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Onderzoek

Smaak, verzadiging, energiedichtheid en gewicht

Obese vrouwen vertonen geen minder
sterke sensorisch-specifieke verzadi-
ging dan vrouwen met een normaal
gewicht, wat zou kunnen leiden tot
overeten van bepaald voedsel, maar
juist een sterkere. Bij het aanleren van
een voorkeur voor een smaak, zoals
voor de smaak van vette voeding die
obese personen hebben, is de energie-
dichtheid niet de enige factor die een

rol speelt. Dit zijn conclusies van
Remco Havermans in zijn proefschrift
Excessive appetite. The Pavlovnian
nature of human appetite behaviour
(Universiteit Maastricht, 11 maart
2005). Hierin beschrijft hij een aantal
studies gericht op buitensporige
behoeften, aan calorierijk eten en ook
aan drugs en alcohol.

Sensorisch-specifieke verzadiging is
de afname in het waarderen van de
geur, kleur en smaak van bepaald
voedsel tijdens een maaltijd. Dit
bevordert de motivatie om te stoppen
met het eten van het voedsel en sti-
muleert ook het eten van een geva-
rieerde maaltijd. Obese personen zou-
den van bepaald voedsel vaker te veel
kunnen eten, als ze zo’n sensorisch-
specifieke verzadiging minder snel en
minder sterk zouden ondervinden. In
een experiment met twee dranken
(vruchtensiroop en ijsthee) werd bij
obese vrouwen (BMI ≥30) wel een
sensorisch-specifieke verzadiging

gevonden en bij vrouwen met een
normaal lichaamsgewicht niet. Dat
kan aanleiding zijn tot meer geva-
rieerd eten en bij een groot aanbod
van vette voedingsmiddelen zou ook
dat juist tot een overconsumptie van
energie kunnen leiden.

Om de invloed van energiedichtheid
op het aanleren van een smaak te
onderzoeken, nuttigden proefperso-
nen (vrouwen) een aantal opeenvol-
gende ochtenden een bepaalde smaak
koolhydraatrijke yoghurt (glucose
toegevoegd), een bepaalde smaak vet-
rijke yoghurt (zonnebloemolie toege-
voegd) en een bepaalde smaak magere
yoghurt. De koolhydraatrijke en de
vetrijke yoghurt hadden dezelfde
energiedichtheid. De proefpersonen
ontwikkelden echter uitsluitend een
voorkeur voor de smaak van de kool-
hydraatrijke yoghurt. De energie-
dichtheid is dus zeker niet de enige
factor die een rol speelt bij het aanle-
ren van een smaakpreferentie.

Nieuwe medicatie obesitas getest
Behandeling van obesitaspatiënten
met rimonabant, dat de cannabinoï-
de-1-receptor blokkeert, heeft signifi-
cant meer succes op lichaamsgewicht
en tailleomvang dan een placebo.
Bovendien kunnen cholesterolwaar-
den en insulinegevoeligheid erdoor
verbeteren.

Onderzoekers van de Universiteit
Antwerpen rapporteerden in The Lan-
cet van 16 april namens de ‘Rimona-
bant in Obesity - Europe Study
Group’, met deelnemende onderzoe-
kers in België, Finland, Duitsland,
Frankrijk, Nederland en Zweden, over
de effecten van een jaar gebruik van
rimonabant. De patiënten hadden een
BMI ≥30, of ≥27 in combinatie met
hypertensie of te hoge bloedlipide-
waarden, al dan niet onder behande-
ling. De dosering rimonabant was 5 of
20 mg per dag (beide groepen onge-

veer 600 personen) of een placebo
(ongeveer 300 personen). Alle patiën-
ten kregen dieetbegeleiding, gericht op
een energiebeperking van 600 kcal
onder het basaalenergiegebruik vol-
gens Harris-Benedict, en adviezen om
meer te bewegen.

Het gewichtsverlies in een jaar was
in de rimonabantgroepen significant
hoger (respectievelijk gemiddeld 6,6
kg met 20 mg, 3,4 kg met 5 mg en
1,8 kg met de placebo). Met de medi-
catie haalden meer patiënten een
gewichtsverlies van 5 of 10%, het uit-
valpercentage was niet afwijkend van
dat van de placebogroep (de tabel
geeft de percentages voor de patiën-
ten die het jaar afmaakten). Met de
20 mg-dosering waren ook de afna-
me in de tailleomvang, de toename
in de HDL-cholesterolwaarde, de ver-
mindering van de triglyceridewaarde

en de nuchtere insulinewaarde en de
afname in de insulineresistentie sig-
nificant ten opzichte van de placebo.
Bijwerkingen, zoals misselijkheid en
diarree, waren in het algemeen niet
ernstig en beperkt tot de eerste
maanden.

Van Gaal FF, Scheen AJ, Ziegler O,
Rössner S. Effects of the cannabinoid-1
receptor blocker rimonabant on weight
reduction and cardiovascular risk fac-
tors in overweight patients: 1-year
experience from the RIO-Europe study.
Lancet 2005;365:1398-1397.

Behandeling Percentage patiënten met Uitvalpercentage

gewichtsverlies van

≥5% ≥10%

Rimonabant 20 mg 67,4* 39* 37

Rimonabant 5 mg 44,2* 15,3 39

Placebo 30,5 12,4 42

* significant verschil met placebo
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Verband lignaanconsumptie en cognitieve vermogens

Een hoge consumptie van fyto-oestrogenen, en
in het bijzonder van lignanen, gaat bij vrouwen
na de overgang gepaard met betere cognitieve
functies. Dit effect is het meest uitgesproken bij
vrouwen die de overgang al 20 tot 30 jaar achter
zich hebben.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en
de Erasmus Universiteit Rotterdam vergeleken
de consumptie van fyto-oestrogenen uit de
gegevens van voedselfrequentievragenlijsten van
groepen van 450 vrouwen, 8-12 jaar na de over-
gang of 20-30 jaar na de overgang, met de resul-
taten van cognitieve testen, uitgevoerd met de
Mini-Mental State Examination.

De gehalten fyto-oestrogenen werden inge-
deeld in zeven klassen, van 0 tot >10 mg per 100
gram nat gewicht, die werden voorzien van een
score van maximaal 50 mg per 100 g, met tel-
kens een factor 10 lager, tot 0,0005 en 0 in de
laagste twee klassen. Voor schatting van de con-
sumptie per voedingsmiddel werd deze score
vermenigvuldigd met de hoeveelheid zoals opge-
geven in de vragenlijst. Isoflavonen komen voor-
al uit groenten (erwten en bonen) ontbijtgranen
en brood. De belangrijkste bronnen van ligna-
nen zijn graanproducten (vooral brood), koffie,
thee en groenten.

Een hogere consumptie van lignanen hing
samen met een beter resultaat op de testen, het
duidelijkst bij de groep vrouwen met een leeftijd
ver boven de overgang. Met de consumptie van
isoflavonen werd geen verband gevonden.

Franco OH, Burger H, Lebrun CEI, Peeters
PHM, Lamberts SWJ, Grobbee DE, van der
Schouw YT. Higher dietary intake of lignans is
associated with better cognitive performance in
postmenopausal women. J Nutr 2005;135:1190-
1195.

Zenuwen en energiehomeostase op termijn
Zenuwvezels die deel uitmaken van de nervus
vagus en informatie naar de hersenen doorge-
ven, zijn betrokken bij de kortetermijnvoedsel-
inname, de maaltijdgeïnduceerde thermogenese
en de regulering van glucosehomeostase. Dat
blijkt uit effecten van het neurotoxine capsaïci-
ne, het scherpe ingrediënt van rode pepers,
waarmee deze vezels in ratten kunnen worden
vernietigd. Maar op lange termijn lijken deze
capsaïcinegevoelige vagale afferente zenuwen
niet onmisbaar voor de energiehomeostase. Dit
volgt uit de studies van Esther van de Wall in
haar proefschrift Capsaicin-sensitive nerves and
energy homeostasis (Rijksuniversiteit Groningen,
18 maart 2005).

Met capsaïcine behandelde ratten namen in
kortetermijnexperimenten meer van een sucro-
seoplossing of van een geconcentreerde melk-
suspensie dan controleratten, maar de lichaams-
gewichttoename was gelijk. De eerste groep rat-
ten had tijdens de inname van sucrose ook een
grotere variatie in de maaltijdgeïnduceerde ther-
mogenese. In een intraveneuze glucosetoleran-

tietest was bij deze dieren de insulinesecretie
aanzienlijk lager dan bij controledieren, terwijl
de glucosewaarden niet verschilden, mogelijk
door een hogere insulinegevoeligheid. Lagere
corticosteronniveau’s tijdens glucose-infusie
zouden hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn.
Intraveneuze injectie van leptine leidde in de
met capsaïcine behandelde dieren tot een sterke-
re onderdrukking van de voedselopname dan in
controledieren. Veranderingen in zowel de
hypothalamus-hypofyse-bijnier-activiteit als in
de leptinesignalering compenseren dus effecten
op de energiebalans. Vagale afferenten lijken wel
noodzakelijk voor directe reacties op fysiologi-
sche veranderingen en voor de ‘fine-tuning’ van
homeostatische processen.
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Wijzer met vet: de
‘Vet Wijzer’
Vet is geen populair onderwerp: ‘Vet eten is fout, maar het

is nou eenmaal lekker’. Ook heerst er de nodige verwarring

over het onderwerp. Opvallend is dat een groot deel van

de consumenten wel van verzadigd en onverzadigd vet

heeft gehoord, maar de betekenis er niet aan weet te kop-

pelen. Slechts een kwart van de consumenten kan de rela-

tie met gezondheid goed aangeven. Niet zo gek, als je

bedenkt dat in verschillende media (radio, TV etc.) de ter-

men regelmatig door elkaar worden gehaald.

Daarbij worden consumenten als gevolg van de opkomst

van ‘Functional foods’ meer en meer bestookt met een

‘nieuw’ vetvocabulaire: halvarine verrijkt met linol- en

linoleenzuur en sinds kort ook brood rijk aan omega-3-

vetzuren. Om maar niet te spreken van DHA, EPA, PUFA,

CLA en ga zo maar door. Genoeg stof

om totale verwarring te creëren.

Sinds kort is er de Vet Wijzer. Deze

is ontwikkeld om consumenten te

informeren over verschillende soorten

vet. In de Vet Wijzer, ‘verborgen’ door

een omslag met daarin allerlei interes-

sante weetjes, is de boodschap terug-

gebracht tot een paar kernboodschappen:

– Let op verborgen vet, het ‘onzichtbare’ vet in producten

als kaas, koekjes en snacks. Lees daarom het etiket.

– Eet minder verzadigd vet. ‘Verzadigd = Verkeerd en

Onverzadigd = Oké’ is een handig ezelsbruggetje om te

onthouden van welk vet het ‘foute vet’ is.

– Kies bij voorkeur zachte of vloeibare vetsoorten.

Op de achterzijde van de Vet Wijzer staat een tabel met

producten die veel verzadigd vet bevatten en de alternatie-

ven met weinig verzadigd vet. Uit de testen met consu-

mentenpanels bleek vooral deze tabel erg aan te spreken.

Als je helemaal geen zin hebt je in de materie te verdiepen,

kun je met die tabel volstaan!

  ,  
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Foliumzuur misschien relevant bij 
schizofrenie

Verhoogde serumhomocysteïnewaar-
den en homozygositeit ten aanzien
van de T-vorm van het 677C→T
polymorfisme van het enzym
MTHFR gaan gepaard met een ver-
hoogde kans op schizofrenie.

Onderzoekers van de GGz Nijmegen
en de universiteiten van Nijmegen en
Utrecht bepaalden serumhomocysteï-
negehalten en het 677C→T-genotype
van het enzym methyleentetrahydro-
folaatreductase bij schizofreniepatiën-
ten en bij controleproefpersonen.
Voor personen met een homocysteï-
newaarde in het hoogste kwartiel van
de homocysteïneverdeling was het
risico op schizofrenie 2,3 keer zo hoog
als voor personen met een homocys-
teïnewaarde in het laagste kwartiel
(odds ratio 3,3, 95%-BI 1,2-9,2). Ook
in het derde kwartiel was het risico
significant verhoogd. Personen met
het 677TT-MTHFR-genotype hadden
een 60% verhoogd risico op schizo-

frenie (odds ratio 1,6, 95%-BI 0,96-
2,8).

De onderzoekers veronderstellen dat
suppletie met foliumzuur dan ook
relevant zou kunnen zijn. Klinische
trials met foliumzuur voor en tijdens
de zwangerschap zouden bijvoorbeeld
een verminderd risico bij de kinderen
kunnen laten zien. Ook zou folium-
zuursuppletie van schizofreniepatiën-
ten misschien vermindering van de
symptomen kunnen geven, gezien de
effecten ervan op homocysteïnegehal-
ten.

Muntjewerff J, Hoogendoorn M,
Kahn RS, Sinke RJ, den Heijer M,
Kluijtmans LAJ, Blom HJ.
Hyperhomocysteinemia, methylenete-
trahydrofolate reductase 677TT genoty-
pe and the risk for schizophrenia. A
Dutch population based case-control
study. Am J Med Genet B
Neuropsychiatr Genet 2005;135:69-72.

Lijnen soms erger dan kwaal
De bevinding dat personen die over-
matig bezorgd zijn over hun gewicht
door een ‘ontremmer’ ertoe worden
gebracht in het laboratorium te overe-
ten, oftewel het disinhibitie-effect, is
eerder toe te schrijven aan een neiging
tot overeten dan aan puur ingehou-
den eetgedrag. Dit concludeert
Machteld Ouwens in haar proefschrift
The disinhibition effect. Tendency
toward overeating and not restraint
predicts food consumption (Radboud
Universiteit Nijmegen, 10 maart
2005).

In drie experimenten werden drie
verschillende ontremmers (‘disinhibi-
tors’) gebruikt: een preload (een milk-
shake als voorafje), een alcoholisch
drankje of ‘emotie-inductie’ (span-
ning vanwege een te houden toe-
spraak). In geen van de drie experi-
menten kon een disinhibitie-effect

worden aangetoond met behulp van
de Restraint Scale, een instrument dat
wordt gebruikt om de mate van inge-
houden eetgedrag (‘restraint’) te
meten. In zowel het preload-experi-
ment als het alcoholexperiment bleek
de ‘neiging tot overeten’, zoals geme-
ten met de schalen van twee andere
instrumenten (de Three-Factor Eating
Questionnaire en de Dutch Eating
Behaviour Questionnaire), een betere
voorspeller van de voedselinname dan
‘ingehouden eten’. In het preload-
experiment werd een significante
positieve relatie gevonden tussen
‘emotioneel eten’ en de consumptie.
In plaats van minder te eten na de
preload, bleken emotionele eters juist
meer te eten. Voor sommige lijners
lijkt lijnen dus erger dan de kwaal,
namelijk voor degenen die naast lij-
ners ook nog emotionele eters zijn.


