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Onderzoek

Relatie tussen voedingspatronen en kanker
Veelvoorkomende patronen in de voe-
ding van volwassenen zijn niet sterk
geassocieerd met de kans op kanker.
Tot deze conclusie komt Elleny Balder
in haar proefschrift Diet and cancer;
the explanatory value of dietary pat-
terns (Universiteit Maastricht, 23
december 2004).

Met een statistische techniek, de fac-
toranalyse, werden voedingspatronen
bepaald in grote cohortonderzoeken
uit Finland, Nederland, Zweden en
Italië. In deze onderzoeken werden
drie tot vijf voedingspatronen gevon-
den, waarvan er twee vergelijkbaar
waren in alle vier: een patroon vooral
gekenmerkt door de consumptie van
saladegroenten en een patroon geken-
merkt door de consumptie van var-
kensvlees, vleeswaren en aardappels.
In de cohortstudies werd geen consis-
tent verband gevonden tussen deze
twee patronen en de kans op dikke-
darmkanker.

In de Nederlandse Cohort Studie
werd het verband tussen voedingspa-
tronen en de meest voorkomende
vormen van kanker onderzocht en
vergeleken met de verbanden met een
aantal voedingsstoffen. Een hogere
score op het patroon ‘saladegroenten’

hing samen met een verlaagd risico
op longkanker, evenals een hogere
score op een voedingspatroon dat
werd gekenmerkt door zoete voe-
dingsmiddelen. Een hogere score op
het patroon ‘varkensvlees, vleeswaren
en aardappels’ leek de kans op long-
kanker te verhogen, maar dit verband
was statistisch niet significant.
Voedingspatronen gekenmerkt door
consumptie van groenten leken te
beschermen tegen kanker in het alge-
meen, maar ook deze resultaten
waren niet statistisch significant. Bij
vrouwen bleek het patroon met zoete
voedingsmiddelen, en ook een
patroon gekenmerkt door zowel zoete
als hartige snacks, te beschermen
tegen kanker. Het patroon ‘varkens-
vlees, vleeswaren en aardappels’ bleek
bij mannen de kans op kanker te ver-
hogen (voornamelijk long- en pros-
taatkanker) en bij vrouwen te verla-
gen (voornamelijk borstkanker).

De gevonden verbanden tussen de
voedingspatronen en de kans op kan-
ker waren over het algemeen zwak en
niet sterker dan de verbanden met de
afzonderlijke componenten waaruit
de patronen bestonden.

Lichamelijke activiteit en fitheid beter meten
Methoden om lichamelijke activiteit, energie-
gebruik en fitheid in het dagelijks leven te
meten en de invloed van seizoenen zijn onder-
werpen die Guy Plasqui beschrijft in zijn proef-
schrift Daily physical activity, energy expenditu-
re and physical fitness. Assessment and implica-
tions (Universiteit Maastricht, 21 januari 2005).

De slaapstofwisseling, gemeten tijdens een
overnachting in de respiratiekamer, vertoonde
een significante seizoensvariatie, met een mini-
mum in de zomer (4,34 kJ/min) en een maxi-
mum in de winter (4,54 kJ/min). Het totaal
energiegebruik, gemeten met tweevoudigge-
merkt water, verschilde niet in zomer en win-
ter. Het energiegebruik door activiteit - bere-
kend als 90% van het totale energiegebruik

verminderd met de slaapstofwisseling - was in
de winter significant lager dan in de zomer,
evenals het activiteitenniveau.

Meer informatie over het bewegingspatroon
(duur, frequentie en intensiteit van bewegen)
kon worden verkregen met een 3-assige bewe-
gingsmeter. Samen met leeftijd, gewicht en
lengte kon 83% van de variatie in het totaal
energiegebruik worden verklaard.

Met een combinatie van bewegingsregistratie
en hartslagregistratie werd een fitheidsmaat
ontwikkeld, die de maximale zuurstofopname
voor 72% voorspelde. Zo kan lichamelijke fit-
heid worden gemeten zonder specifiek protocol
of maximale uitputting van de proefpersoon.
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GLP-1 bij verzadiging en overgewicht
Hoewel stimulering van glucagon-like
peptide 1 wel enig effect heeft op
gevoel van verzadiging, is het op deze
manier niet een heel belangrijke ver-
zadigingsfactor. Zowel lichaamsbewe-
ging als gewichtsverlies beïnvloeden
de gevoeligheid voor de afgifte ervan
in obese personen. Dit laat Tanja
Adams zien in haar proefschrift
Glucagon-like peptide 1 stimulation in
relation to body weight (Universiteit
Maastricht, 20 januari 2005).

Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) is
een peptidehormoon van 30 amino-
zuren dat in de darmwand wordt
gevormd uit de glucagonprecursor
proglucagon. Het is mogelijk betrok-
ken bij obesitas en zou een rol kun-
nen spelen bij de preventie en behan-
deling ervan.

De afgifte van GLP-1 na een ontbijt
was bij proefpersonen met overge-
wicht (gemiddelde BMI 30,3) lager
dan bij proefpersonen zonder overge-
wicht (gemiddelde BMI 22,8). Het

gevoel van verzadiging was bij de per-
sonen zonder overgewicht hoger. Als
de afgifte van GLP-1 werd gestimu-
leerd door met het ontbijt ook een
combinatie van galactose en guargom
te nemen, was er in de afgifte geen
verschil meer, maar het verschil in
gevoel van verzadiging bleef.

Na zes weken afvalkuur was bij de
proefpersonen met overgewicht de
afgifte van GLP-1 na een ontbijt signi-
ficant lager dan voorheen, de verzadi-
gingsscores waren hoger. Op de lange
termijn lijken afgifte van GLP-1 en
verzadiging dus niet gekoppeld. Na de
afvalkuur volgde een drie maanden
durende fase van gewichtsbehoud. De
GLP-1-concentraties kwamen weer
terug op het niveau van voor de afval-
kuur, terwijl de proefpersonen niet
echt waren aangekomen in deze fase.
De afname ervan bij gewichtsverlies
lijkt dus van tijdelijke aard en meer
gerelateerd aan een sterk negatieve
energiebalans.

Vezel voor verbeterde darmwerking

Sondevoeding met voedingsvezel geeft
bij geriatrische patiënten een betere
frequentie en consistentie van de ont-
lasting dan sondevoeding zonder
vezel.

Onderzoekers van het Universitair
Centrum Geriatrie in Gent vergeleken
het gebruik van sondevoeding met en
zonder voedingsvezel (per dag 10 g
onoplosbare vezels en 20 g oplosbare
vezels) gedurende gemiddeld 28
dagen bij geriatrische patiënten (leef-
tijd gemiddeld circa 80 jaar). Ten aan-
zien van effecten op voedingsparame-
ters (albumine, pre-albumine, transf-
errine en totaal eiwit) waren er geen

verschillen. Ook ten aanzien van
effecten op bloedglucosewaarden en
serumlipiden was er geen verschil. In
de vezelgroep (n=70) was de frequen-
tie van ontlasting lager dan in de
groep zonder vezel (n=85): 4,1±2,6
keer per week versus 6,3±4,7 keer per
week. Ook was de consistentie van de
ontlasting beter en kwam diarree
minder voor. In de groep zonder vezel
was bovendien het gebruik van
laxeermiddelen hoger, ofschoon diar-
ree ook meer voorkwam. Een advies
om voor ouderen sondevoeding met
vezel te gebruiken, vinden de onder-
zoekers op grond hiervan gerecht-
vaardigd.

Vandewoude MFJ, Paridaens KMJ,
Suy RAL, Boone MAA, Strobbe H.
Fibre-supplemented tube feeding in the
hospitalised elderly. Age Ageing
2005;34:120-124.

De logica van pre- en
probiotica
Gaan pre- en probiotica de schappen bestormen? Eén van

de argumenten om dat te veronderstellen, is het succes van

deze producten in Japan. Een recent krantenbericht doet

echter vermoeden dat Japanners misschien toch een ande-

re beleving van functional foods hebben dan wij. Dat

bericht ging over de werkelijk gigantische populariteit van

de chocoladereep Kit Kat in Japan. Studenten kopen het

massaal vóór hun examens en moeders geven het aan hun

kinderen voor hun proefwerken. Niet vanwege een bewe-

zen effect; alleen maar omdat Kit Kat in het Japans hetzelf-

de klinkt als de term waarmee studenten elkaar geluk toe

wensen. Dan kan ik het niet laten om te veronderstellen

dat de populariteit van pre- en probiotica misschien ook

een beetje tussen de oren zit.

De Nederlandse consument loopt niet zo hard voor func-

tional foods; murw door de vele onzin

in de reclame. Toch hebben enkele

pre- en probiotica succes. Ik noem er

twee. Bij Albert Heijn ligt het brood

‘Vitaal Flora’, met een prebioticum.

Het brood handhaaft zich al ruim

twee jaar op het overbeladen brood-

schap, zonder veel reclame-ondersteu-

ning. Ook het probiotische zuiveldrankje Activia wordt zo

te zien aardig verkocht. Voor beide producten zijn de

bewijzen van hun werkzaamheid geleverd in het kader van

de Gedragscode Gezondheidseffecten.

Een belangrijk aspect van beide producten is dat het

gezondheidseffect interessant is voor een bepaalde groep

consumenten (met milde constipatie). Voor marketeers is

dat vervelend. Zo wordt een dure marktintroductie niet

snel terug verdiend. Je ziet dus in de praktijk de neiging

om een gezondheidsvoordeel te suggereren voor iedereen.

De bewijzen daarentegen zijn voor specifieke groepen,

groepen met een gezondheidsprobleem. Willen pre- en

probiotica het hier in Nederland maken, dan kunnen ze

toch beter specifiek zijn en met bewijzen komen. Voor

algemeenheden haalt de niet-Japanse consument al gauw

zijn schouders op.
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