voedingstoestand, tbc en hiv in Malawi
De voedingstoestand van volwassen
patiënten met longtuberculose, met
of zonder hiv-infectie, is onderwerp
van studie in het onderzoek dat
Monique van Lettow beschrijft in
haar proefschrift Triple trouble.
Tuberculosis, HIV infection and mal-
nutrition (Radboud Universiteit
Nijmegen, 6 maart 2005).

Het onderzoek naar de relatie tus-
sen tuberculose en ondervoeding
werd uitgevoerd in Zomba Central
Hospital, in het zuiden van Malawi.
De studies laten zien dat er bij vol-
wassenen met tuberculose een ver-
band is tussen ondervoeding en de
ernst van de longziekte. Een tekort
aan micronutriënten in het bloed
(carotenoïden, vitamine A, seleni-
um) hangt samen met wasting (ver-
magering). Tekorten aan micronut-
riënten, bloedarmoede en wasting
zijn ernstiger bij patiënten die zowel

tuberculose als een meer actieve hiv-
infectie hebben. Een lage selenium-
concentratie, een hoge interleukine
6-concentratie en een hoge hoeveel-
heid hiv in het bloed vertonen een
verband met bloedarmoede. Vooral
eetlustvermindering veroorzaakt
door infectie lijkt verantwoordelijk
voor de ondervoeding van de tuber-
culosepatiënten.

De slechte voedingstoestand van de
zieke en arme patiënten is mogelijk
tevens het gevolg van een ontoerei-
kende hoeveelheid voedsel. Onder-
voeding als gevolg van armoede kan
het risico op hiv-infectie vergroten
en deze infectie verergeren. Dit ver-
groot indirect de kans dat latente
tuberculose actief wordt. Momenteel
wordt onderzocht of voedingssup-
plementen de voedingstoestand en
het ziekteverloop kunnen beïnvloe-
den.


