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Onderzoek

Beter slapen en presteren door tryptofaanrijk eiwit

Een avonddrankje met het trypto-
faanrijke eiwit α-lactalbumine ver-
hoogt de concentratie tryptofaan ten
opzichte van andere aminozuren in
het bloed, heeft de volgende ochtend
een bescheiden effect op het gevoel
van slaperigheid, verhoogt dan de
hersenactiviteit tijdens het uitvoeren
van een opdracht en leidt - alleen bij
slechte slapers - tot minder fouten in
het uitvoeren van de opdracht.

Onderzoekers van de Universiteit
Maastricht en TNO Kwaliteit van

Leven in Zeist gaven
14 proefpersonen
met lichte slaap-
klachten en 14 per-
sonen zonder slaap-
klachten in twee
milkshakes 40 g
tryptofaanrijk α-
lactalbumine (4,8 g
tryptofaan per 100
g) of placebo’s met
40 g caseïne (1,4 g

tryptofaan per 100 g). Na 2-3 uur
werd bloed geprikt om de plasmacon-
centratie tryptofaan te kunnen meten.
Voor het naar bed gaan en direct na
het opstaan de volgende morgen werd
de slaperigheid gemeten met een vra-
genlijst bestaande uit zeven vragen
(Stanford Sleepiness Scale). De volgen-
de ochtend werd met een opdracht
met letters op een computerscherm
de alertheid getest, zowel via de EEG-
hersenactiviteit, als via de reactietijd
en het aantal fouten dat werd gemaakt

in de opdracht.
Door het gebruik van α-lactalbumi-

ne werd de concentratie tryptofaan
ten opzichte van vijf andere aminozu-
ren in het bloed 130 procent hoger
dan door gebruik van de placebo.
’s Avonds werd geen verschil geno-
teerd in slaperigheid, de volgende
ochtend wel. Ook in hersenactiviteit
en het uitvoeren van de letteropdracht
waren de verschillen significant. De
onderzoekers concluderen dat door
het nemen van extra tryptofaan ‘s
avonds dit meer beschikbaar komt
voor de hersenen en dat dit de alert-
heid de volgende morgen vergroot,
waarschijnlijk als gevolg van beter sla-
pen.

Markus CR, Jonkman LM, Lammers
JHCM, Deutz NEP, Messer MH,
Rigtering N. Evening intake of α-lactal-
bumin increases plasma tryptophan
availability and improves morning
alertness and brain measures of atten-
tion. Am J Clin Nutr 2005;81:1026-

Na het eten van vet stijgt het aantal
witte bloedcellen en functioneren de
wanden van de bloedvaten minder
goed. De witte bloedcellen worden
ook geactiveerd, waardoor ze gemak-
kelijker aan de vaatwand kunnen
hechten. De fase na het eten lijkt zo
op een ontstekingsproces, waarbij de
witte bloedcellen mogelijk bijdragen
aan vaatwandstoornissen. Dit con-
cludeert Arno van Oostrom in zijn
proefschrift Postprandial lipemia and
inflammation in relation to cardiovas-
cular disease (Universiteit Utrecht, 18
maart 2005).

Een testmaal slagroom leidt bij
mannelijke proefpersonen (n=8,
gemiddeld 23 jaar) tot een significan-
te toename van het aantal witte
bloedcellen (vooral neutrofiele gra-
nulocyten) en van de concentraties
hydroperoxiden en interleukine-8 in
plasma. Deze zijn mogelijk betrokken

bij een eveneens
geconstateerde
afname in de
‘flow-mediated’
vasodilatatie.
Ook laten mer-
kers zien dat er
activatie optreedt
van witte bloed-
cellen. Daarmee
lijkt een pro-in-
flammatoire situ-
atie te ontstaan waarin deze cellen
zich aan de vaatwand kunnen hech-
ten en zo een rol spelen bij de ontste-
kingscomponent van atherosclerose.

Het exacte mechanisme van de wit-
tebloedcelactivatie na het eten is niet
bekend. Foto’s laten zien dat de cel-
len enkele uren na de maaltijd trigly-
ceriden hebben opgenomen.
Mogelijk raken ze hierdoor geacti-
veerd en binden ze dan gemakkelij-

ker aan de vaatwand, om dan pro-
ducten uit te scheiden die een ontste-
kingsreactie op gang brengen. Zo kan
één enkele maaltijd al leiden tot een
ontstekingsreactie die kan bijdragen
aan de ontwikkeling van hart- en
vaatziekten. Dit betekent dat de wes-
terse mens, die bijna de hele dag eet,
langdurig in een waarschijnlijk onge-
wenste ontstekingstoestand verkeert.

Lipidkleuring (soe-

danzwart) van witte

bloed cellen op het

moment van vetin-

name (T = 0 h) en 3

en 8 uur later (resp.

T = 3 h en 8 h). 

Vet geeft ontstekingsreactie atherosclerose
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Plasma arginine concentrations
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Categorical strategies based on
subject characteristics of dietary
restraint and physical activity, for
weight maintenance
Int J Obes Relat Metab Disord
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Universiteit Maastricht

Effect of homocysteine-lowering
nutrients on blood lipids: results
from four randomised, placebo-
controlled studies in healthy
humans
PLoS Med 2005;2:e135
Olthof MR, Vliet TV, Verhoef P, Zock
PL, Katan MB
Wageningen Universiteit

Body weight changes in elderly
psychogeriatric nursing home resi-
dents
J Gerontol A Biol Sci Med Sci
2005;60:536-539 
Knoops KT, Slump E, de Groot LC,
Wouters-Wesseling W, Brouwer ML,
van Staveren WA
Wageniningen Universiteit

Dietary intake of folate and
riboflavin, MTHFR C677T genoty-
pe, and colorectal adenoma risk: a
Dutch case-control study
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev
2005;14:1562-1566
Van den Donk M, Buijsse B, van den
Berg SW, Ocké MC, Harryvan JL,
Nagengast FM, Kok FJ, Kampman E
Wageningen Universiteit

Gezondheidsclaims: welke producten, effecten en
bewoordingen?

Willen consu-
menten een
functional
food gaan pro-
beren, dan
moet het pro-
duct behalve
aantrekkelijk

ook geloofwaardig zijn. Producten met een
gezond imago hebben dan een streepje voor.
Gezondheidsclaims met een fysiologische ach-
tergrond doen het beter dan claims met een
meer psychologische basis. Claims over ziekteri-
sicoreductie doen het beter dan claims over ver-
sterking van een lichaamsfunctie.

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit
voerden twee studies uit om strategische beslis-
singen ten aanzien van functional foods weten-
schappelijk te kunnen onderbouwen en ant-
woorden te geven op de volgende vragen over de
te gebruiken claims: welke gezondheidsvoorde-
len, bij welke producten, in welke vorm? Van
combinaties van tien gezondheidsclaims en tien
productsoorten werd nagegaan of consumenten

ze aantrekkelijk, geloofwaardig en uniek zouden
vinden en of ze de (hypothetische) producten
met de claims zouden willen proberen. Van de
productsoorten scoorden yoghurt, margarine,
bruinbrood en pillen hoog, hoger dan bijvoor-
beeld een vleesvervanger, kauwgum, ijs of soep.
Een gezond imago van een product vergroot de
geloofwaardigheid van een claim en zo’n pro-
duct zal eerder door consumenten worden
geprobeerd. Fysiologisch georiënteerde claims
(zoals verwijzingen naar hart- en vaatziekten of
osteoporose) doen het wat de betreft de ‘koopin-
tentie’ beter dan meer psychologisch georiën-
teerde claims (zoals verwijzingen naar stress of
weinig energie). Ziekterisicoreductieclaims, zoals
‘verlaagt het risico op hart- en vaatziekten’ of
‘verlaagt het risico op osteoporose’, doen het
beter dan versterkte-functieclaims, zoals ‘ver-
sterkt je hart’ of ‘versterkt je botten’.

Van Kleef E, van Trijp HCM, Luning P.
Functional foods: health claim-food product com-
patibility and the impact of health claim framing
on consumer evaluation. Appetite 2005;44:299-
308.

Hoge dosis supplement corrigeert merker B12-tekort

Met capsules vitamine B12 is een plasmamerker
van vitamine B12-tekort bij ouderen te corrige-
ren. De dosis die hiervoor nodig is, ligt meer
dan 200 keer boven de aanbevolen hoeveelheid
van ongeveer 3 µg per dag.

Onderzoekers van de universiteiten van
Wageningen en Nijmegen en collega’s uit Oxford
en het Noorse Bergen gingen na welke dosis
vitamine B12 in capsulevorm nodig is om bij
ouderen een B12-tekort op te heffen. Daarvoor

werd bij 120 personen van 70 jaar en ouder
gekeken welke hoeveelheid vitamine B12 een
verhoogde plasmaconcentratie methylmalon-
zuur, een merker van een vitamine B12-tekort,
met 80 tot 90 procent kon reduceren. Hiervoor
werden in groepen van 22-25 personen gedu-
rende 16 weken de volgende dagelijkse doserin-
gen toegepast: 2,5 µg, 100 µg, 250 µg, 500 µg en
1000 µg. De dalingen in de methylmalonzuur-
concentratie bedroegen gemiddeld respectieve-
lijk 16, 16, 23, 33 en 33 procent. Hieruit wordt
afgeleid dat doseringen van 647 tot 1032 µg per
dag gepaard gaan met 80 tot 90 procent van de
maximale reductie. Dit betekent dat de laagste
dosering waarmee dit kan worden bereikt meer
dan 200 keer zo hoog is dan de aanbevolen hoe-
veelheid van ongeveer 3 µg per dag, veel hoger
dan tot nu toe werd aangenomen.

Eussen SJPM, de Groot LCPGM, Clarke R,
Schneede J, Ueland PM, Hoefnagels WHL, van
Staveren WA. Oral cyanocobalamine supplemen-
tation in older people with vitamin B12 deficiency.
Arch Intern Med 2005;165:1167-1172.
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100% borstvoeding
Het artikel naar aanleiding van het onderzoek ‘Borst-

voeding in Nederland’ maakt opnieuw duidelijk dat het

(nog) niet best is gesteld met ‘de borstvoeding’ in Neder-

land. Weliswaar begint gemiddeld 80% van de moeders

met borstvoeding, maar na zes maanden is daar nog wei-

nig van over.

De verantwoordelijkheid voor die lage percentages wordt

vaak neergelegd bij de moeders: die beginnen er niet aan

of stoppen er te snel mee. Onterecht vind ik, want voor die

cijfers zijn we allemaal verantwoordelijk. Iedereen roept

dat borstvoeding het beste is, maar vervolgens worden

moeders min of meer aan hun lot overgelaten: begeleiding

door zorgverleners schiet te kort, steun in de eigen omge-

ving ontbreekt en dat in een maatschappij die borstvoe-

ding niet vanzelfsprekend vindt en de wenkbrauwen

ophaalt als een kind in het openbaar de borst krijgt.

Dat het ook anders kan, laten cijfers uit Scandinavische

landen zien. In een land als

Noorwegen bijvoorbeeld begint 97%

van de moeders met borstvoeding en

na zes maanden ligt dat percentage

nog steeds op 90%. Een belangrijk

verschil met Nederland is dat borst-

voeding daar wordt gezien als vanzelf-

sprekend, maar niet alleen door de

ouders. De hele maatschappij is er op ingericht: zorgverle-

ners zijn op borstvoeding ingesteld en geschoold, het

bevallingsverlof is een jaar en niemand kijkt er raar van op

als een kind in het openbaar de borst krijgt. Eigenlijk alle-

maal randvoorwaarden om met plezier en succes borstvoe-

ding te geven. Bovendien is er, doordat vrijwel iedereen

borstvoeding geeft of heeft gegeven, een natuurlijk vang-

net ontstaan voor moeders waar ze terecht kunnen met

hun vragen en twijfels; bij moeders, zussen, vriendinnen

etc. Een vangnet dat voor onze huidige generatie nieuwe

moeders vaak ontbreekt. Onder deze condities houden de

cijfers zichzelf ook in stand.

Om de percentages in Nederland hoger te krijgen, ligt de

bal niet zozeer bij de moeders maar ook bij zorgverleners,

overheid, voorlichtingsinstanties, de maatschappij, kortom

bij iedereen. Op naar de 100%!

   ,  
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Waarom lijnen niet lukt

Waarom lukt lijnen op de lange ter-
mijn meestal niet? Voor het omzetten
van de intentie om te lijnen in daad-
werkelijk lijngedrag blijkt een ambi-
valentie ten aanzien van lekker eten
enerzijds en het doel om te lijnen
anderzijds een belangrijke factor te
zijn. Voor een hogere ambivalentie bij
lijners zijn sterke aanwijzingen gevon-
den, voor een positievere attitude ten
aanzien van lekker eten echter niet.
Aldus Wendy Mensink in haar proef-
schrift Why dieting fails. Testing a goal
conflict model of eating behavior
(Universiteit Utrecht, 15 april 2005).

Volgens de recent ontwikkelde Goal

Conflict Theorie van eetgedrag is er
een groep mensen die relatief veel
plezier beleeft aan eten. Dit hoge
eating enjoyment zou worden geacti-
veerd wanneer ze lekker eten zien,
ruiken of eraan denken. Het zou dan
in conflict komen met een intentie
om te lijnen. Hierdoor zouden zulke
mensen ambivalent zijn ten aanzien
van lekker eten.

Inderdaad laten resultaten van een
vragenlijstonderzoek zien dat lijners
ambivalenter zijn ten aanzien van lek-
ker eten dan niet-lijners. Uit experi-
menteel onderzoek blijkt dat bij lij-
ners activering van hun eating enjoy-
ment leidt tot vermindering van de
intentie om te lijnen, terwijl dit effect
bij niet-lijners afwezig is. Uit andere
studies blijkt dat lijners lekker eten
niet positiever waarderen dan niet-lij-
ners, maar juist negatiever. Volgens de
Goal Conflict Theorie van eetgedrag
zouden lijners juist wel een positieve-
re attitude hebben. Wellicht dat lijners
echter vanwege hun dieet niet in staat
zijn eenduidig tegen lekker eten aan te
kijken.

IJzer werkt bij Indonesische meisjes  
Bloedarmoede en gebrek aan ribofla-
vine, vitamine A en ijzer komen bij
Indonesische schoolmeisjes vaak voor.
Als zij een supplement nemen met
ijzer en riboflavine of vitamine A ver-
betert de ijzerstatus niet of nauwelijks
meer dan met ijzer alleen. Dit conclu-
deert Drupadi Dillon in haar proef-
schrift Nutritional health of Indone-
sian adolescent girls: the role of ribofla-
vin and vitamin A on iron status
(Wageningen Universiteit, 5 april
2005).

In een interventiestudie leidde ijzer-
suppletie gedurende 16 weken (60 mg
ijzer per week als ijzersulfaat) bij
meisjes van 11 tot 17 jaar tot ver-
hoogde concentraties hemoglobine en
serumferritine en een verlaging van
de prevalentie van bloedarmoede.

Maar 16 weken nadat de ijzersupple-
tie was gestaakt, was deze winst weer
grotendeels verloren gegaan. In een
tweede interventiestudie kregen groe-
pen meisjes gedurende acht weken
behalve dagelijkse ijzersupplementen
(60 mg) ook dagelijks riboflavine (6,1
mg) en/of vitamine A (2424 mg reti-
nylacetaat). De extra suppletie met
riboflavine of vitamine A had geen of
slechts een marginaal effect op de
concentraties hemoglobine en plas-
maferritine. Door de ijzersuppletie
werd de prevalentie van ijzergebrek
sterk verlaagd. De suppletie met
riboflavine en vitamine A gaf wel een
duidelijke vermindering van de preva-
lentie van gebrek aan deze micronut-
riënten.


