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AdHd veroorzaakt door Voeding? 

Uit meerdere wetenschappelijke 
publicaties blijkt dat ADHD bij 
sommige kinderen veroorzaakt 
kan worden door voeding. In 
Nederland waren tot voor kort 
alleen de resultaten van twee 
pilotstudies beschikbaar. Ook uit 
deze onderzoeken bleek dat er 
een groot effect zou kunnen zijn 
van voeding op ADHD. Onlangs 
zijn de resultaten van het eerste 
Nederlandse gerandomiseerde 
gecontroleerde onderzoek gepu-

bliceerd in European Child and 
Adolescent Psychiatry, een inter-
nationaal psychiatrietijdschrift. 
27 kinderen namen deel aan dit 
onderzoek naar de mogelijke 
effecten van een eliminatiedieet 
op het gedrag van kinderen 
met ADHD. De deelnemende 
kinderen, in de leeftijd van 3 tot 
8 jaar, voldeden allemaal aan de 
criteria voor ADHD. 80 procent 
van de kinderen voldeed ook aan 
de criteria voor ODD, een op-
positioneel opstandige gedrags-
stoornis. Deze kinderen zijn vaak 
opstandig, boos, geërgerd en 
driftig. 
Het doel van het onderzoek was 
om na te gaan in hoeverre een 
eliminatiedieet van invloed kan 
zijn op het gedrag van kinderen 
met ADHD. Ook de invloed van 
voeding op ODD werd onder-
zocht. Aan het begin van het 
onderzoek werden de kinderen 
willekeurig verdeeld in een di-
eetgroep met 15 kinderen en een 
controlegroep met 12 kinderen. 
Tijdens het onderzoek volgde de 

dieetgroep gedurende vijf weken 
een op maat gemaakt elimina-
tiedieet, dat per kind apart werd 
samengesteld. De controlegroep 
hield dagboeken bij, maar kreeg 
geen dieet voorgeschreven. Voor 
het meten van gedragsverande-
ringen werd gebruik gemaakt van 
gestandaardiseerde vragenlijs-
ten, die ingevuld werden door 
ouders en leerkrachten. 
Uit de onderzoeksresultaten 
blijkt dat 11 van de 15 kinderen in 
de dieetgroep aan het eind van 
het eliminatiedieet geen noe-
menswaardige gedragsproble-
men meer hadden. Zowel thuis 
als op school waren het door-
sneekinderen geworden, die niet 
meer voldeden aan de criteria 
voor ADHD of voor ODD. In de 
controlegroep daarentegen, wer-
den geen gedragsveranderingen 
gemeten. Niet wat betreft ADHD 
en ook niet wat betreft ODD. 
Uit dit onderzoek blijkt dat niet 
alleen ADHD, maar ook ODD 
kan verdwijnen wanneer kinde-
ren een aangepast dieet volgen. 

Mogelijk wordt ADHD, net zoals 
astma en eczeem, veroorzaakt 
(getriggerd) door een overge-
voeligheidsreactie op bepaalde 
voedingsmiddelen. 
Dit zal worden onderzocht in de 
INCA-studie (Impact of Nutri-
tion on Children with ADHD), 
een vervolgonderzoek. Hieraan 
kunnen honderd kinderen deel-
nemen, in de leeftijd van 4 tot 8 
jaar. Bij al deze kinderen zal ook 
bloedonderzoek worden uitge-
voerd om het werkingsmechanis-
me van voeding te onderzoeken. 
Het protocol van de INCA-studie 
is gereviewd en geaccepteerd 
door The Lancet. 

Informatie over de INCA-studie vindt u op 
www.incastudie.nl. Kinderen kunnen nog 
steeds aangemeld worden voor deelname 
aan de INCA-studie. 

Pelsser LMJ, Frankena K, Toorman J, 
Savelkoul HFJ, Rodrigues Pereira R, 
Buitelaar JK. 

A randomised controlled trial into the ef-
fects of food on ADHD. Eur child Adolesc 
Psychiatry, 2008 (epub ahead of print). 
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Inzichten in de verzadigende werking van voedsel

Wereldwijd neemt het aantal mensen met overgewicht dramatisch 
toe, met als resultaat dat voor het eerst in de geschiedenis meer 
mensen overvoed dan ondervoed zijn. Een van de mogelijke oorzaken 
voor dit probleem is het aanbod van voedselproducten die rijk zijn 
aan calorieën en een lage verzadigende werking hebben. Denk hierbij 
vooral aan geraffineerde producten die relatief weinig kauwinspanning 
en kauwtijd vereisen of producten die slechts kort in de mond verblij-
ven alvorens doorgeslikt te worden, zoals frisdranken. Onderzoekers 
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van het onlangs geopende Restaurant van de Toekomst in Wagenin-
gen, het Top Institute Food and Nutrition, en de vakgroep Humane 
Voeding van de Universiteit Wageningen, onderzochten in hoeverre 
de laag verzadigende werking van deze producten veroorzaakt werd 
door factoren zoals hapgrootte, kauwinspanning, en verblijfstijd. In de 
eerste studie werd geconstateerd dat proefpersonen 47 procent meer 
van een vloeistof moesten consumeren om even verzadigd te raken 
als van een semi-zacht voedsel met een gelijke energetische inhoud. 
Het consumeren van de vloeistof kostte aanmerkelijk minder moeite 
dan dat van het semi-zachte voedsel, wat resulteerde in grotere 
happen. In de tweede studie werd het verschil in consumptie-inspan-
ning geëgaliseerd met behulp van een pomp die automatisch elke 
20 seconden gedurende 15 minuten aanging. De pomp werd telkens 
gestopt door de proefpersonen die zodoende hun hapgrootte bepaal-

den. Bovendien werden de proefpersonen gevraagd om de producten 
gedurende 5 seconden in de mond te verwerken alvorens door te slik-
ken. Als gevolg van deze veranderde experimentele condities werden 
de vloeistof en het semi-zachte voedsel even verzadigend en werden 
even grote happen genomen. Dit resultaat duidt erop dat consump-
tie-inspanning en hapgrootte voor een deel de verzadigende werking 
van voedsel bepaalt. Dit resultaat wordt nog verder ondersteund door 
het feit dat de verzadigende werking nog verder toenam wanneer de 
verwerktijd in de mond verlengd werd van 5 tot 8 seconden. Al met al 
geven de resultaten een verklaring voor de relatief lage verzadigende 
werking van bijvoorbeeld hoogenergetische frisdranken. 

De Wijk RA, Zijlstra N, Mars M, de Graaf C, Prinz JF. The effects of food viscosity on bite 
size, bite effort and food intake. Physiol Behav. 2008;20;95(3):527-32.

de rol van PPArα in de dunne darm

Het gemiddelde westerse dieet bevat tot 40 
procent vet, bestaande uit zowel verzadigde 
als onverzadigde vetzuren. Uit in-vitro- 
studies is bekend dat vooral langeketen 
meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA), 
voorkomend in vette vis, natuurlijke activato-
ren van de transcriptiefactor PPARα zijn. Er 
is echter nog weinig bekend over de rol van 
PPARα in de dunne darm, ondanks het feit 
dat in dit orgaan veel PPARα aanwezig is en 
veelvuldig wordt blootgesteld aan voedings-
vetten. 
Met behulp van microarray-technologie 
(transcriptomics) en nieuwe bioinforma-
tische dataanalyses, gecombineerd met 
fysiologische studies, heeft Meike Bünger 
een begin gemaakt aan het ontrafelen van de 
functie van PPARα in de dunne darm. Deze 
aanpak is een voorbeeld van een zogenaam-
de functionele nutrigenomics benadering. 
Uit haar resultaten blijkt dat PPARα in de 
dunne darm, behalve betrokken te zijn bij 
de vethuishouding, ook ontstekingsreacties 
moduleert. Door het uitvoeren van functio-
nele studies heeft zij kunnen aantonen dat 
PPARα-afhankelijke genregulatie vertaald 
kan worden naar fysiologisch meetbare 
parameters, zoals onder andere vetop-
name. Als PPARα geactiveerd is wordt het 

vet eerder opgenomen en is de vetopname 
hoger dan wanneer PPARα niet aanwezig of 
niet geactiveerd is. Na PPARα-activering in 
de dunne darm kan ook de verbranding van 
vrije vetzuren een mogelijke rol spelen bij 
het onschadelijk maken van deze potentiële 
toxische metabolieten. Verder laat zij zien 
dat PPARα-activering in de darm en de 
lever resulteert in regulatie van een verschil-
lende, maar overlappende groep van genen. 
Een gedeelte van deze PPARα afhankelijk 
gereguleerde genen coderen voor extracel-
lulaire eiwitten die mogelijke signaalmolecu-
len kunnen zijn. Sommige hiervan kunnen 
alleen door de darm of de lever uitgescheiden 
worden en kunnen daarom mogelijkerwijs 
gebruikt worden als potentiële lever of darm-
specifieke merkereiwitten (biomerker) voor 
PPARα-activiteit. 
Alles bij elkaar genomen heeft dit onder-
zoek geleid tot een beter inzicht in hoe de 
vetopname van de dunne darm gereguleerd 
wordt en heeft PPARα geïdentificeerd als be-
langrijke regulator van nutriënt-gemedieerde 
regulatie van genexpressie. 

Probing the role of  PPARα in the small intestine, a func-
tional  nutrigenomics approach. Meike Bünger, Voeding, 
Metabolisme en Genomics groep, afdeling Humane 
Voeding, Wageningen Universiteit.
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Increasing fruit and vegetable 
intake among children: compa-
ring long-term effects of a free 
distribution and a multicompo-
nent program
Reinaerts E, Crutzen R, Candel 
M, De Vries NK, De Nooijer J.
Health Educ Res. 2008;23:987-96
Nutrim, Maastricht

Appreciation and implementati-
on of a school-based intervention 
are associated with changes in 
fruit and vegetable intake in 10- 
to 13-year old schoolchildren--the 
Pro Children study
Wind M, Bjelland M, Pérez-
Rodrigo C, Te Velde SJ, Hildonen 
C, Bere E, Klepp KI, Brug J.
Health Educ Res. 2008;23:997-
1007
Universiteit van Oslo,  
Noorwegen

Multiple genetic variants along 
candidate pathways influence 
plasma high-density lipoprotein 
cholesterol concentrations 
Lu Y, Dollé ME, Imholz S, van 
‘t Slot R, Verschuren WM, Wij-
menga C, Feskens EJ, Boer JM.
J Lipid Res. 2008;49:2582-9
Wageningen Universiteit

Fasting and postprandial rem-
nant-like particle cholesterol 
concentrations in obese partici-
pants are associated with plasma 
triglycerides, insulin resistance, 
and body fat distribution
van Hees AM, Saris WH, Dal-
linga-Thie GM, Hul GB, Martinez 
JA, Oppert JM, Stich
V, Astrup A, Arner P, Sørensen 
TI, Blaak EE.
J Nutr. 2008;138:2399-405
Nutrim, Maastricht

Is verrijking met foliumzuur in nederland 
nodig? 

Voldoende inname van foliumzuur is belang-
rijk om macrocytische anemie te voorkomen. 
Bovendien verlaagt voldoende inname van 
foliumzuur door vrouwen in de vruchtbare 
leeftijd het risico op neurale buisdefecten bij 
hun baby’s. Het proefschrift Dietary folate in-
take: is there a need for folic acid fortification 
in the Netherlands van Renate Winkels bestu-
deerde of de Nederlandse voeding voldoende 
folaat bevat om aan de aanbevelingen te 
voldoen. En zo niet, hoe er met foliumzuur-
verrijking moet worden omgegaan. Om dit 
na te kunnen gaan legde zij de aanbevelingen 
voor foliumzuur onder de loep: hoe moet 
worden omgegaan met geslacht en biobe-
schikbaarheid? Bovendien werd onderzocht 
of het wenselijk zou zijn eventuele folium-
zuurverrijking met vitamine B12-verrijking te 
combineren. Naar aanleiding van analyses in 
data van twee eerder uitgevoerde foliumzuur-
studies, concludeert dit proefschrift dat het 
erytrociet folaat bij mannen minder stijgt dan 
bij vrouwen, als zij dezelfde dosis folium-
zuur slikken. Dit kan grotendeels verklaard 
worden doordat de lichaamsomvang van 
mannen groter is dan dat van vrouwen. Een 
volgende studie uit het proefschrift laat zien 
dat de biobeschikbaarheid van foliumzuur 
uit een gemengde voeding ten opzichte van 
foliumzuursupplementen hoog is, namelijk 
82%. Een laatste studie uit het proefschrift 
laat zien dat consumptie van brood, verrijkt 
met 138 mcg foliumzuur en 9,6 mcg vitamine 

B12, het serum folaat gehalte zal laten stijgen 
met 45% en het serum vitamine B12 gehalte 
met 49%.
Mannen hebben een hogere folaatbehoefte 
dan vrouwen en daarom moeten de aanbe-
velingen van foliumzuur voor mannen hoger 
zijn. In totaliteit kunnen de aanbevelingen 
juist naar beneden worden bijgesteld, omdat 
de biobeschikbaarheid van folaat uit de voe-
ding met 82% hoger ligt dan de 50% die tot 
nu toe werd aangenomen. Passen we de aan-
bevelingen aan deze bevindingen aan, dan 
ligt de inname van foliumzuur nog steeds 
onder de aanbeveling voor 50% van de man-
nen en voor 25% van de vrouwen; toch is dit 
wel beter dan eerder werd gerapporteerd.
Brood verrijkt met foliumzuur en vitamine 
B12 kan een manier zijn om zowel folium-
zuurtekorten aan te pakken, als vitamine 
B12-tekorten bij ouderen. Echter, foliumzuur-
verrijking kan ook nog andere consequenties 
hebben. Voldoende foliumzuur beschermt 
weliswaar mogelijk tegen het ontstaan van 
kanker, maar daar staat tegenover dat fo-
liumzuur ook mogelijk de groei van bestaan-
de tumoren kan versnellen. Dit proefschrift 
concludeert daarom dat foliumzuurverrijking 
in Nederland niet moet worden ingevoerd. 

Renate Winkels. Dietary folate intake: is there a need for 
folic acid fortification in the Netherlands? Wageningen 
Universiteit.
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