Kernspinresonantie
en voeding
Eenspectrum van toepassingen

Prof.Dr.JohnP.M.van Duynhoven
Inaugurele redebijdeaanvaarding vanhetambtvan buitengewoon
hoogleraar inMagnetische resonantie inrelatietot voedingsmiddelen
aanWageningenUniversityop 19juni2014

WABENINGEN

&

UNIVERSITY

W A G E N I N GE N

ISBN 978-94-6257-182-2

Kernspinresonantie
en voeding
Eenspectrumvan toepassingen

Mijnheer deRectorMagnificus, zeergewaardeerde toehoorders,

Vanalleuniversitaire plechtigheden neemtdeinaugureleredeeenbijzondere plaats
in.Terwijl deuitreikingvandiploma'sendeverdediging vaneenproefschrift een
individu verheffen naareenhoger academischniveau,wordt vandeinaugurele rede
eenzekerenivelleringverwacht (indepositievezinvanhetwoord).De discussies
tijdens academischepromotieseerder dezeweekindezezaalgingenvaak alleen de
kandidaat endecommissieaan,meteenlijdzaam ensomsookinslaap sukkelend
publiek.Indezelezingwilikmijnietzozeer richtentotdeaanwezige collega-specialisten,maarvooraltotiederetoehoorder indezezaal.Ikprijsmijdaarom gelukkig
datu allenzeerbekend bentmethetonderwerp vanmijn studies:voedsel en
voeding.Inmijn lezingzaliku aandehand vaneenmeettechniek genaamd kernspinresonantieeenblikgevenopvoedselenvoedingdievelenvanu nogniet
kennen.Kernspinresonantie iseengeavanceerde techniek dieikstrakszal toelichten.
Uvraagtzichwellichtafwaarom eendergelijketechniektoepassingen zou kunnen
hebben inonzevoedselvoorziening. Hoeweldeafgelopen eeuwenzichhier grote
veranderingenhebbenvoorgedaan, heeft demensheid zichprimakunnen voeden
zonder gebruikvankernspinresonantietechnieken. Neus,tong,ogenenvingers zijn
bijdebereidingvanvoedseldanookbiosensoren diezelfsmetonzehuidige stand
vandetechniekmoeilijk teevenarenzijn.InFiguur 1 hebikenkele ontwikkelingen
aangegeveninonzevoedselvoorziening,diedeafgelopen decenniaineenstroomversnelling zijn gekomen.
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Figuur i Ontwikkelingen in onze voedselvoorzieningdoordeeeuwenheen.
Trendszijn zeerglobaalweergegeven'

Gemakdient demens

Vanaf devroegstegeschiedeniszienweeenbewegingvanzelfvoorziening naar
taakverdelingbinnen devoedselbewerking.Deverdelingvantakeninhet verbouwen
vangewassenenverwerkingtoteetbareproducten vond aanvankelijk nog plaats
binnendeeigengroep.Maarindeeerstebeschavingenzagenwealeenzekere
schaalvergroting, aanvankelijk ambachtelijk van aard,delaatsteeeuwenookop
industriëleschaal.Doordezeontwikkelingenhoefde eensteedskleinerdeelvan de
bevolkingzichnogbezigtehouden metdevoedselvoorziening.Ditprocesheeft zich
indelaatstedecenniaverderversneld:doortoenemendearbeidsparticipatie iserook
druk gekomen opdetijd diebinnenshuis aanmaaltijdbereiding besteed kan worden.
Wezijndaarnaastmobieler geworden, meermaaltijden wordenbuitenshuis genuttigd ofbereid.Doordezeontwikkelingen zaleennoggroter deelvandevoedselbewerkingzichverplaatsenvanhethuishouden naardeindustrie2.Deindustrie
voorziethierin door producten eningrediënten teontwikkelen diehet mogelijk
makeninvrijkortetijd eenmaaltijd tebereiden.Deeisendiegesteld worden aan
dergelijke opindustriële schaalbereideproducten zijnhoog:deconsumentwileen
smakelijk, veilig,gezond enhoudbaar product dat sneltebereiden is.Voorhet
ontwerpvanefficiënte industriëlebereidingsprocessen vandergelijke producten kan
echtervaakmaarbeperkt worden terugvallen ophuidigekennis.
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Duurzaamheid

Eeneffect vandetoegenomen welvaart,niet alleenindewestersewereld maar ookin
deopkomende economieën, isdat ervoor voedseleentoenemend beslag wordt
gelegd oponzenatuurlijke bronnen.Eriseengroeiend bewustzijn dat ditniet alleen
consequentiesheeft voorhet gebruik vanfossielebrandstoffen, maar ookvoor onze
voedselproductie.Op ditmoment isdiezeerinefficiënt: eengrootdeelvan de
plantaardigevoedselproducten belandt nietophetbord vandeconsument maar gaat
verlorenophetveld,tijdens transport ofgedurendeproductie.Het isduidelijk dat
uitbreidingvanhet areaalvanlandbouwgrond haar grenzenheeft bereikten dus
geenoplossinggaatbieden.Diezalgevonden moetenworden ineenbeterebenuttingvanhuidigebronnen.Alternatievelandbouwmethoden enhergebruik van wat
nubeschouwd wordtalsafval-ofreststroom zullenhierdebelangrijkste strategieën
zijn.Deeerstepogingenvan deindustrieommetafval- enreststromenvoedselingrediëntenen-productenteproducerenvanhogekwaliteithebbenlatenziendatook
hierveelvanonzehuidigekennistekortschiet.Deindustrie realiseertzichechter
terdegedatdegenedieerinzalslagenomvoedselvanhogekwaliteitte produceren
opeenduurzamemanier,eenbelangrijk voordeelzalhebbenopzijn concurrenten.
Gezondevoeding

Behalvehetbiedenvaneenplezierigesmaakervaring moetvoedselookprocessenin
onslichaam aandepraathouden, endatopeengezondemanier.Met andere
woordenhetmoetookdienenalsvoeding.Door detoegenomen efficiëntie in de
landbouw endeindustriële productie isonsvoedselrelatief goedkoopgeworden.De
westersebevolking geeft nu relatief eenveelkleiner deelvanhetinkomenuitaan
voedseldan decennia geleden.Hoewelvelendatnietgraagwillen geloven, isdoor
verbeterde controle-enproductietechnieken onsvoedselveiliger danooitvoor wat
deaanwezigheid van schadelijke stoffen enorganismenbetreft1. Maarjuistnu zien
wedatoverdaad aanvoedseldievroeger alsluxewerdbeschouwd alledaagsis
geworden enschadelijk vooronzegezondheid.Delaatstedecennia zienweeen
schrikbarende toenamevanziekten diezijntoeteschrijven aanongezondeeetgewoontes.Om diteenhalttoeteroepen,heeft devoedselindustrie deafgelopen tien
jaaringezetop'lighf producten en'functional foods'.Dezelaatsteproducten zouden
specifieke gezondheidsbevorderende effecten moetenbewerkstelligen,maar ondanks
aanzienlijke investeringen zijnhier geengrotesuccessengeboekt.Eenmeer fundamenteleaanpak isnu aandeordeomtebegrijpen hoewemetvoeding een gezond
levenkunnen leiden.
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Vanmeten aan eten naar weten
'Research isfour things: brainswith which tothink,eyeswith which tosee,machines with
which tomeasure(andfourth, money)''.-Albert Szent-Gyorgyi

Voorgrootschaligeproductievan gezond,lekker,duurzaam engemakkelijk te
bereiden voedselkunnen wenietmeerterugvallen opbestaande kennisvan voedselverwerkingsprocessen. Willenwevoedselkunnen produceren dat aanaldezeeisen
voldoet, danzullen weeenfundamenteel begripmoetenhebben vanwatsmaakof
gezondheid bepaalt.Daarvoor moeten weafdalen naar debouwstenen vanvoedsel,
enleveninhetalgemeen:demoleculen.Hetzijnmoleculendiesmaaken houdbaarheid vanonsvoedselbepalen,enookdeeffecten vanvoeding oponze gezondheid.
Willenwebegrijpen hoewemetvoeding eengezond levenkunnen leiden, dan
zullenweinzichtmoetenkrijgen indeeffecten oponzestofwisseling, met andere
woorden:watmoleculen inenmetonslichaam doen.Willenwesmakelijk en
makkelijk tebereidenvoedselduurzaam produceren opeenindustriëleschaal,dan
moeten weinzichtkrijgen insamenstellingenstructuur (Figuur 2).Ditzijn echter
groteknelpunten inhetvoedsel-envoedingsonderzoek: dehuidige meettechnieken

Gezond
î
Stofwisseling
Wat doen moleculen in en met ons lichaam?

Voeding
Voedsel
Welke moleculen zitten er in
Samenstelling

Schaal /
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Figuur 2 Overzicht van huidige knelpunten omopgroteschaal lekkere, gemakkelijkeen duurzame
voedselproductenteontwikkelen dieookgezonde voeding zijn: metingen aanstofwisseling, samenstelling
enstructuur vanvoedsel.
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schietentekort omgoed deeffecten vanvoeding oponzestofwisseling ende
samenstelling enstructuur vanonsvoedseltebepalen.Ditisnu waar wemeteen
geavanceerdemeettechniek alsdekernspinresonantie eenbelangrijke bijdrage
kunnen leveren.Omdatuittekunnen leggen, iseenbeknoptebeschrijving van de
theorievanmagnetischeresonantieinrelatietotlevensmiddelen opzijnplaats.
Kernspinresonantie technieken
Indestructuurvanmoleculenligtdebasisvandekwaliteitvanvoedselenhoewemet
voedingeengezondlevenkunnenleiden.Metkernspinresonantiehebbenweeen
techniekinhandendieopmoleculairniveauinzichtkangevendoorhetgedragte
bestuderenvaneennogkleinerebouwsteen,hetatoom.Indenatuurbestaan demeeste
moleculenuitkoolstof-,waterstof-,zuurstof-,stikstof-enfosforatomen. Eeninteressanteeigenschapvandezeatomenisdatzeeenkernbezittendiedraaitomzijnas,juist
zoalseentolendeaardeomhunasdraaien.Eendergelijke ronddraaiende beweging
noemenweeenspin.Doordeelektrischeladingvanderonddraaiende atoomkernen
gaandezekernspinszichgedragenalseenmagneetje.Datlevertzeer informatief
gedragopwanneerjedezekernspinsineenmagneetveldbrengt.Netalseenkompasnaaldinhetmagneetveldvandeaardezullendezekernspinszichuitgaanrichten.Dit
iseenzeerinteressanteeigenschapomdatwewetendatwemetelektrischevelden
magnetenkunnenmanipuleren,enviceversa:metbewegendemagnetenkunnenwe
elektrischegolvengenereren.Ditisookdebasisvandekernspinresonantie.We
brengendaarbijmaterialenineenmagneetveld enonderwerpen dieaan radiogolven.
Metradiogolvenkunnenwekernspinskleinezetjes gevenenuitevenwichtbrengen,ze
gaandaneenbeweginguitvoerendieweookzienalsweeendraaiendetoleen zetje
geven,dezogenaamdeprecessie.Vervolgenskunnenwemetdezeprecederende
kernspins('magneetjes'), ineenspoeltje eenstroompje opwekken.
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Figuur 3 Enkelevroege'H kernspinresonanite (NMR) metingen aan(A) water}en (B)
ethanol4.
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Ditexperimentwerd in1946voorheteerstuitgevoerd metwater3enlietziendatwe
inderdaad stroompjes opgewektdoorkernspinskunnen waarnemen (Figuur3A).We
zieneenbreed signaalafkomstig vandekernspinsvandewaterstofatomen ineen
watermolecuul.Indeeerstejarenwaren dergelijke metingenvoornamelijk interessant
voornatuurkundigen.Zijwaagdenzichenkelejarenlateraaneenkernspinresonantiemetingaaneenverbindingdiebijconsumptieinteressantereeffecten oplevert dan
water,namelijk ethanol.Dezemetingleverdedriesignalenop(Figuur3B),wateerst
werdbeschouwd alseenmeetfout. Erwasgelukkigeenchemicusindebuurt,S.
Dharmatti,diebegreepdatdezedriesignalenverklaard kondenwordenmetde
moleculairestructuurvanethanol4.Ditveroorzaakteflinkeopwinding,wanttotdietijd
kondeatomairesamenstellingvaneenmolecuulalleenbepaaldworden dooreen
materiaaluiteentelatenvallenindeafzonderlijke elementen.Ditwarenzeertijdrovendeklussenenlietenuiteraard ooknietsovervanhetmolecuul.De mogelijkheden
vankernspinresonantie, ookwelNuclearMagneticResonanceofNMRgenoemd,
werdendaarnasnelbenutvoorhetophelderenvanmolecuulstructuren.Willenwe
anno2014destructuur vaneennieuwgemaaktofontdektmolecuulweten,dan wordt
sneldegangnaareenzogenaamdeNMR-spectrometer gemaakt.Devoortgangdie
NMRhiergemaaktheeft, isenormgeweest.Dezeisvooreengrootdeeltedankenaan
ontwikkelingen indetechnologieomnauwkeurigradiogolventekunnengenererenen
stabieleensterkemagnetentefabriceren.ZoalsuinFiguur4kuntzien,gaatde
aanschaf vandezesterkemagnetenwelmeteenbehoorlijk prijskaartje gepaard.Maar
daarkrijgjeookwatvoor,namelijk eengrotegevoeligheid omkernspinswaarte
nemenenverschillendekernspinsvanelkaarteonderscheiden.
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Figuur 4 Ontwikkeling van NMR-spectrometers: beginnend met eenzelfgebouwde (30MHz, o.j T)
machinetoteencommercieelhoogveld(900MHz, 21T) instrument.
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60 MHz, 1962

Figuur 5 'Hkernspinresonantie (NMR) spectra
van coumarinegemeten (boven)in 1962op een
veldsterkte van 1.4. T(60MHz") en (beneden)in

600 MHz, 2014

2014 in eenmagneetveldvan 14 Tf600 MHz7).

tanlshft(ppm)

Ikheb mijn eerstestappen inde NMR gezet door in dejarentachtigbijde toen zeer
hoge magneetvelden van 11.7tot 14Tesla (500-600MHz) de structuur van een groot
eiwitmolecuul op tehelderen. Om NMR-instrumentenvoorzien van dergelijke sterke
magneten zoefficiënt mogelijk te gebruiken, werden ze door Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ondergebrachtbijenkeleuniversitaire centra. De Katholieke
Universiteit Nijmegen, waar ik in de jaren tachtig studeerde, huisvestte destijds een
dergelijke centrale NWO-hoogveld-NMR-faciliteit. Ondertussen zijn NMR-instrumenten gemeengoed in de meeste universitaire en industriële laboratoria. Voor mij was in
die tijd de structuuropheldering van een groot eiwitmolecuul ook een klusvan jaren,
maar dat zou nu eerder een kwestie van weken zijn. Structuuropheldering kent ook
een lange geschiedenis inhet voedingsonderzoek. Dezelfde Dharmatti die natuurkundigen moest wijzen op de unieke eigenschap van NMR om moleculaire structuren te
bepalen, heeft zich alin dejaren vijftig en zestig gericht op de analyse van verbindingen diebelangrijk zijn voor smaak 3 en gezondheidseffecten6. In Figuur 5ziet u het
destijds door hem vrij moeizaam verkregen spectrum van coumarine, een smaakbepalend bestanddeel van kaneel.Vergelijk dit spectrum met het nu routinematig
verkregen NMR-spectrum en u begrijpt de vooruitgang die geboekt is de afgelopen
decennia. Van vrijwel elkbekend molecuul in ons voedsel is de moleculaire structuur
met behulp van NMR opgehelderd. Hoewel NMR nog steeds voor structuuropheldering wordt ingezet, heeft het toepassingsgebied van NMR zich de afgelopen decennia
aanzienlijk verbreed.
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Complexesamenstellingen vanvoedselproducten
'Watje niet verwacht,kanje ookniet voorzien. Daarmoetjejealtijd op instellen.'
-Johan Cruijff

Desterkereputatie vanNMRalstechniekomstructuren vanafzonderlijke moleculen
inkaarttebrengen, isnietaltijd eenzegengeweest.Langzijnhierdoor andere unieke
eigenschappen vanNMRonderbelicht gebleven,namelijk lineariteit enwatiknoem
een'openblik'.Metlineariteitbedoel ikdatdeintensiteitvan designalendiewein
NMR-spectra waarnemen,rechtstreeksovereenkomtmetdehoeveelheid kernspins
indemeetspoel.Ditiseenzeerbelangrijk voordeelboven anderetechnieken die
moleculenkunnen detecteren.Dieanderetechniekenzijnmeestalgevoeligvoor
storendeneveneffecten waardoor signalennietmeerovereenkomen methet daadwerkelijke aantalmoleculen.Ditisniethetgevalvoor NMRendezetechniek heeft
daarnaast eenopen,bijna alziendeblikvoordebelangrijkste atomen dievoorkomen
invoedsel.HetmaaktNMRinprincipeweiniguitinwatvoormolecuul dezeatomen
aanwezigzijn,viadekernspin kunnen zerechtstreeks gedetecteerd worden.Dat
betekent daterweinigvoorkennisnodig isvanhetproductwaarvanjede samenstellingwiltweten.Ook datiseenbelangrijk voordeelbovenandere analytische
technieken,wantveelvanonzevoedingsproducten hebben eenzeer complexe
samenstellingdievaakmaargedeeltelijk bekendis.
Stofwisseling

DeopenblikvanNMRkunnen weookinzettenomeffecten vanvoedingop onze
stofwisseling temeten.Demeestvoordehand liggendemanieromdattedoenis
door tekijken naar desamenstellingvanonzelichaamsvloeistoffen. InFiguur6zietu
eengedeeltevanhetNMR-spectrumvanmijn urine.Zelfsinditkleinedeelvanhet
NMR-spectrumzietu aleenaanzienlijk aantal signalen datovereenkomt met
verbindingen inmijn urinedieietszeggenovermijn gezondheidstoestand enwatik
deafgelopen 24uur gegeten ofgedronken heb.Ditlaatsteeffect kuntu waarnemen
inhetNMR-spectrum vanmijn volgende plas,nadat ikeerstenkeleflinke koppen
theegedronken heb.Uziethoeenkelesignalentoenemen inintensiteit enerook
nieuweverschijnen inhetNMR-spectrum.Ditiseenaardigeillustratievanhet
vermogenvanNMRomzonder voorinformatie nieuweenonbekende moleculen
waartenemenincomplexemengsels,inditgevalurine.Destructuren van deze
moleculenkunnendanvervolgensmetNMRbepaald worden.Kennisvanmolecuulstructuren iseenbelangrijke stapom gerichtonderzoek tekunnen doen naar
mechanismen inhetlichaamwaardezemoleculendeelvan uitmaken.
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Figuur 6 JHkernspinresonantie (NMR) spectrum van urinevoor(onder)enna(boven) drinken vaneen
paarkoppenthee.Driestructuren van aftiraakproducten van theezijnweergegeven.

Materiaaleigenschappen

Onzewaardering voorvoedselwordtnietalleenbepaald door samenstelling en
gezondheidseffecten, maar vooreenbelangrijk deelookdoor materiaaleigenschappen.Hiermeebedoelikbijvoorbeeld desmeerbaarheid vanmargarine, de knapperigheidvanbrood of dekooktijd vanrijst.Bijditsoorteigenschappen gaathet niet
zozeeromwelkemoleculeneraanwezig zijn,maarvooralhoezezijn opgebouwd in
eenmateriaalstructuur. Devraag diewehierwillenbeantwoorden ishoeverschillendemoleculenopverschillende lengteschalen tenopzichtevanelkaar gerangschikt
zijn.Eenvoorbeeld vaneendergelijke 'multischaal' rangschikking isde structuur
vanrijst zoalsdieisweergegeven inFiguur 7.Rijstbestaatvoornamelijk uit water,
zetmeel,vezels(cellulose)eneiwit,maarheeft geheelandereeigenschappen dan
anderematerialen meteenvergelijkbare samenstelling.Ditillustreerthoe belangrijk
'multischaal' ordening isvoorhetbegrijpen vanvoedselkwaliteit. Rijstiseen
belangrijk voedselvoor dewereldbevolking;kokenvanrijst legteengrootbeslag op
kostbaretijd enenergie.Investeringen inprocessen diekookgedragvanrijst kunnen
verkorten, metbehoud vankwaliteitvanhet gekookteproduct, kunnen daarom een
directebijdrage leverenaangemakvoordeconsumentenaan duurzaamheid.
Inzichtenindestructuurverandering vanrijsttijdens koken zijndaarom belangrijk
omindustriële voorbewerkingsprocessen vanrijst tekunnen optimaliseren.Opelke
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Figuur 7 Voorbeeld van 'multischaal' structuren in rijsts.

lengteschaal kanNMRwaardevolle informatie leverenoverhetkookgedragvan rijst,
maarMagneticResonanceImaging (MRI)ishierbij letterlijk hetmeesttotdeverbeelding sprekend.
MRIisvooralbekend uit demedischediagnostiek, maarwekunnen deze techniek
ooktoepassenomtekijkennaar deverdelingvanmoleculenin voedselproducten.
Ditkanprachtige plaatjes opleverenvan deinternestructuur vanproducten, maar is
vooralinteressant omniet-invasief tekijken naarprocessendiezichafspelen tijdens
opslagenverwerking.UzietinFiguur 8hoeweMRIhebben gebruiktom het
transportgedrag vanwater tijdens hetkokenvaneenrijstkorrel tevolgen9. Nu heeft
eendergelijk filmpje opzichalesthetischewaarde,maardewerkelijke meerwaarde
zitindevalidatievan simulatiemodellen diehetkookgedragvanrijst voorspellen.
Hetvolgenvanwatertransporttijdensverwerking enopslagvanvoedselproducten is
eenunieketoepassingvanMRI.BinnenhetWageningseNMR-onderzoek isdeze
technieknu almeerderemalensuccesvolvoor ditdoelingezet10"121213.

Nieuwe toepassingen vankernspinresonantie (NMR)
inhet voedsel-en voedingsonderzoek
IndevoorgaandevoorbeeldenhebiklatenziendatNMReenkrachtiginstrument is
voorbepalingvancomplexesamenstellingen vanvoedelsproducten enlichaamsvloeistoffen. MetNMR-enMRI-techniekenkunnen weookdeverschillende lengteschalenafdekken incomplexemateriaalstructuren. Erzijnechter gebieden waar
verdereontwikkelingvandezetechniekeninmultidisciplinair verband noodzakelijk
isom enkelenijpende knelpunten inhetvoedsel-envoedingsonderzoek optelossen.
Samenstelling van voedsel: smaak

Ikbesprak eerder deuniekemogelijkheden vanNMRalstechniekomvan complexe
mengselssnelenzonder voorkennis demoleculairesamenstelling tebepalen.Zo
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Figuur 8Indringing van waterin eenrijstkorreltijdenskoken,gemeten met MRP.

kunnen wedemoleculairebasisbepalenvanhoewesmaakengeurvan voedsel
beleven.Ditiszeerrelevantinhetlichtvandenoodzaak om consumenten smakelijke
producten aantebiedendiemetmeer gemaktebereidenzijn enopeen duurzamere
manier geproduceerd zijn.Ookhiermoetenproductieprocessen radicaal anders
worden ingerichtenkannietworden teruggevallen ophuidigetechnieken.Een
voorbeeld isdeproductievanthee,waarnu productietechnieken voor een deel
daterenuithetbeginvandevorigeeeuw.Eenrelatief kleindeelvandegeplukte thee
belandt daardoor uiteindelijk inhettheekopje vandeconsument.Ditisniet acceptabelinhetperspectief vaneenwereldwijd toegenomen vraag,waarinnietkan worden
voorziendoor productie-uitbreiding. Opzettenvaneennieuwetheeplantage kost
ruwweg 15jaar,enzalookeengrootbeslagleggenopbeschikbare landbouwarealen.
Voorradicaleverbeteringvantheeverwerking kannu echtermaarzeerbeperkt een
beroepworden gedaanopinzichtenopmoleculair niveau.Willenwedeze inzichten
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opredelijke termijn verkrijgen, dan zullenwemoeten inzettenop datagedreven
technieken.Door deopenblikvanNMRkunnen wemetdezetechniek inkorte tijd
veelkwantitatieve informatie over de samenstelling vanproducten verkrijgen. Een
grootvoordeelvanNMRisdatwevantevoren weinigaannameshoeven tedoen
overdeaard vandeverbindingen diewedenkentegaan aantreffen.
Ondanksalleuniekevoordelen dieNMRbiedtom snelenbetrouwbaar samenstellingentebepalenvancomplexemengsels,ishetnogsteedseenvrij ongevoelige
techniek.Erzijn delaatstejarenwelgrotestappen gezetindeverbetering van
gevoeligheid, maar NMRmoethier inmassaspectroscopische techniekentoch zijn
meerdere erkennen.Anderzijds worsteltdemassaspectrometrie nog steedsmet
robuustheid enlineariteit.IntegenstellingtotNMRalsprimairetechniek, isde
massaspectrometrie eensecundairetechniek dievoorkwantificering nog steeds
standaarden nodigheeft. Maar wekunnenbeidetechnieken complementair inzetten.
MetdezeinzetvanNMRals'globale' meettechniek enmassaspectrometrie alsmeer
'specifieke' techniekisinhetNetherlandsMetabolomics Centre (NMC)denodige
ervaringopgedaan.Dehoeveelheid data diezoverkregen konworden, isenorm.
Hetmenselijkbreinschiethiertekortomuitdergelijke datasetsnogdirect relevante
informatie tekunnenvergaren;hiervoor zijn geavanceerde data-analysetechnieken
noodzakelijk. Ingezamenlijke NMC-projecten metdegroepvanProf.AgeSmilde
(UniversiteitvanAmsterdam) hebbenwedergelijke technieken succesvolbenutom
grotehoeveelheden datainrelevanteinformatie tekunnen omzetten.
Stofwisseling:functionalfoodswerken (meestal) niet
Debelangstellingvoorgezondevoedingisbepaaldnietnieuw.Vijftien jaargeledenis
deindustriealbegonnenmetuitgebreideonderzoeksprogramma's omeenoplossingte
vindenvoor detoenamevanwelvaartsziekten indewestersewereld.Hierbijwerd
zwaaringezetopzogenaamde'functional foods',vaakexotischeingrediëntendiebij
dagelijkse consumptieeenverbeteringvanlichamelijke ofmentaleprestaties, of
verlagingvanziekterisicozoudenbewerkstelligen.Ditisopeenteleurstellinguitgelopen.Hetbleekmeestalonmogelijk omdeugdelijk wetenschappelijk bewijs televeren.
Denekslagvoordemeesteclaimskwammethetinwerkingtredenvanstrenge
Europeseregelgeving.Ditheeft geleidtoteenterugvalvanhetindustriëleonderzoek
naar gezondheidsbevorderende voeding.Dezecrisisistoeteschrijven aanenkele
conceptueledenkfouten. Erisindemeestegevallenuitgegaanvaneen'magiebullet'benaderingwaarbijgezondheidseffecten werdentoegeschreven aaneenenkelingredient.Eendergelijke aanpakkanechteralleensuccesvolzijnalserookeen'singletargef
is,endaarzijnmaarweinigvoorbeeldenvanaantewijzenalshetgaatomhetbevorderenvangezondheid.Verderisgetrachtomverbeteringingezondheid aantetonenaan
dehandvanéén,ofeenzeerbeperktaantalbiomarkersvoorrisicoopziekte.Ookditis
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meestaleenongelukkigekeuzegeweest.Ookopdemechanistischeonderbouwing van
veelclaimswashetnodigeaftedingen.Erwerd meestalvoetstootsaangenomen dat
hethoofdingrediënt ookdeactievecomponentinhetlichaamzouzijn.Opbasis
daarvanisveelonderzoek gedaannaar gezondheidseffecten vangeïsoleerdeverbindingeninvoeding.Ookditwerkbleekuiteindelijk vangeenofzeerbeperktnut, omdat
vaakvoorbijwerd gegaanaandeuitgebreideomzettingen diedemeestevoedingscomponentenondergaaninhetmenselijk lichaam.Weziennutweebelangrijke kenteringeninhetdenkenovergezondevoeding,enhoeeffecten daarvantemetenente
onderbouwen zijn.
Omzettingen van voedingsbestanddelen inhetlichaam
Recentwerkbinnenhet NMCheeft latenziendatverbindingen waarvan westerk
vermoeden datzebetrokken zijnbijverlagingvanhart-envaatziekten, zeer ingrijpende structuurverandering ondergaan nainname.Eenvoorbeeld zijn de polyfenolendieinhogeconcentratiesvoorkomen inbijvoorbeeld groenteenfruit, maar ookin
thee.Bijdeomzettingvanpolyfenolen inonslichaam spelen demicroflora inons
verteringstelsel eengroterol,ietswatlangniet (h)erkend is14.Eenknelpuntbijhet
verkrijgen vaneenbeterbegripvanomzettingen door darmflora ende wisselwerking
metdestofwisseling indemenselijke gastheer,wasde identificatie vande moleculen
zoalsdieindebloedsomloop kwamen.Justinvander Hooft heeft inzijn recent
promotieonderzoek goed werkverrichtbijdeidentificatie hiervan15.Wehebben
daarmee aleenbehoorlijk goedbeeld gekregenvandemoleculen dieinons lichaam
circulerennainnamevanthee.Omgoed tebegrijpen welkemoleculenrelevant zijn
vooreventueleeffecten ophart-envaatziektenmoeternu eenvolgendestap worden
gezetrichtingkwantificering16. Ditiseengrootprobleem voorhuidigemassaspectrometrischetechnieken,maarNMRheeft hiereenbeslissend voordeel omdatheteen
intrinsiekkwantitatievetechniekis.IneenrecentesamenwerkingvanUnilever
(DorisJacobs)metPlantResearchInternational (RiedeVos)konongeveer eenkwart
vandenieuw geïdentificeerde afbraakproducten vanzwartetheeinplasma gekwantificeerd worden door eenslimmecombinatievanNMRen massaspectrometrie17.
Veerkracht
Vijftig jaar geleden,toengezondheid nog'de afwezigheid vanziekte'was,werd een
nieuwedefinitie opgesteld. Gezondheid werd vervolgensomschreven als'een
algemenetoestand vanwelbevinden'19.Opditmoment zienweeenverschuiving
naar eennieuwedefinitie diezichlaatomschrijven als'hetvermogen omzichaante
passen aanveranderende omstandigheden'20.Dezedynamischeomschrijving doet
meerrechtaandeontwikkelingen indevolksgezondheid enbiedtookmeer openingenvoorhetaantonen vangezondheidseffecten vanvoeding.Dithebik schematisch
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weergegeven inFiguur 9,waaruziethoemetabolisme ingezondepersonen gereguleerd wordtbinneneenzekerebandbreedte (homeostase).Doorverkeerde voeding
enlevensstijl kandezehomeostatischereguleringverlorengaanenmedisch ingrijpen
wordt dannoodzakelijk (de'pharma'-aanpak).Willenweeerdereingrijpen met
verandering vanvoeding-enoflevensstijl, dan zullen wevroegeaanwijzingen willen
hebben datonzegezondheid ingevaar is.Eenlastigeconsequentie isdat gezondheid
dan onder dynamische conditieszalmoetenworden gemeten21.InFiguur 9zietu hoe
doorzogenaamde 'challenge'-testen het metabolesysteem uitevenwicht wordt
gebracht envervolgenswordt gekekenhoeveerkrachtighetsysteem hier op reageert.
Opditmoment wordt doorParastooFazelzedehineengezamenlijk project vanhet
Netherlands MetabolomicsCentre (NMC)enhetTopInstituteFood &Nutrition
(TIFN)gekekenof dezeaanpak geschiktisomheteffect vanvoedingopde gezondheidvanspier-,hart-envaatstelsel teonderzoeken.Hierwordt NMR" gezamenlijk
ingezetmetgeavanceerde massaspectrometrischetechniekenom eenbeeld te krijgen
vantijdsafhankelijke effecten opmetabolisme.Dezetijdsafhankelijke metabolietprofielen worden tevensgebruiktom effecten vangenexpressieniveau teonderzoeken
metbehulpvantranscriptomicstechnieken23.Naarverwachting gaatditeen goede
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Figuur 9 Conceptueleweergavevan een'challengetest' alsmiddelom metaboleveerkrachttebepalen als
maatvoorgezondheid18. Afliankelijk van gezondheidstoestand zullen challengetesten '1'en '2'een
verschillenderesponseopwekken.
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biologischeonderbouwing gevenvandemetaboleeffecten diewegaan waarnemen
inverschillende voedingsinterventiestudies.
fidesoschaal structuur van voedsel

Ikhebaleerder aangegevenhoeNMRenMRIingezetkunnen wordenvoorhet
bestuderen vanmateriaalstructuren opverschillende lengteschalen.Ikwilmijin mijn
leeropdracht gaanrichten opdemesoschaal.Ditishetgebied tussen denano-en
microschaal,eenvoorveeltechnieken lastiggebied,zeker alshetcomplexevoedselmaterialenbetreft (Figuur 7).Ookvoor NMRisheteenbehoorlijke uitdaging omin
ditgebied relevantemetingentekunnen doen.Ikzalaandehand vantweetoepassingenlatenzienwat opkortetermijn haalbaar kan zijn.
Allereerst dehalf-kristallijnematerialen.Ditmagwellichtnietuw eersteassociatiemet
voedselzijn,maarbekendevoorbeelden zijnmargarineenchocola.Dezebestaan
vooreenbelangrijk deeluitnetwerken vanvetkristallen.Deindustrieheeft zich
recent gerealiseerd datdehuidigeproductievanvoedsel(bestanddelen) metvetkristalnetwerkenniet duurzaam isendaterefficiënter gebruik moetworden gemaakt
vanenergieengrondstoffen. Dehuidigeproductieprocessen zijn deafgelopen eeuw
echterzodaniggeoptimaliseerd, datdaar weinigwinstmeertebehalen is.Nu
radicaalnieuweprocessenworden ontwikkeld, realiseertdeindustriezichdatveel
kristallisatieprocessen maar gedeeltelijk begrepen worden,zekerwaar dezezich
afspelen opdemesoschaal.Deordening diehieroptreedt,blijkt zeerbelangrijk te
zijnvoordeverwerkbaarheid vanbijvoorbeeld margarine.BinnenUnilever heeft
AdrianVodalatenziendatmetzogenaamde spindiffusiemetingen kwantitatieve
informatie kanworden verkregenovermesoschaalordeninginvetkristallen24.De
toepassingvanspindiffusiemetingen staatvoortoepassingopvoedselmaterialen nog
indekinderschoenen;metsteunvandeStichtingTechnischeWetenschappen (STW)
gaanwedezetechnieknuverder uitwerken.
Eentweedemateriaalkundig onderzoeksveld betreft dezogenaamdezachtewatercontinuematerialen.Dezezijnalomvertegenwoordigd inbijvoorbeeld mayonaise,ketchup
ofsauzen.Inditsoortmaterialenzienwedatwemetogenschijnlijk weinigvast
materiaal,zoalseiwitofzetmeel,instaatzijnomwateralshetwareteverdikken.Hier
spelennetwerkenvanlanggerekteeiwit-ofkoolhydraatmoleculen eengroterol.Veel
vandeeiwittenofkoolhydratendienuwordengebruiktvoor waterstructurering,
wordenechternietopeenduurzamewijze geproduceerd. Gelukkigzijneruitstekende
mogelijkheden omgebruiktegaanmakenvanbestaandereststromeninde landbouw
endevoedingsindustrie.Maarookhiergeldtdatnieuweprocessenmoetenworden
ontworpen, endatvrijfundamentele kennisnogmoetwordenopgebouwd.Een
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belangrijk hiaatinonzekennisisweerdeordeningvaneiwit-en koolhydraatnetwerkenopdemesoschaal.NaeenhaalbaarheidsstudieinhetUnileverlabdoorGert-Jan
GoudappelbekijktDaandeKortnu inzijnpromotieproject ofhetdiffusiegedrag van
kleinedeeltjes doordezenetwerkeninformatie kanopleverenoverhoedezenetwerken
zijnopgebouwd.Dezedeeltjes hebbeneendiameter (rond 10nm)diekleinerisdan de
openingenindemesoschaalnetwerken.Voorhetvolgenvanhetdiffusiegedrag van
dezedeeltjes heeft hijalenkelemooieNMR-methodesontwikkeld entoegepast.Een
volgendestapisomtebestuderen ofdergelijke metingenookmogelijk zijn tijdens
opslagoftijdensverwerkingvanproducten.

Kernspinresonantie
NMR
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concentreren

identificeren

Figuur TO Schematischvoorbeeld van koppelingvan microfluidicmonstervoorbewerkingstechnieken met
NMR-microcoil detectie.
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Multidisciplinaire samenwerkingen
'Scientists tend toresist interdisciplinary inquiries into theirownterritory. In many
instances,suchparochialismisfounded onthefear that intrusion from otherdisciplines
would competeunfairlyfor limited financial resources andthus diminish theirownopportunityfor research.'-Hannes Alfoén

Ikhebtotnutoesterkdenadruk gelegdopdekrachtvanNMRom informatie te
vergaren overcomplexe structurenensamenstellingenvanvoeding,en effecten
daarvanopdestofwisseling vanconsumenten.Omhierwetenschappelijke doorbrakentebewerkstelligen zullenwedehuidige NMR-methodesverder moeten ontwikkelen.Ditbehoeft eensterketheoretischeenexperimentelebasisindezewetenschappelijke discipline.Maarwillenweuiteindelijk dehiervoorbeschreven industriëleen
maatschappelijke problemen echtoplossen,danzalNMRsamenmetanderetechniekeningezetmoetenworden.
Samenstelling complexemengsels

JustinvanderHooft heeft inzijnpromotieonderzoek hierinWageningen25 latenzien
watbereiktkanwordenmetdehuidige integratievanNMR,massaspectrometrieen
scheidingstechnieken omincomplexemengselsdestructurenvan onbekende
moleculenoptehelderen.Vaneenindrukwekkend aantalafbraakproducten vanthee
inurineisdestructuur opgehelderd, maarditwasweleenklusvanjaren.Eenstapin
meerefficiënte structuuropheldering incomplexemengselskangezetworden door
nieuwe'microfluidics' concentratie-enscheidingstechnieken, zeer gevoeligeNMRmicrospoelenenmassaspectrometrie tegaanintegreren (Figuur 10).Eeneerste studie
methetlabvanProf.HankemeierinLeidenheeft dehaalbaarheid vanditideeal
latenzien26.Verdereontwikkelingenkunnen alleeninmultidisciplinaire samenwerkingentotstand komen.Eensamenwerking tussendegroepenvanProf.Hankemeier
(Universiteit Leiden),Prof.Velders(WageningenUniversity)endeNederlandse
industrieisnuindemaak.
Mesoschaalstructuuranalyse

Ookbinnen structuuranalysevanmaterialen wordendekrachtigste oplossingen
geboden doordeinzetvancomplementairetechnieken.Ditiszeer zekerhetgevalals
erverschillendelengteschalen inhetgedingzijn.Kernspinresonantie vindthier
aangewezen partnersinverstrooiing-endiffractietechnieken zoalsSAXSandSANS.
Gemotiveerd doorenkelesuccesvolletoepassingeninhetUnileverlaboratoriumin
Vlaardingen24voorzieikdatdezecombinatieeengrotevluchtzalnemen.Doorde
EuropeseenNederlandseoverhedenisenwordt aanzienlijk geïnvesteerd infaciliteitenmetkrachtigeneutronen-enelektronenbundels.Voorbeelden zijn de faciliteiten
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inDelft en Grenoblevoor respectievelijk neutronen-enröntgenverstrooiing en
-diffractie. Ikhebhogeverwachtingen vaneenrecentdoor deStichtingTechnische
Wetenschappen (STW)goedgekeurd projectwaarbijdeUniversiteitenvanWageningenenDelft, metbredesteunvandeNederlandsevoedingsindustrie, de combinatie
vanNMRmetverstrooiingtechnieken zoalsSAXSenSANSuit gaanwerken voor
bepalingvanmesoschaalstructuren in voedselproducten.

Onderwijs
Deontwikkelingen dieiktotnu toebesprokenheb,komenmaarinbeperkte mate
aanbod inhethuidigeuniversitaireonderwijs curriculum.Ikwilinmijn onderwijs
eenbrug slaantussenenerzijds diepgang inmethodologie enanderzijds toepassingdaarvan inmulti-disciplinairesamenwerkingen. Ikwilgraageenbijdrage leverenaanderecentopgerichteNetherlandsMAgneticResonanceResearchSchool
(NMARRS).Dezeschooliseengezamenlijk initiatief vanNederlandse NMR-groepen
enisgeorganiseerd rond deNederlandseultra-hoogveld NMRGrid (uNMR-NL).
Ikwilookhier achtergrond indemethodologische principesvanNMR verbinden
metuitdagendetoepassingeninhetvoedingsonderzoek.Voorhetopleidenvaneen
brederegroepgebruikersvanNMRenMRIwilikmeewerken aanhetopzettenvan
eennieuwecursus'BasicsandApplicationsofMagneticResonanceinFood and Plant
Sciences'.Gezienhetbredetoepassingsgebied vanNMRenMRI,zaldeze cursus
ingepast gaanwordeninhetonderwijsprogramma vandeonderzoekscholenVLAG
(voedselenvoeding)enEPS(plant).

Dankwoord
Opheteindvanmijn betoogwilikallereerstenkelepersonenbedanken diemijsterk
gevormd hebbeninmijn wetenschappelijke ontwikkeling.Ikhebmijn eerste stappen
indekernspinresonantie gezetinhettoenmaligelabvanBiofysische Chemievan
Prof.Hilbers.Nahetafronden vanmijn hoofdvak inzijngroephebikdegelegenheid omeenpromotieonderzoek tedoenmetbeidehanden aangegrepen.Ikhebin
mijn promotietijd nietalleeneenhelegoedetheoretische enexperimentelebasisinde
kernspinresonantie gekregen,maarvooraleenheleouderwetsegoedeen degelijke
vorming inhetbedrijven vanwetenschap.Ikbenna mijnpromotiebijnavierjaar
werkzaam geweestalsuniversitair docentbijdetoenmaligeTechnische Universiteit
Twente.Ookdatwaseengoedeleerschool,vooralwatdetoepassingvankernspinresonantieinanderewetenschappelijke disciplinesbetrof.Datsuccesindewetenschapvoor eenbelangrijk deelberust opdekwaliteitvanpersoonlijke interacties was
daarbijeengoedeles.Ikhebdaar zekervoordeelvangehadbijmijn overstapnaar de
industrie.
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Hetmanagement vanUnilever wilikbedanken voorhet inmijgestelde vertrouwen
deafgelopen jaren,endemogelijkheden ommijwetenschappelijk te kunnen
ontwikkelen.Mijnzeergrotedank gaat uitnaar de collega'svanhetSpectroscopy&
ImagingteamvanUnileverVlaardingen.Metdemeestenwerk iknu aljaren samen;
ikhebmethennietalleenanalysetechnieken eengroteontwikkelingzien doormaken,maar ookde daarbij betrokken personen zelf.Ikvoelmebevoorrecht ommet
jullie(Gert-Jan,Ruud, Patricia,Ewoud, Niels,Donny,Doris,Gerard,Martin,Adrian,
Caroline,Maria,Peter) samentewerken enhoopmetjullieookindetoekomst nog
menigegrensteverleggen inhetstructuuronderzoek. Endithoopikuiteraard ookte
doen inmultidisciplinair verband metcollega'sinhetAnalytical team.
Metmijn collega's inhetNetherlandsMetabolomics Centrehebikafgelopen jaren
enerverende momenten beleefd. Ikwilmijn collega'sinhetExecutive Committee
bedankenvoor eenvruchtbare samenwerking de afgelopen jarenenhoopsamenmet
henverder tekunnenbouwen aaneensterkmetabolomics programma in Nederland.
IkbenMichaelMuller,MarkBoekschoten,WimSarisenJacquesVervoort erkentelijk
vooreengoedeintegratievanmetabolomics indeWageningse projecten.
MijngeschiedenismetWageningen gaatnu meer dantienjaar terug,metde startvan
eenproject datgerichtwasopontwikkelingvannieuweMRI-techniekenvoor de
bestuderingvanwatermigratie invoedsel.Mijnbijzonder woord vandank gaatuit
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Figuur 11 Dankwoord
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naar HenkVanAsdiealdietijd verantwoordelijk isgeweestvoor de dagelijkse
begeleiding vanpostdocs,enrecent ookvanDaandeKortalspromovendus. Henk,
ikdenk dat dekwaliteitvanhet NMR-enMRI-werkinWageningenvoor een
belangrijk deelopjouw inbrengentoewijding zijnterug tevoeren.Ikhoopdat onze
samenwerking nogveelvruchten gaat afwerpen.
HerbertvanAmerongen enRaoulBinowilikbedanken voorhetinmijgestelde
vertrouwen endevrijheid ommijn eigenwegtezoeken inWageningen.Denieuwe
directeur vanhetWageningen NMRCentrum,AldrikVelders,wilikbedanken voor
desamenwerking deafgelopen jaren.Ikhoop datwenoglangkunnen optrekken als
'partners incrime'bijhetoptimaal inzettenvandemiddelen dieonsinhetWNMRC
terbeschikking staan.
Mijnhernieuwde academischeloopbaan inWageningenispasechtbegonnen metde
begeleiding vandepromotieprojecten vanDaandeKortenParastoo Fazelzedeh.
Jullieinzetenenthousiasmebezorgenmedemeest enerverende enplezierigeuren in
Wageningen.
Mijnoudershebben ditmomenthelaasnietmogenmeemaken.Opgroeien ineen café
ineenkleinBrabantsdorpiswellichtgeenvanzelfsprekend vertrekpunt voor een
academische loopbaan.Maar alsikterugblik ligtdezedaginhetverlengdevaneen
jeugd waarinvrijheid metverantwoordelijkheid gepaard ging.
Bianca,JosenNadine:ikrealiseermedat kernspinresonantie voorjullievaak gelijk
staatmeteenwatafwezige echtgenoot envader.Laatmenu zeggen datvan mijn
bijna dertigjaar dieikinditgebied actief bengeweest, delaatstetienjaarmetjullie
hetmeestbijzonder waren.
Ikhebgezegd.
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