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Onderzoek

Adviezen voor onderzoek naar gedragsdeterminanten 
In het kader van het NRG-project 
(Nederlands Researchprogramma 
Gewichtsbeheersing) bediscussiëren 
Kremers et al. de mogelijke pro-
blemen en mogelijkheden die zich 
voordoen bij het bepalen van de 
cognitieve determinanten van gedrag 
met betrekking tot energie-inname en 
-gebruik. Zij houden een pleidooi om 
bij onderzoek naar de determinan-
ten van zogenoemde ‘energy balance 
related behaviours’ (ERRB’s) de focus 
op beide primaire elementen te rich-
ten, zowel op de energie-input via de 
voeding als op de energie-output via 
lichamelijke activiteit. Dus niet eenzij-
dig op een van de twee.

De auteurs waarschuwen voor het 
risico dat onderzoek naar deze deter-

minanten, bijvoorbeeld door het 
navragen van gedrag met als gevolg 
lange vragenlijsten, een lage respons 
en daardoor invalide data oplevert. 

Zij stellen een benadering voor 
waarbij systematisch en zorgvuldig 
wordt nagedacht over de zin van 
het al dan niet opnemen van vragen 
gericht op het meten van cognitieve 
determinanten. Dat lijkt bijvoor-
beeld weinig zinvol als onderzoeken 
aantonen dat ERRB’s sterk worden 
beïnvloed door omgevingsfactoren 
en er niet of nauwelijks sprake is van 
een bewuste keuze. Op basis van deze 
analyse wordt onderzoekers naar de 
determinanten van ERRB’s geadvi-
seerd daarbij drie stappen te hanteren:
1. Identificeren van het best voorspel-

lende en beïnvloedbare oorzakelijk 
gedrag van gewichtstoename.
2. Beoordelen van de mate waarin 
intenties en direct gerelateerde cogni-
tieve factoren van belang zijn voor dat 
gedrag.
3. Identificeren van de specifieke 
gedachten die ten grondslag liggen 
aan de belangrijkste en beïnvloedbare 
determinanten, zonder al te veel aan-
dacht te besteden aan kwantificeren 
van deze gedachten.

Kremers SPJ, Visscher TLS, Seidell JC, 
van Mechelen W, Brug J. Cognitieve 
determinants of energy balance-rela-
ted behaviours. Measurements issues. 
Sports Med 2005;35(11): 923-933.

Onder invloed van globalisering 
vinden op dit moment fundamen-
tele veranderingen plaats in de wijze 
waarop onze voedselproductie en  
-consumptie is georganiseerd. Als 
gevolg hiervan ontstaan nieuwe 
voedselrisico’s, terwijl daarnaast de 
mogelijkheden voor de nationale 
overheden om hier bevredigend mee 
om te gaan in toenemende mate 
ontoereikend blijken. De zorgen die 
de westerse consument heeft rond de 
milieueffecten, sociale impact en vei-
ligheid van voedselproductie  
en -consumptie worden steeds 
belangrijker. Dit leidt tot een toene-
mende druk op de overheid om nieu-
we, effectievere vormen van regule-
ring te introduceren. Tegelijkertijd 
wordt de speelruimte van overheden 
om dit te doen, beperkt door grote 
internationaal opererende voedsel-
producenten en supermarktketens. 

Aan de hand van vier casestudies 
(de BSE-crisis in West-Europa, het 
publieke en maatschappelijke debat 
over het beleid rond genetisch gemo-
dificeerd voedsel, de duurzaamheid 

van visserij en visteelt en het labelen 
en certificeren van voedsel) wor-
den in het proefschrift Global Food 
Governance innovatieve regulerings- 
en beheersarrangementen van Peter 
Oosterveer (Wageningen Universiteit, 
10 juni 2005) geïdentificeerd en 
geanalyseerd. 

Het blijkt dat ondanks de breed 
gedeelde opvatting dat het beleid 
moet veranderen, er sterk uiteen-
lopende opinies bestaan over de 
manier waarop dit moet gebeuren. 
Innovatieve arrangementen zullen 
rekening moeten houden met het 
multidimensionale karakter van 
voedselkwaliteit waarin ook aspecten 
als milieu, dierenwelzijn en ethiek 
een rol spelen. Het resultaat is het 
opkomen van diverse, concurrerende 
initiatieven die vaak zijn gebaseerd 
op het creëren van transparantie 
binnen het productieproces, tra-
ceerbaarheid tijdens de gehele voed-
selketen en controleerbaarheid van 
de gebruikte standaards en criteria. 
Verschillende maatschappelijke acto-
ren, zoals ondernemingen, consu-

menten en NGO’s, zijn actief betrok-
ken bij het tot stand komen van deze 
initiatieven. Ze nemen nieuwe taken 
op zich en nationale overheden heb-
ben niet langer volledige controle. De 
arrangementen hebben een flexibel 
en divers karakter. Dit is mede het 
gevolg van de verscheidenheid aan 
zorgen en eisen van de consument op 
het gebied van voedselkwaliteit.

Globalisering vraagt nieuwe regels productie en consumptie
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Homocysteïne, foliumzuur en cognitieve vermogens 
bij 85+-ouderen

Een verhoogd serumhomocysteïnegehalte en 
een laag folaatgehalte zijn bij ouderen geassoci-
eerd met verminderde cognitieve functies, maar 

voorspellen niet een versnelde afname in het 
cognitief functioneren. Dit concluderen onder-
zoekers van de Universiteiten Leiden (LUMC) 
en Maastricht uit een prospectief longitudinaal 
onderzoek onder Leidse bejaarden van 85 jaar 
en ouder. Deze groep ouderen (n=599) werd 
gedurende vier jaar gevolgd, waarbij jaarlijks 
een aantal cognitieve testen werden uitgevoerd 
en twee keer (op een leeftijd van 85 en 89 jaar) 
bloedmonsters werden verzameld. In de groep 
waren zowel thuiswonende als geïnstitutio-
naliseerde bejaarden vertegenwoordigd. De 
gevonden associatie met de foliumzuurstatus en 
het homocysteïnegehalte wordt door de onder-
zoekers eerder als gevolg dan als oorzaak van de 
afname in cognitief functioneren beschouwd. 

Mooyaart SP, Gussekloo J, Frohlich  M, Jolles 
J, Stott D, Westendorp RGJ, de Craen AJM. 
Homocysteine, vitamin B12, and folic acid and 
the risk of cognitive decline in old age: the Leiden 
85-plus study. Am J Clin Nutr 2005;82:866-71.

Oorzaken van colorectaalkanker
Kanker van het colon en het rectum treft veel 
mensen, vooral in de westerse wereld. Naast toe-
nemende leeftijd en familiaire aanleg zijn voe-
dingsgewoonten en leefstijl mogelijke factoren 
die het risico op deze kankers vergroten. 

Het mechanisme van tumorvorming in de 
darm kan worden verklaard door onder andere 
seriële mutaties in het APC- en K-rasgen en 
de p53-genen. Daarnaast worden colorectaal-
tumoren vaak gekarakteriseerd door chromo-
soominstabiliteit en in mindere mate door 
microsatellietinstabiliteit. Dit laatste kan worden 
veroorzaakt door niet of minder functionerende 
DNA-herstelenzymen waaronder het hMLH1. 
Mutaties in bovengenoemde genen kunnen door 
omgevingsfactoren ontstaan. 

In het proefschrift A molecular epidemiological 
study on colorectal cancer: meat, fat, smoking and 
genetic alterations van Margreet Lüchtenborg 
(Universiteit Maastricht, 1 juli 2005), werden 
mutaties in genoemde genen onderzocht en 
werd gekeken naar relaties tussen de tumoren, 
de mutaties en omgevingsfactoren. 

Bijna 40 procent van de onderzochte tumoren 
had APC-mutaties die leidden tot een verkort 

en daardoor inactief eiwit. Eenzelfde percen-
tage had K-ras-activerende mutaties. hMLH1-
mutaties kwamen voor in negen procent van de 
tumoren. De consumptie van totaal vers vlees, 
gevogelte of vis had geen associatie met het 
risico op colon- of rectaalkanker op zich, noch 
met tumoren met of zonder specifieke geneti-
sche veranderingen. Voor totaal, verzadigd en 
enkelvoudig onverzadigd vet werden geen asso-
ciaties gevonden met het risico op colon- en rec-
tumkanker. Linolzuur was geassocieerd met een 
verhoogd risico op colonkanker met alleen een  
K-ras-mutatie, zonder additionele functionele 
mutaties in APC of hMLH1. Roken verhoogde 
het risico op colorectaalkanker, vooral op 
tumoren met APC-mutaties. Langdurig roken 
was geassocieerd met tumoren zonder hMLH1-
expressie. 

De resultaten kwamen niet overeen met de 
beperkte literatuur die bekend is op dit gebied. 
Daarnaast is het onderzoek gebaseerd op 
observationeel onderzoek. Daarom is nader 
onderzoek gewenst om de rol van voedings- en 
leefstijlfactoren op het ontstaan van colorectaal-
kanker nader te onderbouwen.
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‘Overgewicht over de heg’

‘Overgewicht zorgwekkend’. Je kunt geen krant openslaan 

of het staat er in. Thuis, op school, op straat, in de kanti-

nes, overal rollen de goedbedoelde adviezen van project-

managers en gezondheidsverbeteraars naar binnen. Allerlei 

onderzoeksprojecten worden opgezet, producten ontwik-

keld, resultaten gemeten, congressen georganiseerd, resul-

taten gepresenteerd. En dan is het project afgerond. Over 

de heg ermee, klaar: ‘Uitvoerders... aan het werk’. Maar 

wie, o wie, voert uit? 

Docenten misschien, want je moet jong beginnen met 

het aanleren van gezond gedrag? Of zij toch niet, want ze 

zijn al druk genoeg met het boven water houden van hun 

eigen vak binnen het nieuwe leergebied ‘Mens en Natuur’. 

In dat vak worden biologie, verzorging, techniek, natuur- 

en scheikunde gecombineerd, vakoverstijgend en maat-

schappelijk relevant. 

Begin november mocht ik op een nascholingsdag voor 

docenten van exacte vakken het in de 

praktijk ontwikkelde en goed geteste 

nieuwe internetprogramma Weet wat 

je eet presenteren. Het gaat om een 

actueel leerprogramma over voeding 

en gezondheid dat via internet wordt 

aangeboden. De ontwikkeling ervan is 

een reactie van het Voedingscentrum 

op de heel vaak al lang achterhaalde 

voedingsinformatie in de reguliere schoolboeken. De vraag 

was of het er nog bij zou kunnen, bij de al zo vele veran-

deringen in het onderwijs. Maar er ging een zucht van ver-

lichting door de zaal: ‘Eindelijk eens iets bruikbaars voor 

onze onderwijspraktijk. Voor  0,50 per leerling! Dat is 

minder dan een zakje chips’, vonden de deelnemers. En in 

een e-mail van een docent die direct met het programma 

aan de slag ging, stond: ‘Als docenten zijn we enthousiast 

over het programma, maar ook van veel leerlingen heb ik 

positieve reacties gekregen. Het was leuk om te zien dat 

leerlingen de adviezen van elkaar gingen vergelijken en dat 

er bij de toets een echte competitie was voor de hoogste 

score’.

Niks over de heg dus bij dit programma, maar door de 

poort in de heg beland in de onderwijstuin. 

  ,  
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Communicatie over voeding in de  
huis-artsenpraktijk onderzocht

Er zou een praktisch hulpmiddel 
moeten worden ontwikkeld dat huis-
artsen kunnen gebruiken om met hun 
patiënten te communiceren over over-
gewicht. Dat is een van de aanbevelin-
gen uit het proefschrift van Sonja van 
Dillen, getiteld Nutrition communicati-
on in Dutch general practice: Integration 
of the patients’ perspective and the fami-
ly doctors’ perspective, (Wageningen 
Universiteit, 5 oktober 2005). 

Dit proefschrift beschrijft onderzoek 
naar wat patiënten verwachten van 
hun huisarts op het gebied van infor-
matie over voeding en naar de wijze 
waarop huisartsen dit invullen.

Uit dit onderzoek blijkt dat patiën-
ten informatie over voeding van hun 
huisarts verwachten. Patiënten met een 
laag voedingsbewustzijn zien huisart-
sen als de beste bron voor algemene 
voedingsinformatie. Voor informatie 
over gezondheidsgerelateerde voe-
dingsonderwerpen, zoals gezond afval-
len en cholesterolverlaging, zien alle 
patiënten de huisarts als de beste bron. 

Maar huisartsen blijken hoofdzakelijk 

basale voedingsinformatie aan hun 
patiënten te geven en zijn ambivalent 
over hun voedingskennis. Zij vinden 
dat ze een beperkte basiskennis over 
voeding hebben. Toch beschouwen ze 
deze kennis als voldoende om basis-
voedingsinformatie aan hun patiënten 
te geven. In meer complexe gevallen 
verwijzen ze hun patiënt naar de dië-
tist. 

In het onderzoek is wat dieper inge-
gaan op de wijze waarop huisartsen 
met hun patiënten communiceren 
over overgewicht. Huisartsen hebben 
een lage eigen effectiviteit om over dit 
onderwerp te communiceren. Zij vin-
den het vrij moeilijk en voelen dat hun 
kennis erover kan worden verbeterd. 
Tijdgebrek blijkt ook een barrière om 
over overgewicht te communiceren. 
Daar komt bij dat huisartsen veel vaker 
patiënten zien die willen afvallen dan 
patiënten die succesvol zijn afgevallen. 
Dit gebrek aan motivatie bij de patiën-
ten zou bijdragen aan een gevoel van 
falen van huisartsen.

Toegevoegd vitamine B12 aan melk net 
zo effectief als supplement

In een gerandomiseerde, dubbelblind 
uitgevoerde studie bij ouderen met 
een marginale vitamine B12-status 
(serumcobalaminegehalte 100-300 
pmol/l) werd het effect vergeleken 
van toegevoegd vitamine B12 aan 
melk (M), met dat van vitamine B12 
als supplement (S), op de functionele 
vitamine B12-status.

Na twaalf weken behandeling (19-24 
ouderen per groep) met een dosering 
van 1 mg/dag (respectievelijk in 125 
ml melk of via capsule) werd een 
vergelijkbaar effect gemeten op het 
serumcobalaminegehalte (M/S: +250 
/ +281 pmol/l), het plasmamethyl-
malonzuurgehalte (M/S: -0,19 / -0,18 

μmol/l) en het homocysteïnegehalte 
(M/S: -4,0 / -1,8 μmol/l). 

Voor ouderen met een marginale 
B12-status, bijvoorbeeld als gevolg 
van malabsorptie, is orale vitamine 
B12-suppletie, zowel via verrijkte 
melk als via een supplement, een 
effectieve wijze om de B12-status te 
verbeteren.

Dhonukse-Rutten RAM, van Zutphen 
M, de Groot CPGM, Eussen SJPM, 
Blom HJ, van Staveren WA. Effect of 
supplementation with cobalamin  
carried either by a milk product or a 
capsule in mildly cobalamin-deficient 
elderly Dutch persons. Am J Clin Nutr 
2005;82:568-74.


