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Meer weten en direct aanmelden als exposant?   
www.food-technology.nl/exposanten

Kennis- en netwerkevenement
1 en 2 december, 2021
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch

Organisatie:

De centrale ontmoetingsplek in de Benelux 
rondom hightech innovaties  
in de voedingsmiddelenindustrie

7 redenen om deel te nemen aan Food Technology 2021
• Presenteer uw bedrijf gedurende twee dagen aan meer dan 2.000 professionals  

uit de voedingsmiddelenindustrie.
• Fabriek van de toekomst, Duurzame en transparante keten, Food innovatie,  

Veilig voedsel en Food Lab.
• Denk mee over de samenstelling van het congresprogramma.
• Vergroot uw netwerk tijdens de internationale Meet & Match.
• Demonstreer uw innovaties met live-demo’s op uw stand.
• Profiteer van een all-in concept: uw deelname wordt van A tot Z voorbereid door  

een professioneel team. Deelname is kinderspel door het complete servicepakket.
• Vanzelfsprekend neemt de organisatie passende maatregelen om het event veilig te 

laten plaats vinden.

Food Technology 2021
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Redactioneel

Angela Jans 
Hoofdredacteur
angelajans@aleapublishers.nl

Z
oals u als lezer van Voeding Nu wellicht 
heeft vernomen, is dit magazine en me-
diaplatform recent overgegaan naar een 
andere uitgever: Alea Publishers, uitgever 

van vakbladen en platformen in food zoals Bakkers 
in Bedrijf, EVMI en Vlees Magazine. Tegelijk is Hans 
Kraak van baan veranderd. We willen hem hierbij har-
telijk danken voor zijn jarenlange inzet voor dit mooie 
blad. Het betekent ook dat ik mezelf hier met veel plezier 
aan u mag voorstellen als de nieuwe hoofdredacteur van 
Voeding Nu. Mijn naam is Angela Jans, ik ben een ervaren 
journalist en bladenmaker en ben met veel enthousiasme met 
Voeding Nu aan de slag gegaan. 
Nieuwe uitgever, nieuwe hoofdredacteur, daar hoort ook een 
nieuwe look bij. We hebben naar een vorm gezocht die niet heel erg 
afwijkt van wat u gewend bent, want we willen dat het blad herkenbaar 
blijft.  Daarom behouden we ook de vaste rubrieken en uiteraard blijft de 
vakinhoudelijke informatie en betrouwbaarheid overeind. Tot slot doen we er 
nog een schepje bovenop: elk nummer van Voeding Nu telt voortaan minstens veer-
tig pagina’s en krijgt vier vaste katernen: Wetenschap, Overheid & Beleid, 
Productontwikkeling en Diëtetiek.

Als vanouds zal in elke uitgave ook een thema centraal staan. Dit keer is dat: Voeding 
en Brein. Zo komen onder meer vragen aan de orde als: welke voedingsstoffen zijn 
goed om beter geconcentreerd te blijven en wat doen noten voor de hersenen? En: is 
het mogelijk Alzheimer te voorkomen of te vertragen? Onderzoekers hebben inmiddels 
aanwijzingen waaruit blijkt dat in ieder geval een slechte voedingsstatus is gerelateerd 
aan een hoger risico op klinische progressie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer. 
Verder blijkt uit een studie van het RIVM dat het nadelige gezondheidseffect van 
stress, niet wordt verklaard door ongezond gedrag en overgewicht. 
Zelf ben ik een enorme liefhebber van eten en drinken, misschien stiekem zelfs wel een 
ouderwetse Bourgondiër, maar dan eentje met 21steeeuwse eetgewoonten. Zo let ik op 
de inname van suikers en vetten en trek ik minstens drie keer per week mijn hardloop-
schoenen aan voor voldoende beweging in de buitenlucht. Al die goeie voornemens ten 
spijt, regelmatig duikt in mijn hoofd toch zomaar plotsklaps zin in chips of koek op. 
Spontane trek in een bordje sla heb ik dan weer nooit. Hoe kan dat? Waarom vinden 
we vet eigenlijk zo lekker? Tsja, voeding en brein. U leest het allemaal verderop in dit 
magazine.
Wilt u graag nog wat meer weten over mij als persoon, met mij in gesprek, heeft u tips, 
wensen of ideeën voor Voeding Nu?  
Bel, mail of app mij gerust: 0613068100, angelajans@aleapublishers.nl.
Graag kom ik met u in contact!  

MRI meet 
effect voeding 
op de hersenen

28

Waarom is  
vet zo lekker?

‘Hoop met deze 
studies bij te 

dragen aan concept
 healthy living’
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‘Hoe correcter de 
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8
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Interview 
Dr. Guido Camps is dagvoorzitter op het 
congres Voeding NL 21. In het dagelijks 
leven is hij wetenschappelijk directeur 
van het ICAI, het Innovation Center for 
Artificial Intelligenge. Camps kijkt hier 
naar verzadiging met behulp van senso-
ren die meten wat mensen aan het eten 
zijn. 

€51 miljoen
boete voor Unilever wegens 
kartelpraktijken in Turkije

4 op de 10
consumenten probeert graag 

stukje kweekvlees

7500
AH-managers krijgen andere, 

vaak slechter betaalde functie

7%
steeg de aankoopfrequentie 
biologisch voedsel in 2020

$100 miljoen
van DSM voor digitaal 

voedingplatform Hologram 
Sciences

Alzheimer
Uit onderzoek blijkt dat tot 40% van alle 
gevallen van dementie is toe te schrijven 
aan omgevingsfactoren, zoals een ge-
zonde leefstijl. Maar wat is de rol van 
voeding in het beginstadium van de 
ziekte? 

Hoe staat fructose er nu voor? 
Het zoete bestanddeel van gewone sui-
ker heeft al lang de schijn tegen, maar 
had altijd de wetenschappers mee. Huib 
Stam bekijkt hoe het met dat onderzoek 
is gesteld anno 2021.

Ongezonde leefstijl 
Inzicht in hoe stress op het werk kan 
leiden tot een slechte gezondheid is van 
belang om preventieve maatregelen te 
kunnen inzetten.

Michelle Wijma
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Het is de tweede keer dat deze prijs wordt 
uitgereikt. In 2018 heeft NPN, de bran-
chevereniging voor voedingssupplemen-
tenbedrijven, de James Lind Prijs in het le-
ven geroepen om meer aandacht te 
vestigen op onderzoek naar het belang van 
vitamines, mineralen of andere (voedings)
stoffen. Ook het inzetten van de kennis 
voor gezondheidswinst in het dagelijks le-
ven wordt beloond. Een vijfkoppige vakju-
ry onder leiding van prof. dr. Renger 
Witkamp bestudeert de inzendingen en 
maakt op 18 mei de nominaties bekend. 
Het juryoordeel weegt mee voor 50 pro-
cent, stemmen uit het publiek tellen voor 
de andere helft. 
Voorzitter van de jury is prof. dr. Renger 
Witkamp, hoogleraar Nutritional Biology 
aan Wageningen University & Research 
(WUR): “Als jury verwachten we weer ver-
assende inzichten en innovatieve ideeën op 
het gebied van micronutriënten en andere 
fysiologisch actieve voedingsstoffen. Los 
van het feit dat allerlei deficiënties wereld-
wijd nog steeds veel voorkomen, ook in 
onze samenleving, en daarbij ernstige pro-

Win tien mille voor onderzoek of praktijk 

Goed eten voor een goed mircobioom

Het eten en drinken van veel fastfood, alco-
hol en suiker beïnvloedt de darmflora dus-
danig dat er eerder ontstekingen in het li-
chaam ontstaan. Een groenterijk dieet heeft 
juist het tegenovergestelde effect, zo publi-
ceren onderzoekers van het UMCG in het 
wetenschappelijk tijdschrift Gut.
De onderzoekers keken naar de wisselwer-
king tussen voedingsgewoontes, darmbacte-
riën en darmontstekingen bij mensen met 
een darmaandoening, zoals de ziekte van 
Crohn, of het prikkelbaar darmsyndroom 
en bij mensen met gezonde darmen. Hierbij 
vulden alle deelnemers een vragenlijst in en 
werd van hen de ontlasting geanalyseerd.

De bevindingen tonen volgens de betrok-
ken onderzoekers aan dat aanpassingen 
in het dieet bij kunnen dragen aan het 
verminderen van ontstekingsactiviteit in 
het lichaam. Daarbij is echter (nog) niet 
duidelijk hoelang het duurt voordat 
darmbacteriën reageren op veranderin-
gen in het voedingspatroon. Er is en 
wordt al wel veel onderzoek gedaan naar 
de ontstekingsremmende effecten van 
specifieke nutriënten; minder is er nog 
bekend over de invloed van voedingsmid-
delen en voedingspatronen als geheel op 
de samenstelling van het microbioom in 
de darmen.  

blemen kunnen veroorzaken, valt er op dit 
gebied nog veel te ontdekken en te verbe-
teren. Eigenlijk weten we van sommige mi-
cronutriënten nog maar bar weinig, en dat 
geldt zeker ook voor hun onderlinge inter-
acties, hun effecten op de lange termijn en 
zelfs voor hun individuele behoeftes. 
Minstens zo veel valt er nog te ontdekken 

op het terrein van de niet-nutritionele stof-
fen met positieve effecten op de gezond-
heid in de voeding.”
Welk wetenschappelijk onderzoek springt 
er uit? En hoe of waar worden deze stoffen 
dagelijks in de praktijk succesvol ingezet? 
Kijk en stem op: https://www.npninfo.nl/
jameslindprijs/inzenden-en-stemmen/  

Wetenschappelijke onderzoeken over fysiologisch actieve (voedings)stoffen en toepassingen ervan in 
de praktijk, elk afzonderlijk zijn deze thema’s kanshebber voor de James Lind Prijs 2021. Op 18 mei zijn 
de genomineerden bekend en vanaf dat moment kan er tot 22 juni worden gestemd. Twee winnaars krij-
gen elk een award en 10.000 euro. 

James Lind prijs:
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Het achterliggende idee is dat door gezon-
dere boodschappen, zoals volkorenproduc-
ten, beter zichtbaar en makkelijker toegan-
kelijk te maken door ze op ooghoogte te 
plaatsen, mensen eerder deze producten dan 
minder gezonde alternatieven in de bood-
schappenkar zullen leggen. Hetzelfde geldt 
voor het vullen van de kassarekken met ge-
zondere producten. Of dit ook echt het ge-
val is, moet het onderzoek aantonen. Eerder 
neuropsychologisch onderzoek toonde aan 
dat producten die op ooghoogte geplaatst 
worden, inderdaad beter verkopen.
Het onderzoek loopt een jaar lang in acht 
verschillende supermarkten, die zijn gese-

Gezondere producten beter zichtbaar

lecteerd in buurten waar mensen vaker een 
minder gezonde leefstijl hebben.
Bij deelnemers aan het onderzoek worden 
gezondheidswaarden als bloeddruk, bloed-
waarden en buikomvang gemeten, om vast 
te stellen of de aanpassingen in de super-
markt ook leiden tot een betere 
hartgezondheid.
Het onderzoek is onderdeel van het grote-
re, vijfjarige onderzoeksproject SUPREME 
NUDGE, dat wordt gefinancierd door de 
Nederlandse Hartstichting en ZonMw. 
SUPREME NUDGE onderzoekt hoe ge-
zonde voeding en voldoende beweging te 
bevorderen.  

Gaan klanten meer gezonde producten in de supermarkt kopen als 

deze op ooghoogte worden geplaatst? Wetenschappers van het 

Amsterdam UMC gaan dit het komende jaar in een aantal super-

markten van Coop onderzoeken. 

Waarom kinderen soms weigeren iets te eten 
zonder het ooit geproefd hebben, stelt nog al-
tijd ouders én wetenschappers voor een raad-
sel. Mogelijk komt daar de komende vijf jaar 
verandering in. De Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
kende een Vici-beurs van €1,5 miljoen toe 
aan Chantal Nederkoorn, hoogleraar aan de 
Faculty of Psychology and Neuroscience van 
de Universiteit Maastricht. 

€1,5 miljoen om kinderen  
groente te leren eten

“Ik ga een grote groep jonge kinderen vol-
gen en testen hoe verschillende cognitieve 
processen zich ontwikkelen en de acceptatie 
van groenten en fruit beïnvloeden”, legt 
Nederkoorn uit. Het is voor het eerst dat 
naar de rol van cognitieve processen, zoals 
perceptie, verwachting en de angst dat iets 
niet lekker is, gekeken wordt in relatie tot 
het eten van groente. Daarnaast gaat ze on-
derzoeken of de cognitieve processen van 
kinderen zo zijn te beïnvloeden dat kinde-
ren leren groenten lekker te vinden.  

u	Bron: Foodlog.nl

Koffie blijft een van de populairste natio-
nale en internationale dranken. In 
Nederland drinken we gemiddeld vier kop-
pen koffie per dag. Het Kenniscentrum 
Koffie & Gezondheid, een initiatief van 
Koffie & Thee Nederland, wil met de ani-

Animatie gezondheidseffecten koffie
Het Kenniscentrum Koffie & Gezondheid heeft een animatie gemaakt om een aantal belangrijke gezond-

heidseffecten van het drinken van koffie op een rijtje te zetten.

matie een aantal feiten over koffie op een 
rijtje zetten en duidelijk maken dat er ook 
veel voordelen zitten aan het drinken van 
koffie.  

u	Bekijk hier de animatie: <QR-code>
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Wie is Guido Camps?
u	Geboren: 
1983 in Nijmegen
u	Woont: 
in Zeist
u	Werkzaam: 
als onderzoeker bij de WUR 
u	Opleiding: 
Universiteit Radboud, 
Universiteit Utrecht, 
Harvard University
u	Vrije tijd: 
bakt graag (finalist Heel Holland 
Bakt 2016) en houdt bijen

Tekst: Angela Jans | Foto: Oscar van der Wijk
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G
uido Camps kan het weten, als oud-finalist (2016) 
van het populaire tv-programma Heel Holland Bakt, 
schuwt hij het gebruik van roomboter niet. Al eten ze 
thuis - hij zelf, zijn vriendin en hun drie jongen kinde-

ren - zo min mogelijk vet en kopen ze standaard nul procent vet-
zuivel. “Ik herinner me dat ik een keer per ongeluk volle yoghurt 
had gekocht. Geheel onvoorbereid nam ik een hap en toen ik het 
proefde dacht ik meteen: wow wat is dit lekker!”
Bakken is een hobby, beroepsmatig is Guido Camps niet alleen als 
onderzoeker verbonden aan Wageningen University & Research 
(WUR). Daarnaast is hij sinds kort is hij ook wetenschappelijk di-
recteur van het ICAI, het Innovation Center for Artificial 
Intelligenge, samen met prof. dr. Tibor Bosse van Radboud 
University. Dit lab is gericht op gezondheid, gedrag en voeding. 
Camps houdt zich daar voornamelijk bezig met verzadiging, fysio-
logie en de technische kant van het onderzoek; sensoren die meten 
wat mensen aan het eten zijn. Deze sensorontwikkeling en algorit-
men worden gebruikt om fysiologie beter te begrijpen. 

Kwaliteit van data
“Het is onmogelijk goed voedingsonderzoek te doen als de onder-
liggende informatie ondeugdelijk is. De resultaten van elk onder-
zoek staan of vallen bij de kwaliteit van de data. Omdat we weten 
dat het heel lastig is, goed te meten wat iemand precies eet, is het 
van belang dat we betere inzichten krijgen. Het is bekend dat als je 
iemand een lijst laat invullen met vragen als: ‘wat heb je gisteren 
gegeten?’ er serieuze haken en ogen zitten aan de antwoorden. Die 
zijn subjectief. Het komt neer op zo’n 60 procent van de werkelijk-
heid. Het gevolg: als je op basis daarvan bijvoorbeeld gaat onder-
zoeken hoe erg het is als mensen te veel zout eten, zal de uitkomst 
en het daarop vervolgens gebaseerde advies, altijd die fouten in 

zich meenemen. Sensoren kunnen harde, objectieve informatie le-
veren zonder dat de deelnemer daar moeite voor hoeft te doen of 
iets hoeft te onthouden. Hoe correcter de data, hoe beter de onder-
zoeken hoe meer zin advies heeft. In het lab gebruiken we slimme 
sensoren en video om data van kauw- en eetgedrag te verzamelen. 
Die data kunnen leiden tot betere, persoonlijk gespecificeerde ad-
viezen. We analyseren foto’s en videobeelden en gebruiken moder-
ne technieken als hyperspectrale camera’s om de informatie over 
wat iemand exact eet, te verbeteren. Want op het moment dat je 
grote epidemiologische studies gaat doen of andere onderzoeken, 
moeten je data zo correct mogelijk zijn.”
De continue glucosemeter voor mensen met diabetes en de smart-
watch, zijn bijvoorbeeld toepassingen van sensoren die inmiddels 
gemeengoed zijn. Camps: “Vroeger werd voedingsadvies doorgaans 
gegeven op basis van groepsresultaten. Maar het is natuurlijk veel 
passender als je iemand kunt adviseren op basis van persoonlijke 
metingen. De een reageert immers met een veel hogere bloedsui-
kerspiegel op een banaan dan de ander. Met behulp van sensoren 
krijg je een veel beter inzicht in iemands persoonlijke staat. Die 
ontwikkeling gaat hard en voeding gaat daarin mee. Begin 2021 
publiceerden we een onderzoek over een dienblad dat vol hing met 
sensoren. Iedere hap, de hoeveelheden, alles werd geregistreerd. 
Aan de hand van de resultaten proberen we digitale voedingscoa-
ches slimmer te maken en voedingsprofessionals zoals diëtisten van 
betere data te voorzien. Zo kunnen zij hun consulten besteden aan 
zorg in plaats van aan data verzamelen.” 

Verzadiging
Eerder, tijdens zijn promotieonderzoek, hield Camps zich vooral 
bezig met het proces van verzadiging. Zo kwam onder meer na-
drukkelijk naar boven dat goed kauwen van groot belang is. 
“Verzadiging is niet zozeer 1:1 een factor van maagvulling of calo-
rieën. Het blijkt meer te gaan om oral processing, dus: wat stop je in 
je mond, wat proef je en hoe lang kauw je erop? Vanuit Wageningen 
hebben we meerdere werken gezien, waarbij de theorie is dat als je 
dat gaat loskoppelen, dus snel en makkelijker voedsel neemt, men 
zich sneller overeet. Vroeger moesten we voor elke calorie in de 
mond vaak harder werken. Nu gooi je een smoothie of snack zo 
naar binnen. Soms zijn dat vitaminebommen of gezondheidsdrank-

Het zijn niet alleen bouwstenen en smeermiddelen voor ons lichaam, vetten 
bepalen ook de smaak van voedingsmiddelen. Waarom vinden we vet eigenlijk zo 
lekker? Dr. Guido Camps, dagvoorzitter en spreker op het congres VoedingNL 21 
over Vet en metabole gezondheid: “Vet is gewoon de zesde smaak, naast zoet, 
zout, zuur, bitter en umami.”

Vet lekker!

‘We gebruiken moderne technie-
ken om informatie over wat ie-
mand exact eet, te verbeteren’

Guido Camps onderzoeker Wageningen University & Research
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jes, maar meestal niet. Het gaat vaak om de lekkere smaak waarbij 
je schrikt van de calorieën. Een groene shake wordt dankzij toevoe-
ging van avocado bijvoorbeeld een calorierijk drankje waar je rela-
tief weinig verzadiging voor terugkrijgt.”
Uit onderzoek wordt duidelijk dat vooral kauwen, ofwel oral proces-
sing, bepalend is voor het aantal calorieën dat iemand eet. Hoe moei-
lijker hoe minder, hoe makkelijk hoe meer. Waarom zouden mensen 
dat dan toch willen? Camps: “Omdat we gevoelig zijn voor belonin-
gen met een lekker smaakje. Hedonisch eten, eten voor het genot, 
wordt steeds belangrijker. Twintig jaar geleden kreeg je tijdens een 
congres in een hotel een kopje filterkoffie met eventueel een koekje. 
Tegenwoordig, althans tot corona, komt een ober eerst de bestelling 
opnemen: wilt u een gewone koffie of liever een cappuccino, latte, 
een muffin erbij? En iedereen neemt het, want het is lekker. Zo over-
eet je ongemerkt tussen de maaltijden door, want in die melk en muf-
fins zit veel vet. En vet is per gram het meest caloriedicht. Suiker be-
vat 4 calorieën per gram, bij vet is dat 9 per gram. We weten dat veel 

mensen te zwaar zijn door verschillende factoren, zoals genen, leef-
stijl, en ziektes. Allemaal waar, maar het innemen van calorieën is en 
blijft een belangrijke component. Dat zie je ook terug bij de Schijf 
van Vijf van het Voedingscentrum. Voor een goede gezondheid moet 
je gewoon veel plantaardig eten (en dan dus hele plantendelen), een 
beetje vis of vlees, wat zuivel en dat is het dan. En niet zoveel van die 
heerlijke met roomboter bereidde tussendoortjes.”

Vet en brein
Maar die vetrijke tussendoortjes zijn verleidelijk, want vetten heb-
ben invloed op je brein. Hersenen registreren namelijk genot bij 
lekker eten. Daarnaast beïnvloeden omega vetzuren het brein. Er is 
wetenschappelijk bewijs dat essentiële vetzuren niet alleen van be-
lang zijn voor de ontwikkeling van het brein van de ongeboren 
baby, maar dat consumptie ervan ook op latere leeftijd cognitieve 
achteruitgang kan verminderen. 
Vet heeft dus vele eigenschappen, en ook verschillende belangen. 

Programma VoedingNL : 

Donderdag 10 juni
Aanvang 10.00 uur
Einde 17.15 uur

Deelnemers kunnen dit keer kiezen uit 
digitale of (beperkte aantal plaatsen) 
klassikale deelname in Utrecht. 
www.voedingnl.nl

Voeding Nu_Voeding Nu 3 2021_2   10Voeding Nu_Voeding Nu 3 2021_2   10 22-04-21   15:1522-04-21   15:15



mei 2021 | 11

Camps: “Als je een diëtist spreekt zal de tendens zijn: vet is iets 
wat je moet verminderen in je voedingspatroon. En als je het al 
eet, gebruik dan goede vetten zoals olijfolie en niet ossenvet. 
Iemand die zich bezighoudt met lichaamscompositie zal denken 
aan het verschil tussen visceraal en subcutaan vet. En spreek je 
iemand over metabool syndroom, dan denk diegene aan vetweef-
sel als een orgaan. Dat is een ontwikkeling in de laatste paar ja-
ren. Mij is op school tijdens biologie nog geleerd dat vet nodig 
was als een soort kussen om de belangrijke organen van je li-
chaam te beschermen, maar het blijkt naast energieopslag ook 
een endocrien orgaan te zijn dat hormonale sturing geeft en 
krijgt. Als laatste heb je nog het verschil tussen bruin vet en wit 
vet in het weefsel. Ik ken al die perspectieven, maar ben ook dol 
op lekker eten. Ik zie vet daarom vooral als integrale component 
van smaak; een bouwsteen die je nodig hebt om gerechten (lek-
ker) te maken. Juist vanwege de hoge hoeveelheid calorieën pro-
beer ik minder vet te eten, maar als ik het dan eet, wil ik er graag 

extra van genieten. Daarom gebruik ik bijvoorbeeld toch weleens 
volle melk voor mijn cappuccino.”
Vet heeft veel gezichten en we weten er nog lang niet alles van. Het 
antwoord op de vraag ‘waarom is het zo lekker?’ is ingewikkeld. 
Camps: “Vet geeft een bepaalde romigheid en rijkheid aan produc-
ten. Maar het lijkt ook een smaakdrager te zijn die je in staat stelt 
om andere smaken beter te proeven. Ik denk dat niet veel mensen 
zich realiseren hoeveel kilo’s roomboter er in een restaurant met 
een Michelinster doorheen gaan. Bijna alles wordt daar afgemon-
teerd met roomboter, puur omdat we dan het gehele gerecht 
smaakvoller vinden.”
Vet is dus vet lekker. Hoe dat komt wordt, naast nog veel meer on-
derwerpen, besproken tijdens het VoedingNL congres op 10 juni 
over Vet en Metabole gezondheid.  

u	Kijk voor meer informatie en inschrijven op: www.voedingnl.nl 

u	Congres VoedingNL 21 
Wat is de rol van verzadigde, onverzadigde en andere vetten 

in de voeding? Deze en vele andere vragen komen aan de 
orde op donderdag 10 juni tijdens het congres VoedingNL21 

met als thema: Vet en metabole gezondheid.

Sinds 2010 organiseren vijf toonaangevende organisaties van 
voedingsprofessionals vrijwel jaarlijks het congres VoedingNL. 
Kenmerkend voor dit congres is de combinatie tussen weten-
schap en praktijk. Aan de orde komen doorgaans onderwer-

pen die nog niet zijn uitgekristalliseerd, maar waarover je in de 
nabije toekomst vast meer gaat horen.  

Daarnaast biedt het een platform voor jong talent omdat hier 
elk editie de Young Professional Award (YPA) wordt uitgereikt 
en de winnaar een presentatie mag verzorgen. Vast onderdeel 

is ook een posterpitch, waar eveneens een winnaar uit naar vo-
ren komt. Kortom, er valt veel te leren en te winnen op dit eve-
nement dat dit jaar vanwege de coronamaatregelen zowel in 

Utrecht (beperkt aantal deelnemers) als online is bij te wonen. 

Naast dagvoorzitter Guido Camps is prof.dr. Jogchum Plat, van 
de Universiteit Maastricht, een van de sprekers. De titel van zijn 

lezing: ‘Wel of geen HDL in het cardiovasculair risicoprofiel’. 
Plat: “Je mag je afvragen of HDL-cholesterol wel in het cardio-

vasculair risicoprofiel thuishoort. Een hoog serum HDL-
cholesterolgehalte is weliswaar geassocieerd met een verlaag-
de kans op hart- en vaatziekten, maar we vinden geen causaal 
verband als we kijken naar de effecten van interventies die het 
serum HDL-cholesterol verhogen. Nieuwe verrassende inzich-
ten geven duidelijkheid over het achterliggende mechanisme.”

u	Initiatiefnemers
Het congres is een gezamenlijk initiatief van vijf organisaties op 
het gebied van voeding en gezondheid:
• Alliantie Voeding in de Zorg (AVZ)
• Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN)
• Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen (NAV)
• Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
• NVVL Network For Food Experts (NVVL)
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Wetenschap

Hoewel vaak wordt gedacht dat de behoefte aan B-vitaminen, waaronder vitamine 
B12 en foliumzuur, verhoogd is bij een fysiek actieve leefstijl, laat onderzoek onder 
deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse hiervoor geen aanwijzing zien.

Geen extra behoefte 
aan B-vitaminen 

Tekst: dr. Ir. A. Mireille Baart ea*

V
itamine B12 en foliumzuur spelen een belangrijke rol 
bij lichaamsprocessen die optreden tijdens en na fysie-
ke activiteit. Daarom wordt vaak gedacht dat bij een fy-
siek actieve leefstijl de behoefte aan deze vitaminen is 

verhoogd. In deze studie werd bij 873 deelnemers aan de 
Nijmeegse Vierdaagse onderzoek gedaan naar de associatie tussen 
inname en plasmaconcentraties van vitamine B12 en foliumzuur. 
Behalve naar vitamine-inname, werd ook gekeken naar andere po-
tentiële determinanten van vitamine-plasmaconcentraties, waaron-
der de mate van fysieke activiteit. Deelnemers stonden bloed af 
voor de bepaling van plasmaconcentraties van vitamine B12 en fo-

liumzuur en vulden een uitgebreide online enquête in, die onder 
andere een voedselfrequentievragenlijst bevatte. In de verzamelde 
data werd de prevalentie van een te lage vitamine-inname en te 
lage plasmaconcentraties bepaald. Bovendien werd door middel 
van correlatie- en regressieanalyse de associatie tussen inname en 
plasmaconcentraties vastgesteld.
Voor zowel vitamine B12 als foliumzuur waren de mediane inname 
en de plasmaconcentraties voldoende. Voor beide vitaminen werd 
een positieve associatie waargenomen tussen inname en plasma-
concentraties. De mate van fysieke activiteit bleek geen determi-
nant van de plasmaconcentraties. Hoewel vaak gedacht wordt dat 
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de behoefte aan B-vitaminen verhoogd is bij een fysiek actieve leef-
stijl, zijn voor die hypothese voor vitamine B12 en foliumzuur geen 
aanwijzingen gevonden in dit onderzoek.

Achtergrond
Vitamine B12 en foliumzuur (vitamine B11) spelen een belangrijke 
rol bij de synthese van DNA en functioneren als co-enzym in di-
verse metabole processen. Vanwege hun rol bij DNA-synthese zijn 
deze vitaminen onmisbaar voor de aanmaak en het herstel van 
weefsels in het lichaam. Bij een tekort aan vitamine B12 en folium-
zuur vindt er onvoldoende herstel plaats, wat uiteindelijk kan lei-
den tot vermoeidheid en pathofysiologische condities, zoals bloed-
armoede en neurologische problemen1-3.
Uit de literatuur is bekend dat er een positieve associatie bestaat 
tussen inname en plasmaconcentraties van vitamine B12 en foli-
umzuur4,5. Plasmaconcentraties zijn echter niet  afhankelijk van vi-
tamine-inname, maar ook van opname via de darmen en van het 
vitaminemetabolisme. Omdat vitamine B12 en foliumzuur een be-
langrijke rol spelen bij de aanmaak en het herstel van lichaams-
weefsels, processen die optreden tijdens en na fysieke activiteit, 
wordt vaak gedacht dat de behoefte aan deze vitaminen verhoogd 
is bij een fysiek actieve leefstijl3. In overeenstemming hiermee zou-
den mensen die fysiek actief zijn meer risico lopen op te lage 
plasmaconcentraties3. 

Literatuur
De inname en/of plasmaconcentraties van B-vitaminen zijn uitge-
breid onderzocht in verschillende populaties met een fysiek actieve 
leefstijl, zoals militairen en (top)sporters3. Voor een goede interpre-
tatie van de vitaminestatus is het noodzakelijk om zowel naar de 
inname als naar de plasmaconcentratie te kijken. Het zou namelijk 
kunnen dat, ondanks voldoende inname, de plasmaconcentratie 
toch te laag is, bijvoorbeeld vanwege een probleem met de opname 
van vitaminen in de darmen of vanwege een verhoogd verbruik. Er 
zijn maar weinig studies gepubliceerd waar bij fysiek actieve popu-
laties zowel de inname als de plasmaconcentratie van B-vitaminen 
werd bestudeerd. Bovendien hebben de gepubliceerde studies 
meestal een kleine onderzoekspopulatie die uit bijvoorbeeld een 
specifieke groep sporters6 of uit enkel vrouwen7 bestaat. Op basis 
van bestaande literatuur kan daarom voor de algemene bevolking 
niet worden gesteld dat fysieke activiteit al dan niet tot een hogere 
behoefte aan B-vitaminen leidt.
Daarom is in deze studie de associatie onderzocht tussen inname 
en plasmaconcentraties van vitamine B12 en foliumzuur in een 
grote populatie volwassenen met een fysiek actieve leefstijl. Daarbij 
zat er veel variatie in de mate van fysieke activiteit. Behalve naar vi-
tamine-inname, is gekeken naar andere mogelijke determinanten 
van vitamine-plasmaconcentraties, waaronder de mate van fysieke 
activiteit.  

Vierdaagse wandelaars
Het onderzoek werd uitgevoerd bij 873 deelnemers aan de 
Nijmeegse Vierdaagse van 2015: 528 mannen en 345 vrouwen in 
de leeftijd van 19 tot 87 jaar. Deelnemers stonden bloed af voor de 
bepaling van plasmaconcentraties van vitamine B12 en foliumzuur 
en vulden een uitgebreide online vragenlijst in, behorende bij het 
Vierdaagseonderzoek8. Deze enquête bevatte een voedselfrequen-

tievragenlijst en vragen over supplementgebruik, demografische 
factoren, antropometrie, leefstijlfactoren, fysieke activiteit en ge-
zondheid. Wandelaars die voedingssupplementen gebruikten wer-
den uitgesloten van deelname. 
In de verzamelde data werd de prevalentie van te lage vitamine-inna-
me en te lage plasmaconcentraties bepaald. Door middel van corre-
latie- en regressieanalyse werd de associatie tussen inname en plas-
maconcentraties bepaald. Met behulp van regressieanalyse werd ook 

Tabel 1 Studiepopulatie karakteristieken (n=873)

Karakteristiek Mediaan (25e-75e 
percentiel) of n (%)a

Geslacht

   Man 528 (60,5)

   Vrouw 345 (39,5)

Leeftijd, jaren 63 (56 – 67)

BMI, kg/m2 24,7 (22,9 – 26,9)

Fysieke activiteit, 
MET minuten per week

7005 (4215 – 9965)

Energie-inname per dag, kcal 2128 (1766 – 2512)

Vitamine-inname per dag

Vitamine B12, µg 4,6 (3,5 – 6,3)

Folaat equivalenten, µg 296 (239 – 373) 

Onvoldoende vitamine-innameb

Vitamine B12, < 1,4 µg per dag 1 (0,1)

Folaat equivalenten, < 200 µg per dag 105 (12,0)

Vitamine plasmaconcentratie

Vitamine B12, pmol/L 272 (221 – 327)

Foliumzuur, nmol/L 16,7 (12,5 – 22,7)

Vitamine plasmaconcentratie gerelateerd aan referentiewaardenc

Vitamine B12

   Te laag, < 150 pmol/L 14 (1,6)

    Binnen de referentiewaarden,  
150-600 pmol/L

851 (97,5)

   Te hoog, > 600 pmol/L 8 (0,9)

Foliumzuur

   Te laag, < 7 nmol/L 14 (1,6)

    Binnen de referentiewaarden,  
7-40 nmol/L

833 (95,4)

   Te hoog, > 40 nmol/L 26 (3,0)

Afkortingen: BMI = body mass index; MET = metabolic equivalent of task.
a  Continue variabelen zijn weergegeven als mediaan en 25e-75e percentiel, 

categorische variabelen als aantal (n) en percentages.
b Gebaseerd op de gemiddelde behoefte
c  Gebaseerd op referentiewaarden die gehanteerd worden in Ziekenhuis 

Gelderse Vallei
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onderzocht of andere factoren, namelijk geslacht, leeftijd, body mass 
index (BMI), energie-inname en de mate van fysieke activiteit, bij-
droegen aan de variatie in plasmaconcentraties van vitamine B12 en 
foliumzuur. In tabel 1 staan karakteristieken van de onderzoekspo-
pulatie. Tabel 2 laat associaties zien tussen onderzochte determinan-
ten en plasmaconcentraties van vitamine B12 en foliumzuur.

Inname en plasmaconcentraties 
In deze studiepopulatie met een fysiek actieve leefstijl gold voor zowel 
vitamine B12 als foliumzuur dat de inname voldoende was, zonder 
gebruik van voedingssupplementen. De mediane inname lag voor bei-
de vitaminen ruim boven de gemiddelde behoefte. Onder de wande-
laars bestond veel variatie in de mate van fysieke activiteit. Om te on-
derzoeken of de vitamine-inname verschillend was voor deelnemers 
die in verschillende mate fysiek actief waren, werd de groep ingedeeld 
in kwartielen op basis van de mate van fysieke activiteit. Voor elk af-
zonderlijk kwartiel werd de vitamine-inname bepaald. Voor zowel vita-
mine B12 als foliumzuur bleek dat er per kwartiel geen verschil zat in 
de mediane vitamine-inname. Het was dus niet zo dat deelnemers die 
meer fysiek actief waren meer vitaminen binnenkregen. 
Van de wandelaars die meededen aan het onderzoek kreeg 12% 
minder foliumzuur binnen dan de gemiddelde behoefte, slechts 
één deelnemer kreeg te weinig vitamine B12 binnen. Ook de plas-
maconcentraties van beide vitaminen konden als voldoende be-
schouwd worden. Voor meer dan 95% van de wandelaars gold dat 
hun plasmaconcentratie binnen de referentiewaarden lag. Slechts 
1,6% had te lage plasmaconcentraties.

Positieve associatie
Voor zowel vitamine B12 als foliumzuur werd een positieve associ-
atie waargenomen tussen inname en plasmaconcentraties, wat in 
overeenstemming is met eerdere studies die al dan niet in een fy-

siek actieve onderzoekspopulatie zijn uitgevoerd4,5. Resultaten van 
de multivariate regressieanalyse lieten zien dat behalve vitamine-in-
name ook geslacht, leeftijd en energie-inname bijdroegen aan de 
variatie in vitamine-plasmaconcentraties. Dit in tegenstelling tot de 
mate van fysieke activiteit, waarvoor geen associatie met plasma-
concentraties werd gevonden.

Resultaten
De resultaten van dit onderzoek suggereren dat mensen die ten-
minste matig fysiek actief zijn, zoals de Nijmeegse Vierdaagse wan-
delaars in dit onderzoek, geen hogere behoefte hebben aan vitami-
ne B12 en foliumzuur dan mensen die niet of nauwelijks fysiek 
actief zijn om de plasmaconcentraties van deze vitaminen op peil te 
houden. Daarnaast suggereren de resultaten dat mensen met een 
fysiek actieve leefstijl geen vitaminesupplementen hoeven te ge-
bruiken als de vitamine-inname uit voeding tenminste voldoet aan 
de gemiddelde behoefte. Of dit ook geldt voor mensen die regel-
matig een extreme fysieke inspanning leveren, zoals topsporters, is 
op basis van dit cross-sectionele onderzoek niet te zeggen. 
Toekomstige experimentele interventiestudies moeten uitwijzen of 
deze suggesties ook voor deze groep gelden. 

Conclusie
In deze studie onder volwassenen met een fysiek actieve leefstijl 
waren voor zowel vitamine B12 als foliumzuur de inname en de 
plasmaconcentraties voldoende. Voor beide vitaminen werd een po-
sitieve associatie waargenomen tussen inname en plasmaconcen-
traties. De mate van fysieke activiteit bleek geen determinant van 
de plasmaconcentraties van deze vitaminen. Hoewel vaak gedacht 
wordt dat de behoefte aan B-vitaminen verhoogd is bij een fysiek 
actieve leefstijl, zijn voor die hypothese voor vitamine B12 en foli-
umzuur geen aanwijzingen gevonden in dit onderzoek.
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Tabel 2 Associaties tussen onderzochte determinanten en plasmaconcentraties van vitamine B12 en foliumzuur

Determinant Uitkomstvariabele: plasmaconcentratie

Vitamine B12 in pmol/L Foliumzuur in nmol/L

ß (95% BTBI)a ß (95% BTBI)a

Univariaat

Geslacht, man -0,033 (-0,074 – 0,007) -0,084 (-0,144 – -0,024)*

Leeftijd, jaren 0,002 (0,000 – 0,004)* 0,007 (0,005 – 0,010)*

BMI, kg/m -0,003 (-0,009 – 0,003) -0,014 (-0,023 – -0,005)*

Fysieke activiteit, MET minuten per week 0,000 (-0,000 – 0,000) 0,000 (-0,000 – 0,000)

Energie-inname per dag, kCal 0,000 (-0,000 – 0,000) -0,000 (-0,000 – 0,000)

Vitamine-inname per dag, µgb 0,018 (0,011 – 0,026)* 0,001 (0,001 – 0,001)*

Multivariaatc

Intercept 5,422 (5,291 – 5,554)* 2,293 (2,106 – 2,481)*

Geslacht, man -0,063 (-0,106 – -0,020)* -0,120 (-0,182 – -0,058)*

Leeftijd, jaren 0,003 (0,001 – 0,005)* 0,008 (0,005 – 0,010)*

Energie-inname per dag, kCal -0,000 (-0,000 – -0,000)* 0,000 (0,000 – -0,000)*

Vitamine-inname per day,µgb 0,025 (0,017 – 0,034)* 0,001 (0,001 – 0,002)*

Afkortingen: BTBI = betrouwbaarheidsinterval; BMI = body mass index; MET = metabolic equivalent of task.
* Significant (p <0,05)
a De bèta laat het verschil zien in de log-e getransformeerde voorspelde waarde van plasmaconcentraties in pmol/L (vitamine B12) en nmol/L (folium-
zuur) voor een toename in de inname met 1 µg van respectievelijk vitamine B12 en folaat equivalenten. Een bèta van 0,018 voor vitamine B12 inname be-
tekent dus dat bij een toename van de inname met 1 µg de plasmaconcentratie van vitamine B12 toeneemt met exp (0,018) = 1,018 pmol/L, wat overeen-
komt met een toename van 1,8%.
b Betreft vitamine B12 voor de plasmaconcentratie van vitamine B12, en folaat equivalenten voor de plasmaconcentratie van foliumzuur
c  Alleen significante determinanten in het multivariate model zijn weergegeven.
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D
ementie is een progressieve aandoening die door ver-
schillende hersenziektes kan worden veroorzaakt. In 
Nederland hebben ruim 280.000 mensen een vorm 
van dementie. De ziekte van Alzheimer is de meest 

voorkomende oorzaak van dementie. Alzheimerdementie ontstaat 
geleidelijk over een periode van jaren en wordt voorafgegaan door 
een fase met milde cognitieve stoornissen (mild cognitive impairment, 
MCI). In een eerdere fase ervaren sommige patiënten wel een ach-
teruitgang van het geheugen, maar deze zijn niet aantoonbaar bij 
neuropsychologisch onderzoek, zogenoemde subjectieve cognitieve 
achteruitgang (subjective cognitive decline, SCD). Voor de ziekte van 
Alzheimer is nog geen medische behandeling. Daarom is het belang-
rijk om factoren te identificeren die kunnen bijdragen aan het ver-
kleinen van het risico op Alzheimerdementie en om – als er eenmaal 
klachten zijn – verdere achteruitgang van het geheugen te beperken. 

Dit artikel is gebaseerd op resultaten van het NUDAD (Nutrition, 
the Unrecognized Determinant in Alzheimer’s Disease) project.

Samenvatting 
Het doel van deze studie was, te onderzoeken of voedingsparame-
ters gerelateerd zijn aan achteruitgang van het geheugen in een po-
pulatie van 551 patiënten met subjectieve cognitieve achteruitgang, 
milde cognitieve stoornis of Alzheimerdementie. Wij vonden dat 
een slechtere voedingsstatus (wat een hoger risico op ondervoeding 
aangeeft), een lagere body mass index, lagere vetvrije massa en een 
ongezonder voedingspatroon gerelateerd waren aan een hoger risi-
co op klinische achteruitgang in twee jaar tijd. De gevonden associ-

Er zijn aanwijzingen dat voeding een rol kan spelen bij het 
krijgen van dementie. Uit onderzoek blijkt dat tot 40% van alle 
gevallen van dementie toe te schrijven is aan omgevingsfactoren, 
zoals een gezonde leefstijl, bestaande uit niet roken, voldoende 
fysieke en sociale activiteiten en een gezond voedingspatroon (1). 
Daarnaast weten we dat mensen met een gevorderde 
Alzheimerdementie vaak gewicht verliezen en lijden aan 
ondervoeding. Wat de rol van voeding is in het beginstadium van 
de ziekte is echter nauwelijks onderzocht. 

Slechte voeding 
hoger risico

Ziekte van Alzheimer:

aties waren het sterkst voor patiënten met Alzheimerdementie. Het 
behoud van een gezonde voedingsstatus en het volgen van een ge-
zond voedingspatroon zijn mogelijk gunstig voor het beperken van 
verdere achteruitgang van het geheugen.

Tabel 1. Baseline gegevens van de NUDAD onderzoekspopulatie

Totaal Stabiel Progressie

N N N

Leeftijd 
(jaar)

551 64.4±8.3 381 63.6±8.2 170 66.4±8.3*

Geslacht, 
vrouw

551 255 (46.3) 381 175 (45.9) 170 80 (47.1)

MMSE score 551 25.8±3.3 381 26.6±2.9 170 24.0±3.6*

Data in gemiddelde ± SD; n (%),* statistisch significant verschillend van 
stabiel; MMSE= Mini-Mental State Examination
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Tot nu toe zijn enkele studies uitgevoerd die hebben gekeken naar 
de relatie tussen bepaalde voedingsparameters en achteruitgang 
van het geheugen. Zo laten drie studies zien dat ondervoede pati-
enten met Alzheimerdementie in één jaar sneller achteruitgaan in 
geheugen dan patiënten met een normale voedingsstatus (2-4). 
Een andere studie liet zien dat patiënten met MCI met een lage 
baseline body mass index (BMI) vaker klinische achteruitgang ver-
toonden dan patiënten met een hogere BMI (5). Ook een onge-
zonder voedingspatroon is gerelateerd aan een grotere kans om van 
MCI naar Alzheimerdementie te gaan (6). Deze eerdere onderzoe-
ken richtten zich op patiënten met MCI en Alzheimerdementie, 
terwijl patiënten met SCD zich waarschijnlijk in het eerste stadium 
van de ziekte van Alzheimer bevinden. Daarom onderzochten wij 
associaties tussen zowel voedingsstatus als voedingsinname en kli-
nische progressie bij patiënten met SCD, MCI en 
Alzheimerdementie.

Methode 
NUDAD is een subgroep van het Amsterdam Dementie Cohort, 
bestaande uit patiënten die het Alzheimercentrum Amsterdam be-
zochten tussen september 2015 en augustus 2017. Bij deze 551 pa-
tiënten (197 met Alzheimerdementie, 135 met MCI en 219 met 
SCD) hebben we de BMI gemeten, vetvrije massa (VVM) geschat 
met behulp van de bio-elektrische impedantie analyse en een on-
dervoedingsvragenlijst (mini nutritional assessment, MNA) afgeno-
men. Daarnaast hebben we de EETscore vragenlijst gebruikt om te 
kijken in hoeverre de patiënten aten volgens de Nederlandse richt-
lijnen goede voeding. Om inzicht te krijgen in de voedingsinname 

(energie, eiwit, koolhydraat, vet en alcohol) gebruikten we een 
voedselfrequentie vragenlijst.
Gedurende een periode van twee tot drie jaar zijn alle patiënten 
jaarlijks uitgenodigd voor een her-evaluatie van het geheugen. Voor 
deze studie hebben we gekeken of patiënten in deze periode klini-
sche progressie vertoonden. Klinische progressie was gedefinieerd 
als: 1) progressie naar MCI of dementie (voor patiënten met base-
line SCD), progressie naar dementie (voor patiënten met baseline 
MCI), een toename van tenminste 1 punt op de clinical dementia 
rating scale (voor patiënten met baseline Alzheimerdementie); 2) 
opname in een verpleeghuis of overlijden; 3) zelf gerapporteerde 
verslechtering van het geheugen (voor patiënten die we alleen tele-
fonisch konden volgen). 
Voor elke voedingsparameter hebben we de relatie met de tijd tot 
progressie getoetst met een Cox Proportional Hazards regression 
model. Associaties zijn gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en base-
line diagnose in de totale populatie en gecorrigeerd voor leeftijd en 
geslacht in de per baseline diagnose gestratificeerde associaties.

Resultaten 
Wij observeerden in de loop van het onderzoek bij 25 (11%) pati-
enten met SCD, 45 (33%) patiënten met MCI en 100 (51%) pati-
enten met Alzheimerdementie klinische progressie. De patiënten 
met progressie waren ouder en hadden een slechtere globale cogni-
tie (lagere Mini-Mental State Examination score MMSE) (Tabel 1). 
Een lagere BMI en lagere VVM waren, hoewel niet statistisch sig-
nificant, gerelateerd aan een hoger risico op klinische progressie 
(Tabel 2). Een lagere MNA-score, of wel een groter risico op on-

THEMA: 
VOEDING EN

BREIN
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dervoeding, was significant gerelateerd aan een hoger risico op 
achteruitgang van het geheugen. Ook een lagere EETscore, en 
daarmee minder gezond voedingspatroon, was gerelateerd aan een 
hoger risico op klinische progressie. Hoewel er geen verband was 
tussen energie inname en risico op progressie, vonden we wel dat 
een lagere vet inname gerelateerd was aan een lager risico op ach-
teruitgang, terwijl een lagere alcohol inname gerelateerd was met 
een hoger risico op achteruitgang. 
Hoewel de richting van de verbanden gelijk was tussen de verschil-
len baseline groepen, vonden we de sterkste verbanden in de groep 
patiënten met Alzheimerdementie.

Conclusie 
In onze geheugenpopulatie was een slechtere voedingsstatus ge-
relateerd aan een hoger risico op klinische achteruitgang in twee 

jaar. Ook een ongezonder voedingspatroon was gerelateerd aan 
een hoger risico op achteruitgang. De gevonden associaties wa-
ren het sterkst voor patiënten met Alzheimerdementie. Deze stu-
die geeft verder aanleiding om te onderzoeken of het verbeteren 
van de voedingsstatus en het voedingspatroon in de diverse sta-
dia van de ziekte, het proces van de ziekte van Alzheimer kan 
vertragen.   
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Tabel 2. Gecorrigeerde associaties tussen lagere baseline voedingsparameter en klinische progressie in de totale populatie en gestratificeerd  
voor baseline diagnose 

Totaal SCD MCI Alzheimerdementie

Per SD lager N HR (95% CI) N HR (95% CI) N HR (95% CI) N HR (95% CI)

BMI 551 1.15 (0.96-1.38) 219 1.10 (0.72-1.68) 135 1.18 (0.83-1.68) 197 1.13 (0.87-1.46)

VVM† 432 1.40 (0.93-2.10) 166 2.09 (0.77-5.68) 98 1.52 (0.64-3.62) 152 1.10 (0.63-1.92)

MNA‡ 357 1.39 (1.18-1.64) 133 1.30 (0.77-2.17) 91 1.49 (1.10-2.02) 133 1.59 (1.09-1.70)

EETscore 357 1.22 (1.01-1.48) 133 1.15 (0.75-1.77) 91 1.25 (0.85-1.84) 133 1.28 (0.99-1.65)

Energie inname 218 0.86 (0.67-1.10) 96 1.11 (0.63-1.93) 52 1.19 (0.69-2.07) 70 0.66 (0.48-0.92)

Eiwit inname 218 0.99 (0.78-1.26) 96 0.64 (0.38-1.09) 52 0.89 (0.50-1.59) 70 1.18 (0.85-1.63)

Koolhydraat inname 218 1.01 (0.79-1.29) 96 1.20 (0.64-2.28) 52 1.08 (0.69-1.68) 70 0.92 (0.65-1.31)

Vet inname 218 0.74 (0.59-0.93) 96 0.77 (0.44-1.35) 52 0.86 (0.52-1.42) 70 0.67 (0.49-0.92)

Alcohol inname 218 1.34 (1.02-1.76) 96 1.47 (0.64-3.40) 52 1.14 (0.58-2.23) 70 1.34 (0.97-1.87)
 
Data gepresenteerd als hazard ratio (HR) (95% betrouwbaarheidsinterval), gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, en aanvullend voor baseline diagnose in 
de totale populatie. SCD, subjective cognitive decline; MCI, mild cognitive impairment; BMI, body mass index; VVM†, vetvrije massa aanvullend gecorri-
geerd voor lichaamslengte; MNA‡ Mini Nutritional Assessment zonder item over neuropsychologische problemen
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Dé foodopleider op hbo-niveau

• Cursussen 
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• Beroepsopdrachten

• Partnerships

• Food marketeers, brand managers

• Category managers

• Product managers & sales managers

• Productontwikkelaars 

 

 

 

 

• Kwaliteitsmedewerkers & -managers

• Procestechnologen

• Packaging managers

• Toeleveranciers & adviseurs

Wat kunnen we voor je doen? 
Kijk eens op has.nl

Ruim aanbod opleidingen en cursussen voor foodprofessionals in alle functies:
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De passie van ....

Hoe bent u in de voedingswereld 
terechtgekomen? 
In mijn jeugd woonde ik in Hattem, tussen 
een melkveehouderij en het bos in. Bij een 
goede vriend thuis hadden ze een enorme 
moestuin en hielden ze bijen. Daarbij 
mocht ik helpen. Zo is mijn passie voor na-
tuur en voedsel ontstaan. Ik zocht een stu-
die met een combinatie van exacte en soci-
ale vakken en kwam zodoende bij Humane 
Voeding in Wageningen terecht. Daar 
groeide mijn interesse voor het wereldvoed-
selvraagstuk en het milieu. In mijn herinne-
ring was ik de enige voedingsstudent die bij 
de net opgerichte vakgroep Biologische 
landbouw, vakken volgde en ik koos een 
stage in de ‘alternatieve voeding’ - zoals dat 
toen werd genoemd - over de calciumvoor-
ziening van vegetariërs en veganisten. In 
1989 studeerde ik af, voor zover ik kan na-
gaan, als de eerste ecologisch voedingskun-
dige in Nederland.

Wat houdt uw huidige werk in? 
Van 2007 tot 2021 heb ik gewerkt bij het 
Voedingscentrum als expert duurzaam 
eten. Als kennismedewerker heb ik daar het 
onderwerp inhoudelijk op de kaart mogen 
zetten en bij mogen dragen aan tal van 
campagnes, factsheets en tools over de on-
derwerpen als: duurzamer eten, keurmer-
ken, voedselverspilling, nieuwe eiwitbron-
nen, ecologische voetafdruk en vegetarisch 
eten. Recent ben ik overgestapt van een se-
mi-overheidsorganisatie naar een maat-
schappelijke organisatie: het Wereld Natuur 
Fonds (WWF-NL). Het is vergelijkbaar 
werk, maar vanuit een andere rol. In de 
nieuwe functie van senior advisor sustainable 
diets mag ik inhoudelijk invulling geven aan 
het nieuwe thema ‘duurzame voedselcon-
sumptie’ en breder onder de aandacht 
brengen. Daarbij staat de vraag centraal: 
hoe kunnen consumenten via hun voedsel-
keuzes een bijdrage leveren aan het behoud 
en herstel van biodiversiteit? En ook: hoe 
kunnen we samenwerken met spelers in de 
voedselketen, overheden, de wetenschap en 

andere organisaties om een planeet-vrien-
delijke consumptie te stimuleren. Daarbij 
kun je denken aan het maken van campag-
nes en tools; het vertegenwoordigen van 
WWF-NL in relevante netwerken en bij-
eenkomsten om via beleid de voedselcon-
sumptie te verduurzamen; en het initiëren 
en begeleiden van wetenschappelijke on-
derzoeken. Het mooie is dat het Wereld 
Natuur Fonds in bijna honderd landen zit 
en ik samenwerk met een internationaal 
team van voedselexperts. 

Wat wilt u graag onderzocht zien?
Hoewel ik in mijn promotieonderzoek 
vooral keek naar de synergie tussen gezon-
de en duurzame voedingspatronen vanuit 
broeikasgasemissies en landgebruik, ga ik 

me in de komende jaren meer verdiepen in 
natuurbehoud en biodiversiteit in relatie 
tot voedingspatronen. Waar ik graag onder-
zoek naar zou willen zien, is ten eerste naar 
een goede methode die de productie en 
consumptie van bepaalde gewassen kwanti-
tatief kan verbinden aan verlies aan biodi-
versiteit. Ten tweede: ik kijk uit naar onder-
zoek over de biodiversiteit op ons bord en 
of het eten van een grotere variatie aan 
planten, positief effect heeft op je gezond-
heid. We hebben het advies om gevarieerd 
te eten nog nooit kwantitatief gemaakt. Een 
laatste belangrijke vraag is hoe we straks 10 
miljard mensen eerlijk en gezond kunnen 
voeden met de bestaande landbouwgrond, 
zonder dat dat ten koste gaat van kwetsbare 
natuur.  

‘Ik kijk uit naar onderzoek over  
de biodiversiteit op ons bord’

NAV-lid Corné van Dooren

Naam: dr.ir. Corné van Dooren
Geboortejaar: 1965 
Woonplaats: Delft
Functie: senior advisor sustainable 
diets Wereld Natuur Fonds
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Overheid en beleidTekst: dr. Annet Roodenburg1 

Gezonde keuzes gemakkelijker maken, dat is het doel van een voedselkeuzelogo. 
Nutri-Score is in Nederland als voedselkeuzelogo aangenomen onder de 
voorwaarde dat het aansluit bij de Nederlandse voedingsrichtlijnen. In februari is 
een internationale wetenschappelijke commissie begonnen om het achterliggend 
algoritme van Nutri-Score beter te laten aansluiten bij de voedingsrichtlijnen van 
de zeven landen die Nutri-Score willen gaan invoeren. Hier ga ik in op wat de 
commissie mijns inziens moet doen om het algoritme te verbeteren.

Voedselkeuzelogo:  
zo pas je het 
algoritme aan

H
et mandaat en de samenstelling van de commissie 
zijn te vinden op de website van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (*). 
Wetenschappers uit de zeven landen die voornemens 

zijn om Nutri-Score in te voeren, zitten in de commissie. Dat zijn 
Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg en 
Zwitserland. Voorzitter is Chantal Julia, één van de wetenschappers 
achter het Franse Nutri-Score.

De opdracht
De commissie gaat het algoritme van Nutri-Score vergelijken met 
de voedingsrichtlijnen van deze zeven landen (o.a. Schijf van Vijf) 
en waar nodig aanpassen. Dat is best een uitdaging, want ze moe-
ten niet alleen rekening houden met wat de mensen eten in een 
land, maar ook met hoe vaak ze iets eten. Brood heeft in 
Nederland bijvoorbeeld een andere rol in het voedingspatroon dan 
in Spanje. Voor Nederland is het één van de belangrijkste bronnen 
van vezels en jodium, terwijl Spanjaarden die voedingsstoffen meer 
uit andere producten halen. Hoe zou ik te werk gaan, vroeg ik me 
af. Mijn stappenplan zou er als volgt uit zien:
•  Stap 1: vergelijk de voedingsrichtlijnen van de verschillende 

landen
•  Stap 2: waar zitten de grootste problemen in het algoritme van 

Nutri-Score?
• Stap 3: waardoor komt dit?
• Stap 4: wat betekent dit voor het algoritme?

Stap 1. Voedingsrichtlijnen
Ieder land heeft zijn eigen voedingsrichtlijnen (zie afbeelding 1). 
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Wij hebben in Nederland de Schijf van Vijf, Zwitserland kent een 
piramide, in België is de voedingsdriehoek omgedraaid. Het zijn 
simpele communicatiemiddelen om consumenten te helpen gezon-
der te eten. Hierbij is ook rekening gehouden met de voedingsge-
woontes in dat land. Er zijn wel verschillen tussen deze voedings-
richtlijnen, maar toch hebben ze vooral gemeenschappelijke 
kenmerken. De European Public Health Nutrition Alliance heeft 
de kenmerken op een rij gezet. Dat is een prettig startpunt.

Stap 2. Waar zitten de grootse problemen?
Nutri-Score weegt positieve en negatieve voedingsstoffen. Dat is 
ook meteen een probleem van dit algoritme. En oorzaak van veel 
onlogische scores. Zoals Chocoballs ontbijgranen en Naturel mue-
sli, allebei met een donkergroene A. Of de Nesquick chocolade 
shake (19g suiker) en half volle melk (5g suiker) allebei een licht-
groene B. Fabrikanten hoeven de suikergehaltes niet te verlagen, 
voor een betere score kunnen ze ook de vezels of eiwitten verho-
gen. Maar daar wordt het voedingsmiddel niet gezonder door. 
Doordat Nutri-Score dezelfde puntentelling gebruikt voor vrijwel 
alle voedingsmiddelen, gaat het op verschillende plaatsen mis: er 
zijn voedingsmiddelen die een A of B krijgen maar niet in de Schijf 
van Vijf passen. Zoals cola light, Chocoballs ontbijtgranen en cho-
colademelk. Ook zijn er voedingsmiddelen die wel in de Schijf van 
Vijf vallen maar toch een ongezonde C, D of E Nutri-Score krij-
gen. Voorbeelden daarvan zijn olijfolie en 30+ kaas. 
Ik wil vier verschillende productvoorbeelden noemen: brood, 
vleeswaar, vetten en ontbijtgranen. Brood en vleeswaar zijn pro-
ductgroepen waarbinnen verbetering niet echt wordt gestimuleerd 
door Nutri-Score. Olijfolie scoort niet gezond volgens Nutri-Score 
(C,D,E). Dat staat haaks op de meeste de voedingsrichtlijnen. En 
het is niet logisch dat ontbijtgranen met veel suiker een gezonde A 
of B krijgen.

Stap 3. Waardoor komt dit?
Dit heeft te maken met het algoritme van Nutri-Score. Allereerst 
gebruikt Nutri-Score hetzelfde algoritme voor veel heel verschillen-
de groepen voedingsmiddelen (brood, zuivel, vis, soep, vleeswaar, 
ontbijtgranen). Het maakt hierdoor onvoldoende onderscheid tus-
sen bijvoorbeeld volkorenbrood en witbrood. En het stimuleert 
productverbetering niet. Denk aan bijvoorbeeld vleeswaren: daar 
zit veel zout in, vanwege de smaak en de houdbaarheid. Dat maakt 
zoutverlaging lastig. En waarom zou een vleeswaarfabrikant zout 

verlagen als de Nutri-Score onveranderd blijft? Voor een beperkt 
aantal productgroepen (dranken, kaas, oliën/vetten) heeft Nutri-
Score wél een ander algoritme. Maar ook dat leidt nog niet meteen 
tot logische keuzes, zoals bij olijfolie. Dit komt doordat olijfolie 
energierijk is en daardoor nooit een gezondere score dan een ‘C’ 
kan krijgen. Tenslotte gebruikt het algoritme een weging van posi-
tieve en negatieve voedingsstoffen, waardoor ontbijtgranen met 
veel suiker toch een gezonde A of B kunnen krijgen, door het toe-
voegen van extra vezels of eiwitten.

Stap 4. Wat betekent dit voor het algoritme?
De oplossing zou kunnen zijn: maak een groter aantal product-
groepen die hun eigen grenswaarden hebben. Nutri-Score heeft al 
uitzonderingen voor de productgroepen dranken, kaas, en oliën/
vetten. Dat is, zo staat te lezen in het mandaat, omdat natuurlijke 
variatie in voedingswaarden niet tot zijn recht kwam in het oor-
spronkelijke algoritme. Om precies diezelfde reden zouden nieuwe 
grenswaarden ook voor andere productgroepen gedefinieerd kun-
nen worden. Op zo’n manier dat je ook de perverse prikkels van 
weging weghaalt: bijvoorbeeld ontbijtgranen kunnen alleen punten 
verdienen voor vezels en eiwitten als het toegevoegd suikergehalte 
lager is 5g/100g.

Het mandaat van de commissie
Interessant is welke ruimte de commissie heeft om het bestaande 
algoritme aan te passen. De commissie mag niet aan het principe 
van het algoritme sleutelen (zie citaat II uit het mandaat). Wat ook 
niet mag: extra productgroepen toevoegen, behalve voor producten 
zoals kaas, dranken en vetten. Het is dus maar de vraag of er vol-
doende ruimte is voor de commissie om te doen wat ik denk dat 
nodig is…
Ik hoop dat de commissie in alle wetenschappelijke vrijheid kan 
werken. Want het onderwerp is niet vrij van belangen. Vooral als we 
Europa inkijken.   

u	Dit artikel is eerder verschenen op Foodlog en de website van de HAS 

Hogeschool als onderdeel van een serie over het Voedselkeuzelogo.

1Lector Voeding & Gezondheid HAS Hogeschool. 
*)https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/documenten/publicaties/2021/02/12/
wetenschappelijk-comite-inzake-nutri-score
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  Standpuntdr. Ir. Annette Stafleu en dr. Ir. Lisette Brink, Voedingscentrum

D
e Gezondheidsraad  [1] is in 
maart 2021 uitgekomen met 
nieuwe voedingsnormen voor 
eiwit. Voor volwassenen is de 

aanbevolen hoeveelheid verhoogd van 0,8 
g/kg lichaamsgewicht naar 0,83 g/kg li-
chaamsgewicht. Hiermee is de aanbevolen 
hoeveelheid gelijkgetrokken met de aanbe-
volen hoeveelheid die EFSA [2] hanteert. 
Voor ouderen zijn er geen andere normen 
voor de eiwitinname dan voor jongere vol-
wassenen. De Gezondheidsraad en 
European Food Safety Authority geven aan 
dat ouderen geen extra eiwit nodig hebben. 
Het advies van de Gezondheidsraad geldt 
voor gezonde ouderen.

Internationale expertgroepen van ESPEN 
[3] en PROT-AGE [4] adviseren voor ge-
zonde ouderen een hogere eiwitinname. 
Ook de stuurgroep ondervoeding [5] be-
veelt een eiwitinname van 1,0 g per kg li-
chaamsgewicht aan voor gezonde ouderen. 
Voor chronisch of acuut zieke of herstellen-
de ouderen wordt 1,2 tot 1,5/1,7 g eiwit 
per kg lichaamsgewicht aanbevolen [5]. 
Reden dat de expertgroepen een hogere ei-
witaanbeveling doen voor gezonde ouderen 
is het tegengaan van verlies aan spiermassa.

Gezondheidsraad
Omdat er de laatste jaren veel onderzoek is 
verschenen over eiwit en spiermassa heeft 
de Gezondheidsraad [6] een aanvullende 
analyse uitgevoerd van het beschikbare in-
terventieonderzoek bij ouderen. De raad 
komt tot de bevinding dat meer dan 60% 
van de studies geen effect laat zien van een 
hogere eiwitinname op de vetvrije massa, 
een maat voor de spiermassa. Hetzelfde 
geldt voor een hogere eiwitinname in 
combinatie met een hogere fysieke 
activiteit in relatie tot spierkracht. 
De Gezondheidsraad conclu-
deert dat extra eiwit waar-
schijnlijk geen effect heeft op 
spierkracht als niet tegelijk 
de fysieke activiteit toe-
neemt, en dat een hogere 
eiwitinname waarschijnlijk 
geen effect heeft op fysiek 
functioneren. Daarmee 
vindt de Gezondheidsraad 
dat er onvoldoende overtui-

gend bewijs is om een hogere norm voor 
ouderen te hanteren. 

Het Voedingscentrum volgt de adviezen 
van de Gezondheidsraad. Voor gezonde ou-
deren houden wij 0,83 g eiwit per kg li-
chaamsgewicht aan. Voor ouderen die te 
maken hebben met ondervoeding of her-
stellende zijn van ziekte is de behandeling 
gericht op inname van extra energie en ei-
wit. Deze ouderen hebben meer eiwit no-
dig, net als ouderen met specifieke aandoe-
ningen waarbij de eiwitbehoefte verhoogd 
is. De arts/diëtist stelt hiervoor een behan-
delplan op.

Eiwitinname en Schijf van Vijf
De energiebehoefte van ouderen is lager 
dan van jongere volwassenen. Om voldoen-
de voedingstoffen binnen te krijgen stimu-
leert het Voedingscentrum ouderen om 
nutriëntdichte voedingsmiddelen te kiezen 
uit de Schijf van Vijf. Daarbij is het van be-
lang dat zij voedselkeuzes  maken die er 
voor zorgen dat de dagelijkse voeding mini-
maal 0,83 g eiwit per kilogram lichaamsge-
wicht bevat. En daarnaast om voldoende te 
bewegen. In de communicatie naar de 
doelgroep wordt aangegeven  voldoende 
voedingsmiddelen met eiwit te consume-
ren, zoals vis, onbewerkt vlees, peulvruch-
ten, ei, noten, zuivel en volkoren 
producten. 

De  aanbevelingen volgens de Schijf van 
Vijf [7] leveren ongeveer 93 gram eiwit 
voor mannen van 70 jaar en ouder en 84 

Eiwitnorm ouderen

u	Bronnen
1.  Gezondheidsraad, 

Voedingsnormen voor eiwitten. 
Referentiewaarden voor de inna-
me van eiwitten. 2021: Den Haag.

2.  EFSA, Scientific opinion on di-
etary reference values for protein. 
EFSA Journal, 2012. 10(2): p. 
2557.

3.  Deutz, N.E., et al., Protein intake 
and exercise for optimal muscle 
function with aging: recommen-
dations from the ESPEN Expert 
Group. Clin Nutr, 2014. 33(6): p. 
929-36.

4.  Bauer, J., et al., Evidence-based 
recommendations for optimal di-
etary protein intake in older peo-
ple: a position paper from the 
PROT-AGE Study Group. J Am 
Med Dir Assoc, 2013. 14(8): p. 
542-59.

5.  Kruizinga, H., et al., Richtlijn 
ondervoeding. Herkenning, diag-
nosestelling en behandeling van 
ondervoeding bij volwassenen, 
Stuurgroep ondervoeding, Editor. 
2019.

6.  Gezondheidsraad, 
Backgrounddocument 
Systematic review of health ef-
fects of dietary protein in older 
adults. 2021: Den Haag.

7.  Brink, L., et al., Richtlijnen Schijf 
van Vijf, Voedingscentrum, 2020: 
Den Haag.

gram eiwit voor vrouwen van 70 jaar en 
ouder. Bij de bijbehorende referentie ge-
wichten  van respectievelijk 73,6 kg  en 
63,2 kg [1] leveren de aanbevelingen zo’n 
1,3 g eiwit per kg lichaamsgewicht. De 
aanbevolen hoeveelheden uit de Schijf van 
Vijf voorzien voor circa 85% in de energie-
behoefte.  In de resterende ruimte kan, in-
dien gewenst, worden gekozen voor voe-
dingsmiddelen die eiwit bevatten. Een 
voeding volgens de Schijf van Vijf bevat 
ruim voldoende eiwit voor gezonde oude-
ren.  
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Product en bedrijf Tekst: Huib Stam

N
ieuw onderzoek naar fructose geeft een beter inzicht in 
wat de zoetstof doet in de stofwisseling. Een recent ar-
tikel (1) in Nature Communications beschrijft langs 
welk metabool pad fructose de lage graad inflammatie 

in de darmen verhoogt en het immuunsysteem verstoort. In hetzelf-
de online vakblad verscheen vorig jaar een artikel (2) waarin beschre-
ven wordt hoe de verhoogde leververvetting door fructose in zijn 
werk gaat. Beide waren tien jaar geleden belangrijke twistpunten.

Ophef
De ophef over fructose is groot, omdat de consumptie van suiker-
houdende producten, vooral frisdrank, de afgelopen decennia 
enorm is toegenomen (maar inmiddels weer wat afneemt). De aan-
dacht voor fructose was onder meer te danken aan de Amerikaanse 
kinderarts en onderzoeker Robert Lustig, die ook in Nederland 
kwam uitleggen dat de fructose in frisdranken puur gif is. Maar 
onderzoek wees ook uit dat een gezond mens 100 gram suiker per 
dag kan verteren, terwijl daar toch 50 gram fructose in zit. Suiker 
(sucrose, maar ook de glucose-fructosestroop HFCS) is een ver-
binding van een molecuul glucose en fructose.
Hoewel de monosachariden glucose en fructose dezelfde chemi-
sche formule hebben, C6H12O6, hebben ze vanwege hun verschil-
lende ruimtelijke structuur heel andere metabole eigenschappen. 
Ze doorlopen voor het grootste deel verschillende paden in de stof-
wisseling, die tot hun afbraak en gebruik als brandstof leiden. 
Omdat de mens in de evolutie telkens maar met een beetje fructo-
se uit fruit, groente en honing te maken had (en veel meer met 
glucose uit alle koolhydraatbronnen), is de fructose in het moderne 
dieet telkens een enorm zoete overdosis.

Knaagdieren
Er is onwaarschijnlijk veel onderzoek gedaan naar fructose. Zoveel, 
dat een cynicus zou zeggen: hoe meer je onderzoekt, hoe meer re-
sultaten je krijgt, maar hoe minder er zeker is. Er zijn gerandomi-
seerde trials gedaan met fructose en glucose, met fructose en su-

crose, met fructose en placebo. Gezonde proefpersonen, obese 
proefpersonen, kinderen en knaagdieren zijn blootgesteld aan nor-
male, extra en buitensporige porties suiker en fructose. 
Epidemiologische studies haalden de effecten van fructose op de 
volksgezondheid uit databases van grote cohorten. Cijfers van de 
voedingsmiddelenbranche gaven inzicht in wie hoeveel fructose tot 
zich nam, het meeste uit frisdrank.
De problemen met fructose beginnen met het eenvoudige feit dat het 
menselijk lichaam het niet nodig heeft en het alleen maar overbodige 
calorieën bevat. Een mens heeft überhaupt geen suiker nodig. Wel 
glucose, dat een belangrijke brandstof voor de cellen is. Maar uit een 
dieet zonder één korrel suiker haalt de stofwisseling genoeg glucose, 
als daar koolhydraten en zetmeel van plantaardige herkomst in zitten. 
Ook (dierlijke) eiwitten leveren via een omweg glucose.

Overbodig
Fructose is overbodig en wordt daarom voor het grootste deel na de 
opname uit de darmen via het bloed opgevangen door de lever, die de 
grote chemische fabriek en tegelijk de zuiveringsinstallatie van het li-
chaam is. Fructose doorloopt diverse metabole paden. Het wordt om-
gezet in glucose, lactaat en vetzuren. Slechts een beetje fructose ver-
dwaalt in de bloedbaan. Een deel van het vet komt ook in de 
bloedcirculatie, een deel wordt in de lever opgeslagen. Darmbacteriën 
spelen een (slechts deels bekende) rol in het fructosemetabolisme.
Fructose vertraagt de opname van kleine LDL-deeltjes, het slechte 
cholesterol, in de lever. Het omzetten van fructose in vet, in een 
proces dat de novo lipogenese heet, leidt tot de opslag van vet in de 
lever, wat de gevreesde niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) 
kan veroorzaken. Dat is een voorstadium van leverontsteking en 
mogelijk leverkanker. Vroeger kregen alleen alcoholisten een vette 
lever, nu ook tieners die veel frisdrank drinken.

Stoornissen
Tien jaar geleden was er vooral discussie of de kwalijke gevolgen 
van veel fructose een secundair of een primair verschijnsel was. 

Fructose is een van de meest besproken en onderzochte stoffen in de dagelijkse 
voeding. Het zoete bestanddeel van gewone suiker heeft al heel lang de schijn 
tegen, maar had altijd de wetenschappers mee. Hoe is het met dat onderzoek 
gesteld? Het ziet er nu een stuk slechter uit voor fructose dan vijf jaar geleden.

Fructose nu 
slechter dan  
vijf jaar geleden
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Ontstonden die metabole stoornissen doordat de patiënt dik werd, 
en was fructose daarbij alleen een calorierijke factor, zoals vet en 
glucose? En werden alleen dikke mensen overgevoelig voor fructo-
se? Of is fructose direct de oorzaak, en op zichzelf dus toxisch voor 
iedereen?
Het antwoord daarop wordt onder meer zichtbaar in de ontwikke-
ling van het werk van de Zwitserse onderzoeker Luc Tappy, naast 
Lustig en de Canadees John Sievenpiper de grootste van de beken-
de fructosedeskundigen.  In een heel helder vraag-antwoord artikel 
(3) uit 2012 stelt hij dat niet met zekerheid in het algemeen gezegd 
kan worden dat fructoseconsumptie bij mensen tot overgewicht 
leidt, noch tot insulineresistentie, diabetes type 2 en 
leververvetting.
Maar wie vanwege bestaand overgewicht kans loopt op metabole 
kwalen, deed er toch goed aan zoet eten en vooral drinken met 

fructose te laten staan. Nader onderzoek moest uitsluitsel geven. 
Tappy publiceert als sinds 1984 over suikermetabolisme en her-
haalde (met collega’s) veelvuldig dat bewijs ten laste van fructose 
bij normaal gebruik ontbreekt.

Spreekbuis
Die onduidelijkheid, de onmogelijkheid om met klinisch onderzoek 
de vinger te leggen op eventuele specifieke aan fructose toe te 
schrijven nadelige effecten, is dankbaar benut door de suikerver-
werkende industrie. Die heeft in Nederland een stevige lobby, 
mede door het Kenniscentrum Suiker & Voeding.
In de publicaties van die spreekbuis van de industrie konden de ge-
renommeerde Nederlandse voedingsprofessoren Fred Brouns, 
Gertjan Schaafsma en Edith Feskens in 2014 kennelijk met een ge-
rust hart in een omvangrijke position paper (4) schrijven: “De con-
sumptie van fructose zou het risico op obesitas, diabetes, hoge 
bloeddruk en leververvetting verhogen. Negatieve gezondheidsef-
fecten kunnen optreden bij een frequente zeer hoge inname van 
fructose. Onderzoek laat echter zien dat een beperkte fructose con-
sumptie als onderdeel van een gebalanceerde dagelijkse voeding 
mogelijk gunstige gevolgen heeft voor de gezondheid.”

Leken
Maar dat was dus in oktober 2014. Eerst Tappy weer, als co-auteur 
van het artikel (5) ‘Fructose- and sucrose-  but not glucose-sweete-
ned beverages promote hepatic de novo lipogenesis: A randomized 
controlled trial’ (Fructose- en sucrose- maar niet glucose-gesuiker-
de dranken bevorderen de novo lipogenese in de lever). Het ver-
scheen eerder dit jaar.
Dit is uit de ‘conclusie voor leken’: “Deze studie onderzocht de 
metabole effecten van dagelijkse consumptie van met suiker gezoe-
te dranken gedurende enkele weken bij gezonde magere mannen. 
Uit het onderzoek bleek dat dranken die gezoet zijn met de suikers 
fructose en sucrose (glucose en fructose samen), maar niet met 
glucose, het vermogen van de lever om lipiden te produceren ver-
hogen. Deze verandering kan de weg vrijmaken voor verdere on-
gunstige effecten op de metabole gezondheid.” In de wetenschap-
pelijke conclusie staat ook nog: “In matige doses in combinatie met 
een stabiele calorie-inname.”

Verdubbelt
Bij normaal gebruik door slanke mannen die geen metabole stoor-
nis hebben, is al na korte tijd een verhoogde vetproductie in de le-
ver te zien, een verhoging met een factor twee zelfs, volgens het-
zelfde artikel. In 2014 was volgens de Nederlandse professoren 
normaal gebruik van fructose wellicht zelfs nog goed voor de ge-
zondheid van deze mannen, nu verdubbelt fructose de vervetting 
van hun lever na een paar weken al.
Misschien niet zo verwonderlijk, die wereldwijde toename van 
niet-alcoholische leververvetting.  

u	Dit artikel verscheen eerder op Foodlog.nl

https://www.nature.com/articles/s41467-021-21461-4#Sec11 1)  
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2101-7 2)  
https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7007-10-42 3)  
https://www.kenniscentrumsuiker.nl/images/downloads/position-paper-fructose-130115-onlineversie.pdf 4)  
https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-82782100161-6/fulltext5)  
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Onze voeding heeft namelijk een belangrijke impact op onze 
gezondheid en op die van onze planeet. De weg naar een betere  
en duurzamere wereld hangt samen met wat we eten en drinken.

* De meeste Alpro producten bevatten calcium en vitamine D. Calcium en vitamine D zijn nodig voor de instandhouding van normale 
botten. Een gevarieerd, evenwichtig voedingspatroon en een gezonde levensstijl zijn aanbevolen voor een goede gezondheid.

Wetenschappers, organisaties, politici 
en bedrijven houden zich bezig met 
de vraag hoe we ons voedingspatroon 
kunnen aanpassen om een gezonde 
toekomst te garanderen voor mens 
en milieu. In 2019 berekenden 37 
wetenschappers van de EAT-Lancet-
commissie hoe we ervoor kunnen 
zorgen dat we tegen 2050 alle mensen 
op aarde – dan zijn we met zo’n 10 
miljard – kunnen voeden én tegelijk 
de planeet gezond kunnen houden en 
binnen haar grenzen kunnen blijven.

Met de uitkomsten van dit onderzoek
zijn we aan de slag gegaan en we
introduceren “De Planetary Plate”. Een 
advies hoe je lekker (en gezond) kunt 
eten en drinken terwijl je rekening houdt 
met de grenzen van onze planeet.
“De Planetary Plate” kan deel uitmaken 
van bijna elk voedingseetpatroon. 
Plantaardige drinks, plantaardige 
variaties op yoghurt en andere 
plantaardige alternatieven zijn een 

deel van de oplossing en zijn 
gemakkelijk te integreren in je 
dagelijkse voedingspatroon*. 

Meer plantaardig betekent 
dat plantaardige voeding een 
grotere rol gaat spelen dan 
dierlijke producten, maar niets 
is verboden. Het gaat om een 
flexibel voedingspatroon en 
vooral om lekker eten. De 
switch is heel eenvoudig. We 
willen je laten zien dat je een 
groot verschil kunt maken door 
wat vaker te kiezen voor plantaardig.

Laat je inspireren en zet ook  
de stap naar onze plantaardige 
revolutie voor een 
duurzame toekomst!
 
Healthcare professionals
kunnen voor hun cliënten gratis 
receptenbrochures en weekmenu’s 
aanvragen via dietist-NL@alpro.com

HELP DE PLANEET 
TERWIJL JE EET!

WAT JE EET DOET ER TOE; VOOR JEZELF 
EN VOOR DE TOEKOMST VAN DE PLANEET.
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INGREDIËNTEN voor 2 personen
  ½ liter Alpro Haverdrink No Sugars
  80 gram havermout
  1  appel
  125 gram bramen
  2 eetlepels pistachenoten (optioneel)

BEREIDINGSWIJZE
1  Snijd de appels in dunne reepjes
2   Verwarm de Haverdrink No Sugars met de havervlokken  

en de reepjes appel in een pan.
3   Breng het mengsel aan de kook en laat het 3 minuten op  

een laag vuur doorkoken totdat het mengsel iets dikker wordt.  
Serveer de havermout in kommetjes, voeg de bramen toe en 
voeg eventueel nog een scheutje Haverdrink No Sugars.

4   Je kunt er naar smaak wat pistachenootjes overheen strooien.

WEETJE
MAAK 1X PER WEEK DIT PLANTAARDIGE
HAVERMOUTONTBIJT MET HAVERDRINK

EN BESPAAR PER JAAR GENOEG WATER
VOOR 70 DOUCHES VAN 8 MIN 

ZOMERSE HAVERMOUT MET APPEL
TIP!

VARIEER MET 
SEIZOENSFRUIT 

21-04-2021   15:3221-04-2021   15:32Voeding Nu_Voeding Nu 3 2021_2   27Voeding Nu_Voeding Nu 3 2021_2   27 22-04-21   15:1522-04-21   15:15



28 | mei 2021

Diëtetiek

E
erder onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat een ge-
zonde leefstijl positieve effecten heeft op het cognitief 
functioneren en bovendien beschermt tegen cognitieve 
stoornissen. De onderliggende mechanismen en lan-

ge-termijn effecten zijn echter grotendeels nog niet bekend. Het 
slechter functioneren van bloedvaten (dit noemen we de vaatfunc-
tie) en een verminderde gevoeligheid voor het hormoon insuline 
(insulinegevoeligheid) spelen een belangrijke rol bij het ontstaan 
van deze leeftijdsgerelateerde aandoeningen. 

Tijdens een eerder onderzoek, dat was ingebed bij het Top Instituut 
Food and Nutrition (TIFN) en hetgeen werd gefinancierd door 
NWO, werden oudere mannen gedurende acht weken getraind op-
dseen fietsergometer op de Universiteit (1). Hieruit bleek dat niet 
alleen de fysieke conditie van de deelnemers verbeterde, maar ook 
het functioneren van de bloedvaten in hun hersenen en het cogni-
tief functioneren. Een gezonde leefstijl bestaat natuurlijk niet alleen 

uit voldoende beweging, maar ook uit gezonde voeding. Bij ver-
schillende vervolgprojecten kijken we nu naar de langere-termijn 
effecten van voeding op de vaatfunctie in de hersenen van zowel 
gezonde volwassenen als ouderen met een verhoogd risico op een 
verstoord cognitief functioneren en dementie. De deelnemers wor-
den in de metabole onderzoeksunit Maastricht (MRUM) en MRI-
scanners bij het Maastrichtste onderzoeksinstituut Scannexus on-
derzocht om de verschillende gezondheidseffecten nauwkeurig in 
kaart te brengen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt dat in het jaar 2050 meer dan 
twee miljard mensen 60 jaar of ouder zullen zijn. Deze mensen hebben vaak een 
sterk verhoogd risico op een verstoorde informatieverwerking in de hersenen (het 
cognitief functioneren), diabetes type 2, en hart- en vaatziekten. De Universiteit 
Maastricht voert binnen de vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen 
onderzoek uit naar de langere-termijn effecten van een gezonde leefstijl op de 
vaatfunctie in de hersenen.

MRI meet effect 
voeding in hersenen

‘Bepaalde voedingsinterventies 
verbeteren doorbloeding en dus 
het cognitief functioneren’

Tekst: dr. Peter Joris THEMA: 
VOEDING EN 

BREIN
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Gecontroleerde interventiestudies worden uitgevoerd door ver-
schillende onderzoekers van de onderzoeksgroep Physiology of 
Human Nutrition (PHuN) van de vakgroep Voeding en 
Beweginswetenschappen. In een eerste humane studie ontvangen 
deelnemers in willekeurige volgorde gedurende 16 weken dagelijks 
67 gram sojanoten of geen sojanoten. Tussen de twee perioden zit 
een wash-out van acht weken. Niet-invasieve MRI-methoden wor-
den gebruikt om de effecten van sojanoten op de doorbloeding van 
de hersenen te onderzoeken. 

In een eerdere publicatie hebben we beschreven dat de doorbloe-
ding van onze hersenen gebruikt kan worden als maat voor de ge-
zondheid van onze bloedvaten. Bepaalde voedingsinterventies ver-
beteren de doorbloeding in specifieke hersenregio’s, hetgeen het 
cognitief functioneren positief beïnvloedt (2). In andere studies 
worden de langere-termijn effecten onderzocht van de dagelijkse 
inname van 60 gram gemengde noten (pistachenoten, cashewno-
ten, hazelfnoten en walnoten) en amandelen op de doorbloeding 
van de hersenen en het effect van insuline neusspray, hetgeen ge-
bruikt kan worden om de insulinegevoeligheid van de hersenen in 
kaart te brengen. Effecten op het cognitief functioneren worden 
bepaald, terwijl ook naar andere vasculaire and metabole gezond-
heidsparameters wordt gekeken. 

Deze onderzoeksprojecten leveren verder inzicht in de onderlig-
gende mechanismen die verantwoordelijk zijn voor een verbete-
ring van het cognitief functioneren door te focussen op de speci-
fieke effecten van gezonde voeding op de vaatfunctie en 
insulinegevoeligheid in de hersenen.  Verder wordt er in verschil-

lende projecten samengewerkt met bedrijven waarin de effecten 
van voedingsproducten op de doorbloeding van de hersenen en 
het cognitief functioneren van ouderen wordt onderzocht. Deze 
onderzoeksresultaten kunnen een bijdrage leveren aan de onder-
steuning van de huidige voedingsrichtlijnen en de ontwikkeling 
van specifieke voedingsproducten. Uiteindelijk hopen we met 
deze studies een bijdrage te leveren aan het concept healthy living, 
hetgeen positieve economische en sociale gevolgen kan hebben.  

Dr. Peter Joris is werkzaam als Universitair Docent aan de 
Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek focust zich op gecon-
troleerde proeven naar de effecten van leefstijlfactoren zoals 
voeding op de vasculaire en metabole gezondheid bij men-
sen. De deelnemers ontvangt hij (foto) in de metabole on-
derzoeksunit Maastricht (MRUM) en MRI-scanners bij het 

Maastrichtste onderzoeksinstituut Scannexus.  Joris: 
“Hierbij kijk ik niet alleen naar effecten in de periferie, maar 
ook naar de link met vaatfunctie in het brein, hetgeen onder 

andere gerelateerd is aan het cognitief functioneren en 
dementie.”

1  Kleinloog JPD, Mensink RP, Ivanov D, Adam JJ, Uludağ K, Joris PJ. Aerobic Exercise Training Improves Cerebral 
Blood Flow and Executive Function: A Randomized, Controlled Cross-Over Trial in Sedentary Older Men. Front 
Aging Neurosci 2019;11:333.

2  Joris PJ, Mensink RP, Adam TC, Liu TT. Cerebral Blood Flow Measurements in Adults: A Review on the Effects of 
Dietary Factors and Exercise 2018;10:530.
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Michelle Vrij
Diëtiste in het Rode Kruis Ziekenhuis 
in Beverwijk en projectmanager bij 
Nutrimedia. Michelle wisselt als  
columnist op deze plek af met haar 
collega Suzan Tuinier.Het zijn rare tijden! Al meer dan een jaar hebben we te maken met maatregelen die ons door 

het coronavirus worden opgelegd. Gelukkig worden we eens in de zoveel tijd bemoedigend 
toegesproken door demissionaire minister-president Mark Rutte. Helaas liet zijn geheugen 
hem in de steek en heeft hij geen actieve herinneringen aan een overleg waar van de inhoud 
uitlekte. ‘Had hij daar nou wat aan kunnen doen door gezonder te leven?’, zo vroeg ik me af.

Niet alleen voor Mark, maar voor iedereen is het een hectische periode. Het werk gaat in  
sneltreinvaart door en je zit de hele dag thuis, waardoor werk en privé gevaarlijk met elkaar 
verbonden zijn. Tijd om tussendoor te bewegen neem je vaak niet. De wekelijkse training in 
de sportschool kan ook nog niet doorgaan. En dat is slecht nieuws voor het geheugen, want 
uit onderzoek blijkt dat beweging goed is voor het denkvermogen.

Stress heeft ook veel invloed op het functioneren van je hersenen. Door stress ontstaat er een 
reactie in je hersenen en worden er stresshormonen aangemaakt. Helemaal niet erg als dat 
een keertje gebeurt, maar langdurige stress heeft invloed op je concentratie. 

Een gezond voedingspatroon heeft natuurlijk ook invloed op onze hersenen. Dat weten wij  
diëtisten als geen ander. Maar wat moet je dan precies op het menu zetten? Daarover lopen 
de meningen uiteen. Laten we eens kijken naar de claims die je mag maken op de  
verschillende vitamines en mineralen. Dat zijn er nogal wat. Zo mag je op het etiket van veel 
verschillende vitamines en mineralen zetten dat ze bijdragen aan een normale psychologische 
functie. Maar ook goed voor de gemoedstoestand, de leerprestatie, het concentratievermogen 
en het geheugen is toegestaan. Het gaat vooral om B-vitamines, vitamine C en magnesium. 
Over ijzer, jodium en zink mag je ook zeggen dat ze bijdragen aan een normale cognitieve 
functie. Keuze genoeg dus!

Als diëtisten hebben we dus een missie: de leider van ons land vertellen dat hij aandacht moet 
besteden aan zijn leefstijl. Wie maakt er een serie dagmenu’s voor hem? Door te zorgen Mark 
alle vitamientjes binnenkrijgt dragen wij bij aan zijn normale cognitieve én psychologische 
functie en kan hij ons zo snel mogelijk uit deze crisis loodsen. Laten we daarna deze tijd maar 
zo snel mogelijk vergeten, want niemand heeft behoefte aan actieve herinneringen aan het 
 afgelopen coronajaar, toch?  

Actieve  
herinneringen

Wie maakt een 
serie dagmenu’s 
voor Rutte?

THEMA: 
VOEDING EN

BREIN
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Motivatie  
om te leren

Risico 
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werk

Saai 
werk

Eenvoudig
werk

Afbeelding 1.

THEMA: 
VOEDING EN 

BREIN

S
tressvol werk kan niet alleen leiden tot gezondheidspro-
blemen, het kan ook ongezond gedrag versterken, zoals 
roken, een hogere alcoholconsumptie, minder vaak, kor-
ter en minder intensief bewegen en (meer) snacken (1,2). 

Zo concludeert een omvangrijke literatuurstudie dat bij mensen 
met veel werkstress de kans dat ze onvoldoende bewegen 26% gro-
ter is dan bij werkenden zonder stress, of dit onvoldoende beweeg-
gedrag in de toekomst gaan ontplooien (21%) (3). Een andere gro-
te meta-analyse concludeert dat rokers met werkstress gemiddeld 
drie sigaretten per week meer roken dan zij die geen stress ervaren 
(4). 

Opleidingsniveau en gezondheid
Werkenden met een lage sociaaleconomische positie (SEP) hebben 
vaker een ongezonde leefstijl dan werkenden met een hoge SEP. 
Dit wordt ook vaak uitgedrukt aan de hand van het opleidingsni-
veau. Een lage SEP zorgt ook vaak voor een slechtere gezondheid 
(5). Niet alleen een ongezonde leefstijl speelt daarbij een rol. Het 
blijkt dat ongunstige arbeidsomstandigheden, zoals werkstress, een 
substantiële bijdrage leveren aan de gezondheidsverschillen tussen 
werkenden met een lage en hoge SEP (6). Hoe de arbeidsomstan-
digheden en leefstijlfactoren elkaar onderling beïnvloeden in relatie 
tot gezondheid is echter grotendeels onbekend. Kennis hierover is 
van belang voor de ontwikkeling van effectieve preventieve inter-
venties voor werkenden. Daarom is onderzocht of ongezond gedrag 
en overgewicht de relatie kunnen verklaren tussen werkstress en 
het ervaren van een slechte gezondheid bij werkenden met een laag 
opleidingsniveau. 

Voor dit doel werden gegevens van de lopende Lifelines-
cohortstudie onder inwoners van de drie noordelijke provincies 
van Nederland geanalyseerd (7). De studiepopulatie bestond uit 
8369 volwassenen tussen 18 en 65 jaar, met een laag opleidingsni-
veau en een betaalde baan, die deelnamen aan de derde en vierde 
follow-up meting van Lifelines (periode 2012-2017). 
Werkstress is in de Lifelines-studie nagevraagd aan de hand van 

Stressvol werk kan nadelige gezondheidseffecten hebben, zoals overspanning 
of burn-out. Inzicht in hoe stress op het werk kan leiden tot een slechte 
gezondheid is van belang om preventieve maatregelen te kunnen inzetten. De 
resultaten van deze studie tonen aan dat roken, weinig bewegen, weinig 
groente- en/of fruitconsumptie en overgewicht geen verklaring zijn voor de 
relatie tussen werkstress en slecht ervaren gezondheid bij werkenden met een 
laag opleidingsniveau.

Leefstijl geen 
verklaring relatie 
stress-gezondheid

Tekst dr. Sandra Helena van Oostrom,  
dr. Bette Loef, prof. Karin Ingeborg Proper

Voeding Nu_Voeding Nu 3 2021_2   31Voeding Nu_Voeding Nu 3 2021_2   31 22-04-21   15:1522-04-21   15:15



32 | mei 2021

Hoge werkstress
Slechte ervaren 

gezondheid

Hoge werkstress
Slechte ervaren 

gezondheid

Ongezond gedrag / 
overgewicht

c

c

a b

Afbeelding 2. Mediatiemodel om de mediërende rol van ongezond gedrag 

en overgewicht in de relatie tussen werkstress en ervaren gezondheid te 

onderzoeken. 

acht items zoals geformuleerd in de COPSOQ II en gedefinieerd 
als: ‘…een combinatie van hoge taakeisen en weinig regelmogelijk-
heden in het werk.’ Deze veelgebruikte definitie is gebaseerd op het 
Job demand control model (8), het model van Robert Karasek (zie 
afbeelding 1). 

Ongezond gedrag en BMI zijn gemeten met vragenlijsten waarin 
vragen zijn gesteld over lichamelijke activiteit, roken, gewicht en 
groente- en fruitconsumptie. Vervolgens is bepaald of deelnemers 
voldeden aan de Nederlandse richtlijnen voor bewegen en groen-
te-/fruitconsumptie en of deelnemers overgewicht (BMI≥25 kg/
m2) of obesitas (BMI≥30 kg/m2) hadden. 

Ervaren gezondheid
Ervaren gezondheid is de wijze waarop mensen zelf hun gezond-
heid en mate van lichamelijke beperkingen beleven. Ervaren ge-
zondheid werd voor deze studie gemeten met een veelgebruikte, 
gevalideerde vragenlijst, gebaseerd op de RAND 36-item Health 
Survey en ingedeeld naar goede en slechte ervaren gezondheid (9). 
Meer informatie over de variabelen en methoden staat beschreven 
in de volledige publicatie van deze studie (10).

Statistische analyses
Om te bepalen of de relatie tussen hoge werkstress en een slechte 
ervaren gezondheid (c-pad, afbeelding 1) verklaard kan worden 
door ongezond gedrag en overgewicht, zijn mediatie-analyses uit-
gevoerd met behulp van structural equation modeling (zie volgende 
alinea). In een mediatie-analyse wordt onderzocht welk deel van de 
relatie tussen een determinant (werkstress) en uitkomstmaat (erva-
ren gezondheid) via bepaalde mediatoren verloopt. Lichamelijke 
activiteit, roken, overgewicht en obesitas zijn in dit onderzoek als 
potentiële mediatoren meegenomen (Afbeelding 1).

Voor deze studie zijn er twee meetmomenten gebruikt voor de me-
diatie-analyse, waarbij werkstress, ongezond gedrag en overgewicht 
op het derde meetmoment van Lifelines zijn bepaald en ervaren 
gezondheid twee jaar later (vierde meetmoment). De mediatoren 
zijn tegelijkertijd in het mediatiemodel opgenomen (multipele me-
diatie). Alle analyses zijn aanvullend gecorrigeerd voor leeftijd, ge-
slacht en het aantal werkuren per week.

Structural equation modeling
In structural equation modeling worden verschil-
lende regressieanalyses gedaan om de associ-
aties voor de verschillende paden te bere-
kenen (afbeelding 2): a-paden voor de 
relatie tussen werkstress en ongezond 
gedrag/overgewicht, b-paden voor de 
relatie tussen ongezond gedrag/
overgewicht en ervaren gezond-
heid, en het c’-pad (directe effect) 
voor de relatie tussen werkstress 
en ervaren gezondheid rekening 
houdend met mediatie-effecten 
(a-pad en b-pad). 

Indirecte effecten
In een laatste stap van de media-

tie-analyse zijn voor elke mediator zogenaamde ‘indirecte effecten’ 
berekend door het a-pad te vermenigvuldigen met het b-pad. Deze 
indirecte effecten beschrijven het effect van werkstress op de erva-
ren gezondheid, via een toename of afname in de mediator. 
Hiermee is (via a-pad*b-pad) de grootte en statistische significatie 
van mediatie-effecten bepaald. 

Tweede analyse
Omdat groente- en fruitconsumptie slechts bij een deel van de 
deelnemers is nagevraagd, is een tweede mediatie-analyse uitge-
voerd voor 5568 werkenden waarbij ook groente- en fruitconsump-
tie als potentiële mediator is onderzocht. 

Resultaten mediatiemodel
Van alle werkenden met een laag opleidingsniveau rapporteerde 
17% hoge werkstress en 11% had een slechte ervaren gezondheid 
na 2 jaar. Medewerkers met hoge werkstress hadden ongeveer 34% 
meer kans* op een slechte ervaren gezondheid dan degenen zonder 
werkstress (c-pad). Ook werkenden die rookten, te weinig lichame-
lijk actief waren en overgewicht of obesitas hadden, hadden een 
hogere kans*, respectievelijk 37%, 25%, 37% en een ruim twee 
keer zo hoge kans (OR=2,24) op een slechte ervaren gezondheid 
(b-paden). Daarnaast waren werkenden met hoge werkstress vaker 
inactief dan werkenden zonder werkstress (a-pad). Er werd geen 
associatie gevonden tussen hoge werkstress en roken, overgewicht 
en obesitas (a-paden).

*Ten behoeve van de leesbaarheid is hier ‘kans’ 
gebruikt in plaats van de statistische term 

‘odds’. Een kanttekening hierbij is dat de 
Odds Ratio een overschatting kan zijn 

van het Relatief Risico.

Gemeten indirecte 
effecten
Om de rol van ongezond 
leefstijlgedrag en overge-
wicht in de relatie tussen 
werkstress en ervaren ge-
zondheid te bepalen, is ge-
keken naar de indirecte ef-

fecten (a-paden*b-paden). 
Deze indirecte effecten lagen 

voor alle leefstijlgedragingen en 
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overgewicht rond de 1, wat betekent dat de relatie tussen 
werkstress en slechte ervaren gezondheid onder werkenden met 
een laag opleidingsniveau niet verloopt via ongezond gedrag en 
overgewicht. 

Uitkomsten tweede analyse
Uit de tweede analyse bleek werkstress niet geassocieerd met een 
lage groente- en/of fruitconsumptie, bovendien hadden werkenden 
met een lage groente- en fruitconsumptie geen slechtere ervaren ge-
zondheid. Ook hier werden geen statistisch significante mediatie-ef-
fecten gevonden: een lage groente- en fruitconsumptie verklaart niet 
de slechtere ervaren gezondheid van werkenden met werkstress.

Conclusie
Een ongezonde leefstijl en overgewicht blijken geen mediërende 
rol te spelen in de relatie tussen werkstress en een slechte gezond-
heid in de groep werkenden met een laag opleidingsniveau. Dit 
betekent dat de relatie tussen werkstress en slechte ervaren ge-
zondheid bij deze groep niet verklaard wordt door roken, weinig 
lichamelijke activiteit, lage groente- en fruitconsumptie of overge-
wicht. De resultaten bevestigen wel dat werkenden met 
werkstress, die roken, weinig lichamelijk actief zijn of met overge-
wicht, een grotere kans hebben op een slechtere ervaren gezond-
heid twee jaar later. Het ontbreken van een sterke associatie tussen 
werkstress, ongezond gedrag en overgewicht heeft ertoe geleid dat 
er voor deze factoren geen belangrijke mediërende rol is gevonden 
in de relatie tussen werkstress en slechte ervaren gezondheid.

Kanttekening
Sterke punten van deze studie zijn het longitudinale design met 
twee meetmomenten, waarbij werkstress en leefstijl twee jaar eer-
der zijn nagevraagd dan de ervaren gezondheid. Een belangrijke 
kanttekening van het onderzoek is de zelfrapportage van leefstijl en 

de mate van detail in de vragen over leefstijl. Onvoldoende licha-
melijke activiteit en een lage fruit- en groenteconsumptie zijn be-
paald op basis van één vraag. In deze vraag werd alleen de frequen-
tie van fruit- en groenteconsumptie in de afgelopen maand 
nagevraagd en niet de hoeveelheden. Het gebrek aan detail kan er-
toe geleid hebben dat deelnemers onterecht in de groep met vol-
doende fruit- of groenteconsumptie zijn gecategoriseerd of anders-
om. Datzelfde geldt voor lichamelijke activiteit. 

Vervolg
Omdat dit een eerste studie betreft naar de mediërende rol van onge-
zond gedrag en overgewicht in de relatie tussen werkstress en slechte 
ervaren gezondheid, is nader onderzoek nodig. Vanwege de aange-
toonde negatieve gezondheidseffecten van hoge werkstress en van een 
ongezonde leefstijl, blijft het van belang om goede psychosociale werk-
omstandigheden én een gezonde leefstijl te bevorderen voor een goede 
gezondheid van werkenden met een laag opleidingsniveau.  

u	Referenties
 7.  Scholtens S, Smidt N, Swertz MA, Bakker SJL, Dotinga A, Vonk JM, et 

al. Cohort Profile: LifeLines, a three-generation cohort study and bio-

bank. International Journal of Epidemiology. 2014;44(4):1172-80

10.  Van Oostrom SH, Nachat A, Loef B, Proper KI. The mediating 
role of unhealthy behaviors and body mass index in the relation-
ship between high job strain and self-rated poor health among 
lower educated workers. Int Arch Occup Environ Health. 2020.

De overige referenties behorende bij dit artikel zijn te vinden bij de 
online versie van die artikel op de website: www,Voedingnu.nl.

De auteurs willen de Lifelines-deelnemers bedanken voor hun deelname 

aan de studie.
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Petra C. Vinke, Eva Corpeleijn, Universitair Medisch Centrum GroningenDiëtetiek

Pas op met 
limonade 

Suikerhoudende drank en overgewicht 

Suikerhoudende dranken houden verband met 
gewichtstoename en overgewicht, ook bij jonge kinderen. 
Wat zijn de consumptiegewoonten van deze groep als het 
gaat om suikerhoudende dranken? En kunnen gegevens 
hierover aanleiding zijn voor beter voedingsbeleid?

O
vergewicht en de daarmee geassocieerde gezondheids-
problemen zijn al lang niet meer alleen een probleem 
voor volwassenen, ook kinderen hebben ermee te 
kampen (1). Eerder onderzoek heeft aangetoond dat 

suikerhoudende dranken bijdragen aan ongemerkte gewichtstoena-
me. Hoewel er campagnes en beleid worden uitgezet voor gezonde 
voeding bij kinderen, blijft de prevalentie van overgewicht stijgen. 
Beter inzicht in het consumptiegedrag van kinderen zou kunnen 
helpen bij het ontwikkelen van gerichtere interventies, die beter 
zijn in te bedden in de (Nederlandse) eetcultuur.

GECKO Drenthe 
Daarom worden er gegevens over leefstijl en gewicht verzameld in 
het GECKO Drenthe-geboortecohort (Groningen Expert Center 
for Kids with Obesity). Het primaire doel van GECKO Drenthe is 
om te onderzoeken welke factoren in het vroege leven bijdragen 
aan het ontstaan van overgewicht. Er wordt gekeken naar voeding, 
beweging, biologische en genetische factoren, sociale factoren en 
omgevingsfactoren. 

Leefstijl op jonge leeftijd
Voor een goede energiebalans en het voorkomen van overgewicht 
zijn zowel voeding als bewegen van belang. Hiervoor is sterk 
wetenschappelijk bewijs bij zowel volwassenen als oudere kin-
deren. Over de draagwijdte van deze factoren op zeer jonge leefti-
jd is minder bekend. De huidige stand van wetenschap lijkt erop 
te wijzen dat het meer of minder (bewust) bewegen op jonge 
leeftijd (<5 jaar) nog van weinig invloed is op het ontstaan van 
overgewicht (2). Wellicht omdat kinderen dan nog gemakkelijk 
kunnen voldoen aan hun beweegdrang. Voeding lijkt daarentegen 

wel al vanaf zeer jonge leeftijd van belang. Bekend is de rol van 
borstvoeding, maar er zijn ook aanwijzingen voor de invloed van 
voeding tijdens de peuterleeftijd op overgewicht (3)we studied 
the association between diet quality in children aged 3 years and 
the change in BMI and overweight incidence in the following 7 
years. From the Dutch GECKO Drenthe birth cohort, 1001 chil-
dren born in 2006 or 2007 with complete data on diet (food fre-
quency questionnaire at the age of 3 years. Dit benadrukt nog-
maals dat voeding van jonge kinderen al de maximale aandacht 
verdiend.

Voedingspatronen
Om inzicht te krijgen in voedingspatronen in het algemeen, en 
specifiek het tijdstip waarop voedingsmiddelen worden gegeten, is 
in GECKO ook een voedselpatroon-vragenlijst gebruikt. Hiermee 
werd voor zeven momenten van de dag apart uitgevraagd of en hoe 
vaak kinderen bepaalde producten hadden gegeten over een peri-
ode van twee maanden. De zeven betreffende momenten waren: 
ontbijt, loop van de ochtend, lunch op school, lunch thuis, loop 
van de middag, avondeten en loop van de avond. De vragenlijst 
werd door de ouders ingevuld toen hun kinderen vijf tot zes jaar 
oud waren (periode 2011-2013). Consumptie van limonade, 
gezoete zuiveldranken, vruchtensappen, frisdranken en thee met 
suiker werd daarbij samengenomen en beschouwd als inname van 
suikerhoudende dranken.

Consumptie over de dag
Van de 1257 kinderen waarover de nodige data beschikbaar waren, 
gebruikten vrijwel alle kinderen suikerhoudende dranken. De me-
diane consumptiefrequentie (25e-75e percentiel) lag op 3,1 (2,3 – 
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Kwartiel suikerhoudende dranken
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Overgewicht
Van de kinderen die op 5- tot 6-jarige leeftijd in de groep met de laag-
ste consumptiefrequentie waren ingedeeld (Q1) had 12,8% overge-
wicht toen ze 10 tot 11 jaar oud waren. In de groep met de meeste 
consumptiemomenten (Q4) was dit percentage 22,7%. Als we kijken 
naar de gewichtstoename in de periode van 5/6 tot 10/11 jaar, uit-
gedrukt als het verschil in BMI-z-score*, zien we dat de kinderen in 
Q4 een 0,16 s.d. hoger BMI hadden ontwikkeld, na correctie voor 
geslacht, BMI-z-score op 5/6 jaar en voor BMI, leefstijl en opleid-
ingsniveau van de ouders. Wat betreft de incidentie van overgewicht/
obesitas in dezelfde periode zien we ongeveer een drievoudig signifi-
cant verhoogd risico op overgewicht/obesitas (Odds Ratio van 3,12 
(95% BI 1,60 – 6,07) voor de kinderen in Q4 ten opzichte van Q1). 
* relatieve gewicht aangepast aan de leeftijd en het geslacht van het 
kind; ook wel s.d.-score genoemd (standard deviation)

Snack of dorstlesser?
Met ons onderzoek bevestigen we dat suikerhoudende dranken 
zoals verwacht zeker vallen in de categorie ‘dikmakers’. Dat er 
zo’n sterk verband zou zijn tussen consumptie van suikerhou-
dende dranken en het ontstaan van overgewicht hadden we ech-
ter niet verwacht. Ook zien we een duidelijk patroon in de con-
sumptie. Bij jonge kinderen die suikerhoudende dranken krijgen 
als extraatje tijdens snackmomenten in de ochtend en in de mid-
dag, lijkt het risico op gewichtstoename beperkt. Dit is een ander 
verhaal wanneer suikerhoudende drankjes de hele dag door 
gedronken worden, ook bij de hoofdmaaltijden. Het vermoeden 
is, dat op zulke momenten suikerhoudende dranken gebruikt 
worden als dorstlesser. Kinderen krijgen op die manier sluipend-
erwijs veel te veel energie binnen. 

Afbeelding 1. Consumptie van suikerhoudende dranken over de dag. Q1 

staat voor de groep kinderen (25% van de gehele onderzochte groep) met 

de laagste totale inname van suikerhoudende dranken. In Q4 zijn de kinde-

ren ingedeeld van wie de inname bij de hoogste 25% hoort. 

4,2) keer per dag. In het laagste kwartiel van consumptie lag dit op 
1,9 en in het hoogste op 4,9 momenten per dag. De verdeling van 
deze consumpties over de dag is te zien in afbeelding 1. Opvallend 
was, dat de kinderen met een lage totale innamefrequentie voor-
namelijk zoete dranken namen in de loop van de ochtend en de 
loop van de middag. Op deze leeftijd zijn dat het ‘fruitmoment’ in 
de ochtend en het ‘snackmoment’ na schooltijd. Naarmate de con-
sumptiefrequentie toeneemt, komen hier vooral bij de hoofdmaalti-
jden extra consumpties bij: vaker bij het ontbijt en de lunch en in 
de groep met de hoogste inname ook bij het avondeten. 
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Suikerhoudende dranken bevatten relatief veel energie die onge-
merkt wordt geconsumeerd. Een glaasje sap of yoghurtdrink (150 
cc) levert bijvoorbeeld ongeveer 75 kcal. Voor de kinderen uit Q1 
(2 porties per dag) en Q4 (5 porties per dag) gaat dit dus om een 
verschil van 225 kcal. Dat is al zo’n 15% van de gemiddelde ener-
giebehoefte van 5/6-jarigen (1400-1500 kcal). Als we landelijk de 
incidentie van overgewicht willen terugdringen, zullen we ons niet 
alleen moeten richten op het promoten van gezond voedsel 
(groente, fruit, volkoren) maar ook op het beperken van energieri-
jke producten die weinig bijdragen aan de algehele voedingsstatus. 
Dit is actueel vanwege de beleidsdiscussies over een suikertaks en 
het dossier over kindermarketing, maar ook als het gaat om het 
bevorderen van een gezonde leefstijl en terugdringen van overge-
wicht, zeker vanuit COVID-19-perspectief. 

Advies voor bewerkstelligen verandering
Vertaald naar de praktijk, kunnen we op basis van onze onder-
zoeksresultaten adviseren om dorst te lessen met bijvoorbeeld wa-
ter, of (ongezoete) thee of melk. Een suikerhoudend drankje kan 
beter worden beschouwd als een traktatie, net als een snoepje. 
Toch zal het overnemen van dit advies het probleem nog steeds 
niet oplossen. Ouders zijn zich namelijk lang niet altijd bewust van 
de hoeveelheid suiker die hun kinderen binnenkrijgen. Dat heeft 
mogelijk te maken met de manier waarop producten worden 
aangeprezen (‘voor kinderen’, ‘bevat zuivel’, ‘gemaakt van fruit’). 
Dergelijke claims betekenen echter niet dat er geen of weinig 
suiker in het product zit. Een tweede advies is daarom ook om hi-
erover bewustwording over te creëren bij ouders en hen aan te 
moedigen kritisch de etiketten van dranken te bekijken.

Samenvatting
Bij volwassenen en oudere kinderen spelen suikerhoudende dran-
ken een belangrijke rol bij het ontwikkelen van overgewicht. Er is 

echter weinig bekend over hoe groot die rol is bij jonge kinderen 
en welk consumptiepatroon daarbij hoort. In het GECKO 
Drenthe-cohort onderzochten we het verband tussen suikerhou-
dende dranken en overgewicht met een voedselpatroon-vragenli-
jst. Naarmate de consumptiefrequentie toenam, kwamen er 
vooral bij de hoofdmaaltijden extra consumpties bij: vaker bij het 
ontbijt en de lunch en in de groep met de hoogste inname ook bij 
het avondeten. Van de kinderen die op 5/6-jarige leeftijd in de 
groep met de laagste consumptiefrequentie waren ingedeeld (on-
geveer 2 keer per dag) had 12,8% overgewicht op 10/11-jarige 
leeftijd. In de groep met de meeste consumptiemomenten (on-
geveer 6 keer per dag) was dit percentage 22,7%. Dit zorgde voor 
een drievoudig significant verhoogd risico op overgewicht/obesi-
tas op 10/11-jarige leeftijd. Zeker als suikerhoudende dranken 
worden gebruikt als dorstlesser, in plaats van als tussendoortje, 
vallen ze in de categorie ‘dikmakers’.  
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Bo Brummel
Stagiar gedragsverandering bij 

Duwtje, onderzoeks- en adviesbureau 
voor gedragsverandering

Of je nu ’s avonds op de bank tv kijkt, door de supermarkt loopt of onderweg bent naar je werk, bijna 
overal kom je in aanraking met eten en drinken. Veel mensen hebben weinig inzicht in hoe deze voed-
selomgeving ons gedrag beïnvloedt.

Hoe graag we dat ook zouden willen, een groot deel van ons eetgedrag wordt niet bepaald 
door onze goed bedoelde intenties. Eetgedrag en het verlangen om te eten kunnen op twee 
manieren geactiveerd worden, door interne signalen zoals energietekort of honger, maar ook 
door externe signalen zoals het zien van smakelijk voedsel. Deze externe signalen kunnen zelfs 
als je nog geen honger had het verlangen stimuleren om te eten (4). 

Zo kan het simpelweg bekijken van een voedselreclame ’s avonds op tv ons automatisch
 eetgedrag activeren. In een onderzoek waarbij kinderen naar een tekenfilm keken, aten kinde-
ren die hierbij een snackreclame te zien kregen 45 procent meer snacks dan kinderen die een 
andere reclame zonder eten te zien kregen. Ditzelfde bleek bij volwassenen, zij aten meer 
tijdens een proefpanel nadat zij van te voren een tv-programma hadden gezien met 
voedselreclames ten opzichte van de groep die andere reclames te zien kreeg (1). 
Deze gevoeligheid voor de invloed van de blootstelling aan voedsel kan per individu en 
situatie verschillen en wordt de zogenaamde externe voedselgevoeligheid genoemd (4). Vooral 
als mensen honger hebben, lijken ze niet alleen eerder voedsel waar te nemen (5) maar zorgt 
het kijken ernaar, en met name naar calorierijk voedsel, voor een grotere activatie van de 
zogenaamde beloningssystemen in de hersenen. Om te compenseren voor het tekort aan eten 
zorgt het brein dus simpelweg dat voedsel eerder waargenomen wordt en dat voedsel nóg 
aantrekkelijker lijkt, waardoor mensen eerder in actie komen.

Gezonder eten kan dus erg lastig zijn wanneer je wordt geconfronteerd met aantrekkelijk, 
ongezond voedsel. Gewoon niet naar al dat lekkers kijken? Dat is een hele uitdaging in een 
omgeving waarin voedselprikkels bijna overal aanwezig zijn. Daarnaast spelen ook andere 
zintuigen een rol, denk maar eens aan de heerlijke geur van versgebakken broodjes. Alleen de 
gedachte aan lekker eten kan al het water in de mond laten lopen (7).

Voor mensen die gezonder proberen te eten en gevoelig zijn voor voedselverleidingen, is het 
daarom goed hier bewust mee om te gaan. Zo kunnen voedsel-cues binnen de eigen woning 
verminderd worden door bijvoorbeeld maar één soort snack in huis te halen. Deze beperkte 
diversiteit leidt tot minder consumptie, als gevolg van eentonigheid (6). Daarnaast is het ook 
slim om van tevoren een plan te bedenken over hoe om te gaan met voedselverleidingen. Met 
een ‘als … dan’ constructie, die je automatisch helpt je dieetdoelen te herinneren, lukt het 
soms wat beter om de verleidingen te weerstaan (2). Dus bijvoorbeeld:“Als ik snacks zie of 
ruik op het treinstation dan houd ik mij aan mijn doel om gezond te eten”. Handig, want we heb-
ben natuurlijk veel liever dat die fastfoodposter de lange termijndoelen activeert en niet resul-
teert in impulsief eetgedrag.  

Proeven doe  
je met je ogen 
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Boeken
Al deze boeken zijn te koop bij Bazarow, de online boekhandel die 
meer dan 1,5 miljoen  titels binnen 24 uur kan leveren.

D
avid Nutt is een Britse arts en 
psycholoog in die in zijn carri-
ère veel te maken heeft gehad 
– en nog steeds heeft – met 

(overmatig) alcoholgebruik. In dat opzicht 
weet hij dus waarover hij spreekt en in zijn 
boek ‘Drankje? De nieuwste inzichten over 
alcohol en gezondheid’ komt hij met tal 

Belerend over 
alcoholgebruik

van wetenschappelijk onderbouwde feiten 
en inzichten (door de Nederlandstalige re-
dactie in de vertaling aangevuld met natio-
nale cijfers) die inderdaad aantonen dat al-
cohol op de fysieke en psychische 
gezondheid uitsluitend een nadelig effect 
heeft.

Nutt zegt zelf tegen een algeheel alcohol-
verbod te zijn, maar zijn boek straalt an-
ders uit: er zijn eigenlijk geen voordelen 
aan alcohol – ook niet aan matig gebruik – 
maar wel tal van nadelen. Door zo te 
hameren op de nadelen, voel je je 
als lezer, mocht je alcohol ge-
bruiken, al snel aangevallen. 
Juist doordat Nutt beweert 
dit niet te doen – alcohol is 
een drug en je bent het 
slachtoffer van zijn versla-
vende werking – komt het 
boek nogal belerend over. 
Weet waar je mee bezig bent, je 
bent jezelf kapot aan het maken 
en je vrienden en familie hebben er al-
leen maar onder te lijden.

Op sommige argumenten waar Nutt mee 
aankomt, valt het nodige af te dingen. Zo 
haalt hij een onderzoek onder 1.410 
Nederlandse studenten aan, waarin hun 
werd gevraagd de symptomen van een ka-
ter op te noemen. Hierbij noemden ze za-
ken die ze voelden. Weinig verrassend 
voelde een groot aantal vermoeidheid, 
dorst, hoofdpijn en een droge mond, maar 
een gering percentage ervoer ook gevoe-
lens van angst, tinnitus en suïcidale ge-
dachten. Nutt concludeert hieruit dat 
overmatig drankgebruik kan leiden tot su-
icidale gedachten, terwijl er in dit geval 
hoogstens gesproken kan worden over een 
correlatie tussen overmatig drankgebruik 

Met zijn boek Drankje? trapt David Nutt tal van open deuren in. Ook 
zijn afkeer van alcoholgebruik steekt hij – in tegenstelling tot wat 
hijzelf beweert – niet onder stoelen of banken. Toch is het van 
oorsprong Britse boek in diverse opzichten een eyeopener.

en suïcidale gedachten, maar zeker niet 
over een oorzakelijk verband. Dergelijke 
uitspraken zou een deskundige niet mo-
gen doen.

In het boek komen alle aspecten van alco-
holgebruik aan bod: medische, psychische 
en sociale gevolgen, maar ook hoe je jezelf 
of een naaste aan kunt zetten tot het stop-
pen met of matigen van alcoholgebruik. En 
juist daardoor slaat het boek de plank mis. 
Want hierdoor komt het heel erg over alsof 

Nutt je eerst met de neus op de feiten 
drukt over je eventuele alcoholge-

bruik en hoe dit je leven nega-
tief beïnvloedt, om vervol-
gens een handreiking te 
doen naar hoe jij van je 
drankprobleem af kan 
komen. 

Het feit dat ik, een geheel-
onthouder, het boek hierin te 

belerend vindt, zegt veel.
Nutt wil met zijn boek te veel. Veel feiten 

die hij noemt zijn onherroepelijk waar, 
maar zijn aversie tegen alcoholgebruik lijkt 
deze feiten toch enigszins te kleuren. 
Vervolgens bevat het boek ook een soort 
van zelfhulp-gedeelte: gesprekken aangaan 
met naasten en geliefden die te veel alcohol 
gebruiken, methoden om zelf te minderen 
of stoppen met drinken en beleidsmaatre-
gelen die de overheid zou kunnen nemen. 
Hierdoor is het niet helemaal duidelijk wat 
Nutt nu met zijn boek wil bereiken, waar-
door het vooral een preek voor eigen paro-
chie lijkt, omdat niemand zich aangespro-
ken zal willen voelen. 

Tekst: Mischa Brendel

u	Bestellen? https://tinyurl.com/fn2fs9b5
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