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Onderzoek

Gunstig effect gezond leven hartpatiënten hard te maken
Voor patiënten met coronaire hart-
ziekten is aangetoond dat verandering
van lifestyle - roken, bewegen en alco-
hol - een betere gezondheid oplevert.
Ook een combinatie van wijzigingen
in het voedingspatroon geeft meer
gezondheid.

Onderzoekers van de universiteiten
van Utrecht en Wageningen en het
RIVM inventariseerden in hoeverre
veranderingen van lifestyle en voe-
ding, die voor de algemene bevolking
gunstige effecten hebben op de
gezondheid, dit ook is aangetoond
voor patiënten met een hartinfarct of
angina pectoris. Hiervoor werden
gegevens over totale sterfte verzameld
uit prospectieve cohortstudies en
gerandomiseerde trials, met een fol-
low-up van tenminste zes maanden.
De effecten van stoppen met roken,
meer bewegen en matig gebruik van
alcohol zijn het meest onderzocht.
Voor stoppen met roken leiden de
beschikbare gegevens tot de conclusie

dat het voor de patiënten het sterfteri-
sico met zo’n 35 procent vermindert.
Voor meer bewegen wordt het effect
op ongeveer 25 procent geschat en
voor matig gebruik van alcohol op 20
procent. Voor zes aanpassingen van de
voeding - gericht op lichaamsgewicht,
verzadigd vet, vis, groente en fruit,
vezels en zout - waren gegevens niet
toereikend om een betrouwbare
schatting te maken van het effect.
Voor een combinatie van aanpassin-
gen ten aanzien van vezelrijke pro-
ducten (groente, fruit, noten en peul-
vruchten), vis en onverzadigde vetzu-
ren kon het effect worden geschat op
ongeveer 45 procent vermindering
van het risico op sterfte.

Iestra JA, Kromhout D, van der
Schouw YT, Grobbee DE, Boshuizen
HC, van Staveren WA. Effect size esti-
mates of lifestyle and dietary changes
on all-cause mortality in coronary arte-
ry disease patients. A systematic review.
Circulation 2005;112:924-934.

Effect genetische variatie op cholesterolbalans klein
Een polymorfisme in het enzym van
de snelheidsbepalende stap in de
omzetting van cholesterol naar galzu-
ren heeft weinig invloed op de choles-
terolbalans in het bloed en op de mate
waarin verschillende voedingsinter-
venties de serumcholesterolconcentra-
tie beïnvloeden. Dit blijkt uit studies
van Maaike Hofman in haar proef-
schrift Genetic variation in bile acid
metabolism. Implications for lipoprotein
homeostasis (Wageningen Universiteit,
22 april 2005).

Het CYP7A1 A-278C-polymorfisme
betreft het enzym cholesterol-7α-
hydroxylase. Ongeveer 15 procent van
de Nederlandse bevolking heeft geno-
type CC en 40 procent heeft genotype
AA. Bij patiënten met een verstoorde
vetstofwisseling van verschillende
typen - hypertriglyceridemie, gecom-
bineerde hyperlipidemie, familiaire

hypercholesterolemie en familiaire
dysbètalipoproteïnemie - werd geen
andere verdeling in de genotypeverde-
ling van dit polymorfisme gevonden
dan in een ‘gezonde’ controlepopula-
tie. Het lijkt daarom geen rol te spelen
bij de ontwikkeling van deze ziekte-
beelden. Wel werd gevonden dat het
een effect heeft op de triglyceridege-
haltes in de controlepopulatie en op
de cholesterolniveaus van patiënten
met hypertriglyceridemie.

In een dataset waarin de resultaten
van 26 voedingsproeven werden
gecombineerd, werd geen relatie
gevonden tussen het polymorfisme en
de respons van bloedlipiden op de
inname van verzadigd vet en transvet.
Wel werden enkele effecten gezien op
de repons op een cholesterolrijk dieet
(lager effect op HDL-cholesterol bij
genotype AA dan CC) en op de inna-

me van cafestol (lager effect op totaal-
cholesterol bij genotype AA dan CC).
In een nieuw onderzoek naar het
effect van het polymorfisme op inter-
venties gericht op cholesterolverho-
ging (door inname van extra choleste-
rol) en cholesterolverlaging (met cho-
lestyramine), werd geen verschil in
de respons van de bloedlipiden
gezien tussen mensen met de geno-
typen CC en AA. Hieruit wordt
geconcludeerd dat het polymor-
fisme de lipidenrespons niet modifi-
ceert en dus niet de mensen kan iden-
tificeren die wel of niet zullen reageren
op een cholesterolverlagende voeding.

In een andere studie lijkt het poly-
morfisme wel een behoorlijk effect te
hebben op de ontwikkeling van athe-
rosclerose, maar vooralsnog worden
hieraan nog geen conclusies verbon-
den.

Aanbeveling Patiënten met Algemene

coronaire hartziekten bevolking

Stoppen met roken 35% 50%

Bewegen 25% 20-30%

Matig alcohol 20% 15%

Voeding (combinatie) 45% 15-40%

Schatting van vermindering van risico op sterfte die kan worden gehaald

met veranderingen in lifestyle en voeding.
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Welke adviezen helpen na afvallen?

Op gewicht blijven na afvallen, welke mensen
lukt dat het best en welke adviezen helpen er het
meest bij? Onderzoekers van de Universiteit
Maastricht gingen na of de accenten die mensen
bij het afvallen zelf leggen op eten of bewegen
van invloed zijn op de mate waarin ze hun lage-
re gewicht kunnen handhaven en hoe vier typen
adviezen - over voeding, bewegen, de combina-
tie daarvan, of adviezen gericht op afleiding
door andere bezigheden - daarbij helpen.

De afvalkuur op een zeer-laag-energiedieet
duurde zes weken, daarna werd gewichtstoena-
me over een jaar gevolgd. Als alleen naar het

type adviezen werd gekeken die mensen kregen,
was er na de periode van een jaar geen signifi-
cant verschil tussen de vier groepen in de mate
van gewichtstoename. Mensen die bij het afval-
len blijkens een vragenlijstscore beter met hun
voeding konden omgaan (meer ‘dietary disci-
pline’), kwamen in het jaar daarna minder aan
dan degenen die dat niet konden, maar die wel
meer gingen bewegen (meer ‘activity-related dis-
cipline’). De eerste groep had bovendien meer
baat bij adviezen gericht op bewegen dan de
tweede groep. Mensen mochten ook zeggen
welke adviezen ze liever kregen. Als ze andere
adviezen kregen dan hun voorkeur, kwamen ze
minder aan. Alleen een groep met ‘dietary disci-
pline’ speelde het klaar om in het jaar minder
dan 10% weer aan te komen. Dit waren zij die
vóór het afvallen relatief een hogere BMI-waar-
de, een grotere heupomvang en een hogere vet-
massa hadden. Zij bleken hun vetvrije massa in
sterkere mate te kunnen behouden dan degenen
die de gewichtstoename niet tot 10% wisten te
beperken.

Vogels N, Westerterp-Plantenga MS. Categorical
strategies based on subject characteristics of diet-
ary restraint and physical activity, for weight
maintenance. Int J Obes 2005:29:849-857.

Hydroxycitraat remt voedselinname
Hydroxycitraat onder-
drukt bij ratten de voed-
selinname, mogelijk als
gevolg van een vertraag-
de opname van glucose
uit de darm. Aldus de
conclusie van Peter
Wielinga in zijn proef-
schrift Hydroxycitric acid
and energy homeostasis
(Rijksuniversiteit
Groningen, 10 juni
2005).

Van een aantal voe-
dingsupplementen, die werden getest op ver-
mindering van de voedselinname bij ratten
(naast hydroxycitraat een aantal flavonen en oli-
gomere procyanidinen), was hydroxycitraat
(HCA) een van de meest effectieve. Het is
afkomstig uit de plant Garcinia cambogia, die
voorkomt in India. Bij proeven met drie com-

mercieel verkrijgbare preparaten bleken aan-
zienlijke verschillen in de mate van dit effect op
de voedselinname.

Met HCA stijgen bloedglucosewaarden minder
snel, wat niet wordt veroorzaakt door een ver-
traagde maagontlediging, maar door een ver-
traagde opname vanuit de darmen. De totale
glucoseopname na 2¹⁄₂ uur verandert echter
niet. Ook de insulinerespons is met HCA lager,
waarschijnlijk door deze vertraagde glucoseop-
name; een direct effect op de insulineafgifte
werd niet aangetoond. Bij het effect van HCA op
de voedselinname zijn niet capsaïcinegevoelige
zenuwvezels die deel uitmaken van de nervus
vagus betrokken en ook niet de verzadigingshor-
monen GLP-1, PYY, ghreline en leptine. Of
HCA een direct effect heeft op de hersengebie-
den die betrokken zijn bij de regulatie van de
voedselinname moet nog verder worden uitge-
zocht.
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De zuiverheid van
(bio)logisch
Veel consumenten die biologische producten kopen, doen

dat mede omdat bij de productie geen chemische bestrij-

dingsmiddelen worden gebruikt. De organisatie Skal is

aangewezen om op dit gebruik te controleren en zonodig

maatregelen te nemen.

Het is mogelijk dat in de grond van een producent van

biologische producten nog resten van bestrijdingsmidde-

len zitten die vroeger zijn toegepast. Je zou kunnen rede-

neren dat deze middelen niet meer bewust worden

gebruikt en dat enige aanwezigheid in de producten daar-

om te tolereren is. Zijn het echter bijvoorbeeld schimmel-

werende middelen of insecticiden, dan kan de producent

hier nog voordeel van hebben. Hoe biologisch is de pro-

ductie dan nog? 

Laten we aannemen dat de eis om eerst een overgangspe-

riode te hanteren voor erkenning als biologisch bedrijf

voldoende is om deze contaminatie te voorkomen. In het

artikel van Skal in dit vakblad wordt

kenbaar gemaakt dat de gevonden

hoeveelheden bestrijdingsmiddelen

op een biologisch product worden

gecorrigeerd voor de behandeling die

het product heeft ondergaan.

Voorbeeld: als er meer residuen aan-

wezig zijn op rozijnen dan 0,01 mg/kg

(de grens die Skal hanteert om pro-

ducten af te keuren), maar gecorri-

geerd voor het indrogingsproces minder dan 0,01 mg/kg

in druiven, wordt het product niet afgekeurd. Deze werk-

wijze leidt niet tot een kwalitatieve controle van produc-

ten, maar tot het kwantitatief wegredeneren van (mogelijk

bewust) gebruik. Dit betekent dat men dus chemische

insecticiden kan gebruiken op biologische rozijnen. Aan u

de vraag: Hoe zuiver is deze logica? 

Ter bevordering van transparantie in de biologische

keten zou ik willen pleiten voor:

1. Onderbouwing van de claim van het niet gebruiken van

chemische bestrijdingsmiddelen door data van biologische

producten als ‘biologisch’ te labelen en zo toe te voegen

aan bestaande databanken met residugegevens.

2. Het harmoniseren van de gebruikte methodes (monster-

name, analyse en aantal onderzochte residuen), zodat de

gegevens beter interpreteerbaar zullen zijn.

3. Het achterwege laten van de genoemde correctie voor

processing.

  ,  
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Pro- en prebiotica gunstig bij darmziekten
In het ontstaan en onderhouden van
experimentele colitis - proefdiermo-
dellen voor chronische inflammatoire
darmziekten - blijken darmbacteriën
en hun producten een cruciale rol te
spelen. Dit concludeert Frank Hoen-
tjen in zijn proefschrift Mechanisms of
bacterial-induced experimental colitis
(Vrije Universiteit Amsterdam, 29
april 2005).

Aan de ontwikkeling van de chroni-
sche inflammatoire darmziekten coli-
tis ulcerosa en de ziekte van Crohn
ligt een genetische aanleg ten grond-
slag, maar ook darmbacteriën spelen
een essentiële rol. Volgens de huidige
hypothese is bij deze ziekten sprake
van een over-agressieve immuunreac-
tie tegen de darmflora van een gene-
tisch gevoelige gastheer. Behande-
lingsstrategieën kunnen zich dan ook
onder meer richten op de darmflora,
via het elimineren van specifieke bac-
teriën (antibiotica), het doen toene-
men van de concentratie beschermen-
de bacteriën (probiotica) of het sti-
muleren van de groei van endogene

beschermende bacteriën (prebiotica).
In een rattenmodel werd het effect

van de probiotische bacteriën
Lactobacillus GG en Lactobacillus
plantarum onderzocht. Met Lacto-
bacillus GG kon in het model de ont-
wikkeling van colitis niet worden
voorkomen of behandeld. Wel kon
een recidief colitis worden voorko-
men in ratten die met antibiotica
waren behandeld. Dit gold niet voor
Lactobacillus plantarum. Antibiotica
en probiotica hebben dus mogelijk
synergistische therapeutische effecten,
met een selectieve activiteit van ver-
schillende lactobacillussoorten.

De prebiotische combinatie inu-
line/oligofructose kon in het ratten-
model gedeeltelijk het ontstaan van
colitis voorkomen. Dit correleerde
met een significante toename van de
luminale concentraties van lactobacil-
lus- en bifidobacteriumsoorten. Voor
patiënten met inflammatoire darm-
ziekten zouden prebiotica dan ook als
onderhoudstherapie mogelijkheden
kunnen bieden.

Onverzadigde vetzuren en Parkinson
Resultaten van de Rotterdam Studie
wijzen op een mogelijke rol van
onverzadigde vetzuren bij de bescher-
ming tegen de ziekte van Parkinson.

In deze prospectieve studie werd de
voeding van ongeveer 8.000 personen
van 55 jaar en ouder met een voedsel-
frequentievragenlijst in kaart
gebracht. Na een gemiddelde follow-
up van zes jaar hadden 51 deelnemers
de ziekte van Parkinson. Uit de analy-
ses blijkt dat een hoge consumptie
van totaal vet, enkelvoudig onverza-
digde vetzuren en meervoudig onver-
zadigde vetzuren significant was geas-
socieerd met een lager risico op
Parkinson. Er zijn verschillende
mechanismen geopperd die aan zo’n
verband zouden kunnen bijdragen.
Van de n-3-mov’s gaf alleen de inne-
ming van α-linoleenzuur dit verband

te zien, van de n-6-mov’s alleen linol-
zuur. Het omgekeerde verband met de
inname van totaal vet zou kunnen
worden toegeschreven aan het ver-
band met de onverzadigde vetzuren,
die meer dan de helft van de vetinna-
me uitmaakten. De verbanden met de
inneming van verzadigde vetzuren,
cholesterol en transvet waren niet sig-
nificant, maar voor verzadigde vetzu-
ren en cholesterol was er wel een
trend in dezelfde richting als voor de
onverzadigde vetzuren. Dit zou toeval
kunnen zijn of het gevolg van een
nog onbegrepen mechanisme.

De Lau LML, Bornebroek M,
Witteman JCM, Hofman A, Koudstaal
PJ, Breteler MMB. Dietary fatty acids
and the risk of Parkinson disease. The
Rotterdam Study. Neurology
2005;64:2040-2045.


