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GROOT ONDERZOEK NAAR ADHD-DIEET
• Onderzoekers gaan werkingsmechanisme RED ontrafelen
• Doel: een test die uitwijst of
kind baat heeft bij dieet

De symptomen van ADHD bij kinderen kunnen enorm verminderen
door een vijf weken durend streng
dieet. Wageningse onderzoekers
gaan samen met het ADHD Research Centre in Eindhoven en de
Rotterdamse kinderarts Rob Pereira
uitzoeken hoe dat kan.
De onderzoekers gaan meten
welke effecten een zeer sober dieet
heeft op een groot scala aan bloed-

en urinewaarden, de samenstelling
van de darmﬂora, het immuunsysteem en de hersenactiviteit van kinderen met ADHD.
Het restricted elimination diet
(RED) wordt voor elk kind apart samengesteld, maar bestaat in ieder
geval uit rijst, lam, kalkoen, groente
en fruit, aangevuld met vitamines
en mineralen. In de INCA-studie, in
2011 gepubliceerd in The Lancet,
verbeterde het gedrag van circa 60
procent van de deelnemende kinderen met ADHD sterk door dit dieet.
In het nieuwe, zes jaar durende
onderzoek gaan de wetenschappers
de verschillen in kaart brengen tussen kinderen die wél en kinderen

die geen baat hebben bij het eliminatiedieet. Daarvoor zullen ze in
eerste instantie van circa zestig kinderen die het dieet volgen bloed-,
urine- en poepmonsters onderzoeken en MRI-scans maken. Daarna
volgt een grotere studie, gebaseerd
op de onderzoeksresultaten van de
kleinere studie.
De betrokken Wageningse onderzoekers van de leerstoelgroepen
Host-microbe interactomics en
Quantitative veterinary epidemiology gaan zich richten op veranderingen in de darmﬂora, het metabolisme en de reactie van het immuunsysteem. ‘Het is een heel legitieme
aanname dat darmbacteriën een rol

spelen’, zegt onderzoeker Peter van
Baarlen. ‘Darmbacteriën kunnen
bijvoorbeeld uit voeding zwavelverbindingen maken die aan het bloed
worden afgegeven en de hersens
kunnen bereiken. Wij gaan kijken
of bepaalde bacteriën aan- of juist
afwezig zijn bij kinderen die goed
reageren op zo’n dieet.’ Daarnaast
zullen de Wageningers verschillen
in genexpressie meten.
Van Baarlen hoopt dat de onderzoeksresultaten leiden tot een test
waarmee snel en eenvoudig is vast
te stellen of een kind met ADHD geholpen is met een dieet, en welke
voedingsmiddelen het kind moet
mijden. AJ

DE ZAAIER KRIJGT EXTRA DIMENSIE

Zaaisporen van kleurige bloemen
en special gras gaan een extra dimensie toevoegen aan het beeld de
Zaaier bij de ingang van de campus. Het kunstproject maakt onderdeel uit van de centennial van
Wageningen University & Research
in 2018.
De Zaaier, ooit cadeau gedaan
door de Wageningse bevolking,
herinnert aan de oorsprong van het
Wageningse onderzoek en onderwijs: de landbouw. Maar de Zaaier
is meer dan dat, zegt beeldend
kunstenaar Jan van IJzendoorn van
de stichting Ruimte Denken. ‘De
Zaaier is een metafoor voor de verspreiding van kennis.’
Generaties studenten en onderzoekers zijn opgegroeid met het
beeld, maar de Zaaier staat er volgens Van IJzendoorn tegenwoordig
een beetje verloren bij op zijn sokkel bij Atlas. Het project Zaaisporen moet de Zaaier weer een centrale plek geven op de campus. Niet
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• Kunstproject is onderdeel
van eeuwfeest
• Alumni uit 1967 hebben
10 duizend bollen gepoot

letterlijk – het beeld blijft op zijn
plek – maar ﬁguurlijk. Van IJzendoorn bedacht daartoe samen met
Peter Kurstjens van Ruimte Denken zaaisporen van bloemen en
gras die vanuit het beeld over de
campus uitwaaieren.
De sporen worden ingezaaid
met bloembollen en de blauwgroe-

ne grassoort Timotee. Een ploeg
alumni van de jaargang 1967 heeft
de afgelopen weken zo’n 10 duizend bollen gepoot. In het voorjaar
komen daar sneeuwklokjes, zomerklokjes, krokussen en kievitsbloemen uit. Het gaat vooralsnog om
een proef. Als het werkt, worden
volgens Van IJzendoorn de sporen

volgend jaar over de hele campus
gelegd. Dat is dan precies op tijd
om in 2018, tijdens het eeuwfeest,
tot bloei te komen. RK

Bekijk de video
op resource-online.nl.

