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Meneer de Rector Magnificus, dames en heren,
Over de waarde van onderzoek naar gezond eten wordt
uiteenlopend gedacht. Sommigen vinden dit onderzoeksgebied "veelbelovend" enhebben er grote verwachtingen van.Anderen vinden het hoofdzakelijk veel"belovend" en zijn sceptisch over wat er van die beloften
terecht zalkomen.Dit verhaal gaat overbeide soorten
beloften. Enerzijds hoop iku te overtuigen dat voedingsonderzoek wel degelijk perspectieven biedt om ons langer gezond tehouden.Anderzijds bestaan er ophet
gebied van voeding en gezondheid inderdaad veel loze
beloften. De gahet metuhebben over de gezondheid van
deNederlander en derol dievoeding daarin kan spelen,
overhoe wij onderzoeksvragen aanpakken, over derol
van deindustrie daarin,en tenslotte over een aantal
nieuwe richtingen inhet onderzoek.

HoegezondisdeNederlander?
Laten we eerst eens kijken welkekant het opgaat met de
gezondheid van de Nederlander.
De gemiddelde Nederlandse vrouw had bij geboorte in
1983een levensverwachting van 79.5 jaar. In 1994was
dat gestegen tot 80.3jaar (1).Diekleine toename werd
vooral veroorzaakt door ziekejaren; het aantal gezonde
jaren nam zelfs af. De mannen deden het beter: een stijging van 72.9 naar 74.6jaar,en van die stijging van1.7
jaar bestond 1.4jaar uit gezondejaren.
Wat drijft deze veranderingen?
Deels is dat verbetering van de gezondheidszorg.Zo is
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dankzij nieuwe geneesmiddelen en technieken de sterfte
naeen hartinfarct sterk teruggelopen.Veel mannen leven
echter langeren blijven gezond niet vanwege betere
medische zorg maar omdat zezijn gestopt met roken.
Meer algemeen kunje speculeren dat ons aantal gezondejaren voor een belangrijk deel wordt bepaald door
ons gedrag.Worden we eenmaal ziek dan kan de
gezondheidszorg veel lijden verlichten en het sterven
uitstellen,maar de ziekten die mensen opoudere leeftijd
treffen zijn vaak niet omkeerbaar.
Watkan voeding nu aandie gezondejaren toevoegen?
Watvoedingkan:hetvoorbeeldvandetransvetzuren
Wat gezondere voeding oplevert is vaak moeilijk te
schatten,maar één geval waarvoor wehet wel kunnen
uitrekenen is dat van detransvetzuren.
Transvetzuren worden gevormd tijdens het industrieel
harden van oliën.Daarbij worden vloeibare oliën omgezet in frituurvet, bakkerijvet en tot voor kort ook harde
margarines.De Nederlandse margarine-industrie is daarmee groot geworden. Het begon met walvisolie,en tot
aan het midden van dejaren '90 was geharde visolie,
mét geharde plantaardige oliën,een belangrijk ingrediënt van goedkope vetten.Die geharde oliën bevatten
tot zo'n 50% transvetzuren.
Er islang gedacht dat transvetzuren geen kwaad konden
voorhethart omdat zehet cholesterol maarweinig verhogen.In onsbloed bevinden zichechter twee soorten
cholesterol,het slechte of LDLcholesterol waarje athérosclérose (aderverkalking) van krijgt en het goedeof
HDLcholesterol dat vermoedelijk beschermt tegen athe-

rosclerose.Tienjaar geleden ontdekte mijn promovendus Ronald Mensink dat transvetzuren het LDL
cholesterol verhogen enhet HDLcholesterol verlagen;
ze verschuiven dus cholesterol van goed naar slecht (2).
Het ongunstige effect van transvetzuren ophet risico
van eenhartinfarct werd binnen enkelejaren van verschillende kanten bevestigd (3,4)
DeNederlandse margarineindustrie heeft daarom vrijwillig de transvetzuren in margarines vervangen door
gezondere vetzuren (5);een gigantische en dure operatie.Wij schatten datdit hierdoor het cholesterol van de
gemiddelde Nederlander met 1%is gedaald,het goede
HDLcholesterol met0.5% is gestegen,en het aantal
hartinfarcten met 2%oftewel 1000perjaar is gedaald.
Alsje het effect opHDLmeetelt komje zelfs op 1750
hartinfarcten minder (6) [Zoek,ongepubliceerd].Ook
onze collega's vanhetRTVMconstateerden dat van
1992tot 1997het cholesterolgehalte inNederland is
gedaald,en zij schrijven dit toe aan een daling in de
consumptie van verzadigde maar ook van trans vetzuren.
Jekunt dus met voeding hartinfarcten vóórkomen,en de
levensmiddelenindustrie speelde daar een centrale rol in,
want de meeste mensen hebben nieteens gemerkt dat
hun margarine is veranderd.
Eénmiljoen beloften
Watheeft het voedingsonderzoek nog meer inpetto?Als
je op Internet zoekt naar +nutrition +health vindje een
miljoen pagina's,veelal vol wonderbaarlijke beloften.
Maar wat is daarvan waar?
Alsu daar een expert naar vraagt krijgt u vaak een ont-

wijkend antwoord.Om uuitte leggen waarom dat is
moet ik ueerst iets vertellen over detechnieken die wij
gebruiken om de gezondheidswaarde van voeding te
onderzoeken.Als voorbeeld neem ik visolie.

Hoekomenweaankennisovervoedingen
gezondheid?
Een voedingsingrediënt waar veel van wordt beloofd is
visolie,endan ongehard,want de essentiële vetzuren
waar visoliehaar werking aan ontleent worden bij het
harden omgezet in trans-en verzadigde vetzuren.
Visolie zou dekans ophartinfarcten verlagen.Hoe kom
je er achter of dat waar is?Wehebben daarvoor verschillende onderzoekstechnieken, metelk hun sterke en
hun zwakke kanten.
Epidemiologie
Een belangrijke techniek is om mensen te observeren
die van huis uit al verschillend etenen tekijken of ze
verschillen inde kans om ziek teworden (7).Een klassiek voorbeeld is het onderzoek vanJohn Snow naarhet
verband tussen drinkwater en cholera.In het Londen van
1854haalden de mensen hun drinkwater bij depomp,en
Snow vermoedde dat cholera wordt veroorzaakt door
"beestjes" inbesmet drinkwater (8).Hij onderzocht die
hypothese door opeen kaart van centraal Londen een
stiptezetten bij elk huis waarin de epidemie vanseptember 1854iemand aancholera stierf.Die stippenbleken te clusteren rond depomp in Broad Street. Snow
concludeerde dat zijn hypothesejuist was.Dat veroorzaakteeen forse controverse,vooral nadat lokale pastoralewerkers de slinger van de pomp afsloopten (8).Pas

30jaar later zou Koch de cholerabacterie ontdekken en
de verspreiding ervan via met uitwerpselen besmet
drinkwater.
Debenadering van Snow noemen we "observationele
epidemiologie",en hij wordt bij onderzoek naar de oorzaken van ziekten intensief gebruikt.Zo startte de grote
voedingskundige Ancel Keys in dejaren vijftig een
onderzoek in zeven landen naar deoorzaken van het
hartinfarct. Erbleken grote verschillen te zijn tussen landen.InJapan kwamen bijvoorbeeld veel minder hartinfarcten voor dan inhet Nederlandse cohort in Zutphen.
Keys kon dat deels verklaren doordat de Zutphenaren
meer verzadigd vet aten eneenhoger cholesterolgehalte
in hun bloed hadden.Het effect vancholesterol op hartinfarct is intussen opheel andere manieren bevestigd,
maar voor onzekennis over voeding,cholesterol en
hartinfarct is deze studie een grote stimulans geweest.
Maar uit cholesterol alleen washet verschil tussen
Nederland en Japan niet te verklaren.Wat zijn er nog
meer voor verschillen? Japanners eten meer vis.Dat
steunt het verhaal van de visolie,wanthet vet in vis
bevatessentiële vetzuren die in andere voedingsmiddelen niet voorkomen.Maarje kunt zonóg tien verschillen
tussen Japanners en Nederlanders verzinnen.Wemoeten
daarom groepen onderzoeken die meerop elkaar lijken
maar nog steedsverschillen in visconsumptie.Prof Daan
Kromhout deed dat en hij ontdekte dat ook binnen
Zutphen de mannen die nooit vis aten een twee maal zo
grootrisicohadden als de viseters (9).Dat versterkte de
hypothese.
Het probleem blijft echter dat mensen die opéén punt

verschillen opanderepuntenookverschillen.Datzieje
bijvoorbeeld ineenonderzoekonderAmerikaanse
tandartsen,dierenartsenenfysiotherapeuten (10).De
mannendievisatenhaddenminderkansopeen infarct
dandiegenendiegeenvislustten,maardevisetersaten
ookmeergroenteenfruit, zerooktenminderensportten
meer,zesliktenvitaminenenzeatenvolkoren- in
plaatsvanwitbrood.Erzijnwiskundigetechniekenom
heteffect vanelkefactor apartteberekenen,maardie
biedentochnietdezekerheidvaneengoedgecontroleerd
experiment.
Epidemiologieisduseenbelangrijke maarmoeilijke
techniek,enerisaltijd deverleidingommeerinde
cijfers telezendanjehardkuntmaken.
Proefdieren;cellulaireenmoleculairestudies.
Vanwegehetdoorelkaarlopenvanallerleisoorten
gezondgedragbijvrijlevendemensenzoujegraaghet
systeemversimpelen.Jekuntdatdoendoorproefdieren
tegebruiken.Inderdaadblijkthetmogelijk ombijratten
enaapjeshartritmestoornissen optewekkenendiedoor
watvisolieinhetvoertevoorkomen(11).Nogliever
bestudeerjedeeffecten vanvoedingsstoffen ingeïsoleerdecellenofincelvrije systemen,omteachterhalen
welkecelstructurenofmoleculenvoorheteffect verantwoordelijk zijn.Dekrachtvandewetenschapzitnamelijk inhetterugbrengen vaningewikkeldesystementot
hunsimpelstebouwstenen,wantdiebouwstenenkunje
begrijpen;eensysteemuitelkaartehalenenweerin
elkaartezettenisdémanieromteachterhalenhoehet
werkt(12). Datgeldtvooreencelstructuurnetzogoed
alsvooreenkapot koffiezetapparaat.

Inderdaad lijken vetzuren uit visin geïsoleerde hartspiercellen de elektrische activiteit te stabiliseren (13).
Wevindenvooreeneffect van visvetzuren ophet hart
dus steun in de epidemiologie,bij proefdieren en in cellen.Maar of het ineen heel mens ook werkt weten we
niet,want we kunnen niet een heel mens uit elkaar halen
en weer in elkaar zetten.
De analytische benadering leidt inde voedingswetenschapdus niet automatisch tothet einddoel.Wekunnen
wel bestuderen wat een voedingsstof doet metéén cel,
maar eten is een functie vanhet hele organisme.
Cellulairen proefdieronderzoek kan ons dichterbij het
doelbrengen maarkan ons ook inde verkeerde richting
sturen.Mens en aap zijn opDNAniveau nauwelijks te
onderscheiden, maar toch zijn zeniet hetzelfde; zo werkenbijvoorbeeld debekende cholesterolverlagende
medicijnen —de statines— nietbij apen (14).
Wemoeten dusresultaten van in vitroen proefdieronderzoek voorzichtig interpreteren, en het experimenteren
metmengsels van voedselbestanddelen en bloed in een
reageerbuis leidtniet altijd totbruikbare kennis.Voor
het uiteindelijk bewijs hebben we toch liefst een gecontroleerde experiment bij mensen.
Klinische interventiestudies (Randomized Clinical
Trials)
Wathoudt zo'n gecontroleerd experiment bij mensen in?
Steldatje wilt vaststellen of het B-vitamine foliumzuur
helpt tegen trombose.Je werft dan een paar duizend
vrijwilligers meteenverhoogd risico optrombose en
laat zeeen paarjaar lang elke dag een tabletje te slik-

ken.Bijdehelft van de mensenbevatten die tabletten
foliumzuur en bij de anderehelft niet,en de dobbelsteen
bepaalt wieinwelke groepkomt.Dankzij de dobbelsteenkomen er gemiddeld inbeide groepen evenveel
rokers,sporters,volkorenbroodeters etc,dus die factoren
middelen eruit en alleen het effect vanhet foliumzuur
blijft over.Zo'n onderzoek heet een klinische interventiestudie of "randomized clinical trial"en hetkost miljoenen tottientallen miljoenen guldens.
Klinische interventiestudies worden beschouwd als de
gouden standaard voor werkzaamheid. Dat is niet altijd
terecht: sommige voedingseffecten kunnen langer kosten
dan een trial duurt.Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen
dat bij vrouwen het eten van extra kalk in de puberteit
de kans opbotbreuken nade menopauze verlaagt, maar
je kunt mensen niet van hun vijftiende tothun zeventigstejaar ineen experiment houden.
Inhet geneesmiddelenonderzoek wordt desondanks
standaard een traject afgewerkt dateindigt meteenklinische interventiestudie.Dat kost veel geld, maar
geneesmiddelen kunjepatenteren endankomendekosten
er wel uit.
Interventiestudies met surrogaat-eindpunten
Voorvoedingsonderzoek zijnklinische interventiestudies
vaak te duur.Gelukkig vinden we steedsmeer tussenvormen tussen reageerbuisstudies en volledige klinische
interventiestudies.Een klassiek voorbeeld zijn experimenten naarhet effect van voeding opbloeddruk of
cholesterol,maar tegenwoordig beschikken webij het
atherosclerose-onderzoek ook over metingen die dichter
bijhetziekteproces staan.Hetontstaanvan verdikkingen

indehalsslagader is van buitenaf temeten met echoscopie,en dieverdikkingen geven een goede voorspelling
van dekans ophart- en vaatziekten.Zo'n experiment
duurt nog steedsjaren,maarje hebt aaneen paar honderd vrijwilligers genoeg.In de afdeling Humane
Voeding en Epidemiologie vanProf.Kok worden van
die studies gedaan.Met dezelfde apparatuur kunnen we
kijken hoe alert de slagaderwand reageert ophet dichtknijpen en weer loslaten van het bloedvat; voedingseffecten daarop zieje al nadagen of weken,maar of de
reactiviteit van de slagaderwand echt het risico op hartinfarct voorspelt isnog niet zeker.
De uitdaging van de integratie
Samenvattend hebben wedus deepidemiologie,met als
beperking dat het samengaan van een bepaalde voeding
meteen ziekte nietbetekent dat die voeding de ziekte
veroorzaakt.Wehebben studies aan moleculen, cellen,
organen en proefdieren, maar of het ineen menselijk
lichaam net zotoegaat is niet zeker.Klinische interventiestudies bieden meer zekerheid maar kosten veel geld,
en voor sommige vraagstukken is zelfs 5jaar tekort.We
doen ook interventiestudies met surrogaat-eindpunten
zoals dereactiviteit van de slagaderwand, maar we
weten niethoe getrouw die surrogaten deechte ziekte
vertegenwoordigen.
Elk van deze technieken heeft dus zijn beperkingen. De
beste benadering isdan ook omeenprobleem met
meerdere technieken tegelijk aan tepakken en de uitkomsten te integreren.Voordat integreren zijn wel
regels tegeven maar het is niet te automatiseren; uiteindelijk blijft het een persoonlijk oordeel,en verschillende
deskundigen kunnen op grond van dezelfde gegevens tot

een verschillend oordeel komen.
Hopelijk is het uhiermee duidelijk waarom voedingsdeskundigen het niet altijd eens zijn: wehebben de neiging naar ons eigen stukje van depuzzel tekijken, en
overzien vaak niet hethele plaatje.
Hoe blijfje opde rechte weg?
Het is dusmoeilijk om resultaten van verschillende
technieken onder één noemer tebrengen,en iedere
wetenschapper kan een verkeerde weg inslaan,of verblind worden door zijn lievelingstheorie.Gelukkig heeft
dewetenschappelijke wereld een systeem opgebouwd
om dit soort afwijkingen te corrigeren.Dat systeem heet
"peer review",en het houdt in dat collega-experts je
onderzoeksplannen enje ontdekkingen beoordelen en er
anoniem kritiek opleveren.Dat systeem leidt tot frustratieen ergernis alsje lievelingshypothese onderuit wordt
gehaald,en misbruik komt ook voor:je collega's zijn
immers meteenje concurrenten,enje geeft ze inzage in
gevoelige gegevens.Peerreview houdtje echter opje
tenen,en het dwingt tothet afleggen van verantwoording.Voorwetenschappelijke vooruitgang is peer review
onmisbaar.
Dit zijn de dus de manieren waarop wij onderzoek doen,
maar onderzoek kan niet zonder geld.Daarmeekom ik
opmijn derde onderwerp,de financiering.

Universiteit,overheid en industrie
De terugtrekkende overheid
De financiering van universitair onderzoek door het rijk
loopt aljaren terug.Na een forse stijging inde periode
1980-1993 istussen 1993en 1996het aantaldoor het
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rijk betaalde plaatsen voor wetenschappelijk personeel
bij de universiteiten gedaald met7% (15).Dat klopt
redelijk meteen schatting van deVereniging van
Samenwerkende Nederlandse Universiteiten dat ertussen 1992en 1998ruim 10%bezuinigd is inde rijksbijdrage [Bureau VSNU.Schriftelijke mededeling, 1999].
De bezuiniging opdeLandbouwuniversiteit was vermoedelijk nog groter [Afd. Fin.Econ.Zaken LUW,
Schriftelijke mededeling, 1999],en verdere bezuinigingen zijn opkomst.Het rijk trekt zichdus steeds verder
terug uithet universitaire onderzoek.
en debinnentredende industrie
Intussen is de industrie,inons geval de levensmiddelenindustrie,verwelkomd als alternatievefinancier.Dat is
deels uit geldgebrek,en deels omdat de geest des tijds is
veranderd: het bedrijfsleven wordt tegenwoordig gezien
als een aantrekkelijke partner diebovendien méér
inbrengt dan alleen geld.Grotebedrijven hebben namelijk kennis over de voedingsstoffen inhun producten,
over de gezondheidseffecten daarvan,over wat mensen
eten en waarom,en overhoeje datkan veranderen. De
heb zelf van dezekennis ruim geprofiteerd (16-18).
Samenwerking met de industrie heeft dus veel goede
kanten.
Risico's van de samenwerking tussen universiteit en
industrie
Een tenauwe verwevenheid metde industrie levert bij
voedingsonderzoek echter een specifiek probleem op.
Of iets gezond iskunje niet zien of ruiken: het is een
bewering,en als deklant diebewering niet gelooft
wordt het product niet verkocht. De industrie laat daaromhaarproducten op gezondheidseffect onderzoeken
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dooreen onafhankelijke instelling,en ziet danliefst dat
de onderzoeker de gezondheidsclaim steunt.Het risico
bestaat nu dat de industrieel gesponsorde onderzoeker
zich verplicht voelt de gezondheidsclaim te beamen
voordat het bewijs rond is,en om aan eventuele negatieveresultaten minder gewicht te geven dan aan positieve
resultaten. Hetbedrijf voelt namelijk dehete adem van
de concurrentie in de nek en wil niet altijd wachten tot
ook de laatste onderzoeker overtuigd is.
Als gevolg daarvan worden naar mijn mening producten
op de markt gezet met onvoldoende bewezen claims.De
cholesterolverlagende yoghurts zijn een voorbeeld: er
waren enkele positieve studies,maar echt rond was het
bewijs bij de introductie nog niet.Verderonderzoek kan
best een yoghurt opleveren dieeffectief cholesterol verlaagt,maar zelf konden wij in recent onderzoek geen
effect vanbacteriën uit yoghurt op het cholesterolgehalte
vinden. (19,20).
Gezondheidsclaims staanvaak terdiscussie,of het nu
gaat om yoghurt,margarine,rode wijn, vitamines,of
biologisch geteelde groenten. Het was altijd de functie
van universitaire onderzoekers om in dergelijke situaties
alsonafhankelijke deskundige op tetreden.Het zou niet
goed zijn alsdie onafhankelijkheid door de financiële
relaties tussen levensmiddelenindustrie en universiteit
onder druk komt.Ook deindustrie zelf heeft belang bij
het hooghouden van de wetenschappelijke normen,
anders gaat de markt voorgezonde voedingsmiddelen
onder aan sensationele claims en cynisme.
Onderzoekers moeten inde relatie metde industrie zelf
positie tekiezen.Daarbij wilik met name het belang
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benadrukken van vrijheid vanpublicatie.Wetenschap
functioneert alleen als alleresultaten worden gepubliceerd in de vakpers,wantdenatuuriseenpuzzel die
alleen is op telossen als iedereen dieeen puzzelstukje
vindt dat ook laat zien.Alsde resultaten van een industrieel gefinancierd onderzoek niet gepubliceerd worden
omdat zede claim niet ondersteunen leidt dat andere
onderzoekers opeen dwaalspoor.Depleiter dan ook
voor dat deresultaten van industrieel gesponsord onderzoek zonder vertraging worden gepubliceerd ook als er
niets uitkomt.Verderbepleit ikdatde onderzoeker
beslist hoe deresultaten worden verwoord. Natuurlijk
heeft de sponsor recht opinspraak inde interpretatie en
rapportage,maar een vetorecht is verkeerd.
Universiteit enbedrijfsleven zijn alsdetweepijlers van
een hangbrug,en diehangbrug staat of valtbij de gratie
van een krachtige opstelling.Als één van detwee pijlers
buigt voor de druk van de ander stort debrug in.
HetTechnologisch Topinstituut
Voedselwetenschappen
Een paarjaar terugbesloten ministerWijers en een aantal grotebedrijven en kennisinstellingen om samen te
investeren in vier zogenaamde Technologische Top
Instituten.Eén daarvan is hetTechnologisch Topinstituut
Voedselwetenschappen, dat nu de naam heeft gekregen
vanWageningen Centre for Food Sciences oftewel
WCFS.Dat WCFS lijkt zo'n brugfunctie tekunnen vervullen en een omgeving tebieden diegunstig is voor
lange-termijn fundamenteel onderzoek. Dat is deels te
danken aandeoverheidsbijdrage, maarvooralook aan
het gezamenlijk deelnemen vaneen groot deel van de
Nederlandse levensmiddelenindustrie. Binnen zo'n
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samenwerking is geen ruimte voor een te nauwe relatie
tussen een onderzoeker en één bedrijf: een gezonde
spanning tussen dedeelnemende bedrijven verhindert
dat.Opeennatuurlijke wijze leidt ditertoe dat wij binnen WCFS pre-competitief lange-termijn onderzoek
kunnen doen; deresultaten daarvan kanelk bedrijf vervolgens in zijn eigen R&D ontwikkelen tot producten.

Kansenvooronderzoeknaarvoedingen
gezondheid
En dan kom ik nu aanmijn laatste onderwerp: waarliggen nieuwe perspectieven voor de voedingswetenschap?
Nutraceuticals?
De levensmiddelenindustrie heeft momenteel grote
belangstelling voor "Functional Foods"en
"Nutraceuticals".Functional foods zijn voedingsmiddelen die "lichaamsfuncties opeen positieve manier beïnvloeden" (21);daar kan dus van alles onder vallen.Het
woord "Nutraceuticals" iseen kruising van "Nutrients"
en "Pharmaceuticals" oftewel van Voedingsstoffen en
Geneesmiddelen; een duidelijke grens tussen nutraceuticals en functional foods iser niet.
De functional foods waar nu over wordt gedacht bevatten extra veel van bepaalde voedingsstoffen, of ze bevatten ingrediënten die inde normale voeding weinig voorkomen.Ze werken daardoor soms ook beter.Een voorbeeld is denieuwe dieetmargarines diebinnenkort op de
Nederlandse markt komen en die dankzij toevoeging
van extra plantensterolen het cholesterol 2tot 3maal zo
sterk verlagen alsgewone dieetmargarine.
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Desondanks vraag ikmij af of functional foods en nutraceuticals voorhet voedingsonderzoek de toekomst
vormen.Zullen nutraceuticals het niet altijd afleggen
tegen echte medicijnen? Medicijnen zoals statines
verlagen het cholesterol nog beter dan plantensterolen,
enbovendien is deeffectiviteit en veiligheid van statines
aangetoond bij tienduizenden patiënten.Alsje dus een
cholesterolverlagend voedingsmiddel of preparaat wilt
maken kunje er eigenlijk beter een statine in stoppen,
endergelijke voedingspreparaten zijn inde Verenigde
Staten inderdaad al opde markt.Maar daarmee raken
we steedsverderweg vanechte voedingsmiddelen.
De perspectieven voor het voedingsonderzoek zitten
niet in nutraceuticals
Dekracht van het voedingsonderzoek zit niet in het
nabootsen van medicijnen metbehulp van farmacologischehoeveelheden van voedingsstoffen of met ingrediënten die weliswaar uitdenatuurkomen maar geen
deel vormen van het normale voedingspakket. De farmaceutische industriekannamelijk altijd een verbinding
synthetiseren diebeter werkt.Bovendien isde risk/benefitverhouding vanmedicijnachtige behandelingen voor
gezonde mensen ongunstiger dan voorpatiënten,enje
hebt dus gigantische klinische interventiestudies nodig
om ook de kleinste risico's uit te sluiten.
Dekracht van het voedingsonderzoek ligt naar mijn
mening elders.Immers,mensen krijgen al eeuwen
bepaalde stoffen binnen methun voeding en worden
door die stoffen al innormale hoeveelheden beschermd
tegen ziekten.Derol vandevoedingswetenschap ligt
mijns inziens erin omdie stoffen opte sporen en te
onderzoeken.
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De grootsteuitdaging daarbij is voeding en kanker.
Darmkanker.
Epidemiologischewaarnemingen suggereren dathetontstaanvandarmkanker wordtbeïnvloeddoor leefwijze.
DarmkankerkomtmeervoorinEuropaenNoordAmerika
daninhetverreOosten.AlsJapannersechter emigreren
naardeVerenigdeStatenneemthunrisicotoe,endetweedegeneratieAmerikaanseJapanners heeft eenAmerikaans
endushoogrisico.Datzegtnognietsoverderolvanvoeding,maarzo'n rolligtwelvoordehand.Hetideedat
roodvleeseenrol speeltkwamoorspronkelijk uiteenvergelijking vanlanden:eriswereldwijd eencorrelatietussen
gemiddeld vleesverbruik perhoofd vandebevolkingende
incidentievandarmkanker (7).Vleesetenisechtereen
algemenemaatvoorwelvaart,encorreleert ookmethet
aantaltelevisiesendeafname vanlichamelijke arbeid om
ereenpaartenoemen.Wemoetendus specifieker binnen
éénbevolkingmensenvergelijken.Inderdaad zienweook
binnenéénbevolkingeenlagerekansopdarmkanker bij
mensendiemeergroenteetenenminderroodvlees.Er
zijn dus serieuzeaanwijzingen vooreeneffect vanvoedingopdekansopdarmkanker.
Maarhoekomenwenuverder?Ommensenopgrondvan
dedobbelsteen tebevelen 5jaarlangeenhalf pond vlees
perdagofjuist geen vleesteetenisondoenlijk.Wezoekendusnaaranderemethoden,enindatkaderdedenVan
derMeerenmedewerkersvanhetNederlands Instituut
voorZuivelonderzoek eeninteressanteontdekking.Alsze
aanrattendebloedkleurstof heem voederden,dieaanrood
vleeszijn kleurgeeft, werddedelingssnelheid vandarmcellenbijna tweekeerzohoog(22).Misschien isheteen
dwaalspoor,enhetblijven ratten,maarwijvindenhetde
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moeitewaardditspoor inWCFS-verband verder te
onderzoeken.
Homocysteine
Homocysteine iseen aminozuur dat in ons lichaam
wordt gevormd uiteiwit.Patiënten die door een erfelijke
afwijking homocysteine ophopen inhun bloed ontwikkelen vroegtijdig trombose en athérosclérose.Deze erfelijke afwijking iszeldzaam,maar recent is gebleken dat
veel mensen eenlichte verhoogd homocysteine hebben
dat ook een vergroot risico ophart- en vaatziekten voorspelt.HetB-vitamine foliumzuur ende vitaminesB-6 en
B-12kunnen het homocysteine verlagen.Het zal nog
een paarjaar duren voor we zeker weten of verlaging
van homocysteine de kans ophart- en vaatziekten verlaagt.Maar we achten de bewijzen voldoende sterk om
binnen WCFS tegaan kijken watheteffect van andere
voedingsfactoren dan foliumzuur ophomocysteine zou
kunnen zijn.
Foliumzuur was overigens omeen andere reden al interessant.In 1991toondeeenklinische interventiestudie
definitief aan dat aanstaande moeders het ontstaan van
neuraalbuisdefecten zoals open ruggetjes bij hun baby
konden voorkomen door in deperiode vóór enrond de
bevruchting extra foliumzuur te slikken.In Nederland
worden iedere week5 of 6vandiebaby's geboren waarvan er tenminste 3hadden kunnen worden voorkomen
metfoliumzuurtabletten diebij elke drogist tekoop zijn.
Tachtig procent van de vrouwen met plannen om zwangerte worden slikken echter nog steeds geen foliumzuur,en ikvind dat devoorlichting aandeze vrouwen
een stuk indringender moet worden omdeze catastrofale
gebeurtenissen te voorkomen.
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Antioxidanten
Het probleem rond de onvervulde beloften speelt wellicht nergens zo sterk alsbij de antioxidanten.
De hypothese is aantrekkelijk. In ons lichaam ontstaan
doorreacties met zuurstof zogenaamde radicalen.Die
radicalen tasten het LDLaan,de drager van cholesterol
inhet bloed,en dat aangetaste LDLloopt sneller vast in
de wand vanbloedvaten dan gewoon LDL,zodat radicalen dus athéroscléroseenbloedvatvernauwing veroorzaken.Radicalen kunnen bovendien mutaties in DNAveroorzaken diewellicht totkanker leiden.Tegen radicalen
bestaat een remedie,want voedingsmiddelen bevatten
antioxidanten die radicalen onwerkzaam maken.
VitamineE is zo'n antioxidant maar ook vitamine Cen
caroteen,een vorm van vitamineA.
Deze effecten zijn niet alleen aantoonbaar in de reageerbuis,ook epidemiologisch zijn er aanwijzingen vooreen
relatie tussen consumptie van antioxidant-vitamines en
ziekten.Caroteen werd een tijd lang beschouwd als dé
verklaring voor debeschermende werking van groenten
enfruit tegen kanker.Het was daarom deeerste antioxidant die getest werd ineen klinische interventiestudie,
bij 30.000 mannen inFinland.Helaas bleek caroteen
juist méérkanker teveroorzaken! In ditgeval werden
dus de conclusies uit epidemiologisch en laboratoriumonderzoek ontkracht dooreen interventiestudie.Voor
vitamineE zijn we nog hoopvol,vooral vanwege epidemiologische aanwijzingen voor een effect tegen het hartinfarct. Uitslagen van klinische interventiestudies met
vitamineE komen erbinnen een paarjaar.
Intussen onderzoeken wij zelf hoe antioxidanten uit
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groenten,fruit, thee enolijfolie worden opgenomen en
verspreid in het lichaam.Ook hopen weeen meting in
bloed te ontwikkelen om het effect van antioxidanten op
de gezondheid van mensen teevalueren zonder klinische
interventiestudie.Het zalechter de nodige inspanning
kosten om zo'n surrogaatmeting te vinden.
Visvetzuren
Aan de bewijsvoering voorheteffect van visvetzuren op
hethart ontbreekt tot nu toede sluitsteen,een interventiestudie.BinnenhetWCFS willen wij daarom in
samenwerking met Professor Schouten van de afdeling
Humane Voeding en Epidemiologie vanWageningen UR
het effect van visvetzuren ophartritmestoornissen bij
hartpatiënten aantonen- of eigenlijk gaan wij proberen
het uit te sluiten,want de effectiefste manier om het
waarheidsgehalte van een hypothese teonderzoeken is
om teproberen hem onderuit tehalen.Alswij dit ambitieuze project tot een goed einde kunnen brengen heeft
hetWCFS mijns inziens ongeacht de uitkomst de waarde vanhet concept "Technologisch Top Instituut" aangetoond.
Voedingen genetica
Tot sloteen paarwoorden over genoomonderzoek. Ik
heb veel gesproken over "statistische risico's".Dierisicobenadering leidt er echter toedat mensen gezond
moeten eten om een ziekte te vermijden die zemisschien nooit krijgen. Het zou mooi zijn als we specifiek
diémensen konden opsporen diebaat bij een bepaalde
voedingsverandering hebben.Het ideekent u van de
hiel-prik voor fenylketonie; daarmee worden baby's
opgespoord dieniet tegen het aminozuur fenylalanine
kunnen. Diebaby's krijgen een fenylalanine-vrij dieet.
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Fenylketonurieiszeldzaam.Erwordenechtersteeds
meermutatiesontdektdieeenminderernstigeffect hebbenmaarwelveelvóórkomen.Recentis bijvoorbeeld
ontdektdat 10%vandemensheideenmutatieheeftdie
problemenveroorzaaktbijhetwegwerkenvanhetaminozuurhomocysteine.Vrouwenmetdiemutatiehebben
eenverhoogdekansopeenbabymetneuraalbuisafwijking.
Wijzelfdoenonderzoeknaarverschillen ingevoeligheidvoorhetcholesterolverhogend effect vaneieren.
Datonderzoekblijkt moeilijker danweoorspronkelijk
dachten,maartochkunjejeafvragen oferover20jaar
aandeingangvandereceptiezaaleenDNA-chiplezer
zalstaandieverteltofuwelofgeenbitterballenmag
eten.DieDNA-lezerisnogeeneindweg.Maarhetis
weleendebatdatmoetstarten.
Hetzijn ditsoortmaatschappelijke consequentiesdiede
voedingswetenschaptotzo'nboeiendvakmaken.Ik
hoopdatikietsvandiefascinatie opuhebkunnenoverdragen.

Dankwoord
Dedanku,meneerdeRectorMagnificus enmetude
RaadvanBestuurvanWageningenUniversiteiten
Researchcentrum voormijnbenoeming,dieikalszeer
eervolondervind,zekerindezevooronzeuniversiteit
moeilijke tijden.DevertrouweropdatikdesamenwerkingrussenhetWCFSendeuniversiteittot wederzijds
voordeelzalkunnenuitbouwen.
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HooggeleerdeHautvast, beste Jo,
Het grootstedeel vanmijn professionele bestaan heb ik
gewerkt onderjouw enthousiaste leiding.Jehebt me de
vrijheid gegeven waar ik behoefte aan had,maar waar
nodigbaandeje het pad voor me,en ikkon altijd bij je
terecht voor een verstandig en onbaatzuchtig advies.
Mijn dank daarvoor,en ik hoop nog lang vanje inzichten en mensenkennis te mogen profiteren.
Hooggeleerde Kok,beste Frans,
Als hoofd van deafdeling HumaneVoeding en
Epidemiologie draagjij sinds enigejaren de verantwoordelijkheid voor 80tot 90 mensen en vooreen grote
variëteit aan onderwijs en onderzoek,en ik heb bewondering voor de manier waaropje dat doet.De samenwerking tussenjou en mij heeft vanaf het begin goed
geklikt,en voormijn werk bij hetWCFS is daterg
belangrijk. Ik verheug me opvoortzetting van ons
partnership.
Medewerkers van "Nutepi",
In de afgelopen 22jaar hebben weheel wat ups en
downs meegemaakt,maar dankzij hard werken en dankzijdebereidheid elkaar tehelpen en naarelkaar te
luisteren heeft de afdeling succes geboekt en staat
Wageningen nu als centrum van voedingsonderzoek op
dekaart.Door mijn functie bijWCFS sta ik tegenwoordig iets meer buiten de afdeling dan eerst,maar ik blijf
erbij horen en ik denk dat we samen nog veel interessante dingen zullen doen.
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Leden van hetBestuur en deProgrammaraad, Focal
Points enanderepartners enmedewerkers van het
WageningenCentrefor Food Sciences,
Toen ik werd uitgenodigd om themaleider voor Voeding
en Gezondheid teworden heb ik daar lang over nagedacht,maar ikben blij dat ik de stapheb gezet.Het
opbouwen van zo'n unieke organisatie is eenheleklus,
maar ik denk dat we ietsbijzonders tot stand kunnen
brengen.Mijn plezier inhet werk bij WCFS wordt voor
een belangrijk deel bepaald door mijn team van projectleiders,mensen van hogekwaliteit die ik zowel als persoon als als wetenschapper waardeer.Wezullen er iets
moois van maken!
Daarmeeben ikgekomen aanhet eind van mijn rede.Ik
dank uvoor uw aandacht.
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