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Correctie van jodiumtekort gunstig effect op 

cognitieve prestaties

Jodiumtekort heeft, met name 
tijdens de vroege ontwikkeling 
van een foetus in de baarmoeder 
en tijdens de eerste levensjaren, 
een negatieve invloed op de 
hersenontwikkeling. De vraag is 
echter of deze negatieve invloed 
reversibel is door correctie van 
het jodiumtekort. In de litera-
tuur worden zeven gecontro-
leerde interventieonderzoeken bij 
schoolkinderen gerapporteerd. 
Uit deze studies kan de voorzich-
tige conclusie worden getrokken 
dat jodiumcorrectie tijdens de 
schoolleeftijd nog steeds een 
gunstig effect heeft op cognitieve 
prestaties.
Kanttekeningen zijn dat deze 

studies methodologisch niet 
allemaal even goed in elkaar 
steken, bijvoorbeeld doordat de 
controlegroep (onbedoeld) ook 
werd blootgesteld aan jodium, 
of doordat er nog veel onduide-
lijkheid is over welke cognitieve 
domeinen te beïnvloeden zijn en 
met welke testen dit het beste 
gemeten kan worden.

Zwangerschap 
Suppletie tijdens de zwanger-
schap, ook in gebieden waar 
jodiumtekort slechts in milde 
vorm voorkomt, zou even-
eens een gunstig effect op de 
cognitieve ontwikkeling van het 
kroost kunnen hebben. Om dit 

te onderzoeken voert Wagenin-
gen Universiteit op dit moment 
twee gerandomiseerde dubbel-
blinde studies uit bij zwangere 
vrouwen, waarbij het cognitieve 
vermogen van de kinderen tot de 
leeftijd van twee jaar wordt on-
derzocht. Deze studies worden 
uitgevoerd in samenwerking met 
instituten in India en Thailand, 
beide in gebieden waar jodium-
deficiëntie slechts in milde vorm 
voorkomt.
Jodiumtekort is niet alleen een 
probleem in ontwikkelingslan-
den, maar komt juist ook voor 
in grote delen van Europa. In 
Nederland hebben tijdige maat-
regelen ervoor gezorgd dat een 

jodiumtekort tot het verleden 
behoort, maar in landen om 
ons heen, zoals in Denemarken, 
België, Ierland, Spanje en Italië 
en in grote delen van Oost-
Europa, wordt hier nog steeds 
mee geworsteld. Veranderende 
wetgeving met betrekking tot het 
jodiumgehalte in broodzout en 
de algemene tendens om de zou-
tinname te verminderen vereist 
ook in Nederland zorgvuldige 
monitoring van kwetsbare groe-
pen zoals zwangere vrouwen.

Melse-Boonstra A, Jaiswal N. Iodine defi-
ciency in pregnancy, infancy and childhood 
and its consequences for brain develop-
ment. Best Practice Res Clin Endocrinol 
Metab 2010;24:29-38.
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‘Als-dan plannen’ helpen ongezond eetgedrag voorkomen

Minder ongezond eten is een van de meest 
voorkomende goede voornemens. Helaas 
leiden deze voornemens zelden tot daad-
werkelijke gedragsverandering. Een van de 
oorzaken daarvoor is dat het ongezonde eet-
gedrag vaak gewoontegedrag is. Gewoonte-
gedrag ontstaat wanneer een bepaald gedrag 
herhaaldelijk wordt uitgevoerd in dezelfde 
situatie, bijvoorbeeld wanneer iemand altijd 
naar een zak chips grijpt bij verveling. Het 
herhaaldelijk samenvallen van de situatie en 
het gedrag zorgt ervoor dat na enige tijd ver-
veling automatisch het eten van chips uitlokt.
Dit automatische karakter van gewoontes 
maakt dat voornemens weinig invloed 
hebben op gewoontegedrag.Adriaanse en 
collega’s onderzochten of voornemens om 
ongezonde eetgewoontes te doorbreken wél 
kunnen slagen door mensen ‘implementatie-
intenties’ te laten formuleren. Implementatie-
intenties zijn ‘als-dan plannen’ die worden 
geformuleerd bovenop een algemeen voor-
nemen (bijvoorbeeld ik ga minder snoepen). 
In deze plannen wordt een specifieke situatie 
benoemd en gekoppeld aan een concreet ge-
drag dat bijdraagt aan het realiseren van het 
voornemen (bijvoorbeeld als ik me verveel 
en ik wil snoepen, dan pak ik een handje ro-
zijnen). Eerder onderzoek heeft aangetoond 
dat wanneer men dit soort plannen maakt en 
deze in gedachten meerdere malen herhaalt, 
eenzelfde automatisme tussen situatie en 
gedrag kan worden gecreëerd als bij gewoon-
tegedrag. Dit leidde tot de hypothese dat 
implementatie-intenties een nieuw automa-
tisme kunnen creëren dat concurreert met de 
oude gewoonte.

Minder kilocalorieën 
Uit de studies kwam naar voren dat imple-
mentatie-intenties inderdaad helpen om onge-
zonde eetgewoontes te verminderen. Proefper-
sonen die 1 implementatie-intentie maakten 
aten gemiddeld 100-160 kilocalorieën minder 
per dag aan ongezonde snacks vergeleken met 
een controlegroep die alleen het voornemen 
had om minder ongezond te eten (1,2). Het 
bleek echter essentieel dat de daadwerkelijke 

kritieke situatie die het ongewenste gewoonte-
gedrag uitlokt wordt benoemd (1). Aangezien 
mensen vaak weinig inzicht hebben in hun 
gewoontegedrag, kunnen strategieën die dit 
inzicht bevorderen, zoals mental contrasting, 
een belangrijke toevoeging zijn op het maken 
van implementatie-intenties (2). Ook lieten 
de resultaten zien dat het belangrijk is dat de 
implementatie-intentie een alternatief gedrag 
specificeert om uit te voeren in de kritieke situ-
atie (bijvoorbeeld rozijnen eten) en geen ver-
mijding van het bestaande gewoontegedrag. 
De koppeling ‘als ik me verveel, dan ga ik geen 
chips eten’ wordt namelijk cognitief slecht 
verwerkt en zorgt ervoor dat de gewoonte juist 
versterkt wordt.

Planning to break habits. Efficacy, mechanisms, and 
boundary conditions of implementation intentions 
targeting unhealthy snacking habits. Proefschrift Marieke 
Adriaanse, Universiteit Utrecht.

 
1. Adriaanse, M. A., De Ridder, D. T. D., & De Wit, J. 
B. F. (2009). Finding the critical cue: Implementation 
intentions to change one’s diet work best when tailored to 
personally relevant reasons for unhealthy eating. Persona-
lity and Social Psychology Bulletin, 35, 60-71.  
2. Adriaanse, M. A., Oettingen, G., Gollwitzer, P. M., Hen-
nes, E. P., De Ridder, D. T. D., & De Wit, J. B. F. (2010). 
When planning is not enough: Fighting unhealthy snac-
king habits by mental contrasting with implementation 
intentions (MCII). European Journal of Social Psychology, 
DOI: 10.1002/ejsp.730.
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Vitamin D supplementation in 
young children: associations 
with Theory of Planned Behavi-
our variables, descriptive norms, 
moral norms and habits
de Nooijer J, Onnink M, van 
Assema P.
Public Health Nutr. 2010;13:1279-
85. 
Universiteit Maastricht
 
Plasma very long-chain N-3 
polyunsaturated fatty acids and 
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Durga J.
J Nutr Health Aging. 
2010;14:347-51
Wageningen Universiteit
 
Combined effect of alcohol con-
sumption and lifestyle behaviors 
on risk of type 2 diabetes
Joosten MM, Grobbee DE, van 
der A DL, Verschuren WM, Hen-
driks HF, Beulens JW.
Am J Clin Nutr. 2010 Jun;91:1777-
83. 
TNO Zeist

Changes in skinfold thickness 
and waist circumference after 
12 and 24 months resulting 
from the NHF-NRG In Balance-
project.
Kwak L, Kremers SP, Candel MJ, 
Visscher TL, Brug J, van Baak 
MA.
Int J Behav Nutr Phys Act. 
2010;7:26 
Karolinska Instituut, Zweden

Intake of fish and marine n-3 
fatty acids in relation to coro-
nary calcification: the Rotterdam 
Study
Heine-Bröring RC, Brouwer IA, 
Proença RV, van Rooij FJ, Hof-
man A, Oudkerk M, Witteman 
JC, Geleijnse JM.
Am J Clin Nutr. 2010;91:1317-23. 
Wageningen Universiteit

Weerstand tegen vet

We worden met z’n allen steeds dikker, onder 
andere omdat we vette voeding moeilijk 
kunnen weerstaan. Maar hoe leidt vetzucht 
(obesitas) tot het krijgen van diabetes type 
2 en hart- en vaatziekten? Dr. Wineke Bakker 
van VU medisch centrum doet hier onder-
zoek naar. Insuline, het hormoon dat de 
suikerspiegel in het bloed regelt, speelt een 
belangrijke rol in bloedvaten. Insuline kan 
zijn werk niet goed doen bij vetzucht. Dit 
fenomeen wordt ook wel vasculaire insuline-
resistentie genoemd. 
Kleine bloedvaten regelen de bloeddruk en 
weefseldoorbloeding in het lichaam. Het 
hormoon insuline, dat de bloedsuikerspiegel 
regelt, heeft hier grote invloed op; het zorgt 
voor vaatvernauwing of vaatverwijding van 
de kleine bloedvaatjes. Vetzucht verstoort die 
vaatverwijdende functie van insuline en dus 
treedt er vaatvernauwing op. Deze vaatver-
nauwing leidt tot een verhoogde bloeddruk 
en slechte weefseldoorbloeding. Daardoor 
worden er minder suikers in de weefsels, 
bijvoorbeeld spieren, opgenomen en blijft het 
achter in het bloed. De bloedsuikerspiegel 

is verhoogd, waardoor gesproken wordt van 
diabetes type 2. Een verhoogd bloedsuiker op 
zijn beurt leidt tot meer insuline-aanmaak, dit 
leidt tot verdere bloedvatvernauwing en zo is 
de cirkel rond. 

Vasculaire insulineresistentie 
De opname van suikers is belangrijk als 
energiebron van het lichaam. 80% van de 
suikers die we binnen krijgen door voedsel 
wordt opgenomen door de spieren. Vet eten 
draagt direct bij aan een slechte doorbloe-
ding van de spieren en minder energie voor 
het lichaam. Daarbij blijven de suikers achter 
in het bloed en dit is schadelijk voor het hart 
en kan zelf hartinfarcten veroorzaken. Het is 
daarom belangrijk om de doorbloeding van 
spieren te stimuleren, zodat suikers weer 
beter kunnen worden opgenomen. Dit kan 
door de bloedvaten weer open te zetten en 
de vasculaire insulineresistentie te herstellen. 
Het onderzoek van Bakker biedt nieuwe aan-
grijpingspunten om deze spierdoorbloeding 
te herstellen. Dit kan een nieuwe behandeling 
zijn van het voorkomen van vaatvernauwing 
en verhoogde bloeddruk bij mensen met 
diabetes type 2.

Wineke Bakker. Proefschrift: Vascular Insulin Resistance 
Through Fat
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