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SUMMARY
EFFECT OF A NATURAL HIGH-FIBRE DIET ON BLOOD LIPIDS, FAECAL LIPIDS AND
INTESTINAL TRANSIT TIME IN MAN.
Review of the literature.
There is no general agreement on the definition and analytical determina
tion of the "fibre" content of the human diet. The term "crude fibre" has been
used for many years to denote a certain fraction of the indigestible matter
in animal feeds, but this term has no value in explaining physiological effects
in man. Therefore in this report the term "dietary fibre" is used, i.e. those
polysaccharides (mainly cellulose, hemicelluloses, pectins) and lignin, which
are not digested by the endogenous secretions of the human digestive tract.
It is extremely difficult to evaluate the results of different experiments
in man in which the effect of dietary fibre on serum-lipids, excretion of faecal
steroids, transit time and faeces production have been investigated, because:
1.

different "types" of dietary fibre have been used.

2.

the intake of nutrients other than dietary fibre was in general not
determined.

3.

often only a small number of volunteers was involved (of different ages).

4.

the duration of the various experiments is not comparable.

Furthermore, different methods were used for measuring transit time.
It has been concluded from experiments on healthy volunteers that pectin is the
only fibre-component that will lower the serum-cholesterolconcentration and
will enhance steroid-excretion. Fibre-rich cereal products will increase the
production of faeces and shorten the transit time, although this second effect
is statistically significant in only a few experiments.
There are indications that the consumption of legumes and vegetables
will lower serum-cholesterol levels. Part of this effect is probably due to the
pectin present in these products.
Different hypotheses have been advanced to explain the effects of dietary
fibre. The adsorption of water by some fibre-components, or their fermentation
by intestinal bacteria could probably explain the shortening of transit time.
Perhaps the effect on serum-cholesterol can be explained by a binding of bile
acids to dietary fibre, or - especially in case of pectin - by the presence
in the small intestine of a gel that reduces the resorption of lipids.

- 2 EXPERIMENTAL
47 volunteers were divided into 4 groups. Each group received a high- and
a low-fibre diet for three weeks each, according to a cross-over design.
Two of the groups received at least 600 mg of cholesterol per day and two groups
not more than 200 mg per day, over the whole period of 6 weeks.
The high-fibre diet contained at least 16 g of dietary fibre/1000 kcal
(4200 kJ); the low-fibre diet contained not more than 7 g/1000 kcal. At least
half of the dietary fibre was derived from vegetables and fruits, and the rest
came from cereals.
All foodstuffs but the equivalent of 200 kcal (840 kJ) per day were supplied
to the volunteers.
Blood samples were taken weekly and at the end of each period faeces were
collected for 4-5 days.
Measurements were made of serum total- and HDL-cholesterol, serum trigly
cerides, intestinal transit time, weight and frequency of stools, faecal excre
tion of neutral steroids and bile acids, food consumption (by weighing and
questionnaire) and body weight. Participants were asked to note illness,
stressful situations and departures from the diet in diaries.
It was evident from the food questionnaires that, apart from the planned
differences in fibre intake, there had been variations in fat, cholesterol and
carbohydrate intake: during the high-fibre period fat and cholesterol consumption
was lower (7 energy %) and carbohydrate intake was higher.
On the high-fibre diet serum-cholesterolconcentrations decreased by on the
average 17 mg/100 ml on the cholesterol-rich diet and by 12 mg/100 ml on the
low-cholesterol diet. The decrease of serum-cholesterol levels on high-fibre
diets after the cross-over was larger than the increase on low-fibre diets
(10 mg/100 ml and 7 mg/100 ml on high- and low-cholesterol diets respectively).
About one third of the changes in total serum-cholesterol can be accounted
for by changes in high-density-lipoprotein (HDL) - cholesterol content.
There were no clear-cut effects on serum-triglycerides concentration
(possibly due to a large intra-individual variation).
There was a marked effect of the fibre content in the diet on faeces pro
duction. During high- and low-fibre diets mean faeces production was 182 and
71 g (wet weight) per day respectively.
The calculation of the transit times was hampered because collection
of markers was not always complete within the collection period. However, the
overall effect is very pronounced: transit is faster on the high-fibre diet;

- 3 the mean transit time is 37 and 55 hours on high- and low-fibre diets respec
tively.
For one high-cholesterol group with high fibre intake during the first
period and low fibre intake during the second, there was no difference in the
total steroid excretion between the high- and low-fibre periods. For the other
three groups the total steroïd-excretion had been increased by about 200 mg
per day during the high-fibre diets.
Although the effect of dietary fibre on serum-cholesterol in our experiment
is difficult to evaluate because of the differences in fat and cholesterol
intake, this study suggests that at least part of the decrease in serum-cholesterol
is directly due to the high intake of dietary fibre (pectin?). Furthermore,
dietary fibre indirectly affects serum-cholesterol levels because high-fibre diets
usually contain less fat and cholesterol.
As dietary fibre in the diets was derived from both cereals and vegetables
and fruits, it cannot be concluded from this study which "type" of dietary fibre
was responsible for the effects on serum-cholesterol, faeces production and
transit time.
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SAMENVATTING LITERATUURONDERZOEK
Er zijn nog geen algemeen aanvaarde definitie en analysemethode voor het
gehalte "onverteerbare" bestanddelen in de voeding. Het gehalte aan ruwvezel is
geen bruikbare maat bij het verklaren van fysiologische effecten. In dit rapport
wordt gesproken van voedingsvezel (dietary fibre), i.e. de som van die Polysac
chariden (vnl. cellulose, hemicelluloses, pectinestoffen) en lignine, die niet
door spijsverteringsenzymen van de mens in het maagdarmkanaal worden omgezet.
Experimenten waarbij de invloed van voedingsvezel op darmpassagetijd,
faecesproduktie, serum-lipidenconcentraties en steroïduitscheiding zijn onder
zocht zijn onderling moeilijk te vergelijken omdat:
1.

verschillende soorten voedingsvezel zijn gebruikt;

2.

controle op invoering van andere variabelen in de voeding vaak ontbrak;

3.

de proefpersonen vaak gering in aantal en van verschillende leeftijd waren;

4-.

de proefduur verschilde.

Bij het meten van darmpassage-tijd zijn bovendien verschillende technieken toe
gepast.
Uit experimenten met gezonde vrijwilligers kan worden geconcludeerd dat
pectine als enige vezelcomponent het serum-cholesterolgehalte verlaagt en de
steroïduitscheiding verhoogt. Vezelrijke graanprodukten verhogen de faecespro
duktie en verkorten de darmpassage-tijd, hoewel dit laatste slechts bij enkele
studies statistisch significant is.
Er zijn aanwijzingen dat peulvruchten en groenten het serum-cholesterolge
halte verlagen. Dit zou misschien deels toe te schrijven zijn aan de pectine
stoffen aanwezig in deze produkten.
Er zijn verschillende werkingsmechanismen van voedingsvezel voorgesteld.
Waterbinding door, of fermentatie van bepaalde vezelcomponenten zouden de ver
korting van darmpassage-tijd kunnen verklaren. De serum-cholesterolverlagende
werking zou meer gezocht moeten worden in galzuurbinding of - met name bij
pectine - in gelvorming in de dunne darm, waardoor de resorptie van vet zou ver
minderen. Er zijn echter meer gegevens nodig over het lot van de afzonderlijke
componenten van voedingsvezel in het menselijk maagdarmkanaal om hierover een
uitspraak te kunnen doen.

- 5 SAMENVATTING EXPERIMENTEEL GEDEELTE
47 vrijwilligers, verdeeld in H groepen, kregen gedurende 3 weken elk
een vezelrijke en een vezelarme voeding, volgens een z.g. "cross-over-design";
2 van de 4 groepen ontvingen minstens 600 mg cholesterol per dag; de overige
2 groepen maximaal 200 mg gedurende de gehele proefperiode van 6 weken.
Vezelrijke voeding bevatte minstens 16 g voedingsvezel/1000 kcal (4200 kJ);
vezelarme voeding ten hoogste 7 g/1000 kcal. Minstens de helft van de voedings
vezel werd geleverd door groenten en fruit, de rest was afkomstig van graanprodukten.
De deelnemers kregen de gehele voeding minus 200 kcal (840 kJ) verstrekt.
D.m.v. voedingsenquêtes werd de werkelijke nutrientenopname gecontroleerd.
Tijdens de proef werd wekelijks bloed afgenomen, voor bepaling van totaal- en
HDL-cholesterol-, en triglyceriden-gehalte; aan het einde van beide proef
periodes werd gedurende 4-5 dagen faeces verzameld, om nat- en drooggewicht,
galzuren- en neutrale steroïden-gehalte en darmpassagetijd te bepalen.
Uit de voedingsenquêtes bleek dat - in afwijking van de proefopzet - de
vezelrijke voeding minder vet (en cholesterol) en meer koolhydraten had bevat
dan de vezelarme voeding. Deze verschillen bedroegen gemiddeld 7 energie %.
De vezelrijke voeding resulteerde in een gemiddelde verlaging van serum
cholesterolgehalte van 17 mg/100 ml bij een hoog cholesterolgehalte in de
voeding, en 12 mg/100 ml bij een laag niveau van voedingscholesterol.
Verhoging van serum-cholesterolgehalte o.i.v. vezelarme voeding was minder
duidelijk dan verlaging o.i.v. vezelrijke voeding. De verhoging van serum
cholesterolgehalte bedroeg gemiddeld 10 mg/100 ml resp. 7 mg/100 ml op een
cholesterolrijke resp. cholesterolarme voeding.
Ongeveer één derde van alle veranderingen in serum-cholesterolgehalte kwam
voor rekening van de high-density-lipoproteinen-fractie.
Vezelrijke voeding had geen duidelijke invloed op het triglyceridengehalte.
De berekening van de darmpassagetijd werd bemoeilijkt doordat bij een aantal
personen niet alle 20 geslikte "markers" binnen 4 dagen in de ontlasting waren
verschenen. Bij vezelrijke voeding was de darmpassagetijd echter duidelijk ver
kort: de gemiddelde darmpassagetijd was resp. 37 en 55 uur bij vezelrijke en
vezelarme voeding. Ook de faecesproduktie was duidelijk veranderd o.i.v. het
vezelgehalte in de voeding: tijdens vezelrijke voeding werd gemiddeld 182 g
faeces (nat gewicht) per dag geproduceerd ; tijdens vezelarme voeding 71 g/dag.
De totale excretie van galzuren en neutrale Steroiden was ca. 200 mg per dag
hoger tijdens de vezelrijke voeding. Dit gold echter niet voor de groep met een
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hoge cnolesterolopname die eerst 3 weken vezelrijke en daarna 3 weken vezelarme
voeding kreeg.
Wegens de genoemde verschillen in vet- en cholesterolopname, is het niet
zeker of voedingsvezel aan de gevonden verschillen in serum-cholesterolgehalte
heeft bijgedragen. Er zijn echter wel aanwijzingen dat een deel van de effecten
aan voedingsvezel of pectine kunnen worden toegeschreven. Bovendien kan worden
geconcludeerd dat een hoog vezelgehalte in de voeding het serum-cholesterolgehalte
indirect gunstig beïnvloedt doordat vezelrijke voeding i.h.a. minder vet en
cholesterol bevat dan vezelarme voeding.
Aangezien in de proefvoedingen voedingsvezel afkomstig was van zowel graanprodukten als van groenten en fruit, kan niet worden geconcludeerd welk "type"
voedingsvezel verantwoordelijk is geweest voor de gevonden effecten op serum
cholesterolgehalte, faecesproduktie en darmpassagetijd.

- 7 A. LITERATUURONDERZOEK
I. INLEIDING
Voedingsvezel is lange tijd beschouwd als een onbelangrijke component van
onze voeding. Onvolledige kennis van de samenstelling van voedingsvezel en ontoe
reikende analyse-technieken hebben mede hiertoe bijgedragen.
De belangstelling voor voedingsvezel is ontstaan doordat bij epidemiologische
studies het voorkomen van z.g. welvaartsziekten w.o. hart- en vaatziekten, consti
patie en diverticulosis in verband werd gebracht met een verminderde opname van
voedingsvezel (zie o.a. Burkitt en Trowell (1975); Trowell (1976a). Deze studies
zijn aanleiding geweest tot experimenten zowel bij mens als proefdier, waarbij de
invloed van voedingsvezel op serum-lipidenconcentraties en darmpassagetijd is
onderzocht. (Een hoog serum-lipidengehalte, met name een hoog cholesterolgehalte
wordt als een risicofactor voor hart- en vaatziekten beschouwd; o.a. Stamler
et al. (1971) en Keys (1975).) Bij de meeste van deze studies zijn echter kleine
groepen mensen (vaak patiënten met hyperlipaemieën, galaandoeningen enz.) onder
zocht, waarbij vezelrijke voedingsmiddelen (b.v. zemelen) of afzonderlijke com
ponenten van voedingsvezel (b.v. cellulose, pectine) werden gebruikt.
Bovenstaande was aanleiding om, met subsidie van de Ned. Hartstichting, bij
een grote groep gezonde vrijwilligers de invloed van voedingsvezel met gebruikma
king van normale voedingsmiddelen, te onderzoeken.
In de volgende hoofdstukken wordt een overzicht gegeven van de literatuur
voor zover van belang bij de opzet van dit experiment. In hoofdstuk II worden
benamingen en analyse methoden voor "onverteerbare" bestanddelen in de voeding
beschreven.
De invloed van voedingsvezel op serum-lipidenconcentraties en excretie van
galzuren en neutrale Steroiden wordt behandeld in hoofdstuk III; hoofdstuk IV
beschrijft de effecten op darmpassagetijd en faecesproduktie. Beide hoofdstukken
besteden vooral aandacht aan experimenten met gezonde vrijwilligers. In hoofd
stuk V volgt een discussie van de mogelijke werkingsmechanismen van voedingsvezel.
Dierexperimenteel onderzoek en epidemiologische gegevens t.a.v. diverticu
losis, darmkanker enz. vallen buiten het bestek van dit rapport. Waar mogelijk
wordt verwezen naar overzichtsartikelen.
De betekenis voor de Westerse voeding van mogelijke ongunstige effecten van
voedingsvezel, zoals verminderde resorptie van mineralen (Jenkins et al., 1975b;
Reinhold et al., 1976; Ismail-Beigi et al., 1977) en volvulus (i.e. "knoop" in de
darm (Elmasri en Khalil, 1976)) zal nader onderzocht moeten worden. De mogelijke
antitoxische werking van voedingsvezel (Ershoff, 1974; Kritchevsky, 1977) verdient
eveneens aandacht.

- 8 II. TERMINOLOGIE, CHEMIE EN ANALYSE VAN 'VEZEL'
Er bestaat geen overeenstemming over de definitie en de analysemethoden
van 'vezel'.
Ruwvezel (crude fibre: CF), 'het residu van plantaardig voedsel dat over
blijft na extraheren met achtereenvolgens oplosmiddel, verdund zuur en verdunde
loog' (Trowell, 1976a), is een term gekoppeld aan een officieel erkende analyse
methode (AOAC, 1975), die vooral betekenis heeft in de diervoeding. Het geeft
echter een onbetrouwbare schatting van de hoeveelheid onverteerbaar plantaardig
materiaal in de voeding van de mens.
Hoofdstuk II.1. beschrijft verschillende termen die in de literatuur worden
gehanteerd voor 'vezel'.
De laatste jaren hebben een aantal onderzoekers, aangemoedigd door nieuwe
analysetechnieken ontwikkeld voor de diervoeding, analysemethoden ontwikkeld om
het 'vezel'gehalte in voedingsmiddelen beter te benaderen (zie II.5.).
Deze ontwikkeling werd mede veroorzaakt, doordat de laatste jaren sterk de
nadruk gelegd wordt op de fysiologische betekenis van 'vezel' in het maagdarm
kanaal. De interpretatie van analytisch en fysiologisch onderzoek, waarbij men
'vezel' gebruikt zal met voorzichtigheid dienen te geschieden. De samenstelling
van 'vezel' wisselt per voedingsmiddel en hangt verder voor één produkt nog af
van graad van rijpheid, wijze van verbouwen e.d. Overigens treden in 'vezel'
veranderingen op gedurende extractie en zuivering, zodat geïsoleerde 'vezel'fracties andere effecten kunnen geven dan de oorspronkelijke voedingsmiddelen.
In de hoofdstukken II.2. en II.3. en II.4. worden achtereenvolgens de opbouw
van de plantencelwand, de belangrijkste chemische eigenschappen en de 'verteer
baarheid' van de verschillende componenten van 'vezel' besproken.
Hoofdstuk II.6. geeft enkele voorbeelden van het voedingsvezelgehalte in
voedingsmiddelen.
Verder wordt verwezen naar de volgende recent verschenen boeken: Burkitt en
Trowell, 1975; Southgate, 1976b; Spiller en Amen, 1976, en tevens naar enkele
overzichtsartikelen en samenvattingen van symposia: Cummings, 1973; Editorial
Lancet, 1977; Symposium: Fibre in human nutrition, 1973; Hellendoorn, 1973;
Marabou Symposium 'Food and Fibre', 1976; Southgate, 1975.
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Gebruikte termen
Tabel II.1. geeft een overzicht van termen, die gebruikt of voorgesteld
worden voor het 'onverteerbare' gedeelte van de voeding. De meningen hierover
zijn nogal verdeeld (Eastwood en Smith, 1977; Schaller, 1975; Spiller en Amen,
1975; Spiller et al., 1976; Trowell, 1974, 1976b, 1977a,b; Marabou Symposium
'Food and Fibre', 1976).
De kritiek op de terminologie richt zich enerzijds op de termen zelf,
anderzijds op de inhoud van de definities, die aan deze termen verbonden zijn.
Zo ondervindt de term 'vezel' kritiek, omdat vele 'vezel'componenten niet vezel
achtig zijn. De term 'onverteerbare bestanddelen' is verwarrend, omdat men vaak
niet weet of hiermee niet verteerbaar door enzymen, of ook niet fermenteerbaar
door bacteriën bedoeld wordt. In de toekomst zal mogelijk de chemische benaming
van de verschillende componenten gehanteerd worden. Momenteel is dit nog onmo
gelijk, omdat daartoe de analyse- en isolatietechnieken ontoereikend zijn. In
de literatuur wordt de term 'dietary fibre' het meest gebruikt. In dit rapport
is daarom gekozen voor de term voedingsvezel, die gelijk gesteld wordt aan de
hierna genoemde definitie.

Na Hipsley (1953), die de term 'dietary fibre' introduceerde, noemde
Trowell (1972a,b, 1976a) deze term opnieuw en hanteerde een fysiologische defini
tie ter onderscheiding van de term ruwvezel (CF). De meest recente omschrijving
van 'dietary fibre' luidt: 'The plant polysaccharides and lignine which are re
sistant to hydrolysis by the digestive enzymes of man' (Trowell et al., 1976b),
oftewel dat deel van de plantenpolysacchariden en lignine dat bestand is tegen
hydrolyse door de spijsverteringsenzymen van de mens.
Dietary fibre omvat voornamelijk cellulose, hemicellulosen, pektinestoffen
en lignine, dat geen koolhydraat is. De darmflora kan echter deze stoffen in
meerdere of mindere mate afbreken (zie II.4.). De definitie maakt geen onder
scheid tussen cel en celwand.
Spiller en Amen (1975), Spiller et al. (1976) en anderen (zie Trowell, 1974,
1976a) wijzen er op dat met de plantencelwand een aantal stoffen is geassocieerd,
zoals stikstof bevattend materiaal, phytaten, niet beschikbare lipiden, mineralen
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Auteur

Term

a) _
1. Dietary fibre'
voedingsvezel:
Trowell (1972a,b,
(DF)
Plantenpolysacchariden en lignine
bestand tegen hydrolyse door spijsverte 1974, 1976a,b)
ringsenzymen: cellulose, hemicellulosen,
pektinestoffen, lignine, onverteerbare
opslag Polysacchariden, niet-structurele
Polysacchariden of van nature aanwezig of
toegevoegd (b.v. geleer- en verdikkings
middelen)
Dietary fibre
complex (DFC)

= dietary fibre + stikstof bevattend materiaal, mineralen e.d. zoals van nature
in celwand aanwezig

2. Nonnutritive fiber** ^ (NNF)
- synthetic NNF: b.v. cellofaan, gezuiverd cellulose
- natural

Trowell (1976a)

Kritchevsky et al.
(1974, 1975)

NNF: overeenkomend met dietary fibre
complex

3. Non purified plant (dietary) fiber (NPPF):
overeenkomend met NNF of dietary fibre
complex

Spiller en Amen
(1975)

- purified plant (dietary) fiber (PPF):
overeenkomend met dietary fibre
- nonnutritive synthetic fibers (NNF):
b.v. cellofaan
4. Plantix

purified plant fiber:
overeenkomend met dietary fibre

Complantix

plantix + celwand gebonden bestand
delen als wassen, mineralen e.d.:
overeenkomend met dietary fibre complex

5. Indigestible
residue

onoplosbaar onverteerbaar residue:
cellulose, hemicellulose, protopektine,
stikstof bevattend materiaal

fibre: Engels
k"* fiber: Amerikaans

Spiller et al.
(1976)

Hellendoorn (1975)

-li
en sporenelementen, die nauw verbonden zijn met voedingsvezel, en Trowell (1976a)
stelt voor dit gehele complex 'dietary fibre complex' (DFC) te noemen.
Tijdens het Marabou Symposium 'Food and Fibre' (1977, pag. 71) is voorge
steld de term 'dietary fibres' te gebruiken om aan te geven dat er meerdere vezel
componenten zijn. In de literatuur heeft dit echter nog geen ingang gevonden.
In tabel II.2 wordt een indeling gegeven van de koolhydraten volgens voedings
fysiologische criteria (Southgate, 1976a,b).
Tabel II.3 geeft de indeling van Polysacchariden volgens analytische criteria
(ontleend aan Southgate, 1976a,b).
Uit de tabellen II.2 en II.3 (zie ook Southgate, 1976c, 31-55; Cummings, 1976d,
9-22) blijkt welke componenten tot voedingsvezel gerekend worden.
II.2. De plantencelwand (zie ook Theander, 1977; Cummings, 1976d, Southgate,
1976c)
Bij de samenstelling en de fysiologische betekenis van voedingsvezel speelt
de opbouw van de celwand een belangrijke rol.
Figuur II.1 geeft schematisch de structuur van een plantencelwand weer.
De celwand bestaat uit een primaire
-

-

..

en secundaire wand. De middenlamel
tussen 2 cellen bevat voornamelijk
pektinestoffen; de primaire wand
bevat veel pektine en weinig cellu
lose. Bij de secundaire wand die
vaak dikker is, zijn de cellulosefibrillen omgeven door niet-cellulose Polysacchariden van het hemicellulose type (Southgate, 1976c).
Secundaire veranderingen van de cel
wand leiden tot veranderingen van
chemische en fysische eigenschappen
(b.v. de verhouding cellulose en
lignine). De samenstelling van de

Figuur II.1. (ontleend aan Marabou
Symposium, 1976):
Simplified Structure of the Cell Wall of
a Hardwood.Fiber.

plantencelwand is afhankelijk van
plantensoort, leeftijd, rijpheids
fase van het plantendeel e.d.

From A.B. Wardrop and D.E. Bland in K. Kratzl
and G. Billek (Ed): Biochemistry of wood,
Pergamon Press (London) 1959.
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Tabel II.2. Indeling van koolhydraten
volgens voedingsfysiologische criteria,
ontleend aan Southgate (1976a,b)
Hoofdgroepen
vrije suikers

monosacchariden
glucose
fructose
Oligosacchariden

sucrose
lactose
maltose

beschikbare
koolhydraten

Polysacchariden
reservedextrinen
zetmeel
niet structurele(ook als geleer- en
gommen
verdikkingsmiddelen) slijmstoffen
alginezuur
agar agar

niet-cellulose
Polysacchariden

structurelepektinestoffen
hemicellulosen
cellulose

niet beschik
bare koolhy
draten
= voedingsvezel

lignine (geen koolhydraat)

1)

Koolhydraten zijn polymeren van suikers. Men onderscheidt:
1. Homoglycanen. Deze zijn opgebouwd uit een type monomeer. Zo bevatten glucanen (zetmeel, dextraan, cellulose) alleen glucose.
Fructanen, galactanen en mannanen zijn andere voorbeelden van hexosanen.
Pentosanen zijn opgebouwd uit C5-suikers, b.v. arabanen uit arabinose en
xylanen uit xylose.
2. Heteroglycanen. Deze bevatten verschillende typen monomeren. Ze worden
onderverdeeld in: heteroglycanen met een homoglycaan-hoofdketen en
hetero-zijketens (pektine, galactomannaan), ook wel homoglycaan-derivaten
genoemd en heteroglycanen met totale heterostructuur (alginezuur).
(gegevens ontleend aan Voragen en Pilnik, 1977).
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aan Southgate, 1976a,b.
Hoofdgroep

reserve
Polysacchariden

hoofdklasse

chemische en struc
turele kenmerken

typen

zetmelen

amylose
amylopektine

andere reserve
Polysacchariden

- fructanen
b.v. inuline
- mannanen
- glucomannanen

lineaire l->4a-glucanen
vertakte l->4-a, l-K5a-glucanen

*)

structurele
Polysacchariden

niet-cellulose
Polysacchariden

pektinestoffen

hemicellulosen

cellulosen

lignine
(geen koolhydraat)

*)

lineair
lineair
-

galacturonanen
galacturonorhamnanen
arabinogalactanen en
arabinanen
xylanen, lineaire en
vertakte moleculen met
glucuronzuur en/of
arabinose zijketens
galactomannanen
arabinogalactanen

gommen e.d.

reeks complexe heteropolysacchariden

variërende poly
merisatiegraad

lineaire l+4-ß-glucanen
vaak met sporen van
andere suikers
fenylpropaan
polymeren

De Polysacchariden en lignine beneden de stippellijn rekent men tot voedings
vezel.
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Een algemeen overeengekomen klassificatie van de componenten van voedings
vezel bestaat niet, aangezien de verschillende fracties moeilijk in zuivere en
onveranderde vorm te isoleren zijn.
De klassieke nomenclatuur voor de componenten van de plantencelwand:
cellulose, hemicellulosen, pektinestoffen en lignine is meer gebaseerd op de
isolatiemethode dan op de chemische structuur.
Voedingsvezelcomponenten kunnen worden ingedeeld in:
1.

structurele Polysacchariden van de plantencelwand (cellulose, hemicellulosen,
pektinestoffen) en niet-koolhydraat bestanddelen (lignine, mineralen e.d.);

2.

niet-structureel materiaal (Polysacchariden), zoals dat van nature in de
plantencel gevonden wordt, of gebruikt wordt als voedseladditief (gommen,
pektinestoffen, agar, chemisch gemodificeerde Polysacchariden).

Southgate (1976b,c) stelt voor de genoemde indeling te vereenvoudigen (zie
tabel II.3) tot:
A.

cellulose;

B.

niet-cellulose Polysacchariden (NCP);

C.

lignine.

Deze indeling zal hier verder aangehouden worden.
A. Cellulose
De meest verspreide, echt vezelachtige, component en het voornaamste structu
rele polysaccharide.
Cellulose is een groep van duidelijk omschreven chemische verbindingen (lineaire
glucanen) met een hoge polymerisatiegraad.
Het cellulose komt voor in de vorm van bundels van microfibrillen met een gro
tendeels kristallijne structuur.
Cellulose wordt dikwijls ten onrechte als identiek met ruwvezel beschouwd
(Hellendoorn, 1973).
B. Niet-cellulose_polysacchariden
1. Hemicellulosen
worden gedefinieerd als die Polysacchariden die oplosbaar zijn in verdunde
loog (Southgate, 1973, 1976c). Vele termen zijn in gebruik, namelijk: pentosanen,
polyuronide hemicellulosen, A en B hemicellulosen, zure en neutrale hemicellu
losen (Southgate, 1976c). De hemicellulosen zijn moeilijk te extraheren zonder
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seerd op 3 typen hoofdketens (xylanen, mannanen en galactanen); deze hoofdketens
hebben zijketens die o.a. arabinose, galactose en uronzuren bevatten.
2. Pektinestoffen (zie ook Pilnik en Voragen, 1970)
De volgende termen worden gehanteerd: pektinen (algemene term), pektinestoffen, protopektine (in water onoplosbaar), pektininezuren en pektinezuur (in
water oplosbaar).
Pektinen zijn opgebouwd uit vnl. polygalacturonzuur. In de hoofdketen komt ook
rhamnose voor. Sommige van de carboxylgroepen van de galacturonzuurbouwstenen
zijn veresterd met methanol, de overige zijn aanwezig als vrij zuur of zout.
Tevens komen zijketens voor die variëren in lengte. Veel eigenschappen van
pektine (o.a. gelvorming) hangen af van de veresteringsgraad (aantal methyl-veresterde carboxylgroepen per 100 monomeren). Deze varieert van 20-80%. Bij de
pektinen zijn zowel homopolysacchariden (galacturonanen, galactanen, arabinanen)
als heteropolysacchariden beschreven (Southgate, 1976c).
Sommige pektinen hebben overeenkomstige structurele kenmerken met hemicellulosen, zodat een onderscheid vaak moeilijk te maken is (Southgate, 1976b,c).
Het verlies in stevigheid bij het rijp worden van fruit correleert met de
afbraak van (proto)pektine. Het zacht of gaar koken van groente is ten dele aan
de eliminatieve splitsing van pektinestoffen toe te schrijven (Voragen en Pilnik,
1977; Doesburg, 1965).
3. Opslagpolysacchariden e.d.
Gommen, slijmstoffen, opslagpolysacchariden (o.a. inuline) die in planten
voorkomen en vele verdikkings- en geleermiddelen (o.a. agar-agar, pektine,
carrageen, arabische gom), die in de levensmiddelenindustrie gebruikt worden,
kunnen eveneens tot voedingsvezel gerekend worden.
C. Lignine
Dit is een groep aromatische polymeren gebaseerd op fenylpropaan. Het zijn
dus geen koolhydraten. Lignine is moeilijk chemisch te definiëren en te bepalen
(verontreiniging met cutine e.d.). Molecuulgewicht en structuur kunnen variëren,
(zie ook Cummings, 1976d; Southgate, 1976b,c).
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In de plantencel komen verschillende bestanddelen voor, die nauw met
voedingsvezelcomponenten verbonden zijn. Dit kunnen zijn: phytinezuur, silicaten,
wassen en cutinen, eiwit als glycoproteïnen, lipiden, organische zuren (zoals in
fruit), Ca- en Mg-carbonaten, Ca-oxalaat, enzymen, vitaminen, purgatieven e.d.
(Cummings, 1976d; Southgate, 1976c).
Tussen de componenten van voedingsvezel bestaan mogelijk chemische inter
acties (H-bruggen en covalente bindingen) (Cummings, 1976d; Southgate, 1976c).
II.4-. De verteerbaarheid van voedingsvezel
Voedingsvezel wordt niet door de spijsverteringsenzymen verteerd. Pektine
stoffen, hemicellulosen en cellulose worden echter in het colon en waarschijnlijk
in het onderste deel van de dunne darm wel ten dele door bacteriën gefermenteerd,
waarbij als omzettingsprodukten, zuren (melkzuur plus de vluchtige C^-C,_ vetzuren)
en gassen (CC>2, H

en CH^) ontstaan.

Hemicellulose wordt in aanzienlijke mate afgebroken in vergelijking met cellulo
se. Pektine wordt mogelijk vergaand gefermenteerd, lignine in het geheel niet.
Voor overzichten wordt verwezen naar: Cummings (1973), Hellendoorn (1973, 1977),
Mendeloff (1975), Plusje-van Heel (1976), van Soest en McQueen (1973), van Soest
en Robertson (1977), Southgate en Durnin (1970),Thomas en Elchazly (1976).
Tabel II.geeft een overzicht van de verteerbaarheid van voedingsvezelcom
ponenten bepaald door faecesanalyse. De gerapporteerde waarden voor cellulose
variëren meer dan die voor hemicellulose.
Mogelijk is er een relatie met de leeftijd (Southgate en Durnin, 1970) en
met de samenstelling van de darmflora, darmpassagetijd, de fysische structuur
van het voedingsvezel, de relatieve hoeveelheid van elk van de componenten en
de oplosbaarheid (hemicellulose meer dan cellulose) (Southgate en Durnin, 1970;
Southgate, 1973; Cummings, 1973).
Williams en Olmsted (1976) meenden dat de hoeveelheid lignine in het
voedingsmiddel invloed heeft op de 'schijnbare verteerbaarheid' van hemicellulose
en cellulose m.a.w. bij een hoger ligninegehalte wordt meer van de totale hoe
veelheid voedingsvezel in de faeces teruggevonden. Voedingsvezel kan waarschijn
lijk ook de 'verteerbaarheid' van andere componenten in de voeding beïnvloeden.
Een hoge voedingsvezelopname verhoogt de vet- en stikstofexcretie (o.a. Southgate
en Durnin, 1970). Volgens deze auteurs draagt voedingsvezel in geringe mate bij
tot de energieopname nl. 0,1-0,4- energie %.
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Tabel II.4. Schijnbare verteerbaarheid
van voedingsvezel componenten
Aantal
onderzochte
personen

bron
voedingsvezel

Vertëerbaarheid in %
range (gemiddelde waarde)

Auteur

Voedingsvezelcomponent
Hemicellulose
3

Cellulose

tarwezemelen

32-39 (35)

24-33 (30)

kool

78-80 (79)

44-69 (55)

wortelen

80-95 (85)

62-73 (67)
15-87 (43)

16

8,5 g cellulose

49

voeding rijk aan
fruit, groente en
volkorenbrood

69-89 (80)

0-58 (28)

voeding arm aan
fruit, groente
volkorenbrood

91-98 (96)

0-65 (33)

1)

Williams en
Olmsted (1936)

Milton-Thompson
(1971)
Southgate en
Durnin (1970)

Een voedingsbestanddeel is schijnbaar verteerd als het in de faeces niet wordt
teruggevonden. Het is dan niet bekend hoeveel er is verteerd door spijsverte
ringsenzymen en geresorbeerd in de dunne darm en hoeveel er is afgebroken
door bacteriën in het colon.
'Apparant digestibility' is gedefinieerd als het verschil tussen de opname
en de faecale excretie, uitgedrukt als percentage van de opname
(Southgate en Durnin, 1970).

II.5. Analysemethoden voor 'vezel'
Hieronder worden verschillende analysemethoden voor het meten van 'vezel'gehalten besproken. Bij deze methoden worden steeds verschillende componenten
van voedingsvezel of combinaties van vezelcomponenten bepaald.
Tabel II.5 geeft een overzicht van de verschillende analysemethoden en
de aard van de gemeten fractie.

- 18 Tabel II.5. Analysemethoden voor 'vezel'
Aard van de gemeten fractie

Methode

A. Chemisch
1. ruwvezel (AOAC, 1975)

wisselende hoeveelheden cellulose
en lignine in 1 fractie

2. a. normal acid fiber (NAF)
(Walker, 1959)

vnl. lignine + stikstof bevattend
materiaal

b. acid detergent fiber (ADF)
(van Soest, 1963, 1968)
a. oxidatie van ADF

lignine

b. na oxidatie verassen of
via ADF minus lignine

cellulose

c. neutral detergent fiber (NDF)
(van Soest, 1963, 1967)
NDF minus AFD

celwand bestanddelen minus waterop
losbare bestanddelen (b.v. pektine
stoffen)
wateroplosbare niet-cellulose
Polysacchariden

hemicellulose (vgl. Southgate,
1976a,b,d)
3. unavailable carbohydrates
'dietary fibre' = voedingsvezel
(McCance et al., 1936)

alle componenten van voedingsvezel
in 1 fractie

4-. componenten van voedingsvezel
(Southgate, 1969, 1976a,b,d)

cellulose, lignine en niet
cellulose Polysacchariden (NCP)

B. enzymatisch - 'fysiologisch'
5. indigestible residue (IR)
(Hellendoorn, 1975)

cellulose, hemicellulosen,
onoplosbaar pektine en lignine

- 19 11.5.1. Ruwvezel_(crude fibre; CF)_of ruwe_celstof
Vaak betiteld met 'vezel'. Het is het onoplosbaar residu na hydrolyse door
koken met verdunde loog en verdund zuur.
Er bestaan 2 analysemethoden, die algemeen aanvaard zijn:
a.

de AOAC methode (1975), die bestaat uit een zuur-loog hydrolyse;

b.

do oxidatieve behandeling (van de Kamer, 1952).

ad a. Het residu is een mengsel van voornamelijk cellulose en lignine. Volgens
Van Soest (1973) gaat weinig van het cellulose en lignine verloren, maar een
groot deel van de hemicellulosen. Deze methode die een chemisch slecht gedefi
nieerde fractie meet, en bij verschillende voedingsmiddelen verschillend samenge
steld is, is onbruikbaar in studies bij de mens.
In oudere publikaties treft men dikwijls ruwvezel analyses aan.
11.5.2.

a. Normal_acid_fiber_(NAF) (Walker, 1959)
b. Acid_detergent_fiber_(ADF) (Van Soest, 1963, 1968, 1973)
c*

^ei£tral_detergent_fiber (NDF) (Van Soest, 1963, 1967, 1973)

Bij de 'normal acid fiber' methode wordt een groot deel van cellulose en
hemicellulosen niet bepaald. Deze methode bepaalt vnl. lignine. De 'acid deter
gent fiber' gehalte is een goede maat voor het cellulose plus ligninegehalte en
het vormt goed uitgangsmateriaal voor de bepaling van cellulose en lignine af
zonderlijk.
Het 'neutral detergent fiber' gehalte is een maat voor het celwandmateriaal
minus de wateroplosbare Polysacchariden.

Het verschil van ADF en NDF waarde levert de hoeveelheid hemicellulosen.
In vergelijking met diervoeders, waarvoor de methode oorspronkelijk ontwikkeld
is zijn de ADF en NDF gehalten in voedingsmiddelen vaak laag (als percentage
van het verse produkt). Aanpassingen van de methoden voor voedingsmiddelen zijn
noodzakelijk omdat vaak vet en zetmeel eerst verwijderd moeten worden.
11.5.3. Unavailable_carbohYdrates_(UC) (McCance en Lawrence, 1929, McCance et al.,
1Q36)

Deze methode meet het totale voedingsvezelgehalte en geeft geen informatie
over de componenten zelf. Aangezien tot 'unavailable carbohydrates' ook lignine
gerekend wordt, is deze term synoniem met 'dietary fibre' en dus met voedings
vezel.
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ethanol. Suikers en vet worden verwijderd door extractie met alcohol en ether.
In het onoplosbare residu worden eiwit, zetmeel, vocht, as en eventueel vet af
getrokken van het totaal gewicht. Het verschil levert het voedingsvezelgehalte
(aftrekmethode).
McCance et al., (1936) hebben het voedingsvezelgehalte van vele vruchten, groenten
en noten bepaald.
11.5.4. Individuele_componenten_van_voedingsvezel
Southgate (1975, 1976b,d) ontwikkelde een fractioneringstechniek, waarbij
individuele voedingsvezelcomponenten gemeten worden (zie ook tabel II.3), name
lijk wateroplosbare en wateronoplosbare niet-cellulose Polysacchariden (NCP),
cellulose en lignine. Deze methode is toepasbaar op voedingsmiddelen en faeces,
maar is echter tijdrovend (+_ 5 dagen).
11.5.5. Indigestible residue (IR)
Verschillende fysiologische methoden, waarbij enzymen in vitro worden toe
gepast, werden ontwikkeld om het onverteerbare gedeelte in de voeding te bepalen.
Williams en Olmsted (1935) en Hellendoorn et al. (1975)bepalen het 'indigestible
residue' door een korte neutrale pancreatieve vertering, voorafgegaan door een
vertering met pepsine (essentieel voor maximale vertering). Het 'indigestible
residue' geeft het onoplosbare onverteerbare plantenmateriaal weer, waarbij on
verteerbare oplosbare Polysacchariden (pektinestoffen en Oligosacchariden) niet
worden meebepaald.
Discussie analysemethoden
Welke analysemethode de voorkeur verdient hangt af van welke componenten
men wil meten.
De ruwvezelmethode heeft weinig waarde, omdat de hoeveelheid onverteerbaar
materiaal sterk onderschat wordt.
Als alleen cellulose en lignine bepaald moeten worden kan de 'acid detergent
fiber' methode gebruikt worden (tijdbesparend).
De 'neutral detergent fiber' methode moet aangepast worden voor voedingsmiddelen
(i.v.m. zetmeel en vet). Deze methode wordt op het ogenblik veel gebruikt.
De wateroplosbare Polysacchariden (o.a. pektine) worden echter niet gemeten,
zodat een onderschatting kan optreden.
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voedingsvezelgehalte, maar meet geen afzonderlijke componenten. De tijdsduur is
2-4 dagen, afhankelijk van het voedingsmiddel. Het is een verschil-methode, zodat
fouten in verschillende bepalingen (eiwit, vet, zetmeel) cumuleren. Evenals bij
de methoden van Van Soest (1963, 1967, 1968) en Hellendoorn (1975) kunnen veront
reinigingen (b.v. zand) ten onrechte voor voedingsvezel worden aangezien.
Een 'fysiologische' methode is de 'indigestible residue' methode. Ook hier worden
oplosbare Polysacchariden niet mee bepaald.
In hoeverre alle methoden een reële benadering geven van het werkelijke voedings
vezelgehalte valt moeilijk te zeggen.
Aangezien de verschillende voedingsvezelcomponenten (of combinaties) mogelijk een
verschillende (fysiologische) werking hebben, is het van belang de afzonderlijke
componenten te bepalen (Southgate, 1975, 1976a,b,d). Deze methode is echter
tijdrovend (+_ 5 dagen). Een aantal voedingsmiddelen zijn al op deze wijze geana
lyseerd (Southgate, 1976a) (zie ook II.6.); voor andere voedingsmiddelen moet men
volstaan met gegevens voor voedingsvezelgehalte afkomstig van McCance et al. (1936)
en McCance en Widdowson (1960).
II.6. Enkele analysecijfers van het voedingsvezelgehalte van voedingsmiddelen
In tabel II.6a. zijn van enkele voedingsmiddelen het ruwvezelgehalte en het
voedingsvezelgehalte vermeld, bepaald door Southgate (1969, 1976a,b), Hellendoorn
(1975) en Van de Bovenkamp e.a. (1977, afd. Humane Voeding (ongepubliceerd)). Bij
de ruwvezelanalyse gaan hemicellulosen, pektinestoffen en lignine geheel of ge
deeltelijk verloren (Van Soest, 1973), zodat het voedingsvezelgehalte meestal
hoger is dan het ruwvezelgehalte.
Voor groenten en fruit zijn de verschillen tussen ruwvezeiwaarden enerzijds en
voedingsvezel of 'indigestible residue' waarden anderzijds veel hoger dan voor
graanprodukten en peulvruchten.
De analysecijfers van Southgate (1976a) voor groenten, fruit en noten komen goed
overeen met die van McCance et al. (1936) (analyse vgl. McCance en Lawrence, 1929).
Voedingsvezelwaarden (Southgate, 1976a) en 'indigestible residue' waarden
(Hellendoorn, 1975) komen voor graanprodukten goed overeen, voor groenten, fruit
e.d. zijn de 'indigestible residue' waarden lager. Bij deze laatste methode gaan
oplosbare Polysacchariden verloren (o.a. pektine).
Op het ogenblik geven de analysecijfers voor groente, fruit en noten uit de
Engelse voedingsmiddelentabel (McCance en Widdowson, 1960) tesamen met analyse
cijfers van Southgate et al. (1976a) en Hellendoorn (1975) voor groente, fruit,
noten, graanprodukten e.d. een groot aantal bruikbare getallen.
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4)

residue'-analysecijfers van enkele voedingsmiddelen
Voedingsmiddel

ruwvezel"^

2)
voedingsvezel

indigestible
residue3)

(g/100 g nat gewicht)
a

b

Brood
wit

0,9

2,7

2,2

volkoren

1,0

8,5

9,2

rogge

i+4,0

O

10,5

OC

tarwezemelen

13,9

ca. 1

rijst (gepolijst)

0,3

havermout

1,5

6,8

7,2

p inda's

2,4

9,3

7,7

erwten (gekookt)

0,6

7,8

3,3

appels(zonder schil)

1,0

1,4

2,1

1,1

peren (zonder schil)

ca. 0,8

2,4

2,3

1,1

aardappelen

ca. 0,6

3,5

3,3

spruitjes (gekookt)

1,4

4,3

kool

1,3

2,8

2,8

ca. 1,5

1

3,7

3,0

ca. 1,5

(gekookt)

wortelen (gekookt)

ca.

1,4

ca. 2
1,8

analysecijfers ontleend aan Hellendoorn (1975) en Souci et al. (1974)
2)a
2)b
3)
4)

analysecijfers ontleend aan Southgate (1976a)
analysecijfers ontleend aan v.d. Bovenkamp, afd. Humane Voeding, LH, onge
publiceerd
analysecijfers ontleend aan Hellendoorn (1975)
zie ook bijlagen 3.3. en 3.4-.
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de opname van cellulose, lignine en niet-cellulose Polysacchariden bepaald kunnen
worden (voorbeelden zie Tabel II.6b).
Zie voor een vergelijking van voedingsvezelcomponenten in voedingsmiddelen be
paald volgens verschillende methoden ook Southgate (1977) en McConnell en
Eastwood (1974).
Tabel II.6b. Gehalte en samenstelling"^ van voedingsvezel in enkele voedings
middelen (g per 100 g produkt).
Voedingsmiddel

voedingsvezel

samenstelling voedingsvezel
in componenten
2)

cellulose

lignine

kool (gekookt)

2,8

1.8

0,7

0,4

snijbonen

3,4

1,9

1,3

0,2

wortelen (gekookt)

3,7

2,2

1,5

spoor

appel (vruchtvlees)

1.4

0,9

0,5

O
O

NCP

appel (schil)

3,7

2,2

1.0

0,5

pinda's

9,3

6,4

1,7

1,2

1)
2)

gegevens ontleend aan Southgate et al. (1976a)
NCP: niet-cellulose Polysacchariden

- 24 III. INVLOED VAN EEN VOEDING, RIJK AAN VOEDINGSVEZEL, OP CONCENTRATIES VAN SERUMLIPIDEN EN UITSCHEIDING VAN FAECALE STEROIDEN.

111.1. Epidemiologische gegevens
Trowell (1975) wijst in een overzichtsartikel van epidemiologische onderzoe
kingen op het verband tussen de consumptie van voedingsvezel en de sterfte aan
hart- en vaatziekten. De sterfte aan hart- en vaatziekten is laag in populaties,
die als hoofdvoedsel voedingsmiddelen, rijk aan voedingsvezel hebben, zoals
granen, bonen, knolgewassen en fruit. Deze sterfte is daarentegen hoog in popu
laties, die een westers type voeding hebben; nl. meer vet, sucrose en dierlijk
eiwit en minder Polysacchariden.
In de westerse wereld zijn ook groepen, die een voeding gebruiken, rijk
aan voedingsvezel en arm aan vet, sucrose en dierlijk eiwit. Sacks et al. (1975)
hebben de serum-lipiden samenstelling van een groep macrobiotische vegetariërs
vergeleken met de samenstelling van een controle groep, die gelijk was wat be
treft leeftijd, geslacht en gewicht. De gemiddelde serum-cholesterolwaarden voor
de groep vegetariërs en de controle groep waren resp. 126 en 184- mg/100 ml en
de gemiddelde triglyceridenwaarden 59 en 86 mg/100 ml.
Bij alle epidemiologische onderzoekingen blijkt het onmogelijk de effecten
van de verschillende voedingsfactoren onderling te scheiden. Evenmin zijn deze
te scheiden van de manier van leven, die vaak verandert samen met de mate van
beschikbaarheid van voedsel en ontwikkeling. Om de invloed van een enkele voe
dingsfactor, in dit geval voedingsvezel, te onderzoeken is men dus aangewezen op
experimenten.
111.2. Experimentele gegevens
Naast de invloed van voedingsvezel op de concentraties van de bloedlipiden
is vaak de uitscheiding van Steroiden onderzocht.
Cholesterol en z'n metabolieten worden uit het lichaam verwijderd in de
vorm van faecale Steroiden. Cholesterol en de bacteriële afbraakprodukten van
cholesterol vormen de neutrale Steroiden; galzuren de zure Steroiden. Op het
verband tussen opname van voedingsvezel en steroïduitscheiding wordt in hoofd
stuk V ingegaan.

Dierexperimenten zullen hier niet besproken worden. Een overzichtsartikel
van Lang en Briggs is te vinden in Spiller en Amen (1976).
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en vezelrijke voedingsmiddelen. Deze experimenten worden nu besproken aan de
hand van Tabel III.l, waarin alleen experimenten met gezonde vrijwilligers worden
genoemd.
Cellulose
Cellulose is de meest algemeen voorkomende vezelcomponent. In een experiment
met tien 10-12 jarige meisjes is een daling van de serum-cholesterolconcentratie
en een stijging van de galzuuruitscheiding gevonden o.i.v. 100 g cellulose toe
voeging per dag (20 energie %). Aan de voeding was bovendien 4 gram cholesterol
toegevoegd (Shurpalekar et al., 1971).
In twee andere experimenten bleef bij toevoeging van 15 g (Keys et al., 1961)
resp. 16 g cellulose (Eastwood et al., 1973) per dag de serum-cholesterolconcentratie onveranderd. We mogen op grond van deze gegevens geen effect op de serumcholesterolconcentratie verwachten, behalve bij een zeer hoge cellulose opname.
Eastwood et al. (1973) vonden ook geen verandering in galzuuruitscheiding, ter
wijl Stanley et al. (1972) o.i.v. 15 g cellulose-toediening een stijging van de
galzuuruitscheiding waarnamen.
Hemicellulosen
Hemicellulosen vormen de belangrijkste component van voedingsvezel in
granen. Er zijn weinig experimenten bekend met geïsoleerde hemicellulosen. Deze
stoffen zijn moeilijk te extraheren zonder de structuur te veranderen (Cummings,
1976). Bovendien is er geen duidelijk afspraak, wat men nu onder "hemicellulosen"
verstaat.
Kies en Fox (1977) hebben een experiment uitgevoerd bij 12 personen met
achtereenvolgens 4,2, 14,2 en 24,2 g hemicellulosen per dag (een mengsel van
pentosanen, hexosanen en galactosanen, geïsoleerd uit psyllium).
Bij toenemende dosis hemicellulose daalde het serum-cholesterolgehalte. De
voeding had echter een zeer laag eiwitgehalte nl. 6,8 g stikstof per dag, waarvan
6 g N afkomstig van pinda-eiwit. Dit had tot gevolg, dat vooral bij een opname
van 24,2 g hemicellulose per dag, meerdere personen een negatieve stikstofbalans
hadden. Aangezien de hoeveelheid en aard van het eiwit in de voeding effect kun
nen hebben op de serum-cholesterolspiegel (Hermus, 1975) zijn mogelijk de resul
taten hierdoor beïnvloed.
Het effect op de triglyceridenconcentratie was afhankelijk van de aard van
het vet in de voeding.
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gezonde vrijwilligers
Aard van
proefvoedingsvezel duur
, v \

faecale Steroiden

serumlipiden
cholesterol

triglyceriden

galzuren

neutrale
Steroiden

effect
cellulose

(ref) effect (ref)

3

geen

1,<+

verlaagd (22)

effect (ref) effect (ref)
geen

(5,14)

verhoogd(22)
verhoogd(23)

2,3
hemicellulosen

2

verlaagd (15) geen

2

verlaagd (11a)

3

verlaagd (3,12, geen
14)

4

verlaagd(6,20)

5

verlaagd (17) geen

guar gum

2

verlaagd (11a)

bagasse

12

geen

(24-)
(8)

vezelrijke
graanprod.
(tarwe)

(15)

verhoogd (15)

2

pektine

(3,12)

verhoogd (12) verhoogd(12)

(17)

verhoogd (17)

geen

(24)

geen

2

geen

3

geen(5,lla,b,
geen
2,13)

(13)

geen (11b,13) geen(5,llb,
13)

4

geen

6

geen

6

verhoogd

6

verlaagd (21) verlaagd (4)

(havermout)

3

verlaagd

(9)

peulvruchten

2

geen

(8) geen

3

verlaagd

(7)

6

verlaagd(18,19)

fruit
2

(24) verhoogd(24)

verhoogd(2)

3

groenten

(5)

(1,16) geen

(1)

(10) geen (10,21)

geen

(24) geen

(24)

(4) verhoogd (16)

geen

(8)

verlaagd

(8)

(8)

verhoogd(19)

Referenties tabel III.l.

1.

Connell et al.

(1975)

2.

Cummings et al.

(1976c)

3.

Durrington et al.

(1976)

4.

Eastwood

(1969)

5.

Eastwood et al.

(1973)

6.

Fisher et al.

(1965)

7.

Grande et al.

(1965)

8.

Grande et al.

(1974)

9.

Groot de et al.

(1963)

Heaton et al.

(1976)

10.

11a. Jenkins et al.

(1975a)

11b. Jenkins et al.

(1975b)

12.

Kay and Truswell

(1977a)

13.

Kay and Truswell

(1977b)

14.

Keys et al.

(1961)

15.

Kies and Fox

(1977)

16.

Langley and Thye

(1977)

17.

Lopez et al.

(1968)

18.

Luyken et al.

(1962)

19.

Mathur et al.

(1968)

20.

Palmer and Dixon

(1966)

21.

Persson et al.

(1976)

22.

Shurpalekar et al. (1971)

23.

Stanley et al.

(1972)

24.

Walters et al.

(1975)
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Lignine komt vooral voor in fruit en granen.
Met lignine zijn ons slechts twee experimenten bekend, met enkele hyperlipidaemische patiënten (Thiffault et al., 1970 en Lindner en Möller, 1973). Deze
gaven tegenstrijdige resultaten.
Pectine
Pectine komt voor in fruit en groenten.
In de meeste experimenten is citruspectine gebruikt, een enkele keer appelpectine. De pectine werd aangeboden als gel, verwerkt in biscuits of in capsules.
In alle experimenten met gezonde vrijwilligers is een verlaging van de
serum-cholesterolconcentraties gevonden en geen effect op de triglyceridengehaltes. Echter in een experiment met verschillende hyperlipidaemische patiënten werd
o.i.v. 6 g pectine per dag gedurende 6 weken geen effect waargenomen op het
serum-cholesterolgehalte en triglyceridengehalte (Delbarre et al. , 1977).
Palmer en Dixon (1966) vonden vanaf 6-10 g pectine per dag een significante
daling van het serum-cholesterolgehalte. Fisher et al. (1965) vonden bij een dosis
van 10 g pectine per dag slechts effect op het serum-cholesterolgehalte bij een
toevoeging van 2 eieren per dag aan de normaal gebruikte voeding. Deze werd niet
gecontroleerd op het gelijk blijven in samenstelling van nutriënten. Kay en
Truswell (1977a) vonden echter bij een cholesterol opname variërend van 200-630 mg
per dag geen verband tussen de cholesterol opname en het effect van 15 g pectine
per dag op de serum-cholesterolconcentraties. Mogelijk wordt het effect van pec
tine dus pas versterkt door een zeer hoge cholesterol opname.
Uit dierexperimenteel onderzoek zijn er aanwijzingen, dat de veresteringsgraad van pectine een rol speelt (Mokady, 1973; Truswell, 1976). Hogere veresteringsgraad zou samengaan met een groter effect.
In de experimenten, waarin de steroïduitscheiding bepaald is, werd steeds
een verhoogde uitscheiding gevonden zowel van neutrale Steroiden als van galzuren.
Guar gum
Guar gum is evenals pectine een gel-vormende stof. Het kan uit bepaalde
bonen (Cyamopsis tetragonoloba) geïsoleerd worden (Jenkins et al., 1975a).
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van de serum-cholesterolconcentraties. In een experiment bij hyperlipidaemische
patiënten (Fredrickson, Type II) met 15 g guar per dag vonden zij geen effect op
het serum-cholesterolgehalte (Jenkins et al., 1976), maar in een later experiment
vonden zij een significante daling (Jenkins et al., 1977).
Bagasse
Bagasse is het residu van suikerriet na extractie van de oplosbare kool
hydraten.
Walters et al. (1975) hebben een 12 weken durende proef uitgevoerd met
9 g bagasse per dag. Deze bagasse leverde H g cellulose en lignine per dag,
verder hoofdzakelijk hemicellulose. Ze vonden geen effect op serum-cholesterol
en triglyceridenconcentraties, en geen effect op de uitscheiding van neutrale
Steroiden. De galzuuruitscheiding was echter toegenomen. In dit geval gaat dus
een stijging van galzuuruitscheiding niet samen met een daling van serum-cholesterolconcentratie.
Vezelrijke g^aanprodukten
De opname van voedingsvezel kan worden verhoogd door toevoeging van tarwe
zemelen, door ontbijtprodukten en biscuits waarin tarwezemelen zijn verwerkt, of
door vervanging van witbrood door volkorenbrood.
Voedingsvezel in graanprodukten bestaat hoofdzakelijk uit hemicellulosen en
cellulose.
In de meeste van deze experimenten werd geen effect op serum-cholesterolen triglyceridengehalte of steroïduitscheiding gevonden (zie ook Truswell en
Kay, 1976).
Eastwood (1969) vond zelfs een verhoging van de serum-cholesterolconcentratie tijdens de voeding met biscuits met een hoog gehalte aan voedingsvezel. Dit
was een experiment met monniken, lacto-ovo vegetariërs. De vastentijd viel samen
met de 2de tot 8ste week van de 12 weken durende proefperiode en veroorzaakte een
kleine verandering in de voeding. Deze was echter gelijk voor de vezelarme en
vezelrijke proefvoeding. De monniken verloren op de vezelarme voeding gemiddeld
1800 g gewicht. Dit zal aan het onverwachte resultaat hebben bijgedragen. In dit
experiment werd bij de monniken jonger dan 40 jaar een daling van het triglyce
ridengehalte gevonden op de voeding met vezelrijke biscuits.
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6 weken 10 of 20 g zemelen aan hun voeding toevoegden, een daling van het
serum-cholesterolgehalte. De proefpersonen was gevraagd hun voeding niet te wij
zigen. Er is in deze studie echter geen controle op de nutriënten opname genoemd.
Heaton en Pomare (1974) vonden bij een gemiddelde toevoeging van 38 g zeme
len aan de voeding een daling van triglyceridengehalte bij 14 proefpersonen,
waarvan 8 personen een galaandoening hadden. Heaton et al. (1976) hebben in een
later experiment met jonge gezonde vrijwilligers echter geen effect op triglyceriden kunnen waarnemen.
Langley en Thye (1977) vonden een stijging van triglyceridengehalte bij
90,9 g zemelen t.o.v. 4-5,4- g zemelen.
Tenslotte moet een experiment van De Groot et al. (1963) worden genoemd.
Onder invloed van 140 g havermout per dag, verwerkt in een brood van 300 g vonden
zij een daling van de serum-cholesterolconcentratie. Over een controle op de
nutriënten opname wordt niets vermeld. Havermout heeft een hoog gehalte aan on
verzadigd vet, dat een cholesterol-verlagende werking heeft. Het verlagende
effect van havermout bleek bij dierexperimenteel onderzoek echter groter dan
het effect van het onverzadigd vet alleen.
Peulvruchten
Peulvruchten zijn rijk aan voedingsvezel: 5-7 g per 100 g eetbaar produkt
(Southgate et al., 1976a).
Grande et al. (1965) voerden een experiment uit, waarin zij het effect ver
geleken van 16 energie % geleverd door sucrose of peulvruchten, gedurende 3 we
ken. De proefpersonen waren van middelbare leeftijd. Het serum-cholesterolgehalte
daalde op de voeding met peulvruchten.
Later herhaalden zij (Grande et al., 1974) dit experiment met jonge vrij
willigers gedurende 2 weken. Het serum-cholesterolgehalte veranderde niet, even
min als het triglyceridengehalte.
Luyken et al. (1962) vonden bij een voeding met bruine bonen (100 g drooggewicht per dag) een daling van de serum-cholesterolconcentratie bij proefper
sonen van 20-50 jaar. De proefvoeding werd 3 maanden achtereen geconsumeerd.
Mathur et al. (1968) hebben vrijwilligers met een gemiddelde leeftijd van
33,5 jaar 45 weken en niet vermelde hoeveelheid kikkererwten (Cicer arietum)
gegeven. De voeding bevatte ongeveer 50 energie % vet. Zij vonden gedurende
20 weken een voortdurende daling van het serum-cholesterolgehalte en een stijging
van de galzuuruitscheiding. Na deze 20 weken bleven de cholesterolconcentratie
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Peulvruchten lijken dus een verlagende werking op het serum-cholesterolge
halte te hebben. Luyken et al. (1962) vermelden echter wel, dat sommige proef
personen hun normale voeding verminderden, om dagelijks de peulvruchten te kunnen
eten. Dit zou een verschuiving van nutriënten opname tot gevolg kunnen hebben.
Fruit en groenten
Fruit en groenten bevatten pectine.
Grande et al. (1974) hebben het effect vergeleken van sucrose, tarwemeel (0,1 g
ruwvezel per 100 kcal), fruit (0,2 g ruwvezel per 100 kcal) en groenten (0,6 g
ruwvezel per 100 kcal), elk in een hoeveelheid die 500 kcal per dag leverde.
Elke voeding werd gedurende 2 weken geconsumeerd. Alleen bij de voeding met
groenten daalde het serum-cholesterolgehalte. Het triglyceridengehalte was op
alle voedingen gelijk.
Uit deze reeks experimenten komen de volgende punten naar voren.
1.

De vergelijking van experimenten is moeilijk. Het soort voedingsvezel is
vaak onnauwkeurig omschreven. Het aandeel van de verschillende voedingsve
zel componenten zou vermeld moeten worden. Evenzo de deeltjesgrootte en de
bereidingswijze (Heller en Hackler, 1976).
Wat betreft de vezelrijke voedingsmiddelen is de vraag, of de waargenomen
effecten veroorzaakt worden door de voedingsvezel of door de andere be
standdelen van deze produkten.
Het is van groot belang, dat gecontroleerd wordt, of de opname van macronu
triënten (eiwit, vet en koolhydraten) tijdens de toevoeging van vezelrijke
voedingsmiddelen of geïsoleerde vezelcomponenten gelijk is gebleven. Met
name de invloed van de aard en hoeveelheid vet op de serum-cholesterolconcentratie is goed bekend. Vooral bij een voeding met vezelrijke voedings
middelen is een verschuiving in de opname van de verschillende nutriënten
zeer waarschijnlijk. Zo hebben Kahaner et al. (1976) verschuivingen vast
gesteld, die optraden bij toevoeging van zemelen aan de voeding. Ons inziens
is bij de meeste studies aan dit punt te weinig aandacht besteed.
Bovendien is vaak met kleine groepjes proefpersonen gewerkt van verschil
lende leeftijd, bij verschillende proefduur.
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Het triglyceridengehalte wordt niet beïnvloed door pectine.
Van de andere vezelcomponenten is het niet mogelijk een eenduidige uit
spraak te doen. Er zijn te weinig experimenten met te weinig proefpersonen
uitgevoerd.
Van vezelrijke graanprodukten mogen we geen verlagende werking op de serumlipidengehalten verwachten. In de steroïduitscheiding wordt meestal ook geen
verandering waargenomen.
Er zijn aanwijzingen, dat peulvruchten en groenten verlagend effect op het
serum-cholesterolgehalte hebben. Dit effect zou misschien deels te verkla
ren zijn door de pectine, aanwezig in deze produkten.
Een berekening van de hoeveelheid pectine, die in de verschillende experi
menten met peulvruchten en groenten is opgenomen, is echter onmogelijk te
geven.
De waarden voor de pectinegehalten, verkregen met verschillende bepalings
methoden lopen zeer uiteen (o.a. Krause en Bock, 1973).
Bovendien zijn voor zover ons bekend de gegevens nog zeer onvolledig.
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Volgens verschillende onderzoekers (Burkitt et al., 1972, 1974-; Burkitt,
1976, 1977; Burkitt en Trowell, 1975; Painter en Burkitt, 1971; Trowell, 1976a;
Walker, 1976a), zou er verband bestaan tussen een tekort aan voedingsvezel in de
voeding van de ontwikkelde landen en de stijgende incidentie van "welvaartsziekten" als diverticulose, appendicitis, constipatie en kanker van colon en
rectum.
Deze ziekten zouden zeldzaam zijn in ontwikkelingslanden (b.v. Afrika), waar
de voeding rijk is aan voedingsvezel. Zo een voeding zou de ontlasting zachter en
1)
volumineuzer maken, en de darmpassagetijd
verkorten. Deze fysiologische veran
deringen zouden de factoren wegnemen, die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan
van bovengenoemde ziekten (b.v. intra-colondruk: contact van carcinogeen met
darmwand).
In hoofdstuk IV.1. zijn de belangrijkste epidemiologische gegevens samenge
vat. Hoofdstuk IV.2. bespreekt experimentele studies.
IV.1. Epidemiologische gegevens
Burkitt en Painter (1975) beschrijven transversale studies bij verschil
lende bevolkingsgroepen zowel blanken als Afrikanen, waarbij de darmpassagetijd
is gemeten volgens Hinton et al. (1969). Ze onderscheiden 3 voedingspatronen,
ni.: 1. met een laag voedingsvezelgehalte, 2. met een matig en 3. met een zeer
hoog voedingsvezelgehalte.
Bij 12 verschillende groepen waarvan 5 met een lage (groep 1), 5 met een
matige (groep 2) en 2 met een zeer hoge voedingsvezelopname (groep 3), bleek dat

De darmpassagetijd (transit time), de tijd die het voedsel nodig heeft om
het gehele maagdarmkanaal te passeren wordt bepaald m.b.v. een kleurstof
(b.v. karmijnrood) of plastic korrels, "markers").
Sommige auteurs noemen het eerste verschijnen van de indicator in de ont
lasting bepalend, andere het tijdstip waarop 80% van de indicator
(Hinton, 1969) verschenen is. Cummings (1976a) berekent de tijd die een
plastic korrel gemiddeld nodig heeft om het maagdarmkanaal te passeren.
Bij het vergelijken van literatuur-gegevens moeten we met deze verschillen
de berekeningswijzen rekening houden.
In bijlage 6.1. worden verschillende methoden voor het meten van darmpassa
getijd besproken.
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groepen 1, 2 en 3 varieerde het faecesgewicht resp. van 39 tot 261 g/dag;
van 48 tot 488 g/dag en van 150 tot 980 g/dag. Darmpassagetijd varieerde resp.
van 17-157 uur; van 18 tot 118 uur en van 19 tot 68 uur; m.a.w. bij hogere voe
dingsvezelopname worden hogere faecesgewichten en kortere darmpassagetijden ge
vonden; overigens bemoeilijkt de grote spreiding in faecesgewicht en darmpassa
getijd het trekken van conclusies. Volgens Burkitt et al. (1974) is de darmpassa
getijd korter naarmate het faecesgewicht hoger is. Evenals Burkitt, hebben ook
andere auteurs een logaritmisch verband gevonden tussen darmpassagetijd en
faecesgewicht (zie bijlage 6.3.). Vaak blijkt de consistentie van de faeces ook
verband te houden met darmpassagetijd en faecesgewicht. Volumineuze ontlasting,
waarvan de passagetijd relatief kort is, is dikwijls zacht of niet gevormd
(Walker 1970, 1975; Burkitt et al., 1972; Burkitt et al., 1974; Burkitt en
Painter, 1975).
Tytgat en Dekker (1975) rapporteren dat tijdens een westerse voeding gemid
deld 75-150 g faeces per dag wordt geproduceerd, hetgeen kan worden verhoogd tot
300-450 g per dag door een vezelrijke voeding. Burkitt et al. (1972) vermelden
dat ongeveer 100 g faeces per dag wordt geproduceerd bij een westerse voeding
en 200-400 g per dag bij Afrikanen met een traditionele leefwijze. Bij deze
laatsten is de ontlastingsfrequentie vaak ook hoger.
Manousos et al. (1977) vonden bij Grieken op het platteland kortere darm
passagetijden dan bij stedelingen (resp. 38 en 57 uur). Faecesgewicht was in de
eerstgenoemde groep significant hoger (161 resp. 117 g/dag). Deze bevindingen
werden aan voedingsverschillen toegeschreven (op het platteland werd type 3
voeding geconsumeerd, in de stad type 1 volgens bovengenoemde indeling van
Burkitt en Painter.
Glober (1974, 1977) toonde aan dat Japanners op Hawaii en in Japan kortere
darmpassagetijden hadden dan blanken op Hawaii (resp. 31 en 54 uur). Faecesge
wicht was significant hoger bij de Japanners in Japan dan bij de Japanners en
blanken op Hawaii (resp. 195 en 120 g/dag). De voeding werd niet nagegaan. Er
was wel een negatief verband tussen darmpassagetijd en faecesgewicht bij de
Japanners in Japan en de blanken op Hawaii, echter niet bij de Japanners op
Hawaii.
In opdracht van IARC (1977) werd bij 2 Scandinavische populaties (30 mannen
van 55-64 jaar) met verschillende darmkanker-incidenties (het voor leeftijd ge
standaardiseerde incidentiecijfer was voor Kopenhagen (stad) bij mannen 4 x zo
hoog als in Kuopio (platteland), bij vrouwen 2,8 x zo hoog) voedingsvezelopname,
darmpassagetijd en faecesgewicht onderzocht. In Finland werd een significant
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maar de verwachte kortere passagetijd werd niet gevonden. Er waren verschillen in
faecesgewicht, maar het faecesgewicht in de Finland-populatie steeg niet in ver
houding tot voedingsvezelopname. Er waren grote seizoensverschillen in faecesge
wicht (in voor- en najaar in Denemarken resp. 157 en 146 g/dag en in Finland
175 en 211 g/dag), die mogelijk te verklaren zijn door seizoensverschillen in
voedingsvezelopname. Er was geen verschil in ontlastingsfrequentie tussen beide
groepen.
Over het algemeen kunnen we concluderen dat bij mensen die een vezelrijke
voeding gebruiken (in ontwikkelingslanden, op platteland) volumineuzere ont
lasting en kortere darmpassagetijd worden gevonden dan bij mensen met vezelarme
voeding (in westerse landen). Bij alle onderzochte groepen blijkt een grote
inter-individuele spreiding te bestaan.
Toch zijn de laatste jaren bezwaren geuit tegen de "vezelhypothese".
Onder andere Eastwood et al. (1974), Mendeloff (1975, 1976), Reilly (1975),
McDonald (1976), McConnell (1975, 1976) menen dat het voorkomen van een lage op
name van voedingsvezel samen met bovengenoemde ziekten niet inhoudt, dat tekort
aan voedingsvezel ook de oorzakelijke factor is. Hun, ons inziens gerechtvaardigde
kritiek, komt er op neer dat:
1.

Epidemiologische gegevens afkomstig van transversaal onderzoek (vnl. Afrika,
India, Pakistan) schaars zijn.

2.

Zowel voedingspatroon (aard en hoeveelheid voedingsvezel, maar ook vet,
eiwit enz.) als leefpatroon (b.v. activiteit) van de onderzochte groepen
verschilt.

3.

De bewezen voordelen van voedingsvezel (vnl. zemelen) bij de mens op het
therapeutische vlak liggen (b.v. bij constipatie en diverticulose, zie o.a.
Findlay et al., 1974; Harvey et al., 1973; Kirwan et al., 1974), maar dat
de profylactische waarde onbewezen is.

4.

Gegevens over werkelijke voedingsvezelopname van verschillende bevolkings
groepen nauwelijks bekend zijn (problemen m.b.t. voedselconsumptie-onderzoek).

5.

Interventie-onderzoek noodzakelijk is om tekort aan voedingsvezel als
factor in de etiologie van deze "welvaartsziekten" aan te wijzen.
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Inleiding
Bij het beschouwen van mogelijke invloed van vezelrijke voeding op darmpassagetijd en faecesproduktie is inzicht in bouw en fysiologie van het maagdarmka
naal noodzakelijk. Enkele aspecten worden hieronder besproken. Verder wordt ver
wezen naar Davenport (1971). Voor literatuurstudie over darmpassagetijd, zie
Goldbohm et al. (1976).
Bij de passage van het voedsel door het maagdarmkanaal passeert de chymus
achtereenvolgens de maag, dunne darm (duodenum, jejunum, ileum) en dikke darm
(colon en rectum). Het voedsel wordt in meerdere of mindere mate gekauwd en met
speeksel vermengd. Tegelijk komt via reflexen de maagsapsecretie op gang.
De chymus komt via de slokdarm (lengte ca. 25 cm) in de maag (vast voedsel na
ca. 7 sec., vloeistof na ca. 1 sec.). De contractieprocessen van de maag zijn
gericht op rigoreuze menging van de maaginhoud met maagsap, en langzame ontlediging van de maag. De regulering van de maagmotiliteit staat evenals die van de
dunne darm onder neurale en hormonale controle.
De verblijftijd van het voedsel in de maag is gemiddeld

5 uur (Davenport,

1971); dit is afhankelijk van de samenstelling van de voeding (zie ook McCance
et al., 1953). Vloeistof passeert de maag snel, ook als de maag al gedeeltelijk
gevuld is. Het langst blijven vetrijke spijzen in de maag. De ontledigingssnelheid van de maag wordt bepaald door het volume en de osmolariteit van de maag
inhoud, en het neutraliserend vermogen van het duodenum.
De menging en langzame voortstuwing in de dunne darm (totale lengte 2-3 m)
zorgen ervoor dat vertering en resorptie optimaal kunnen plaatsvinden. De gastroileale reflex (o.a. na een maaltijd) zorgt voor een verhoogde motiliteit van het
ileum en beïnvloedt de dunne darm lediging.
De passage in het jejunum is mogelijk sneller, als gevolg van een meer
vloeibare darminhoud (door meer speeksel, maagsap, pancreassap e.d.) dan in het
ileum, waar de voortstuwing waarschijnlijk wordt afgeremd. Voor passagetijd van
de dunne darm zijn waarden van 1 tot 7 uur gerapporteerd (McCance et al. (1953),
Kim (1968)).
Het colon (lengte ca. lm) ontvangt ca. 500 ml chymus per dag. De motoriek
van het colon is karakteristiek voor de functies: de trage bewegingen zijn ge
richt op de resorptie van water en electrolyten. Door deze wateronttrekking wordt
de chymus ingedikt en ontstaan de faeces. De chymus doet vele malen langer over
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De passagetijd door het colon varieert zeer sterk; o.a. afhankelijk van de
voeding zijn passagetijden gevonden tussen 1 en 7 dagen (McCance et al., 1953;
Harvey et al., 1973; Kirwan en Smith, 1974). Mogelijk beïnvloedt het volume van
de coloninhoud zelf de passage door het colon. De inhoud van de colon wordt
3-4 maal per 24 uur door krachtige peristaltische contracties voortbewogen, dik
wijls in aansluiting op een maaltijd (gastro-colische reflex).
Tenslotte ontstaat er een aandrang tot defaeceren (gegevens ontleend aan
Davenport, 1971).
Factoren die_de_darmgassagetijd_beïnvloeden
Factoren die van invloed zijn op de darmpassagetijd zijn te onderscheiden
in primaire en secundaire factoren. Primaire factoren zijn: 1. consistentie van
de maaltijd; 2. volume van de maaltijd; 3. pH van de maaltijd, van duodenuminhoud
en in colon; 4. osmotische waarde van dunne darm en coloninhoud; en 5. mogelijk
lichaamsgewicht en chemische middelen (o.a. medicijnen, natuurlijke (bepaalde
vruchten, kruiden) en synthetische laxantia).
Secundaire factoren beïnvloeden de darmpassagetijd via de primaire factoren.
Secundaire factoren zijn: 1. voedingsvezel; 2. vet in de maag; 3. darmflora
(fermentatie); 4. lichamelijke activiteit; 5. psychische factoren; 6. slaap;
7. maaltijdfrequentie en 8. hormonen (Cummings et al., 1976a; zie ook Goldbohm
et al., 1976).
Kwantificering van elk van deze factoren is ondoenlijk. Ook op mogelijke wer
kingsmechanismen wordt hier niet nader ingegaan.
Exgerimentele_gegevens
Tabel IV.1 vat publikaties samen, waarbij de invloed van verschillende
"soorten" voedingsvezel op darmpassagetijd en faecesgewicht bij gezonde vrij
willigers is onderzocht. Tevens is de duur van het experiment, de methode voor
meting van darmpassagetijd en het aantal proefpersonen opgenomen. Opvallend is
dat vooral experimenten met tarwezemelen al dan niet in combinatie met volkoren
brood zijn uitgevoerd. Bij de beoordeling van de verschillen in faecesgewicht
en darmpassagetijd, die o.i.v. verschillende soorten voedingsvezel zijn waarge
nomen , moeten we rekening houden met de grote verschillen in de beginwaarden
(v6ôr de proef). (Bij de meeste experimenten liggen de beginwaarden voor faeces
gewicht tussen 100 en 150 g/dag; voor darmpassagetijd tussen 50 en 65 uur.)
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en faecesgewicht bij gezonde vrijwilligers
aard van
hoeveelheid
voedingsvezel (gram/per
soon/dag)

tarwezemelen

tarwezemelen
+ volkoren
brood

aantal
groefduur
proef
(weken) personen

verschil in verschil in réf. menat gewicht darmgassagefaeces voor tijd voor en
I2"
en na proef na proef
3)
periode
periode
(g/24 uur) (uren)

3

8

67 *

84

3

6

123 *

20

6

6

63 *

39

1

5

73 ±

20-22

2

10

25-52

40

1

3

80

30+120

3

6

149 *

-18 *

6

b

25+100-200

3

5

100 S

-15

7

c-

14+70

3

20

28

-19

8

a

20+70

3-6

20

-18 S

9

a

-24

13

d

-24

15

a

14

c-

volkorenbrood

300

1

6

+

volkorenvlok
ken

300

1
2

6

t *

4

12

fruit+groente

-19

1
2
3

-16

5

-17 *

a

17

X)

+ * 1')

{î

15

38

1

3

90

17

kool

35

1

3

105

17

bagasse

11

12

19

guar gom

35

2

4

85

16

agar agar

16

1

3

110

17

cellulose

16

3

4

69 4

14

1

3

15

12

3

12

15

3

35

2

52 S

a

4

wortelen

pectine

a

30

-13 *

-18

10

1

c-

a

17

36 £

-13

11

a

9

28

+ 3

12

a

4

29

16

- 39 -

1)

verschil statistisch significant
grootte van het effect niet vermeld
+ stijging : + daling

^

referenties:

1.

Eastwood et al. (1973

2.

Fuchs et al. (1976)

3.

Findlay et al. (1974)

4.

Walters et al. (1975)

5.

Wyman et al. (1976)

6.

Cummings et al. (1976c)

7.

Kay en Truswell (1977b)

8.

Pay1er (1973)

9.

Pay1er et al. (1975)

10.

McLean Baird et al. (1977)

11.

Durrington et al. (1976)

12.

Kay en Truswell (1977a)

13.

McCance et al. (1953)

14.

Kelsay et al. (1977)

15.

Thomas et al. (1976)

16.

Drasar en Jenkins (1976)

17. Williams et al. (1936)
3)

Methode meting darmpassagetijd:

a.

methode van Hinton, 80% (Hinton, 1969)

b.

methode van Cummings; continue marker methode (Cummings, 1976)

c.

het eerste verschijnen van de oplosbare indicatoren. Karmijnrood (c-1)
of 'brilliant blue' (c-2) wordt als darmpassagetijd aangemerkt

d.

via röntgenfoto's wordt de BaSO^-pap in het maagdarmkanaal gevolgd. De tijd
die verstrijkt totdat alle BaSO^ het colon verlaten heeft wordt als darm
passagetijd aangemerkt.
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doordat verschillende doses voedingsvezel zijn gebruikt.
IV.2.1. Effect_van_voedingsvezel_op_darmpassagetijd
tarwezemelen en volkorenbrood
Over het algemeen wordt wel een verkorting van de darmpassagetijd gevonden
(15-20 uur; bij 20-30 g zemelen per dag), maar in de meeste gevallen is dit
effect niet statistisch significant ten gevolge van de grote individuele verschil
len (o.a. Eastwood et al., 1973; Findlay et al., 1974). Toevoeging van 100-200 g
volkorenbrood geeft geen duidelijker effecten op darmpassagetijd (zie tabel IV.1.).
In 2 experimenten waarbij 300 g volkorenbrood of -vlokken werden gegeten werd
een daling van darmpassagetijd van 24 uur waargenomen. Ook deze effecten waren
niet statistisch significant (McCance et al., 1953; Thomas et al., 1976). Volgens
Wyman et al.(1976) hebben gekookte zemelen minder effect op darmpassagetijd dan
rauwe zemelen. Verkorting van darmpassagetijd o.i.v. zemelen en volkorenbrood is
het duidelijkst bij mensen met een lange aanvangspassagetijd (Kay en Truswell,
1977b). Payler (1973, 1975) vond zelfs een verlenging van darmpassagetijd o.i.v.
zemelen en volkorenbrood bij personen met een beginwaarde van ca. 24 uur (z.g.
normaliserend effect).
Cummings (1976a) heeft het verloop van darmpassagetijd gedurende een aantal
weken gemeten. Het bleek dat alleen bij een voeding rijk aan voedingsvezel(vnl.
afkomstig van graanprodukten) de darmpassagetijd redelijk constant bleef (zie
fig. IV.2.).
fruit en groente
Kelsay et al. (1977) rapporteerden een significante verlaging van darmpassagetijd o.i.v. groente en fruit. De grootte van het effect en bijzonderheden
over de proefvoeding zijn ons echter niet bekend.
bagasse
McLean Baird et al. (1977) vonden een daling van passagetijd o.i.v. 11 g
bagasse per dag, gemeten volgens methode c-1 (zie tabel IV.l.). Volgens methode
a werd geen significant effect gevonden.

- 1+1 cellulose
In een experiment met 4- personen die 16 g cellulose per dag kregen daalde
de darmpassagetijd bij 2 personen 40 uur; bij 2 anderen werd geen verschil ge
vonden (Eastwood et al., 1973).
pectine
Er zijn hiermee geen significante effecten op darmpassagetijd gevonden
(Durrington et al., 1976; Kay en Truswell, 1977a).

Fig. IV.2. Verloop van de gemiddelde passagetijd (MTT-C) in dagen bij 5 perso
nen bij voeding met laag voedingsvezelgehalte (3 weken) en hoog
voedingsvezelgehalte (HFD) (3 weken) (ontleend aan
1976a).

Cummings et al.,
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In tabel IV.1. zijn alleen verschillen in nat gewicht van faeces o.i.v.
voedingsvezel opgenomen. Over het algemeen kan worden gesteld dat verschillen in
droog gewicht parallel lopen met de verschillen in nat gewicht, d.w.z. er zijn ge
middeld genomen slechts geringe veranderingen in het waterpercentage.
tarwezemelen en volkorenbrood
Bij alle gerapporteerde studies stijgt zowel nat als droog gewicht van de
faeces o.i.v. zemelen en/of volkorenbrood. In de meeste gevallen is het gevonden
effect ook statistisch significant. De meest duidelijke verandering in faecesge
wicht werd gevonden door Cummings et al. (1976c) in een experiment met 30 g zeme
len en 120 g volkorenbrood per dag, nl. een gemiddelde stijging in nat gewicht
van 149 g/dag. Deze stijging bedroeg 5,3 g per gram voedingsvezel (range 3,9-6,lg).
De minst duidelijke effecten worden vermeld door Wyman et al. (1976), nl.
een gemiddeld verschil in nat gewicht van 25-52 g/dag o.i.v. 20-22 g zemelen, en
door Payler (1973, 1975), die slechts 28 g verhoging van faecesgewicht vond o.i.v.
14 g zemelen en 70 g volkorenbrood per dag.
Hoppert en Clark (1945) vermelden bij dezelfde hoeveelheid zemelen in de
voeding aanzienlijk hogere faecesgewichten (600-700 g/dag nat gewicht) dan de
overige auteurs. Een verdubbeling van de hoeveelheid zemelen van 75 naar 150 g/dag
bleek geen extra effect meer te hebben op faecesgewicht en droge-stofgehalte van
de faeces.
Findlay et al. (1974), Walters et al. (1975) en McLean Baird et al. (1977),
Fuchs et al. (1976) en Wyman et al. (1976), rapporteerden allen dat het water
percentage nagenoeg onveranderd bleef. Het waterpercentage bedraagt gemiddeld
ca. 75% (er zijn echter grote inter-individuele variaties). Wel wordt altijd een
significante toename van de absolute hoeveelheid water in de faeces gevonden
(verdubbeling of meer) (Walters et al., 1974; Cummings et al., 1976c).
Thomas et al. (1976) vonden echter een sterke verhoging van het waterper
centage (van 65 naar 77%) in proeven met volkorenbrood en rauwe volkorenvlokken.
Deze auteurs concludeerden dat faecesgewicht niet lineair toeneemt met het voe
dingsvezelgehalte.
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Volgens Kelsay et al. (1977) wordt het faecesgewicht (nat en droog) signifi
cant verhoogd o.i.v. een voeding met groente en fruit. Er zijn ons echter geen
gegevens bekend over de grootte van het effect en de samenstelling van de proefvoeding. Hoppert en Clark (1945) vergeleken het effect van 500 g groente en 900 g
fruit met het effect van zemelen (75 tot 150 g/dag). Na 3 weken was het gemiddelde
(nat) faecesgewicht resp. 490, 500 en 650 g/dag, m.a.w. groenten en fruit hebben
minder effect op faecesgewicht dan zemelen. Volgens Williams en Olmsted (1936)
daarentegen veroorzaakten kleine hoeveelheden groenten al een redelijke stijging
in faecesgewicht: 38 en 35 g wortelen of kool per dag resulteerde in een verho
ging van nat faecesgewicht van resp. 90 en 105 g/dag.
bagasse, guar gom en agar agar
McLean Baird et al. (1977) vonden een significante stijging (50%) in zowel
nat als droog gewicht van de faeces na 3 maanden bagasse in de voeding. Volgens
Williams en Olmsted (1936) had 16 g agar per dag gedurende een week een verho
ging van nat faecesgewicht van 110 g/dag tot gevolg; Drasar en Jenkins (1976)
vonden 85 g verhoging van nat faecesgewicht bij 35 g guar gom in de voeding ge
durende 2 weken.
cellulose
Bij een voeding met 16 g cellulose per dag vonden Eastwood et al. (1973)
een significante stijging van nat faecesgewicht van 70 g/dag, evenveel als met
30 g zemelen in hetzelfde experiment. Droog gewicht steeg met 28 g/dag. In tegen
stelling hiermee zijn de gegevens van Williams en Olmsted (1936) die met 14 g
cellulose per dag na een week slechts een stijging in nat faecesgewicht van
15 g/dag vonden.
pectine
Durrington et al.(1976) vermelden een significante stijging van faeces nat
gewicht van 36 g/dag o.i.v. 12 g pectine per dag. Bij 15 en 35 g pectine per dag
vonden Kay en Truswell (1977a) en Drasar et al. (1976) wel een stijging in
faecesgewicht (resp. 28 en 29 g/dag),echter niet statistisch significant. In het
experiment van Kay et al. nam het faeces droog gewicht toe met 10 g/dag, het
waterpercentage daalde hier van 72 naar 68%.
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De ontlastingsfrequentie wordt uitgedrukt als het aantal ontlastingen per dag.
tarwezemelen en volkorenbrood
Zowel Wyman et al. (1976) als Pay1er et al. (1975) vonden geen significante
veranderingen in ontlastingsfrequentie in proeven met zemelen (tot 22 g/dag) al
dan niet in combinatie met volkorenbrood. Daarentegen steeg de ontlastingsfre
quentie van gemiddeld 0,95 naar 1,7 in een experiment van Kay en Truswell (1977b)
met 25-35 g zemelen en 100-200 g volkorenbrood per dag.
fruit en groente
Kelsay et al. (1977) vermelden een significante toename van ontlastingsfrequentie.
Walker (1975) vond geen verandering in ontlastingsfrequentie bij kinderen wanneer
aan hun voeding (met hoog voedingsvezelgehalte) extra mais- of tarwezemelen, vol
korenbrood of sinaasappelen werden toegevoegd.
bagasse
McLean Baird et al. (1977) vonden een stijging van 0,98 naar 1,35.
pectine
Kay en Truswell (1977a) vonden met pectine een geringe, doch significante
stijging van ontlastingsfrequentie van gemiddeld 1,3 naar 1,5. Bij overige expe
rimenten met pectine wordt geen melding gemaakt van de ontlastingsfrequentie.
IV.2.4. Effect_van_voedingsvezel og consistentie_van_de_ontlasting
Er zijn weinig kwantitatieve gegevens bekend. Eastwood et al. (1973),
Fuchs et al. (1976) en Pay1er et al. (1975) vermelden allen dat de faeces zachter
van consistentie worden o.i.v. zemelen in de voeding. Ook bij experimenten met
cellulose (Eastwood et al., 1973) en bagasse (McLean Baird et al. (1977) is
dit waargenomen.

- 45 Discussie
1.

Vergelijking van de bij verschillende experimenten gevonden darmpassagetijden is moeilijk, omdat steeds verschillende methoden voor het meten van
darmpassagetijd zijn toegepast (zie bijlage 6.1.). Door Cummings (1976a)
wordt er bovendien op gewezen dat de darmpassagetijd van een persoon niet
altijd constant blijft; bij vezelrijke voeding is de darmpassagetijd con
stanter dan bij vezelarme voeding.

2.

Bij experimenten met pectine zijn geen significante veranderingen in darm
passagetijd waargenomen. Kelsay et al. (1977) rapporteren een significante
verkorting van darmpassagetijd o.i.v. een voeding rijk aan groenten en fruit.
De grootte van het effect werd echter niet vermeld.

3.

Zemelen en volkorenbrood hebben in de meeste studies een verkorting van de
darmpassagetijd tot gevolg van 10 à 20 uur. Meestal is dit effect niet
statistisch significant tengevolge van de grote inter-individuele spreiding.
Bovendien zijn deze studies uitgevoerd met kleine groepen proefpersonen
(3 tot maximaal 20, zie tabel IV.1.). De grote spreiding in effect van
zemelen en/of volkorenbrood op darmpassagetijd kan o.a. verklaard worden
door de verschillen in beginwaarden (gemiddeld 50-65 uur): bij personen met
langere passagetijden kan eerder een effect worden verwacht dan bij personen
met een relatief korte passagetijd. Er is zelfs sprake van een normaliserend
effect van zemelen, d.w.z. bij personen met een darmpassagetijd van 24 uur
wordt de passagetijd verlengd o.i.v. zemelen (Payler, 1973, 1975).

4.

Over het algemeen zijn de effecten op faecesgewicht van pectine of voedingen
rijk aan groenten en fruit minder groot dan bij zemelen en/of volkorenbrood.
Ook hier wordt steeds een grote inter-individuele spreiding waargenomen. De
gevonden verschillen in nat faecesgewicht o.i.v. zemelen en/of volkoren
brood variëren van ca. 50 tot 150 g/dag (zie tabel IV.1.).

De veranderingen

in nat gewicht van de faeces zijn grotendeels het gevolg van de toegenomen
hoeveelheid water die per dag met de faeces wordt uitgescheiden. Het percen
tage water in de faeces verandert daarbij niet of nauwelijks, d.w.z. het
droog gewicht van de faeces neemt naar verhouding evenveel toe als het nat
gewicht.
5.

Ontlastingsfrequentie is in de meeste gevallen niet significant veranderd
o.i.v. voedingsvezelgehalte in de voeding. Bij zowel experimenten met
"graanvezel" (zemelen, volkorenbrood) als bij experimenten met "groenteve
zel" (groenten, fruit, pectine) is soms wel, soms niet een effect op ont
lastingsfrequentie gevonden.
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V.l. Inleiding
V.l.l. Cholesterolmetabolisme
Inleiding
De hoeveelheid cholesterol in het lichaam wordt bepaald door het evenwicht
tussen absorptie en biosynthese van cholesterol enerzijds en afbraak en excretie
anderzijds.
Het cholesterol dat in de darm wordt geabsorbeerd, is afkomstig van gal,
voedsel en biosynthese in de darm.
Cholesterol wordt uitgescheiden als zodanig of in de vorm van afbraakprodukten, nl.

1. andere neutrale Steroiden
2. galzuren.

Behalve als precursor voor galzuren is cholesterol belangrijk als precursor
voor Steroidhormonen en als component van celmembranen (Goodman, 1965).
In het nu volgende zullen enkele aspecten van het cholesterolmetabolisme
worden toegelicht, voor zover van belang bij het opstellen van hypothesen t.a.v.
de invloed van voedingsvezel op bloed-lipidenconcentratie en faecale Steroiden.

Biosynthese
Biosynthese van cholesterol vindt in alle weefsels plaats; voornamelijk
echter in lever en dunne darm (Myant, 1975b).
Primaire bouwsteen voor de biosynthese is acetylCoA, dat met name geleverd
wordt door de afbraak van vetten en koolhydraten. Uit acetylCoA wordt isopreen
(2-methyl-butaan) gevormd, dat niet alleen als bouwsteen voor cholesterol dient,
maar ook voor andere Steroiden (Oser, 1965, biz. 804-805). De hoeveelheid nieuw
gesynthetiseerd plasmacholesterol, die per dag in het bloed verschijnt, wordt
geschat op 250-450 mg (Taylor et al., 1966).
Regulatie van de biosynthese in de lever vindt plaats d.m.v. een dubbel
feed-back-mechanisme, dat er schematisch als volgt uitziet (Oser, 1965, blz. 492):
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> cholesterol
a

> galzuren
b

a= hydroxyroethylj|lutarylCoA reductase
b= 7-a-hydroxylase
Een verhoogd aanbod van exogeen cholesterol remt de synthese van cholesterol bij a.
Een verhoogde concentratie galzuren in het portale bloed, dat naar de lever wordt
gevoerd, remt de synthese van galzuren bij b; als gevolg hiervan accumuleert
cholesterol, wat weer tot remming bij a leidt.
Afvoer van endogeen cholesterol
Cholesterol kan als zodanig met de gal worden uitgescheiden of afgebroken
worden in de lever en vervolgens met de gal uitgescheiden.
De omzetting in galzuren, die in de lever plaatsvindt, is de voornaamste
afbraakroute voor cholesterol. De galzuren, die in de lever worden gevormd, zijn
de primaire galzuren cholzuur en chenodeoxycholzuur. Op het galzuurmetabolisme
wordt in een aparte paragraaf ingegaan (zie V.l.2.).
Van de hoeveelheid cholesterol die als zodanig met de gal wordt uitgeschei
den, wordt een deel gereabsorbeerd, een deel onveranderd met de faeces uitge
scheiden en een deel door darmbacteriën omgezet in andere neutrale Steroiden zo
als coprostanol en coprostanon, die ook met de faeces worden uitgescheiden.
De totale hoeveelheid neutrale Steroiden die gemiddeld per dag wordt uitge
scheiden is bij de mens +_ 200-700 mg (Kay en Truswell, 1977a; Crowther et al.,
1973, 1976; Jenkins et al., 1975b).
Absorptie en transport
In darmlumen en mucosa wordt het exogene cholesterol vermengd met het
endogene. Cholesterolesters worden in de darm gehydrolyseerd o.i.v. het cholesterol-esterase, afkomstig van de pancreas.
In het proximale deel van de dunne darm vindt absorptie plaats van choles
terol; in totaal 1,3-3,1 g/dag bij een vetconsumptie van 42 g/dag (Goodman, 1965).
Behalve pancreassap zijn galzuren onontbeerlijk voor de absorptie van
cholesterol. In de darm worden micellen gevormd, die (vrij)cholesterol, galzuren
en fosfolipiden bevatten. Het mechanisme, waardóór de lipolytische produkten van
de micellaire fase in de mucosacel komen, is onbekend (Nair en Kritchevsky,
1973, blz. 137).
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galafscheiding stimuleren en vetzuren leveren voor de micellen, waarin het cho
lesterol wordt opgenomen; de vetzuren dienen ook voor verestering van cholesterol
in de mucosa.
Hoewel de meningen verdeeld zijn, kunnen we over het geheel genomen zeggen,
dat er tussen verzadigde en meervoudig onverzadigde vetzuren geen verschil in
effect wordt gevonden op de hoeveelheid cholesterol, die wordt geabsorbeerd.
Tijdens de absorptie treedt vrij cholesterol de mucosacel binnen, waar het
veresterd wordt en tezamen met fosfolipiden, triglyceriden en eiwit naar de lymfe
i)
wordt getransporteerd in de vorm van chylomicronen en VLDL . Het transport van
cholesterol van mucosa naar lymfe zou in aanwezigheid van verzadigd vet anders
verlopen dan in aanwezigheid van meervoudig onverzadigd vet (Mclntyre, 1976).
De cholesterolesters worden opgenomen door de lever; transport van choles
terol in het bloed vindt plaats in lipoproteïnen. Voor een overzicht van het
lipoproteïnenmetabolisme zij verwezen naar Eisenberg en Levi, 1975.
V.l.2.

en Krichevsky, 1973)

Functie van galzuren
Galzuren oefenen tenminste drie belangrijke functies uit:
a.

transport van vetten in micellaire vorm

b.

regulering van de cholesterolbiosynthese

c.

regulering van electrolyt- en watertransport (in dikke en waarschijnlijk
ook dunne darm).

Biosynthese
De galzuren worden verdeeld in primaire en secundaire galzuren; de primaire
galzuren worden in de lever gevormd uit cholesterol, de secundaire galzuren wor
den gevormd uit primaire door de werking van darmbacteriën.
De belangrijkste primaire galzuren zijn: cholzuur en chenodeoxycholzuur;
de belangrijkste secundaire: deoxycholzuur en lithocholzuur (zie fig. V.l.).

very low density lipoproteins

- 49 Fig. V.l. De belangrijkste galzuren:

HO

Ort
C

cholzuur

: 3a, 7a, 12a trihydroxycholaanzuur

chenod.eoxycholzuur: 3a, 7a

dihydroxycholaanzuur

d.eoxycholzuur

: 3a, 12a

dihydroxycholaanzuur

litho_cholzuur

: 3a

monohydroxycholaanzuur

primaire galzuren
secundaire galzuren

De veranderingen die het cholesterol ondergaat tijdens de omzetting in gal
zuren worden weergegeven in fig. V.2.
Fig. V.2. De omzetting van cholesterol in galzuren.

a.
b.

omzetting van de 33-hydroxylgroep in een 3a-hydroxylgroep
5
reductie van de A -dubbele band

c.

invoering van hydroxylgroepen in de steroïdkern

d.

invoering van een carboxylgroep aan C-24-.
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op 0,2-0,6 g. De excretie bedraagt eveneens 0,2-0,6 g galzuren per dag; de totale
galzuurpool wordt geschat op 2-4- g (Nair en Krichevsky, 1973, blz. 143).
Regulatie van de galzuursynthese vindt plaats d.m.v. een feed-back-mechanisme;
zie V.1.1.
Absorptie
In het ileum vindt, waarschijnlijk actief, transport plaats van galzuren door
de darmwand (naar de lymfe) en in de lever vindt, waarschijnlijk actief, trans
port plaats van galzuren (van de lever naar de gal). Een sluitend bewijs voor de
hypothese dat het transport actief is, is echter nog niet geleverd (Nair en
Krichevsky, 1973, blz. 34).
Het actieve transport zou voor het efficiënte verloop van de enterohepatische
circulatie zorgen, waardoor er een grote pool van circulerende galzuren is, on
danks een relatief kleine synthesesnelheid.
Passief transport van galzuren komt voor in verschillende delen van het
maagdarmkanaal.
Galzuren komen in de gal voor als conjugaten met glycine of taurine. Eventu
eel voorkomende vrije galzuren worden uit het jejunum snel geabsorbeerd, terwijl
geconjugeerde galzuren in jejunum en proximale ileum relatief langzaam worden
geabsorbeerd. Conjugatie voorkomt dus te vroege absorptie van galzuren in het
jejunum, zodat de galzuurconcentratie tijdens de vertering gehandhaafd wordt.
Reabsorptie van galzuren vindt plaats in het distale deel van het ileum;
hierbij wordt 85-90% van de galzuren geabsorbeerd (ref. in Shlygin, 1977). De
overige galzuren worden in het colon door darmbacteriën gedeconjugeerd, zodat
voornamelijk ongeconjugeerde galzuren met de faeces worden uitgescheiden.
Voor een klein deel vindt ook in het colon absorptie van galzuren plaats;
de absorptiecapaciteit is veel kleiner dan die van het ileum, maar zou voldoende
kunnen zijn om de biosynthese van galzuren in de lever in belangrijke mate te
beïnvloeden (Nair en Kritchevsky, 1973, blz. 144).
Invloed van bacteriën
De bacteriën in de dikke darm bewerken deconjugatie van de galzuren en
vormen secundaire galzuren uit primaire (7a-dehydroxylatie) (Midtveldt, 1974).
Van de secundaire galzuren wordt deoxycholzuur gedeeltelijk geabsorbeerd
en lithocholzuur in geringe hoeveelheden (Nair en Kritchevsky, 1973, blz. 63);
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de geabsorbeerde galzuren worden naar de lever gevoerd en weer met de gal uit
gescheiden. De verhouding van de galzuren in gal is bij de mens ongeveer:
cholzuur : chenodeoxycholzuur : deoxycholzuur =
1,1 : 1 : 0,6 (Sjövall, 1960).
Floch et al. (1972) rapporteren, dat ongeconjugeerde galzuren de bacteriegroei remmen, zodat deze een rol zouden kunnen spelen bij de regulering van de
groei van de darmflora.

Het precieze mechanisme van de remming en de betekenis

in vivo is echter nog niet opgehelderd.
Voor een uitgebreider overzicht van deze materie zij verwezen naar het
Ille International Symposium: Intestinal Microecology (1974).
Bacteriemetabolieten worden de laatste tijd in verband gebracht met het
voorkomen van colonkanker. (Voor een overzicht zie Walker, 1976b.) Een bewijs voor
een oorzakelijk verband is echter (nog) niet geleverd.
V.2. Hypothesen ten aanzien van het werkingsmechanisme van voedingsvezel
Vele werkingsmechanismen zijn voorgesteld om de invloed van voedingsvezel op
lipidenmetabolisme en darmpassagetijd te verklaren. Elke theorie legt het accent
op een ander aspect van de vezelwerking. In het nu volgende zullen de belang
rijkste theorieën kort besproken worden.
1. Waterbinding
Niet geabsorbeerde voedingsvezel in de darm kan water binden: absorptie aan
het oppervlak van de polymeerketens of in de ruimtes ertussen (Eastwood, 1973).
De waterbindingscapaciteit van voedingsvezel is afhankelijk van de chemische
samenstelling. De hoeveelheid water, die uiteindelijk gebonden wordt, is mede
afhankelijk van milieufactoren als pH, electrolytsamenstelling, enz. Pectineachtige stoffen kunnen een gel vormen.
De cellulose-achtige stoffen zijn minder oplosbaar (Eastwood, 1973). Bij
deze stoffen zou dispersie van de dicht op elkaar gepakte vezels plaatsvinden
dor mechanische en enzymatische afbraak van het netwerk van voornamelijk cellulosemoleculen (zwelling in water). Ook zou dispersie plaatsvinden door kleine,
reactieve moleculen (zuren of oppervlakte-actieve stoffen, zoals galzuren). Er
ontstaat dan een systeem van geladen kolloidale deeltjes met tegenionen; deze
ionen zouden de mate van zwelling beïnvloeden. Lignine is veel minder hygroscopisch dan de Polysacchariden.
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van de faeces door deze waterbinding toenemen, waardoor de peristaltische bewe
ging van het colon toeneemt.
Door deze volume-toename ("bulk"-vorming) zouden stoffen, die normaliter
gereabsorbeerd worden, met de faeces meegesleept en afgevoerd worden. Voor galzuren zou dit betekenen, dat er minder galzuren naar de lever teruggevoerd worden,
zodat de omzetting van cholesterol in galzuren minder zou worden geremd; het re
sultaat is een verhoogde turn-over van cholesterol.
Door de volume-toename neemt ook de concentratie van Steroiden en bacteriële
stofwisselingsprodukten in de faeces af.
2. Galzuurbinding
Voedingsvezel zou ook invloed kunnen hebben op het serum-cholesterolgehalte
d.m.v. binding van galzuren. In vitro is de binding van galzuren aan verschillende
vezelcomponenten, voedingsmiddelen en medicamenten onderzocht. Hierbij bleek
(Story en Kritchevsky, 1976), dat cholestyramine (een serum-cholesterol verlagend
medicijn), lignine en zemelen in deze volgorde in afnemende mate galzuren binden;
cellulose bleek slechts te verwaarlozen hoeveelheden galzuren te binden. Dit
laatste bleek ook uit in vitro proeven van Morgan (1974).
De binding van galzuren aan cholestyramine is vermoedelijk elektrostatisch;
(cholestyramine werkt als ionenwisselaar). Bij voedingsvezel is dit mechanisme
onwaarschijnlijk, omdat de componenten hiervan, voor zover bekend, geen positief,
doch slechts negatief geladen groepen hebben, i.t.t. cholestyramine. Van welke
aard de binding van galzuren aan verschillende vezelcomponenten dan wel is, is
niet duidelijk (Story en Kritchevsky, 1976).
De binding van galzuren is pH-afhankelijk, nl. het grootst bij lage pH
(Eastwood, 1973).
Wanneer galzuren gebonden zouden worden, zouden minder galzuren worden teruggeresorbeerd, zodat de omzetting van cholesterol in galzuren minder zou worden
geremd; m.a.w. de turn-over van cholesterol zou, evenals bij waterbinding, toe
nemen.
Cummings (1973) oppert de mogelijkheid, dat binding van galzuren plaatsvindt
in de dunne darm; wanneer voedingsvezel in het colon door bacteriën gedeeltelijk
wordt afgebroken, zouden de gebonden stoffen weer vrijkomen en op de darmwand
een prikkelende werking uitoefenen (Mekhjian et al., 1971). Uit in vitro proeven
van Eastwood (1976) is echter gebleken dat geconjugeerde galzuren, zoals de
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i

worden. Ook bleek, dat deconjugatie en dehydroxylatie, zoals dat in het colon
gebeurt, adsorptie van galzuren aan voedingsvezel bevorderen. Dit zou erop wij
zen, dat een eventuele binding van galzuren aan vezelcomponenten voornamelijk
in het colon zou moeten plaatsvinden.
3. Fermentatie
Volgens Hellendoorn (1973) neemt de darmpassagetijd o.i.v. voedingsvezel
af, doordat bacteriën in het colon voedingsvezel voor een groot deel zouden om
zetten in vluchtige vetzuren en gassen (CO^, methaan), die de darmwand prikkelen;
hierbij zouden eventueel aan voedingsvezel gebonden galzuren, vetzuren e.d. weer
vrijkomen en prikkelend op de darmwand werken.
Door osmose zou meer water naar het darmlumen worden getrokken, waardoor
het volume van de faeces zou toenemen, waardoor de darmperistaltiek zou toenemen.
Volgens Hellendoorn (1973) worden pectine, hemicellulose, cellulose en
lignine in afnemende mate door darmbacteriën verteerd. In deze opvatting is de
bacteriewerking noodzakelijk voor de serum-cholesterolverlagende werking van
voedingsvezel; verschillen in serum-cholesterolverlagende werking zouden te ver
klaren zijn door verschillende mate van bacteriële omzetting van voedingsvezel
van verschillende samenstelling.
Volgens Hellendoorn worden cholesterol en galzuren door darmbacteriën omge
zet in produkten, die niet geabsorbeerd worden en met de faeces worden uitge
scheiden (mogelijk gebonden aan bacteriën). Deze uitscheiding van niet-absorbeerbare stoffen wordt versneld bij kortere darmpassagetijd.
De versnelde darmpassage zou ook invloed hebben op de absorptie van galzuren
en cholesterol.
4. Gelvorming
Vooral pectine-achtige stoffen kunnen een gel vormen (Eastwood, 1973).
Kay en Truswell (1977a) suggereren, dat pectine zijn werking op het cholesterolmetabolisme uitoefent in het proximale deel van de dunne darm; de aanwezigheid
van een gel aldaar zou invloed kunnen hebben op het evenwicht tussen de micellaire en moleculaire fase, met als resultaat een verminderde absorptie van
lipiden.
Soortgelijke werkingsmechanismen voor pectine werden voorgesteld door
Mokady (1973): het omringen van vetbolletjes in de darm met pectine waardoor het
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pectine aan de darmwand, waardoor de absorptie van lipiden en andere grote mole
culen zou worden gestoord. In beide gevallen veroorzaakt pectine een vermindering
in de absorptie van lipiden.
5. Silicium
Volgens Schwarz (1977) zou silicium het werkzame bestanddeel in vezelrijke
voedingsmiddelen kunnen zijn. Bij de bepaling van silicium in verschillende van
deze voedingsmiddelen en in componenten van voedingsvezel, bleken die voedings
middelen en componenten van voedingsvezel, waarvan een serum-cholesterolverla
gende werking is gerapporteerd, grote hoeveelheden silicium te bevatten.
Gesuggereerd wordt, dat silicium in voedingsvezel de galzuren bindt; van
welke aard deze binding zou zijn is niet duidelijk.
Ter ondersteuning van zijn hypothese voert Schwarz aan, dat in Finland een
omgekeerde relatie werd gevonden tussen de hoeveelheid silicium in drinkwater en
het vóórkomen van hart- en vaatziekten (Schwarz et al., 1977). Een dergelijke
epidemiologische correlatie mag echter niet als bewijs voor deze hypothese gezien
worden.
V.3. Enkele opmerkingen over de relatie tussen bacteriën en de werking van
voedingsvezel
De relatie tussen voedingsvezel en bacteriën is veelal in dierexperimenten
onderzocht. Hierbij is gebleken, dat sterilisatie van het maagdarmkanaal het
effect van voedingsvezel op de galzuurexcretie vermindert (Myant, 1975a).
De darmbacteriën zetten de primaire galzuren om in verschillende secundaire,
verminderen de hoeveelheid galzuren in de darm en bevorderen de faecale excretie
van galzuren, met als resultaat een versnelde omzetting van cholesterol in gal
zuren (Eyssen, 1973).
Bovenstaande suggereert, dat voedingsvezel ten dele effect zou kunnen heb
ben door de aard en/of de hoeveelheden van de darmbacteriën te veranderen.
Volgens Drasar en Jenkins (1976) moeten we bij een effect van de voeding
(i.e. voedingsvezel) op de darmflora niet zozeer denken aan een verandering van
genera en species, als wel aan een verandering in de metabolische activiteiten
van de bacteriën, zeker voor wat betreft de veranderingen op korte termijn.
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het effect van voedingsvezel op de galzuurexcretiete kunnen vaststellen, zou
meer bacteriologisch onderzoek nodig zijn.
V.4-. Discussie
Een hypothese voor het werkingsmechanisme van voedingsvezel zal een ver
klaring moeten geven voor de in hoofdstuk III en IV geformuleerde conclusies:
1.

Pectine verlaagt het serum-cholesterolgehalte en verhoogt de steroïdexcretie;
er zijn geen duidelijke effecten op natgewicht van de faeces en darmpassagetijd gevonden.

2.

Vezelrijke graanprodukten hebben geen effect op serum-cholesterolgehalte
en meestal niet op de steroïduitscheiding; deze produkten verkorten de
darmpassagetijd en verhogen het nat- en drooggewicht van de faeces, alsmede
de hoeveelheid water die met de ontlasting wordt uitgescheiden.
In het nu volgende zullen enkele, in dit verband relevante, kanttekeningen

worden geplaatst bij de in V.2. geschetste mogelijkheden voor het effect van voe
dingsvezel op darmpassagetijd en cholesterolmetabolisme.
Volgens Eastwood (1974) is het lot van voedingsvezel in het menselijk maag
darmkanaal als volgt voor te stellen.
A.

Er zijn vezelcomponenten, b.v. hemicelluloses, die water absorberen en
zwellen, met mogelijk een geringe capaciteit om organisch materiaal, zoals
galzuren, te adsorberen.

B.

Lignine, dat meer hydrofoob is, zal daarentegen geen water absorberen, maar
waarschijnlijk vrije galzuren (in het colon zie V.2.) sterk adsorberen.

De andere componenten van voedingsvezel liggen vermoedelijk tussen deze twee
extremen in.
Ad_A
De essentie van deze waterbindingstheorie ligt in de "bulk"-vorming. Hoewel
dit een redelijke verklaring biedt voor de versnelde darmpassage kan "bulk"vorming alleen niet verantwoordelijk zijn voor een serum-cholesterolverlagende
werking van voedingsvezel, als we rekening houden met de onder 1 en 2 genoemde
verschillen tussen "graanvezel" en pectine.
Ook met de fermentatietheorie van Hellendoorn wordt dit verschijnsel niet
verklaard, hoewel ook voor deze theorie geldt, dat zij een redelijke verklaring
kan geven voor de versnelde darmpassage. Hellendoorn (1973) spreekt de binding
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darmbacteriën centraal. Pectine zou geheel gefermenteerd worden, maar van pectine
is geen effect op darmpassagetijd bekend, terwijl Hellendoorn toch suggereert,
dat de verkorting van de darmpassagetijd mede de oorzaak is van de serum-choles
terolverlagende werking.
Eastwood (1973) brengt ook de gelvorming door pectine naar voren. Dit sluit
aan bij de opvatting van Kay en Truswell (1977a), dat pectine effect heeft op
het cholesterolmetabolisme d.m.v. gelvorming in de dunne darm. Hiermee zou ook
verklaard zijn, dat pectine serum-cholesterolverlagend werkt, zonder invloed te
hebben op darmpassagetijd.
Bij twee experimenten met pectine (zie tabel III.l.) waarbij verlaging van
serum-cholesterol werd gevonden, werd een verhoogde uitscheiding van neutrale
Steroiden gevonden. Binnen de theorie van gelvorming zou dit een aanwijzing kun
nen zijn, dat we hier inderdaad met een verminderde absorptie van cholesterol
te maken hebben.
De mogelijkheden tot gelvorming onder omstandigheden, die in de dunne darm
voorkomen, zouden verder onderzocht moeten worden.
Ad_B

.
De in V.2. genoemde in vitro proeven suggereren, dat althans een deel van

de werking van voedingsvezel kan worden toegeschreven aan galzuurbinding. Als dit
het geval is, moet een verlaging van het serum-cholesterolgehalte steeds gepaard
gaan met een verhoogde galzuurexcretie. Volgens tabel III.l. is dit, in die
gevallen dat galzuuranalyse is uitgevoerd inderdaad een feit.
Bij een experiment met bagasse (Walters et al., 1975) en een met vezelrijke
graanprodukten (Cummings, 1976c) werd wel een verhoogde uitscheiding van galzu
ren gevonden, maar geen effect op serum-cholesterolgehalte.
Een beoordeling van het belang van de galzuurbinding i.v.m. een serumcholesterolverlagende werking van voedingsvezel is des te moeilijker daar bij
lang niet alle experimenten galzuurbepalingen zijn uitgevoerd. Het is dan ook
onmogelijk vast te stellen of de experimenten in vivo in overeenstemming zijn
met de resultaten in vitro.
Bagasse bestaat voor een groot deel uit cellulose en lignine. Uit in vitro
proeven van Morgan (1974-) bleek, dat, hoewel bagasse aanzienlijke hoeveelheden
cholzuur bindt, de ligninefractie uit deze bagasse slechts voor een klein deel
aan de bindingscapaciteit ervan bijdraagt. (Het belang van de binding van gal
zuren aan lignine wordt ook betwijfelt door Truswell (persoonlijke mededeling).)
Cellulose bindt ook nauwelijks galzuren (Story en Kritchevsky, 1976).
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Conclusies
1.

Waterbinding door, of fermentatie van bepaalde componenten van voedingsvezel
met name hemicellulose en cellulose, zou het effect van voedingsvezel op
darmpassagetijd kunnen verklaren; om het effect op serum-cholesterol en
steroïdexcretie via verkorte darmpassagetijd te kunnen verklaren zijn nog
geen experimentele bevestigingen gevonden,

2.

Galzuurbinding zou in theorie een bijdrage kunnen leveren aan de serumcholesterolverlagende werking van voedingsvezel; er zijn echter onvoldoende
gegevens om de bijdrage van galzuurbinding aan de serum-cholesterolverlagen
de werking van voedingsvezel naar waarde te kunnen schatten.

3.

Gelvorming in de dunne darm door pectine zou het effect van pectine op
serum-cholesterol kunnen verklaren. Alsmede het ontbreken van effect op
darmpassagetijd en faecesgewicht.
Deze theorie is echter nog niet in vitro bevestigd.

M-.

Het zou aanbeveling verdienen dat bij alle experimenten naar invloed van
voedingsvezelcomponenten op bloedlipiden de uitscheiding van galzuren en
neutrale Steroiden bepaald zou worden.

5.

Meer kennis is vereist over het lot van de afzonderlijke componenten van
voedingsvezel in het menselijk maagdarmkanaal voor een volledige hypothese
kan worden opgesteld voor het werkingsmechanisme van voedingsvezel.
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- 69 B. EXPERIMENTEEL GEDEELTE
1. VRAAGSTELLING VAN HET ONDERZOEK

Op grond van literatuurgegevens

) was

het ons inziens niet gerechtvaardigd

aanbevelingen te doen t.a.v. de voedingsvezel-opname voor de Nederlandse bevol
king. Om dit mogelijk te maken is onderzoek noodzakelijk5 waarbij:
1.

grote groepen gezonde vrijwilligers worden onderzocht;

2.

een voeding samengesteld uit normaal gebruikte voedingsmiddelen wordt ge
bruikt;

3.

de nutriënten-opname wordt gecontroleerd ;

4.

de invloed van voedingsvezel op langere termijn wordt onderzocht.

Dit onderzoek hoopt hiertoe een bijdrage te leveren. De vraagstellingen van het
onderzoek waren als volgt:
a)

heeft voedingsvezel invloed op serum-lipidenconcentraties bij gezonde vrij
willigers? (bij gebruikmaking van "normale" voedingsmiddelen)

b)

heeft voedingsvezel invloed op darmpassagetijd en faecesproduktie?

c)

beinvloedt voedingsvezel de uitscheiding van vet, galzuren en neutrale
Steroiden? (deze vraag houdt verband met het mogelijke mechanisme van een
eventuele serumcholesterolverlagende werking: zie hoofdstuk V).
In hoofdstuk 2 wordt de opzet van het experiment beschreven. Hoofdstuk 3

behandelt de praktische uitvoering van het in hoofdstuk 2 beschreven plan. In de
hoofdstukken t, 5, 6 en 7 worden achtereenvolgens de resultaten van voedings
enquêtes, bloedlipiden, faecesproduktie en darmpassagetijd, en excretie van
Steroiden besproken. In hoofdstuk 8 volgt een discussie van alle resultaten.

fc) zie deel A
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Bij elk onderdeel wordt eerst de gekozen opzet beschreven. Daarna worden de
argumenten, die daarbij een rol speelden besproken.
2.1. Werving en selectie van proefpersonen.
2.1.1. Werving_en_selectiecriteria.
Voedingsstudenten werden d.m.v. brieven gevraagd deel te nemen aan het
experiment en d.m.v. een oproep in het mededelingenblad van de Landbouwhogeschool.
Ook niet-voedingsstudenten konden deelnemen.
Een beloning werd niet aangeboden. De te verstrekken maaltijden en voedingsmid
delen waren echter gratis.
De volgende criteria werden opgesteld, waaraan de proefpersonen moesten
voldoen:
1)

serumcholesterolgehalte (gemiddelde van 2 waarnemingen): hoogstens 220 mg/
100 ml (5,7 mmol/1).

2)

serumtriglyceridengehalte (gemiddelde van 2 waarnemingen): hoogstens
150 mg/100 ml.

3)

diastolische bloeddruk: hoogstens 95 mm Hg.

4)

lichaamsvetpercentage, geschat m.b.v. de som van vier huidplooien (tabellen
ontleend aan Durnin et al. (1967, 1974)): mannen, hoogstens 20%; vrouwen,
hoogstens 30%.

5)

De deelnemers moesten gezond zijn. Zij, die allergisch waren voor bepaalde
voedingsmiddelen, die een dieet hielden, chronische ziekten hadden of be
paalde medicijnen gebruikten werden uitgesloten van deelname.
Gegevens hierover waren vertrouwelijk en werden alleen aan een arts voorge
legd ter beoordeling.

2.1.2. Argumentatie.
Een verhoogd serumcholesterol- en triglyceridengehalte, evenals een verhoog
de bloeddruk, gelden algemeen als risico-factoren voor de ontwikkeling van
athérosclérose. (Carlson en Böttiger, 1972; Dawber et al., 1957; Keys, 1975).
Een overmatige hoeveelheid lichaamsvet beinvloedt het cholesterol-metabolisme
(Nestel et al., 1973; Galbraith et al., 1966).
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Bovendien wordt voorkomen, dat deelname een risico voor de proefpersonen zou kun
nen inhouden.
2.2. Proefschema, proefduur, proefvoedingen.
2.2.1. Proefschema.
Door loting werden de 48 proefpersonen ingedeeld in vier gelijke groepen.
Elke groep bevatte evenveel mannen als vrouwen.
In de proefvoedingen werd zowel de hoeveelheid voedingsvezel als het cho
lesterolgehalte gevarieerd. Elke groep kreeg een voeding rijk aan voedingsvezel
gevolgd door een voeding arm aan voedingsvezel of omgekeerd (z.g. "cross-over"
opzet).
De hoeveelheid exogeen cholesterol was per groep gedurende de proef con
stant.
De proefvoedingen werden aan de groepen toegewezen volgens twee latijnse
vierkanten (2x2)(zie fig. 2.1.).

groep:

1

2

3

4

periode 1:

vezelrijk

vezelarm

vezelrijk

vezelarm

periode 2:

vezelarm

vezelrijk

vezelarm

vezelrijk

chol. rijk

chol. arm

Fig. 2.1. proefschema.
2.2.2. Argumentatie.
2.2.2.1. "Cross-over" opzet.
Elke proefpersoon ondergaat twee behandelingen na elkaar (nl. vezelrijk en
vezelarm of omgekeerd). Dezelfde variabelen worden gemeten na de twee behande
lingen. Het effect van het gehalte voedingsvezel in de voeding op een gemeten
variabele komt dan tot uiting in de grootte van het verschil van de twee metingen
van een variabele aan een persoon.
De variatie tussen personen (individuen) in een biologische variabele is
doorgaans veel groter dan de variatie van waarnemingen in de tijd aan een
individu, hetzij mens, dier of plant. Daardoor zijn in deze proefopzet reeds
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Effecten van exogeen

cholesterol moeten groter zijn om aangetoond te kunnen worden daar ze alleen
in verschillen tussen (groepen) personen tot uiting komen.
2.2.2.2. Variëren van exogeen cholesterol.
Fisher suggereert, n.a.v. experimenten met mensen en proefdieren, dat een
effect van voedingsvezel op het serumcholesterolgehalte alleen optreedt, als de
voeding voldoende cholesterol bevat (Fisher, 1965, 1966a, 1966b, 1967, persoon
lijke mededeling) (zie ook deel A, hoofdstuk III).
Als deze suggestie juist is zullen in deze proefopzet effecten van voedings
vezel duidelijker waarneembaar zijn bij de twee groepen die een cholesterolrijke
voeding consumeren (zie fig. 2.1).
2.2.3. Proefduur.
De voornaamste componenten waarin de proefvoedingen verschillen van de voe
ding die de proefpersonen gewend zijn te consumeren zijn: de hoeveelheid voe
dingsvezel, de hoeveelheid cholesterol en het vetgehalte (zie 2.2.4.2.).
Volgens Erickson et al. (1964) duurt het twee weken voor het serumcholesterol
gehalte een steady-state heeft bereikt na verandering van de aard en/of de
hoeveelheid vet in de voeding.
Bronsgeest et al. (1976) concluderen, dat bij het onderzoeken van de
verandering van het serumcholesterolgehalte o.i.v. een verandering van de hoe
veelheid exogeen cholesterol een periode van drie weken de voorkeur verdient
boven een periode van twee weken.
Mattson et al. (1972) vonden, dat die tijd ligt tussen drie en vier weken,
afhankelijk van de grootte van de verandering. Na drie weken werd bij de hoogste
opname van exogeen cholesterol (317 mg/1000 kcal) tenminste 75% van het totale
effect bereikt.
Bij proeven met pectine en voedingsvezel afkomstig uit groenten werd ver
laging van het serumcholesterolgehalte waargenomen bij een proefduur van twee
of drie weken (Jenkins et al., 1975a; Grande et al., 1974; Keys et al., 1961;
Kay en Truswell, 1977a).
Er is ons niets bekend over effecten van de hoeveelheid vet en/of cholesterol
in de voeding op de darmpassagetijd. Cummings et al. (1976c) en Wymann (1976)
vonden effect van voedingsvezel (afkomstig uit granen) bij proefperiodes van resp.
drie en twee weken. Bij veel experimenten werd echter geen significante ver-
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Uit deze gegevens blijkt dat na drie weken een waarneembaar effect van de
proefvoedingen op bloedlipidenconcentraties en darmpassagetijd verwacht mag
worden.
2.2.4.
2.2.4.1. Samenstelling.
We stelden ons ten doel voedingen te verstrekken zoals in tabel 2.1. aange
geven.
Tabel 2.1. Samenstelling van de proefvoedingen
voedingsvezel vezelrijk: min. 16g/1000 kcal (4-200 kJ)
vezelarm : max.
cholesterol

7g/1000 kcal (4200 kJ)

cholesterolrijk: min. 600 mg/dag
cholesterolarm : max. 200 mg/dag

eiwit

12 energie %

vet

40 energie %

linolzuur

max. 5 energie %

vit. C

50-100 mg/dag

Tenminste 50% van de hoeveelheid voedingsvezel moest afkomstig zijn uit
groenten en fruit; de rest uit graanprodukten.
2.2.4.2. Argumentatie.
Twee overwegingen stonden centraal:
a)

De voedingen moesten voldoende verschillend zijn t.a.v. voedingsvezel- en
cholesterolgehalte, maar t.a.v. de overige nutriënten zo goed mogelijk over
eenkomen, omdat ook b.v. de aard en hoeveelheid van eiwitten en vetten
het serumcholesterolgehalte beïnvloeden.

b)

De proefvoeding moest vergelijkbaar zijn met een voeding zoals die door
de meeste Nederlanders wordt geconsumeerd.
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Een goede controle van de nutriënten-opname is noodzakelijk, zodat even
tuele verschillen ook opgemerkt worden (zie hoofdstuk III).Immers, een verandering
in het serumcholesterolgehalte kan alleen aan een invloed van voedingsvezel
worden toegeschreven, als invloeden van andere nutriënten kunnen worden uitge
sloten.
De proefpersonen van Van Raay et al. (1975) en van Bronsgeest et al. (1976)
consumeerden (voor de proefperiodes) volgens onze berekeningen gemiddeld 27 gram
voedingsvezel per dag. Volgens berekeningen, die we baseerden op een rapport van
het Ministerie voor milieuhygiëne en volksgezondheid (Nutriënt, 1975), consumeert
men in Nederland gemiddeld 20 gram voedingsvezel en 440 mg cholesterol per dag.
De hoeveelheden voedingsvezel en cholesterol in de proefvoedingen zijn of groter
óf kleiner dan laatstgenoemde. Een bovengrens wordt bepaald door het feit, dat
extreme hoeveelheden voedingsvezel en/of cholesterol niet door de proefpersonen
verdragen worden.
Er zijn in de literatuur tegenstrijdige berichten over effecten van de
ascorbinezuur-opname op bloedlipidenconcentraties (Krumdieck et al., 1974;
Peterson et al., 1975). Daarom werd ook de opname van ascorbinezuur in de verschil
lende groepen gelijk gehouden.
ad b
De samenstelling van een voeding, zoals die door de meeste Nederlanders ge
consumeerd wordt is moeilijk te schatten. De percentages eiwit, vet, linolzuur en
de hoeveelheid ascorbinezuur in de voeding werden vastgesteld op basis van een
rapport van de overheid (Nutriënt, 1975).
Uit de onder ad a genoemde bronnen bleek, dat studenten minder vet consu
meren dan de zo vastgestelde hoeveelheid.
Deelname betekent daarom voor onze proefpersonen een verhoging van de vetopname en daarmee van het serumcholesterolgehalte. Hierdoor kunnen eventuele
effecten van het voedingsvezelgehalte wellicht sterker tot uiting komen.

- 75 2.3. Verzamelde gegevens.
2.3.1. Metingen en_tijdstippen_van metingen.
In tabel 2.2. is vermeld welke gegevens tijdens de proef werden verzameld.
Tabel 2.2. Bepalingen tijdens de proef
bloedbepalingen: cholesterol
triglyceriden
HDL-cholesterol
faeces

: nat, droog gewicht, frequentie
galzuren, neutrale Steroiden
darmpassagetijd

voedingsenquêtes
lichaamsgewicht
dagboek

: ziekte
afwijkingen van de voedingsregels enz.

Bloedbepalingen:
Bloedmonsters werden wekelijks afgenomen. Voor de aanvang van de proefperiode
en in de derde en zesde week werden twee monsters afgenomen met een tussentijd
van twee dagen, om de grote binnenpersoon-variatie enigszins te ondervangen.
Faeces:
Het verzamelen van faeces vond plaats in de derde en zesde week van de proef
periode, gedurende resp. 89 en 108 uur.
Voedingsenquêtes:
Tijdens de proefperiode van 2x3 weken moest iedere deelnemer op 2 x 2 werk
dagen en 2 x 1 weekenddag een voedingsenquête invullen. Deze dagen werden voor
ieder afzonderlijk door loting vastgesteld. Voor de helft van de proefpersonen
was de eerste weekenddag een zaterdag en de tweede een zondag; voor de rest van
de proefpersonen omgekeerd.
Lichaamsgewicht en dagboek :
Het lichaamsgewicht werd wekelijks bepaald. De dagboekjes werden gedurende de
hele proefperiode bijgehouden.
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High-densitY-lysogrotein-cholesterol.
De high-density-lipoproteins (HDL) zouden als functie hebben het transport
van cholesterol van de weefsels naar de lever, waar het afgebroken kan worden.
Een laag HDL-cholesterolgehalte wordt beschouwd als een onafhankelijke
risicofactor voor hart- en vaatziekten (Miller en Miller, 1975a,b; 1977). Er
zijn geen experimenten bekend, waarin de invloed van voedingsvezel op het HDLcholesterolgehalte is bestudeerd.
Faeces-onderzoek.
Om praktische redenen werd geen faeces verzameld in het weekend. Omdat in
de zesde week geen andere behandelingen meer volgden kon de verzameltijd in die
week langer zijn.
Voedingsenguêtes.
Voedingsenquêtes dienden voor de controle van de nutriënten-opname en om te
controleren of de proefpersonen zich aan de regels hielden.
Door het invullen van de enquêtes over alle proefdagen te verdelen kon een
schatting gemaakt worden van de nutriënten-opname in de verschillende groepen
en periodes.
De verhouding werkdagen: weekenddagen is in deze steekproef 4:2, in werke
lijkheid is die verhouding 5:2. De weekenddagen waren oververtegenwoordigd omdat
de kans op afwijkingen daar het grootst is.
Dagboeken.
Vele factoren kunnen de bloedlipidenconcentraties en darmpassagetijd beïn
vloeden. Om een indruk te krijgen van het optreden van dergelijke factoren werd
in de dagboekjes gevraagd naar ziekte (Bronsgeest et al. , 1976; Groen, 1952),
gebruik van medicijnen, emotionele spanning (Groen, 1952; Heesink, 1976), afwij
kingen van de voedingsvoorschriften, het beginnen of stoppen met roken, het ge
bruik van orale anticonceptiva (Wynn et al., 1969; Yeung, 1976) en het tijdstip van
menstruatie (zie bijlage 2.1.).
De aldus verkregen kwalitatieve informatie maakte het mogelijk (groepen van)
proefpersonen te identificeren, van wie de resultaten mogelijk minder betrouwbaar
waren t.g.v. het (in sterke mate) optreden van bovengenoemde factoren. Zulke
resultaten werden niet geschikt geacht voor verwerking of volgens een speciale
procedure behandeld (zie hoofdstuk 3.4. Statistische verwerking).
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Als het lichaamsgewicht tijdens de proef te veel veranderde werd de caloriënopname in overleg met de proefpersoon aangepast.
Een verandering van meer dan 2 kg in 3 weken was voor ons aanleiding de
resultaten van de betrokkene volgens een speciale procedure te behandelen (zie
hoofdstuk 3.4. Statistische verwerking). Wij nemen aan dat een verandering van
minder dan 2 kg niet van invloed is op de concentraties van de bloedlipiden
(zie ook Anderson et al., 1976).
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3.1. Selectie van proefpersonen en indeling in groepen.
3.1.1. Selectie.
Van de 71 personen, die zich aanmeldden trokken zich 9 voor de aanvang van
de proefperiode terug. Verder vielen 5 personen af wegens een serumcholesterol
gehalte hoger dan 220 mg/100 ml (5,7 mmol/1), 3 vanwege een serumtriglyceridengehalte hoger dan 150 mg/100 ml; 3 vrouwen hadden een lichaamsvetpercentage van
meer dan 30 en 1 persoon viel af om medische redenen.
Om vier groepen van 12 proefpersonen te creëren werden nog 2 mensen (die
door loting aangewezen waren) gevraagd zich terug te trekken.
Twee personen werden ziek voor de proefperiode begon en 1 gedurende de
proefperiode. Bij het begin kon nog 1 vervanger worden gevonden. Uiteindelijk
werden de gegevens van M-6 proefpersonen (leeftijd 20 27 jaar) gebruikt voor sta
tistische verwerking. Gemiddelden per proefgroep van lichaamsgewicht, lengte
en geschat lichaamsvetpercentage zijn vermeld in bijlage 3.1.
3.1.2. Indeling in_groegen.
Evenveel mannen als vrouwen kregen een bepaalde voeding toegewezen. Mannen
en vrouwen, die samen een huishouding hadden kregen dezelfde voeding. Dit verge
makkelijkte o.a. het zelf bereiden van de maaltijden in het weekend (zie 3.2.).
Er waren 5 paren. Door loting werden nog 3 mannen en 3 vrouwen aangewezen. Deze
8 paren kregen m.b.v. een lotingstabel een getal toegewezen van 1 t/m 8. Vervol
gens kreeg nr. 1 bij toeval een groepsnummer (1 t/m 4), nr. 2 het daarop volgende
enz.
Ook de overige 16 mannen en 16 vrouwen werden op deze manier over de groepen
verdeeld.
De proef duurde van 7 oktober t/m 19 november 1976. De selectie vond tussen
14 en 30 september 1976 plaats. Een tijdschema is te vinden in bijlage 3.2.
3.2. Voedselvoorziening.
3.2.1. Voedingsvezelgehaltes_van_voedingsmiddelen.
Kennis omtrent het voedingsvezelgehalte van voedingsmiddelen is uit verschil

- 79 lende bronnen verzameld (Hellendoorn, 1975; Southgate, 1976; McCance en Widdowson,
1960). Voor voedingsmiddelen waarvan geen voedingsvezelgehalte bekend was werden
uit deze gegevens eventueel m.b.v. receptuur schattingen gemaakt. Met de resul
terende tabel (voedingsvezelgehalte in de belangrijkste voedingsmiddelen zijn
vermeld in bijlage 3.3.) werden de menu's opgesteld.
Tijdens de proefperiode zijn monsters verzameld van gebruikte voedingsmidde
len (steeds ongeveer 100 gram) eventueel na bereiding. Hierin werd later de hoe
veelheid totaal voedingsvezel bepaald volgens de verschilmethode van McCance
et al. (1936).
Het voedingsvezelgehalte van voedingsmiddelen gebruikt tijdens de proef
is vermeld in bijlage 3.4.
3.2.2. Maaltijden en_verstrekkingen.
Op werkdagen kregen de deelnemers tussen twaalf en twee een warme maaltijd
op de afdeling Humane Voeding. Ze kregen dan voedingsmiddelen mee voor de tweede
broodmaaltijd en het ontbijt nl. brood, margarine, kaas ; vleeswaren, eventueel
eieren, fruit (appels en tomaten) of rozebottelsiroop en een plak cake of een
koekje.

1)
Voor de warme maaltijden
arm aan voedingsvezel werd veel gebruik gemaakt

van rauwe groenten. Een volume-eenheid rauwe groente bevat nl. minder voedings
vezel dan een volume-eenheid gekookte groente.
Op grond van de tevoren gemeten energie•opname per dag werd iedere proef
persoon ingedeeld in een "energie-groep". Er waren zeven energie-groepen, waarin
werd verstrekt: van 1500, oplopend met ca. 200, tot meer dan 2750 kcal/dag
(6300-11.550 kJ). Men was vrij om naast de verstrekte voeding 200 kcal (8M-0 kJ)
in voedingsmiddelen van eigen keuze te consumeren mits men zich hield aan de
voorschriften, die voor iedere proefvoeding afzonderlijk waren opgesteld.
In de weekeinden werden alleen voor de broodmaaltijden voedingsmiddelen ver
strekt. De proefpersonen moesten zelf de warme maaltijd samenstellen en bereiden.
Hiervoor werd extra margarine verstrekt.
2)
Ieder kreeg een pakket voorschriften mee . Voor elke caloriegroep werd ver

meld wat de minimum dan wel de maximum hoeveelheid voedingsvezel was, die moest
worden opgenomen en hoeveel voedingsvezel bepaalde produkten bevatten. Menu voor
beelden werden gegeven met een berekening van de hoeveelheid voedingsvezel in dat
menu.
1) enige menu voorbeelden zijn opgenomen in bijlage 3.5.
2) een voorbeeld is opgenomen in bijlage 3.6.
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In overeenstemming met de tevoren gestelde eisen golden de volgende voor
schriften.
Voedingsvezel: Bij een vezelarme voeding mochten geen vezelbevattende Pro
dukten worden gegeten buiten de verstrekte. Bij een vezelrijke voeding moest in
de zelf gekozen voedingsmiddelen, net als in de verstrekte voeding, tenminste
50% van de voedingsvezel afkomstig zijn uit groenten en fruit.
Cholesterol: In een cholesterolrijke voeding werd gemiddeld anderhalf ei
per dag verstrekt alsmede cholesterolrijke produkten als lever, cake e.d. Bij een
cholesterolarme voeding was de consumptie van cholesterolrijke voedingsmiddelen
verboden.
Vetten: Alle proefpersonen werden gevraagd volle melk(produkten) te ge
bruiken of, bij gebruik van magere melk., meer margarine te consumeren. Voor alle
maaltijden werd linolzuur-arme margarine gebruikt.
De consumptie van peulvruchten (uitgezonderd snijbonen en doperwten) en
knoflook was niet toegestaan, terwijl het gebruik van ui en prei beperkt was
tot maximaal 25 gram per dag. Er zijn nl. effecten van peulvruchten (Grande et al.,
1965, Hellendoorn, 1976), knoflook en uien (Bordia et al., 1975, Sainani et al. ,
1976) op het serumcholesterolgehalte aangetoond. In de periode waarin de darmpassagetijd werd gemeten mochten ook ui en prei helemaal niet gebruikt worden.
Dit vanwege een veronderstelde laxerende werking van uien en prei.
Produkten waarvan het voedingsvezelgehalte ons niet bekend was waren verboden,
b.v. zilvervliesrijst, volkoren macaroni.
3.3. Bepalingsmethoden.
3.3.1. Bepalingen_in het_bloed.
Per keer werd ca. 100 ml bloed afgenomen d.m.v. venepunctie in zittende
houding. Dit gebeurde 's morgens. De deelnemers werd gevraagd de avond tevoren
geen alcohol te gebruiken en na middernacht niet te eten.
Serumtriglyceriden werden een dag na bloedafname met de hand bepaald vol
gens Soloni (1971). Het serum hiervoor werd bewaard bij 4°C. Van elk monster
werd tweemaal 1 ml geampulleerd en opgeslagen bij -20°C. Hierin werden na de
proefperiode totaal-cholesterol en cholesterol in de HDL-fractie bepaald.
Cholesterol werd bepaald m.b.v. een auto-analyser volgens Huang (1961).
Als ijkstandaarden werden geen cholesterol-oplossingen gebruikt, maar sera
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Abell et al., (1952). Daardoor zijn de uitkomsten equivalent met Abell-waarden.
Om het cholesterol in de HDL-fractie te bepalen werden eerst de apo-B-dra-

gende lipoproteïnen (LDL en VLDL) neergeslagen m.b.v. een Mn

2+

-heparine-oplossing

(Burnstein et al., 1960).
3.3.2. Begalingen_in_de faeces.
Faeces werden verzameld in plastic emmertjes met een inhoud van 1,35 ml
(Emergo Landsmeer). Deze konden goed worden afgesloten en gemakkelijk in het
toilet worden geplaatst. Op een etiket vermeldde de proefpersoon de dag, het
tijdstip en zijn persoonsnummer.
Darmpassagetijd werd gemeten m.b.v. Ba-SO^-geimpregneerde plastic ringetjes
of korrels (Portex, radio-opaque pellets. Stopier, Utrecht) in drie modellen
(massieve korrels, polyethyleen, +_ 33 mg, s.g. 1,25 g/cm ; PVC-ringetjes,
3
+ 1 mm breed, buitendiameter 4,5 mm, + 16 mg, s.g. 1.63 g/cm , idem buitendia3
meter 3,0 mm, _+ 8 mg, s.g. 1,63 g/cm .
Op de maandag, dinsdag en woensdag van de betreffende weken slikten de
proefpersonen 20 pellets van éen model bij het ontbijt na de eerste boterham.
Van alle emmertjes werden bij CIVO-TNO in Zeist röntgenfoto's gemaakt,
waarop de pellets werden geteld. Uit het verschil van de op de emmertjes ver
melde tijdstippen en het tijdstip van slikken

kan een gewogen gemiddelde voor

de passagetijd van een pellet worden berekend (Mean Transit Time, MTT),
(Cummings et al., 1976a). Bovendien werd indien mogelijk een Single Stool
Transit-time (STT) berekend uit de drie soorten pellets (Cummings en Wiggins,
1976b).
De emmertjes werden verder bewaard bij -20°C.
Van elke proefpersoon werden de faeces van een week na wegen en toevoegen
van een bekende hoeveelheid water gehomogeniseerd in een 4 liter Waring Blender.
Van dit homogenaat werd 10 gram afgewogen ter bepaling van het drogestofgehalte.
Dit materiaal werd een nacht aan de lucht gedroogd en vervolgens 24- uur onder
vacuum bij 60°C.
Vier maal 50 ml homogenaat werd verder bewaard bij -20°C.
Galzuren werden bepaald door G. Brydon (Univ. of Edinburgh, dept. of medicine,
gastro-intestinal unit, hoofd: dr. M.A. Eastwood) d.m.v. gaschromâtografie vol
gens Evrard et al. , (1968).
Neutrale Steroiden werden bepaald volgens Miettinen et al. , (1965), echter
zonder dunne-laag-chromatografie. Hierbij werden de monsters na toevoegen van
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100 ml 2N alcoholische kaliloog twee uur gekookt aan een terugvloeikoeler. De
neutrale Steroiden werden geëxtraheerd met 3 maal +_ 50 ml petroleumether
(kooktraject: 60-70°C) zonder centrifugeren. De extracten werden met petroleum
ether aangevuld tot 150 ml en hiervan werd 15 ml drooggedampt. Daarna werd
0,2 ml N,0-bis-(trimethyl-silyl)-acetamide in dimethyl-formamide (:'Tri:Syl/BSA",
Pierce, 1,25 meq/ml) toegevoegd.
De monsters werden enkele minuten bij 70°C verhit en ingespoten in een
Varian 2100 gaschromatograaf. De gebruikte kolom (in een glazen buis) was 160 cm
lang, 0,2 cm in diameter en bestond uit 3% XE-60 op Varaport, Er werd een vlamionisatie-detector gebruikt bij een temperatuur van 250°C. De injector had een
temperatuur van 260°C. Het gebruikte temperatuurprogramma voor de oven was:
inspuiten bij 160°C dan oplopend met 2°C per minuut tot 210°C en verder constant.
3.3.3. Voedingsenguetes.
De deelnemers kregen op de voor hen bepaalde dagen (zie 2.3.2.) formulieren
uitgereikt en een weegschaaltje (Soehnle nr. 8600 of Dr. Oetker, B.H.G. art.nr.
2111, tot op 2 g afleesbaar, maximum 250 g). Warme maaltijden werden bij het
opscheppen afgewogen met een keukenweegschaal (Berkel, type EH, tot op 1 g aflees
baar, maximum 3 kg). De voeding werd genoteerd van opstaan tot naar bed gaan.
1)
Verwerking van de voedmgsenquetes vond plaats m.b.v. het U.C.V. -systeem
(Hautvast, 1975). Hierbij wordt uit de geconsumeerde voedingsmiddelen de opname
van voedingsstoffen berekend m.b.v. een computer en de daartoe opgestelde
UCV-tabel. Hierin zijn de voedingsvezelgehaltes opgenomen, zoals die uit de
literatuur zijn verzameld (zie 3.2.1.). De uitkomsten van de eigen analyses
waren nl. te laat klaar om nog gebruikt te kunnen worden.
3.3.4. Somatometrie.
De proefpersonen werden wekelijks nuchter gewogen, gekleed, maar zonder
zware kledingstukken als schoenen, jassen, vesten e.d. Gebruikt werd een per
sonenweegschaal (Seca, maximum 150 kg, afleesbaar tot op 0,1 kg). Lengte werd
gemeten m.b.v. een rolmaat met vensteraflezing (microtoise nr. 4.116). Huid
plooidikte (bicipitaal, tricipitaal, subscapulair en supra-ileacaal) werd be
paald met een Harpenden huidplooimeter (merk Holtain).
1) U.C.V. = uniforme codering voedingsmiddelen
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schat m.b.v. tabellen, ontleend aan Durnin et al. (1967, 1974).
3.3.5. Overige metingen.
In de bijlagen zijn opgenomen: een voorbeeld van een bladzijde uit het
dagboekje, een lijstje van de daarin gestelde vragen (bijlage 2.1.) en een
exemplaar van de medische- en de algemene enquête die bij de selectie van de
proefpersonen werden gebruikt (zie 2.1.) (bijlage 3.7.).
3.4. Statistische verwerking.
3.4.1. Mogelijk afwijkende_waarnemingen.
Van 2 personen werden om medische redenen de gegevens van faecesproduktie
e.d. niet verwerkt; van 1 persoon is materiaal zoek geraakt. Van 43 personen
zijn de gegevens over faecesproduktie e.d. verwerkt zoals hier beschreven.
Op grond van gegevens uit de dagboeken werd het mogelijk geacht dat de uit
komsten van metingen aan sommige proefpersonen door andere invloeden dan de
behandelingen in ongewenste mate waren verhoogd of verlaagd.
T.a.v. de bepalingen in het bloed ging het om 7 personen, die b.v. last
hadden gehad van een lichte griep, misselijkheid, koorts (t.g.v. inenting) of
van wie het lichaamsgewicht te zeer varieerde.
T.a.v. de bepalingen in de faeces ging het eveneens om 7 (andere) personen
die b.v. ophielden met roken tijdens de proefperiode, last hadden gehad van
diarrhee of van wie het lichaamsgewicht te zeer varieerde.
Om te toetsen of de gegevens van deze "verdachten1' belangrijk afweken van
die van andere proefpersonen in dezelfde behandelingsgroep werd voor de waarnemingen
van A serum-cholesterol en A darmpassagetijd~^ afzonderlijk de volgende toetsings
grootheid berekend:
y7(Xij - X.j)2

waarin 3 het groepsnummer is en X.] het gemiddelde van de waarnemingen m een
2

groep, exclusief de "verdachten". S

is de schatting van de variantie, uit alle

niet-verdachte waarnemingen per groep.
1) A is het individuele verschil van de waarneming in week 6 minus die in week 3.
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Deze grootheid heeft een x^v^delmg onder de hypothese: waarnemingen
van "verdachten" wijken niet af van die van "groepsgenoten"j grote waarden
geven steun aan de verdenking dat de hypothese onjuist is. Berekening voor
A serum-cholesterol en A darmpassagetijd geeft resp. 8,99 en 7,33 als uitkomst,
waardoor geen aanleiding bestaat de gegevens van deze "verdachten" niet te ver2

werken (kritieke waarde voor Xj is 14,07 (p = 0,05)).
3.4.2. Berekening_darmgassageti2d.
Zoals reeds vermeld waren van 46 personen gegevens beschikbaar.
Van 3 personen werden de uitkomsten van de bepalingen in de faeces niet
gebruikt wegens resp. het verloren gaan van het homogenaat, het gebruik van
ijzertabletten en het verkrijgen van een injectie.
Voor het berekenen van de gemiddelde darmpassagetijd (MTT) was nodig dat in
de derde èn in de zesde week de twintig op maandag geslikte pellets ook op de
röntgenfoto's teruggevonden konden worden.
Dit was niet bij alle personen het geval (zie 5.2. onder pellet recovery)
zodat de uitkomsten van deze meting voor die personen niet gebruikt konden worden
ter berekening van de darmpassagetijd. Om de ontbrekende uitkomsten te benaderen
werd voor alle personen van wie tenminste elf pellets waren teruggevonden d.m.v.
interpolatie de mediane darmpassagetijd berekend (uren). De mediane darmpassagetijd is het gemiddelde van de tijd die de 10e en 11e pellet nodig hebben om de
anus te bereiken (waarnemingen gerangschikt naar grootte). Hierbij wordt een
continue verdeling verondersteld. D.m.v. 5 pellets in één emmertje wordt ver
ondersteld dat ze niet gelijktijdig, maar met zekere (gelijke) tijdsintervallen
na elkaar de anus bereikten. Bij de berekening van de M.T.T. worden discrete
waarnemingen gebruikt nl. a^ pellets op tijdstip t^, a^ pellets op tijdstip t^
etc. met:
MTt

_

altl + a2t2 +

+

ax + a2 + ..... + an

(Cummings et al.,1976)

M.b.v. de regressielijn van de M.T.T. op de mediane darmpassagetijd kunnen
de ontbrekende M.T.T.'s geschat worden. De gevens van nog 12 personen konden nu
gebruikt worden. Dit proces is herhaald met het 25%-kwartiel van de darmpassagetijd (het gemiddelde van de tijden die de 5e en 6e pellet nodig hebben enz.),
wat voor nog 6 personen een geschatte M.T.T. opleverde
personen de resultaten van deze meting verwerkt worden.
De gebruikte regressievergelijkingen luiden:

Totaal konden van 32
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MTT

_ 21,35 + 0,93 (le kwartiel)

(r = 0,873)
(r = 0,739)

3.4-.3. Verwerking_van_de resultaten.
De uitkomsten van de verschillende metingen werden geanalyseerd m.b.v.
regressie-analyse.
Ter karakterisering van de "behandelingen" werden aan elke proefpersoon
7 getallen (elk nul of een) toegekend, die 7 variabelen voorstellen. Een getal
voor de volgorde waarin vezelarme en vezelrijke voeding werden gebruikt
(factor v: v=o als vezelarme voeding eerst werd gebruikt)j een voor het cholesterol
niveau in de voeding (factor c: c=o voor laag-cholesterolvoeding); een voor de
sexe van de proefpersoon (factor s: s=o voor vrouwen) en vier getallen voor het
onderzoeken van interactie-effecten. Deze laatste vier getallen ontstaan door
onderlinge vermenigvuldiging van de eerste drie.
Men kan een verwachte waarnemingsuitkomst voorstellen als het resultaat van
verschillende bijdragen. Stel, dat de verwachting van een waarneming bij het
optreden van c=o en s=o de waarde bQ aanneemt. Bij optreden van c=o en s=l zal
die waarde b + b zijn;
c=l en s=o geeft b + b : c=l en s=l &
geeft dan b + b + b .
J
o
s
o
c
o
s
e
Wanneer echter interactie optreedt moet hieraan nog een bijdrage bcg toegevoegd
worden. Het combineren van c=l en s=l geeft dan een andere verwachtingswaarde voor
de waarneming dan door eenvoudig optellen van de eerder genoemde uitkomsten zou
zijn gevonden.
Algemeen geldt dan, dat de verschillen tussen de klassen van de ene factor,
niet constant zijn in de klassen van de andere factor. In dit experiment zou b.v.
sprake zijn van interactie tussen de factoren c en s, wanneer het verwachte
verschil in excretie van neutrale Steroiden tussen cholesterolarme en cholesterolrijke voeding bij mannen ongelijk zou zijn aan het verschil bij vrouwen.
Om vast te stellen of een gevonden verschil groot genoeg is om als systema
tisch erkend te worden, wordt getoetst of de verschillende b's gelijk zijn aan
nul. In feite zijn de b's regressiecoëfficienten in een meervoudige regressie
vergelijking met de zeven genoemde variabelen als verklarende, en telkens éên
gemeten parameter als te verklaren variabele.
In de verwerking van dit experiment is behalve met interacties tussen twee
factoren (V*C, V*S, C*S) ook rekening gehouden met de mogelijkheid van interactie
tussen drie factoren. Daartoe wordt voor de combinatie v=l, s=l, c=l een bijdrage
aan de waarnemingsuitkomst b

verondersteld. Is b
ongelijk aan nul, dan
vcs
vcs
is er sprake van 3-factorinteractie (zie tabel 3.1. en fig. 3.1. en 3.2.).

- 86 Van elke parameter werden zo de uitkomsten van de derde en de zesde week van
de proefperiode geanalyseerd en de individuele verschillen tussen de uitkomsten
in week 6 en week 3. In dit rapport (hfdst 5-7) worden alleen de individuele
verschillen tussen de uitkomsten in week 6 en week 3 besproken.
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Tabel 3.1; 4 mogelijke combinaties van twee factoren en de theoretische waarnemings
uitkomsten. Het getallenvoorbeeld (voor serum-cholesterol) is fictief.
M.b.v. een computerprogramma (REGR 01 - een LH-standaard-programma) werden
bij elk van de zeven verklarende variabelen een regressiecoëfficient (b) en een
ï)
2
t-waarde (
—) berekend en bij elke vergelijking een waarde voor R . Dit is
/var(b)
die fractie van de variatie van de waarnemingsuitkomsten om hun gemiddelde die
"wegvalt" door gebruik van de regressievergelijking. De variatie van y kan nl.
gesplitst worden in de variatie van de waarnemingsuitkomsten t.o.v. hun (m.b.v
de regressievergelijking) geschatte waarden en een component t.g.v. lineaire
2
samenhang. Is R =0,39 dan zegt men wel, dat 39% van var(y) lineair verklaard
wordt m.b.v. de bijbehorende regressievergelijking.
Via een zich herhalend proces van "backword elimination" werd steeds de
variabele met de laagste t-waarde weggelaten, mits (t) kleiner was dan 1,5.
Een invloed van een hoge dan wel lage opname van voedingsvezel op een para
meter zal nu het eerst tot uiting komen in de analyse van de individuele ver
schillen tussen de uitkomsten in week 6 en week 3 (zie 2.2.2.1.). Bij b , de
regressiecoëfficient behorende bij de factor V, zal dan een significante t-waarde
berekend kunnen worden. Het is denkbaar, dat bij de twee cholesterolgroepen een
verschillende invloed op een parameter wordt gevonden of dat die invloed ver
schilt voor mannen en vrouwen.
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Fig. 3.1. Zie tabel 3.1.
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Fig. 3.2. 3-factor-interactie. De getallen zijn fictief. In dit voorbeeld treden
geen 2-factor-interacties op.
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sterk is, zal de genoemde t-waarde ook bij analyse van de waarnemingsuitkomsten
in week 3 en week 6 van de proefperiode apart een significante waarde aannemen.
Een invloed van de hoeveelheid cholesterol in de voeding zal daarbij tot uiting
komen in een hoge t-waarde, behorende bij factor C.
Het waarnemingsmateriaal werd gesplitst naar de factor V of C, als een van
deze variabelen een aanzienlijke invloed op een parameter bleek te hebben. Als
b.v. gesplitst werd naar factor C, bleven nog slechts als verklarende variabelen
over: de factoren V en S en een variabele voor de interactie VfcS.
Analyse van de twee groepen apart m.b.v. drie verklarende variabelen laat
zien of deze variabelen in de twee groepen een verschillende bijdrage leveren
tot de lineaire verklaring van een parameter.
Hoewel deze verdere analyse geen radicaal nieuwe feiten aan het licht brengt,
draagt zij bij tot een meer genuanceerd inzicht in de samenhangen, die in het
waarnemingsmateriaal aanwezig zijn.
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4.1 Resultaten
Voedingsenquêtes werden afgenomen (zie hoofdstuk 2,3) en verwerkt m.b.v.
het U.C.V.-systeem (Hautvast, 1975). Als voedingsvezelgehaltes werden uit de
literatuur verzamelde waarden gebruikt (zie 3.2.1.).
In tabel 4.1 is de gemiddelde opname weergegeven van een aantal voedings
stoffen evenals de aan de opname daarvan gestelde voorwaarden (2.2.4.1.).
tabel 4.1. Opname en voorgenomen opname van voedingsstoffen per dag gemiddeld
over overeenkomstige groepen; opname voor de proefperiode (opname
bepaald d.m.v. voedingsenquêtes, verwerkt m.b.v. het U.C.V.-systeem.
Voor bepaling voedingsvezelgehaltes van voedingsmiddelen zie hoofdstuk
3.2.)

voedingsstof (eenheid)

voorgenomen
opname

opname
tijdens de
proefperiode

opname
vo6r de
proefperiode

voedingsvezel (g/1000 kcal)
vezelrijk

16

19,0

vezelarm

7

5,4

15,9

cholesterol (mg)
cholesterolrijk

600

714

cholesterolarm

200

170

eiwit (energie-%)

12

13

15

totaal vet (energie-%)

40

38

30

linolzuur (energie-%)

5

4

5

50-100

113

113

ascorbinezuur (mg)

233

De gemiddelde opname van voedingsvezel en cholesterol was geheel in overeen
stemming met de tevoren gestelde criteria. Meer dan 50% van de opgenomen voedings
vezel was afkomstig uit groenten en fruit (tabel 4.2.).
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groenten en fruit, gemiddeld over vezelrijke en vezelarme voedingen
tijdens en voor de proefperiode (g/dag). Opname bepaald zoals vermeld
in tabel 4.1.
afkomstig uit

vezelrijk

vezelarm

voor de proefperiode

graan(produkten)

18,5

5,9

20,3

groenten en fruit

26,6

6,1

15,0

Voedingsvezel afkomstig uit koffie, thee

cacao en noten werd voor deze

berekeningen beschouwd als zijnde afkomstig uit graan(produkten). Deze artikelen
bevatten nl. voor zover ons bekend geen pectine.
De opname van eiwit kwam gemiddeld iets hoger en die van vet gemiddeld iets
lager uit dan voorgenomen. Wel werd meer vet en minder eiwit opgenomen dan voor
de proefperiode. De opname van linolzuur bleef voldoende laag, terwijl de opname
van ascorbinezuur iets hoger uitkwam dan was voorgenomen.
De deelnemers werd gevraagd het gebruik van alcohol tijdens de proefperiode
te matigen. Blijkens tabel 4.3. is hieraan gevolg gegeven. In groep 4 werd meer
alcohol gebruikt dan in de andere groepen.
tabel 4.3. Alcoholgebruik per dag vó6r en tijdens de proefperiode gemiddeld per
groep. Opname bepaald zoals vermeld bij tabel 4.1.

x)
groep

voor de proefperiode

tijdens de proefperiode

g

g

energie-%

energie-%

1

9

3

8

3

2

18

5

7

2

3

12

3

10

2

4

19

6

17

5

x) De groepsnummers verwijzen naar de behandeling zoals aangegeven in tabel 5.1.

In tabel 4.4. zijn aparte gemiddelden gegeven voor mannen en vrouwen per
behandeling zowel in de eerste als in de tweede helft van de proefperiode.
De opname van energie is berekend uit de individuele gegevens. De opname van vet
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analyse van de gegevens zoals in hoofdstuk 3.4 beschreven, werd verkregen.
Tabel 4.4. Opname per dag van energie, vet en cholesterol voor mannen en vrouwen
afzonderlijk gemiddeld over 3 weken en per groep. (De getallen voor
energie zijn berekend uit de individuele waarnemingen; die voor
vet en cholesterol uit een regressievergelijking die verkregen was
door statistische analyse van de individuele waarnemingen (zie 3.4.).
Individuele waarnemingen verkregen als vermeld bij tabel 4.1.)

le helft van de proefperiode

2e helft van de proefperiode

groep

vrouwen

mannen

vrouwen

mannen

energie

1

2025

2463

1808

2422

(kcal)

2

1827

2788

1952

2908

3

2103

2812

1926

2575

4

1877

2685

2114

2747

1

78

103

94

117

2

81

104

101

125

3

83

1.07

94

117

4

81

104

83

107

1

641

641

746

806

terol(mg) 2

679

679

755

755

3

171

171

153

213

4

153

153

171

171

vet (g)

choles-

Het is duidelijk dat vrouwen minder energie opnemen dan mannen. Het verschil
in vetopname lijkt hiermee te corresponderen.
De totale opname van cholesterol is voor mannen en vrouwen goeddeels gelijk.
Er blijken verschillen in opname te bestaan tussen de eerste en de tweede
helft van de proefperiode. Hierop wordt nader ingegaan in de discussie (4.2.).
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weekeinde gemiddeld over overeenkomstige groepen. Getallen bepaald
als vermeld bij tabel 4.1.

le helft van de
proefperiode

2e helft van de
proefperiode

week weekeinde

week weekeinde

2273

2423

2268

2383

eiwit (energie-%)

13

13

13

13

vet (energie-%)

38

38

39

39

koolhydraten (energie-%)

45

43

44

42

3

4

2

5

19 ,7

17,7

20 ,1

17 31

5 ,9

5,1

5 ,2

5,0

energie (kcal)

alcohol (energie-%)
voedingsvezel (g/1000 kcal)
vezelrijk
vezelarm
cholesterol (mg)
cholesterolrijk

664

768

681

830

cholesterolarm

164

185

170

164

Onderzoek naar verschillen in opname tussen weekdagen en het weekeinde
(tabel 4.5.) laat zien, dat in het weekeinde iets meer energie werd opgenomen.
Ook werd in het weekeinde meer alcohol gebruikt. De lagere opname van koolhydraten
in het weekeinde correspondeert hiermee. Op weekdagen werd iets meer voedingsvezel
opgenomen en bijna steeds minder cholesterol.
In het algemeen zijn de verschillen tussen week en weekeinde gering. De
opname van voedingsvezel en cholesterol was niet hoger of lager dan de tevoren
gestelde grenzen (volgens tabel 4.1.).
In tabel 4.6. en 4.7. is de opname van een aantal voedingsstoffen te zien
voor de vier proefvoedingen. Ook werd het verschil in opname tussen vezelrijke
en vezelarme voeding berekend. Er blijken een aantal consistente verschillen
te zijn tussen vezelrijke en vezelarme voeding.

- 93 tabel 4.6. Opname per dag van energie, vetten en cholesterol gemiddeld per
behandeling, en verschillen in opname tussen vezelrijke en vezelarme
voeding. Getallen bepaald als vermeld bij tabel 4.1.

verschil
vezelrijk - vezelarm

voedingsstof

cholesterolrijk

cholesterolarir

cholesterolrijk

cholesterolarm

g

g

energie %

energie %

energie %

energie %

verzadigd vet
vezelrijk

44

17

46

17

vezelarm

51

21

50

20

31

12

32

12

36

14

35

14

vezelrijk

35

13

35

13

vezelarm

40

17

37

15

vezelrijk

12

5

10

4

vezelarm

13

5

12

5

vezelrijk

93

36

93

34

vezelarm

107

44

102

41

C1 -CL _ vetzuren
12 16
vezelrijk
vezelarm

-4

-3

-2

-2

- -4

-2

0

-1

-8

-7

-103 (mg)

-18 (mg)

126 (kcal)

178 (kcal)

enk. onv. vetzuren

meerv. onv. vetzuren

totaal vet

cholesterol
vezelrijk

663(mg) -

161(mg) -

vezelarm

766(mg) -

179(mg) -

vezelrijk

2337(kcal)

2444(kcal)

vezelarm

2211(kcal)

2266(kcal)

energie

- 94 tabel 4.7. Opname per dag van eiwit, koolhydraten en ascorbinezuur gemiddeld
per behandeling en verschillen in opname tussen vezelrijke en vezelarme voeding. Getallen bepaald als vermeld bij tabel 4.1.

verschil
vezelrijk-vezelarm
voedingsstof

choiesterolrijk

cholesterolarm

cholesterolrijk

cholesterolarm

g

g

g

g

vezelrijk

30

32

8

7

vezelarm

22

25

vezelrijk

49

42

-6

-3

vezelarm

55

45

vezelrijk

79

74

vezelarm

77

70

vezelrijk

145

153

vezelarm

89

98

vezelrijk

131

145

vezelarm

127

144

vezelrijk

277

297

vezelarm

217

241

vezelrijk

131 (mg)

124 (mg)

vezelarm

102 (mg)

98 (mg)

pint. eiwit

drl. eiwit

tot. eiwit
2

4

56

55

4

1

60

56

30 (mg)

26 (mg)

oligosacch.

polysacch.

totaal sacch.

ascorbinezuur

4.2. Discussie
Bij de verschillen tussen vezelrijke en vezelarme voeding kunnen een aantal
opmerkingen worden gemaakt.
Het is niet mogelijk de hoeveelheid plantaardig eiwit in de twee voedingen
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In de vezelrijke voeding worden meer plantaardige voedingsmiddelen verwerkt.
De verschillen in opname van totaal eiwit zijn echter zeer gering.
De hogere opname van koolhydraten bij de vezelrijke voeding is eigenlijk
alleen een hogere opname van Oligosacchariden. Deze hangt, evenals de hogere
opname van ascorbinezuur ermee samen dat meer vruchten geconsumeerd worden.
De verstrekkingen van rozebottelsiroop bij de vezelarme voeding blijken niet
voldoende te zijn geweest om het verschil in opname van ascorbinezuur te
compenseren. Voor Oligosacchariden was bij de opzet in een dergelijk compensatie
systeem niet voorzien.
De indruk bestaat, dat de toch geringe vrijheid die de deelnemers werd ge
geven om zelf voedingsmiddelen te kiezen (200 kcal, zie 3.2.) tot ongewenste
afwijkingen heeft geleid. Tijdens de vezelrijke voeding zou men meer plant
aardige voedingsmiddelen hebben geconsumeerd naast de verstrekte voeding. Dit
kan echter met de beschikbare cijfers niet worden aangetoond. Wel is in tabel
4.8. te zien, dat het verschil in opname van vet en daarmee verbonden cho
lesterol, vooral is te wijten aan een hogere consumptie van zuivelprodukten
(niet verstrekt) en vetten.
tabel 4.8. Bijdrage van enkele (groepen) voedingsmiddelen in de vetopname,
gemiddeld over de vezelrijke voeding en de vezelarme voeding
(grammen vet per dag). Getallen bepaald als vermeld bij tabel 4.1.

produkt

vezelrijk

vezelarm

verschil

34

40

6

7

6

-1

kaas

13

16

3

melk

7

8

1

yoghurt

2

4

margarine + olie
vleeswaren

2

—

+

11
gemiddeld verschil in vetopnames:

12 (zie tabel 4.6.)

Het verschil in energie-opname lijkt vooral het gevolg te zijn van onnauw
keurigheden in de berekening van de te verstrekken hoeveelheden, in het opschep
pen van de warme maaltijden, en mogelijk in een grotere consumptie van extra
voedingsmiddelen (buiten de verstrekte hoeveelheden) tijdens de vezelrijke
periode.
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De opname van voedingsstoffen gedurende de proefperiode was in overeen
stemming met de tevoren gestelde eisen.
Alcoholgebruik was matig, maar in de vier groepen niet gelijk.
Mannen namen meer energie en vet op dan vrouwen.
Verschillen in opname tussen week en weekeinde zijn gering.
Tussen de vezelrijke en vezelarme voeding bestonden, naast een verschil in
voedingsvezelgehalte, verschillen in de opname van energie, vet, cholesterol,
Oligosacchariden, plantaardig eiwit en ascorbinezuur.
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In de sera zijn de totaal cholesterol-, HDL-cholesterol-, en triglyceridengehaltes bepaald. De waarden voor week 0, 3 en 6 zijn gevormd uit de gemiddelden
van 2 bloedmonsters, afgenomen met tussentijd van 2 dagen.
Voor bepalingsmethode zie 3.3.1. Statistische verwerking zoals beschreven
in 3.4.
Een schematisch overzicht van de proefgroepen wordt gegeven in tabel 5.1.
Tabel 5.1. Overzicht proefgroepen
&

Groep

Aantal personen

Cholesterol

Voedingsvezel
weken 0 - 3

1

12

+

2

10

+

3

12

-

4-

12

-

4 - 6

+
+
+
+

* Voor verklaring van aantal deelnemers per groep anders dan 12, zie 3.1.1.

5.1. Serum-cholesterolgehalte
In tabel 5.2 en grafiek 5.1. worden de gemiddelde serum-cholesterolgehaltes
per groep gegeven. Tevens het verschil in serum-cholesterolgehalte tussen week 3
en 0 en week 6 en 3.
Tabel 5.2. Serum-cholesterolgehaltes, gemiddeld per groep

s.d. (mg/100 ml).

Proefvoedingen zie tabel 5.1.
Groep 1

2

3

4

week 0

176 + 29

174 + 21

171 + 28

1

191 + 37

196 + 32

177 + 23

166 ±
185 ±

2

195 + 35

209 + 34

177 + 24

181 + 27

3

196 + 32

217 + 43

179 + 29

4

204- + 36

205 + 43

181 + 30

184 ±
182 ±

5

206 + 38

204 + 33

177 + 28

180 + 28

6

206 + 43

199 + 34

186 + 28

172 + 22

O
1
oc

20 + 17

43 + 25

9 + 12

6-3

10 + 18

-17 + 16

7 + 13

19
26

21
25

1
18 ±
-12 ±

15
9

- 98 -

o-

A - vezel

o , • + cholesterol

•

a

a, a

+ vezel

— cholesterol

Grafiek 5.1. Gemiddelde serum-cholesterolgehaltes per groep.
(mg/100 ml en mmol/1.).
Proefvoedingen zie tabel 5.1.
De eerste 3 weken stijgt het serum-cholesterolgehalte van alle groepen. Dit
is voor een belangrijk deel te verklaren door het hogere vetpercentage van de
proefvoeding vergeleken met de voeding voor de proef (zie 4.1.).
De cholesterolrijke groepen geven in vergelijking met de cholesterolarme
groepen een extra stijging van gemiddeld 18 mg/100 ml te zien o.i.v. het
exogeen cholesterol.
De serum-cholesterolgehaltes hebben zich nog niet gestabiliseerd na de eerste
3 proefweken (zie grafiek 5.1.). Dit is vooral bij de cholesterolrijke, vezelarme groep het geval. In deze groep was de gemiddelde toename in vet- en cholesterolopname het grootst, resp. van gemiddeld 30 energie % naar 43 energie % en van
gemiddeld 220 mg cholesterol/dag naar 755 mg/dag.
In week 4 t/m 6 stijgen de serum-cholesterolgehaltes van de vezelarme groepen
nog verder, terwijl de vezelrijke groepen een daling van het serum-cholesterol
gehalte vertonen. Ook aan het eind van deze proefperiode zijn de serum-cholesterol
gehaltes nog niet stabiel.
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geanalyseerd met het regressiemodel (zie 3.4.). Naast voedingsvezel waren ook
exogeen cholesterol, de interacties tussen voedingsvezel en exogeen cholesterol,
exogeen cholesterol en sexe, en de interactie tussen voedingsvezel, exogeen
cholesterol en sexe onderscheidende variabelen.
Bekijken we de cholesterolrijke en -arme groepen apart, dan blijkt in de
cholesterolarme groep voedingsvezel de enige onderscheidende variabele. Deze ver
klaart 4-1% van de stijging resp. daling in het serum-cholesterolgehalte.
Voor de cholesterolrijke groep blijven voedingsvezel, sexe en de interactie
tussen vezel en sexe onderscheidende variabelen. De veranderingen in serum-choles
terolgehaltes blijken hier voor de vrouwen veel groter dan voor de mannen;
gemiddeld 23 mg/100 ml resp. 5 mg/100 ml.
5.2. High-Density-Lipoprotein-cholesterolgehalte
In tabel 5.3. en grafiek 5.2. worden de gemiddelde HDL-cholesterolgehaltes
per groep gegeven. Tevens het verschil in HDL-cholesterolgehalte tussen week 3
en 0 en week 6 en 3.
Tabel 5.3. HDL-cholesterolgehaltes, gemiddeld per groep +_ s.d. (mg/100 ml).
Proefvoedingen zie tabel 5.1.
Groep 1

3

2

4

Week 0

53 + 10

60 + 14

58 +

1

60 + 12

68 + 13

64 + 12

63 + 12

2

60 + 12

69 + 14

62 + 10

62 + 13

3

62 + 14

74 + 15

64 + 10

63 + 13

4

63 + 12

70 + 16

65 + 13

62 + 12

5

65 + 12

69 + 14

65 + 15

61 + 15

6

66 + 15

70 + 15

68 + 16

59 + 12

9

54 +

9

O
1
oc

9 + 8

14 +

8

6 +

6

9 +

7

6-3

4 +

-4 +

6

4 +

9

-4 +

5

3

100 -

o

A - vezel

o , • + cholesterol

•

• + vezel

- cholesterol

Grafiek 5.2. Gemiddelde HDL-cholesterolgehaltes per groep
(mg/100 ml en mmol/1).
Proefvoedingen zie tabel 5.1.
De eerste 3 weken stijgt het HDL-cholesterolgehalte van alle groepen. In
week 4 t/m 6 stijgen de HDL-cholesterolgehaltes van de vezelarme groepen verder,
terwijl ze bij de vezelrijke groepen dalen. Het beeld is dus gelijk aan wat we
zien voor het totaal serum-cholesterolgehalte. Ongeveer 1/3 van de verandering
in het totaal serum-cholesterolgehalte vindt plaats in het HDL-cholesterol.
Bij statistische analyse van de verschillen in HDL-cholesterolgehalte tussen
week 6 en 3 is voedingsvezel de enige onderscheidende variabele. Exogeen cho
lesterol en sexe leveren geen bijdrage.
5.3. Serum-triglyceridengehalte
In tabel 5.4. en grafiek 5.3. worden de gemiddelde triglyceridengehaltes
per groep gegeven. Tevens het verschil in trygliceridengehalte tussen week
3 en 0 en week 6 en 3.
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Proefvoedingen zie tabel 5.1.
Groep 1

2

3

4

0

72 + 15

66 + 23

70 + 21

75 + 27

1

65 + 18

53 + 19

60 + 12

60 + 19

2

71 + 18

59 + 18

63 + 19

65 + 22

3

74 + 20

60 + 22

69 + 20

67 + 19

4

73 + 25

62 + 24

65 + 20

77 + 28

5

61 + 18

70 + 22

62 + 16

69 + 22

6

68 + 23

63 + 21

66 + 18

76 + 24

•0

2 + 16

-5 + 12

-1 + 14

-8 + 18

•3

-6 + 16

3 + 10

-3 + 23

10 + 13

A + vezel

A y A — cholesterol

Grafiek 5.3. Gemiddelde triglyceridengehaltes per groep (mg/100 ml en mmol/1).
Proefvoedingen zie tabel 5.1.
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gemiddelde verschillen tussen week 6 en 3 in triglyceridengehaltes, dan zien we
voor de vezelrijke groepen een geringe stijging en voor de vezelarme groepen
een daling.
Bij statistische analyse vinden we een onderscheidende variabele: voedings
vezel. Deze variabele verklaart echter slechts 11% van de verschillen in tri
glyceridengehaltes.
5.4-. Discussie
De vezelrijke en vezelarme voedingen verschilden behalve in vezelgehalte ook
in energie procenten vet en koolhydraat, vet- en koolhydraatsamenstelling en
cholesterolgehalte (zie 4.1.).
De vezelarme voedingen waren vet- en cholesterolrijker dan de vezelrijke
voedingen. Van verzadigd vet en cholesterol is bekend dat ze een verhogende in
vloed op het serum-cholesterolgehalte hebben.
Om de invloed van vet en exogeen cholesterol op het serum-cholesterolgehalte
te kunnen kwantificeren zijn er door verschillende onderzoekers formules opge
steld. Ze kennen echter verschillende waarde toe aan de invloed op het serum
cholesterolgehalte van de hoeveelheid en aard van het vet en de hoeveelheid
exogeen cholesterol.
Keys et al. (1965) vonden, dat de verhogende werking van de verzadigde vet
zuren tweemaal zo groot is als de verlagende werking van de meervoudig onverza
digde vetzuren op het serum-cholesterolgehalte.
Bij latere experimenten vonden ze, dat van de verzadigde vetzuren alleen de
C„ -C„,. vetzuren invloed hebben.
12

16

In de formule van Hegsted (Hegsted et al. , 1965) hebben de meervoudig onver
zadigde vetzuren een iets grotere invloed op het serum-cholesterolgehalte, dan in
de formule van Keys. Bovendien wordt aan de enkelvoudig onverzadigde vetzuren ook
een gering verhogend effect toegeschreven.
Wat betreft de invloed van exogeen cholesterol zijn de verschillen groter.
Keys et al. vinden een toename in serum-cholesterol evenredig met het verschil
tussen de wortels van de cholesterolgehaltes (mg/1000 kcal) in de voeding.
Hegsted et al. vinden echter een lineair verband. Zij berekenen, dat voor
iedere 100 mg cholesterol in het dieet extra het serum-cholesterolgehalte stijgt
met 6,5 mg/100 ml. Hiermee kennen zij een veel grotere invloed op het serum
cholesterolgehalte toe aan de opname van exogeen cholesterol dan Keys.
In tabel 5.5. zijn de veranderingen in serum-cholesterolgehaltes als gevolg
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Tabel 5.5. Veranderingen in serum-cholesterolgehalte tussen week 6 en 3 berekend
volgens de formules van Keys (Keys et al., 1965, 1974) en Hegsted,
(Hegsted et al., 1965) en de waargenomen veranderingen (mg/100 ml).
Proefvoedingen zie tabel 5.1.
Keys

A

Keys* B

Hegsted

Waargenomen

Groep 1

13

7

19

2

-11

-5

-13

-17 + 16

3

11

5

10

7 + 13

- 9

-6

10 +_ 18 (gemidd. + s.d.)

-12 +

9

* Keys A: Ach = 1,35 (2 AS - AP) + 1,5 AZ
B: Ach = 1,2 (2 AS'- AP) + 1,5 AZ
Ach: A serumcholesterol (mg/100 ml)
AS : A totaal verzadigd vet (energie %)
AS': A C^2 ~

verzadigde vetzuren (energie %)

AP : A meervoudig onverzadigde vetzuren (energie %)
AZ :

/chol

- /chol ; (exogeen cholesterol (mg/1000 kcal) in week 6 en 3)
O
O
** Hegsted: Ach = 2,32 AS + 0,32 AM - 1,46 AP + 6.51 AC + 0,83
Ach,

AS en

AP zie Keys

AM:

A enkelvoudig onverzadigde vetzuren (energie %)

AC:

A exogeen cholesterol (0,1 g).

We zien dat de waargenomen dalingen tijdens de vezelrijke voeding steeds
groter zijn dan de berekende dalingen in serum-cholesterolgehaltes. Voor de
stijgingen tijdens de vezelarme voeding is dit niet het geval.
De dalingen in serum-cholesterolconcentratie o.i.v. de vezelrijke voeding
(gemiddeld 15 mg/100 ml) zijn groter dan de stijgingen o.i.v. vezelarme voeding
(gemiddeld 9 mg/100 ml).
Dit zou wellicht te verklaren zijn door een nawerking van de vezelrijke
voeding in de eerste periode tijdens de tweede periode (zie ook 7).
Het verschil in serum-cholesterolgehaltes is dus waarschijnlijk niet geheel
veroorzaakt door het verschil in vet en cholesterol in de voedingen. Er blijft
nog een verschil over, dat verklaard kan worden door een verlagende werking van
voedingsvezel op het serum-cholesterolgehalte (zie ook 7).
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groter dan in de cholesterolarme groepen, gemiddeld 14 resp. 10 mg/100 ml.
Dit is te verklaren door het grotere verschil in opname van exogeen cholesterol
tussen de vezelrijke en -arme voedingen bij de cholesterolrijke groepen in ver
gelijking met de cholesterolarme groepen (resp. 103 mg/dag en 18 mg/dag).
Met deze gegevens kunnen we echter niet uitsluiten, dat het vezeleffect op
het serum-cholesterolgehalte groter is bij een hogere exogeen cholesterol opname.
De hypothese van Fisher (Fisher et al. 1965), dat voedingsvezel slechts bij hoge
cholesterol opname effect heeft kunnen we niet ondersteunen. Zelfs bij een
cholesterol opname lager dan 200 mg/dag vinden we een daling van het serum-choles
terolgehalte o.i.v. voedingsvezel.
Gegevens wat betreft de invloed van samenstelling van de voeding op het
HDL-cholesterolgehalte zijn ons niet bekend. Wij vinden op de vezelrijke voeding
een geringe daling van het HDL-cholesterolgehalte. Dit zou een verhoging van een
risico-factor (nl. laag HDL-cholesterolgehalte) voor hart en vaatziekten bete
kenen (zie ook 7).
Een koolhydraatrijke voeding en vooral een voeding rijk aan Oligosacchariden
heeft een verhogend effect op het triglyceridengehalte.

De vezelrijke voeding bevatte gemiddeld 48 energie % koolhydraten, waarvan
149 g Oligosacchariden; de vezelarme voeding bevatte slechts 40 energie %
koolhydraten,waarvan 94 g Oligosacchariden (zie ook tabel 4.7.).
De geringe stijging van het triglyceridengehalte tijdens de vezelrijke voeding
en daling tijdens de vezelarme voeding zouden we dus i.p.v. aan het verschil
in voedingsvezelgehalte, ook aan het verschil in koolhydraten kunnen toe
schrijven.
5.5. Conclusies
1.

Uitspraken over het effect van voedingsvezel op de serum-lipidenconcentraties kunnen op grond van dit experiment slechts zeer voorzichtig gedaan
worden. De vezelrijke en vezelarme voedingen verschilden in cholesterol,
vet- en koolhydraat energie % en in vet- en koolhydraatsamenstelling. Van
deze factoren is bekend, dat ze invloed hebben op de serum-lipidenconcentraties. De veranderingen in serum-lipiden kunnen dus zowel een direct ge
volg zijn van voedingsvezel, als indirect een gevolg van voedingsvezel via
verandering van de samenstelling van de voeding.

2.

De resultaten van dit onderzoek wijzen op een verlagende werking van voe
dingsvezel op het serum-cholesterolgehalte.
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Het HDL-cholesterolgehalte geeft evenals het totaal serum-cholesterolgehalte
een daling te zien o.i.v. voedingsvezel.

4.

Voedingsvezel lijkt geen duidelijke invloed op het triglyceridengehalte
te hebben.
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Van de faeces, verzameld aan het einde van beide proefperioden, werd het
nat en droog gewicht bepaald. Tevens werd de frequentie van de ontlasting be
rekend. Darmpassagetijd werd gemeten m.b.v. plastic pellets (zie 3.3.2. en 3.4.2.).
Een overzicht van de proefgroepen wordt gegeven in tabel 6.1.
Tabel 6.1. Overzicht proefgroepen.
%

groep

aantal personen

cholesterol

1

11

+

2

9

+

3

12

-

4

11

-

Voedingsvezel
week 0 - 3
week 4 - 6
+
+
+
+

X Voor een verklaring van het aantal personen per groep anders dan 12 zie 3.1.1.
en 3.4.1.
Voor de resultaten van het faecesonderzoek zijn de gegevens van in totaal
43 personen in beschouwing genomen.
6.1. Faecesproduktie.
Tabel 6.2. geeft een overzicht van de nat- en drooggewichten van de faeces
per groep tijdens de vezelrijke en vezelarme periode.
Tabel 6.2. Nat- en drooggewichten van de faeces en percentages droge stof
tijdens vezelrijke en vezelarme periode (gemiddelde _+ S.D.):
Proefvoedingen zie tabel 6.1.
groep

nat gewicht
(g/24 uur)

droog gewicht
(g/24 uur)

percentage
droge stof
(%)

vezelrijk

vezelarm

vezelrijk

vezelarm

vezelrijk

vezelarm

1

160 + 66

70 + 74

41 + 11

20 + 14

28 + 8

30 + 7

2

178 + 49

74 + 58

47 + 10

21 + 12

28 + 5

31 + 7

3

207 + 93

66 + 40

44 + 13

1 6 + 8

23 + 5

27 + 5

4

191 + 81

64 + 35

43 + 19

1 7 + 7

23+5

29 + 5

Totaal

182 + 79

71 + 52

44 + 14

18 + 10

25 + 6

29 + 6
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verhoogd. Gemiddeld is het natgewicht ruim 2,5 maal zo hoog in de vezelrijke
periode in vergelijking met de vezelarme periode. Het gemiddelde verschil tussen
vezelrijke en verzelarme periode varieert tussen de groepen van 8*+ tot 142 g/24
uur. Ook het drooggewicht van de faeces is tijdens de vezelrijke periode gemid
deld een factor 2,5 hoger dan in de vezelarme periode. Het gemiddelde verschil
tussen de vezelrijke en vezelarme periode varieert tussen de groepen van 21 tot
28 g/24 uur. Het drogestof percentage in de faeces ligt iets hoger tijdens de
vezelarme periode. Uit de drogestof gehaltes en de natgewichten van de faeces
zijn de waterpercentages van de faeces berekend. Voor de vezelrijke periode
bedraagt deze gemiddeld 75% (S.D. 6%; range 56-87%). Voor de vezelarme periode
bedraagt deze gemiddeld 71% (S.D. 6%; range 61-84%). Het waterpercentage in de
faeces is dus iets hoger tijdens de vezelrijke periode. Het gemiddelde verschil
in waterpercentage tussen vezelrijke en vezelarme periode bedraagt 3,6%
(S.D. 5,1%).
Dit vindt zijn neerslag in het uiterlijk van de faeces. Aan de hand van
röntgenfoto's is door een persoon getracht de consistentie van de faecesmonsters
te beoordelen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen duidelijk gevormde en
niet-gevormde ontlasting. De laatste groep werd weer onderverdeeld in "vloeibaar"
en "half vloeibaar". Volgens deze beoordeling was tijdens de vezelrijke periode
59% van de ontlastingen gevormd, 18% was "half vloeibaar" en 23% "vloeibaar".
Tijdens de vezelarme periode bedragen deze percentages resp. 78, 12 en 10% (totaal
130 ontlastingen), m.a.w. het percentage niet-gevormde, (half) vloeibare ont
lastingen neemt af tijdens de vezelarme periode.
Opgemerkt moet worden dat zowel bij het nat- als drooggewicht van de faeces
tijdens beide perioden een sterke spreiding werd waargenomen.
Bij statistische analyse volgens het regressiemodel (zie 3.4.) blijkt voe
dingsvezel de belangrijkste bijdrage te leveren tot de verklaring van het verschil
in zowel nat- als drooggewicht tussen de vezelrijke en vezelarme periodes.
De regressievergelijking voor het verschil in natgewicht luidt:
Y = -229,0 Xv + 114,7 ; r2 = 0,74 (T^ = 10,80).
De interactie tussen voedingsvezel en cholesterol levert ook een geringe
bijdrage. Bij de groepen die cholesterolrijke voeding kregen daalt het natge
wicht o.i.v. vezelarme voeding minder, dan de stijging o.i.v. vezelrijke voeding.
De groepen die cholesterolarme voeding kregen vertoonden dit verschil niet.
Statistische analyse van de verschillen in drooggewicht levert de volgende
regressievergelijking:
Y = 25,98 - 50,68 X, m.a.w. voedingsvezel levert de belangrijkste bijdrage
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tot verklaring van het verschil in drooggewicht van de faeces (r = 0,75, T ^ =
11,19).

Andere variabelen leveren een zwakke bijdrage, met name de variabele sexe.
Tabel 6.3. vermeldt het aantal ontlastingen per dag (ontlastingsfrequentie)
tijdens vezelrijke en vezelarme periode.
Tabel 6.3. Ontlastingsfrequentie tijdens vezelrijke en vezelarme periode (gem.
_+ S.D.) (aantal malen/24 uur); proefvoedingen zie tabel 6.1.
groep

vezelrijk

vezelarm

1

1,5 + 0,8

0,7 + 0,6

2

1,5 + 0,4

0,9 + 0,4

3

1,5 + 0,6

0,7 + 0,5

4

1,2 + 0,4

0,6 + 0,3

totaal

1,4 + 0,6

0,7 + 0,5

Uit tabel 6.3. blijkt dat het aantal ontlastingen per dag tijdens de vezel
rijke periode sterk toeneemt. Tijdens de vezelrijke periode is de frequentie
gemiddeld een factor 2 hoger.
Ook bij de ontlastingsfrequentie treedt een grote inter-individuele variatie
op. De belangrijkste onderscheidende variabele in het regressiemodel tot verklaring
van het verschil in ontlastingsfrequentie is voedingsvezel. De regressieverge
lijking luidt: Y = 0,56 - 1,39 X ; r^ = 0,56, T^ = 7,26.
6.2. Darmpassagetijd.
Voor de resultaten van het darmpassageonderzoek zijn de gegevens van
40 personen verwerkt (43 (zie 3.4.1.) minus 3 personen waarbij onvoldoende
gegevens aanwezig waren).
De "pellet recovery".
Het slikken van de 3 soorten pellets (20 per soort) op 3 achtereenvolgende
dagen heeft voor de deelnemers geen problemen opgeleverd.
Het aantal personen waarbij aan het einde van de verzamelperiode tijdens
de vezelrijke voeding alle 20 pellets in de ontlasting zijn teruggevonden is voor
de pelletsoort die op de le dag geslikt is 34, voor de pellets die op de 2e dag

- 109 geslikt zijn 23, en voor de 3e soort 7. Tijdens de vezelarme periode was de
opbrengst van de 3 soorten volledig bij resp. 14, 11 en 4 personen, m.a.w. de
"pellet recovery" is veel lager tijdens de vezelarme periode.
De verzamelduur in de le periode bedroeg 89 uur, die in de 2e periode
echter 108 uur, zodat bovenstaande gegevens mogelijk een vertekend beeld geven.
Aangezien de verzamelperioden te kort bleken te zijn om voldoende op
brengst van de 3 soorten pellets te verkrijgen, werd besloten om de meting van
de darmpassagetijd alleen te baseren op de le soort pellets (d.w.z. de pellets
die op de le dag geslikt zijn).
De darmpassagetijd is berekend volgens 2 methoden, nl. de methode van Hinton
(1969) en de methode van Cummings (1976a,b). Een vergelijking van deze methoden
is beschreven in bijlage 6.1. (hierin is ook een 2e methode van Cummings (1976b)
beschreven).
Hieronder worden alleen resultaten vermeld van de passagetijd berekend
volgens de "Mean transit time-single dose" methode (MTT-S) van Cummings. De
Mean transit-time is de tijd die gemiddeld verstrijkt tussen het moment van het
slikken van de pellets en het verschijnen daarvan in de faeces.
In tabel 6.4. zijn de darmpassagetijden (MTT-S) weergegeven tijdens vezel
rijke en verzelarme periode en de verschillen tussen de 2 perioden.
Tabel 6.4. Darmpassagetijden (MTT-S) tijdens vezelrijke en vezelarme periode en
1)
de verschillen tussen de 2 perioden bij 32 personen (gem. +_ S.D.);
Proefvoedingen zie tabel 6.1.
Darmpassagetijd (uren)
groep

aantal personen

vezelrijk

vezelarm

verschil vezelrijk/
vezelarm

1

8

38 + 17

49 + 18

9 + 16

2

5

33 + 12

57 + 22

23 + 18

3

10

39 + 10

55 + 16

16 + 15

4

9

33 + 12

59 + 16

25 + 18

totaal

32

37 + 12

55 + 17

18 + 17

1) Bij 14 personen werd de MTT-S berekend volgens Cummings (1976a,b). Bij 12 per
sonen werd een MTT-S geschat voor de vezelarme periode m.b.v. regressie op grond
van 11 pellets (mediaan transit time): MTT-S (uren) = 0,97 x 50% TT + 11,38; r = 0,87.
Bij 6 personen werd een MTT-S geschat voor de vezelarme periode op grond van
6 pellets (le kwartiel transit time): MTT-S = 0,93 x 25% TT + 21,35; r = 0,74 (zie
3.4.2.).

- 110 Uit tabel 6.4-. blijkt dat tijdens de vezelrijke periode de darmpassagetijd
is verkort. Het verschil in darmpassagetijd tussen de 2 perioden is gemiddeld
18 uur bij 32 personen. Ook bij de darmpassagetijd treden in zowel vezelrijke als
vezelarme periode grote inter-individuele variaties op.
Bij statistische analyse van de verschillen tussen week 3 en week 6 volgens
het regressiemodel (zie 3.4.) blijkt voedingsvezel de enige onderscheidende
variabele. De regressievergelijking luidt:
Verschil in MTT-S = 37,698 X - 26,643; r2 = 0,58 (TOA = 6,41).
v
30
Correlaties tussen faecesproduktie, darmpassagetijd en opname van voedingsvezel.
Om een indruk te krijgen of faecesproduktie en darmpassagetijd met elkaar
en met de opname van voedingsvezel gecorreleerd zijn, zijn lineaire regressie
vergelijkingen berekend tussen deze parameters. Deze vergelijkingen zijn opge
nomen in bijlage 6.2. De correlatiecoëfficienten zijn vermeld in tabel 6.5.
Tabel 6.5. Correlatiematrix van de verschillen tussen de vezelrijke en vezelarme periode van resp. natgewicht, drooggewicht en ontlastings
frequentie, darmpassagetijd en opname van voedingsvezel (regressie
vergelijkingen zie bijlage 6.2.).

A FW
A FW
A FREQ
A MTT-S
A DF
A DF/E

A FREQ

A MTT-S

A DF

- 0,76

0,97

0,68
- 0,39

- 0,73

0,86

0,72

0,85

0,75

A

: verschil tussen vezelrijke en vezelarme periode.

FW

: natgewicht van de faeces.

FREQ : ontlastingsfrequentie.
DF

: voedingsvezelopname per dag.

DF/E : voedingsvezelopname per 1000 kcal per dag.
MTT-S: darmpassagetijd (volgens Cummings, 1976a).

- Ill -

Uit tabel 6.5. blijkt dat de verandering in faecesproduktie (zowel natgewicht
als ontlastingsfrequentie) goed correleert met het verschil in opname van voedings
vezel uitgedrukt in g/dag of in g/1000 kcal.
Ook de veranderingen in natgewicht en ontlastingsfrequentie hebben een hoge
correlatiecoëfficient. Het verschil in darmpassagetijd tussen vezelrijke en vezelarme periode correleert goed met het verschil in voedingsvezelopname (g/1000 kcal).
Daarentegen is er een vrij lage correlatie tussen het verschil in darmpassagetijd
en

het verschil in natgewicht van de faeces.
In tabel 6.5. zijn alleen correlatiecoëfficienten opgenomen van de ver

schillen in de diverse parameters tussen vezelrijke en vezelarme periode. In
absolute waarden correleren de genoemde parameters veel minder (zie bijlage 6.2.).
Dit is begrijpelijk gezien de grote inter-individuele variaties bij zowel nat
gewicht, ontlastingsfrequentie als de darmpassagetijd.
In figuur 6.1. is de relatie tussen darmpassagetijd en natgewicht van de
faeces weergegeven. Bij toenemend

faecesgewicht daalt de darmpassagetijd.

Evenals Burkitt et al. (1974), Findlay et al. (1974) en Spiller et al. (1977a,b)
blijkt er een logaritmisch verband te bestaan tussen darmpassagetijd en natge
wicht van de faeces (regressievergelijking zie figuur 6.1.).
De correlatie tussen

(darmpassagetijd) en l°g-^Q (faecesgewicht) is

lager tijdens de vezelrijke periode dan tijdens de vezelarme periode (r is resp.
-0,4-5 en -0,63; regressievergelijkingen zie bijlage 6.3.).
6.4. Discussie.
Resumerend kan worden gezegd dat tijdens de vezelrijke periode de faeces
produktie een factor 2-3 is verhoogd, zowel wat betreft nat- en drooggewicht
als ontlastingsfrequentie.
Tijdens de vezelrijke resp. vezelarme periode was het natgewicht van de
faeces gemiddeld 182 resp. 71 g/24 uur, drooggewicht was 44 resp. 18 g/24 uur
en de gemiddelde ontlastingsfrequentie was 1,4 resp. 0,7 / 24 uur.
Kwalitatieve beoordeling wijst uit dat de consistentie van de faeces
verandert o.i.v. vezelrijke voeding. Er is echter weinig verschil in waterge
halte van de faeces tussen vezelrijke en vezelarme periode. De gevonden ver
schillen in faecesgewicht komen overeen met in literatuur vermelde waarden
in proeven met zemelen en volkorenbrood (o.a. Cummings et al., 1976c; Kay
en Truswell, 1977b). Over het algemeen zijn de effecten op faecesgewicht van
pectine of voedingen rijk aan groenten en fruit minder groot dan bij zemelen

- 112 -

u
•J
zt

CN
bO

.,

bC
G
•H
•n
•H
r—i
<U
bO
k
O
>
O)
•H
(/)
CO
(D
P
bO
CD

rs
CO
O
Ü
a>
rd

Mh

0)
0
rd
>

+->

ÉS
vtMy
bO
O
»—!
cn
ztr\
O
1
1—1
UDr»
CN
II

a

a

G
o

JC

CO

cd

O*
CN
ro
•m
•H

îî
•T ••

u
U)
0J

o
(/)
a>
CD

c
O

Q NÛ p—
J><*j
r"ï
(O fO

cn

CO

CO

»
cm

.I

Q>
£

G
0)
bO
G
•H
g
CO LO <D
pü
1
H zj~«k U
H O rd
rd
S
1 £
oO II
jdO
CD
1—1

:j?
a»

N

at
>

a>
NJ

QJ
>

CT)

Cü

E
E

E

c. c
_o _g
(D a>
N
M O)
a>
>
>
O

O
•H
£
<y
bO
-H
rd
a
G
a)

•O

0.)
3

u

M

O

ê

co CN
1 bO
G
H
É~» •/H
S T}
a;
rd
O
•r~> >
•H
4-> <u
Û) e
bO &
cd
m rH
w
w <2>
(d Cs
a, 0
E: >
U
rd G
"d <D
O
c
0)
co •f~>
03 •H
3 rH
«M
a>
O Csï
•r*$ 0)
>
rd
f Î
»-4 *•r~(
<D
.O

3

ce
3
3
-<r
rvi

<

o

UT)

O
O£

O

<

<
4>

°0
'0 <
<

tn ->•
c_,

fV

O
LO

- 113 (o.a. Kay en Truswell, 1977a; Durrington et al. , 1976; Hoppert en Clark, 194-5).
Bij zowel experimenten met "graanvezel" (volkorenbrood, zemelen) als bij
experimenten met "groentevezel" (groenten, fruit, pectine) is soms wel, soms
niet een effect op ontlastingsfrequentie gevonden (o.a. Wyman et al., 1976;
Kay en Truswell, 1977a,b; Walker, 1975) (zie ook tabel IV.l.).
Tijdens de vezelrijke periode bevatte de voeding meer dan 50% "groente
vezel". De rest was afkomstig van graanprodukten (zie tabel 4.2.). Welk
"soort" voedingsvezel verantwoordelijk is voor de hogere faecesproduktie en
ontlastingsfrequentie is niet te zeggen.
Tijdens de vezelrijke voeding is de darmpassagetijd gemiddeld 18 uur korter
dan tijdens de vezelarme periode. Het blijkt dat een verzamelperiode van 4—5
dagen met name tijdens de vezelarme periode in veel gevallen te kort is om de
darmpassagetijd goed te kunnen meten, d.w.z. in die periode zijn niet alle
"markers" in de ontlasting verschenen.
Vergelijking met in de literatuur vermelde waarden voor darmpassagetijd is
moeilijk, doordat steeds verschillende methoden voor het meten van darmpassagetijd zijn toegepast. Voor een bespreking van de voor- en nadelen van diverse
methoden zie bijlage 6.1.
Bij experimenten met pectine zijn geen significante veranderingen in darmpassagetijd waargenomen (o.a. Kay et al., 1977a). Kelsay et al. (1977) rapporteren
een significante verlaging van de passagetijd o.i.v. een voeding rijk aan
groenten en fruit. De grootte van het effect werd echter niet vermeld.
Op grond van proeven met zemelen en/of volkorenbrood (o.a. Cummings et al.
1976c; zie ook tabel IV.l.) kon een verschil in darmpassagetijd tussen de vezel
rijke en vezelarme periode van 10 à 20 uur worden verwacht.
De goede correlatie tussen het verschil in voedingsvezelopname gedurende
de vezelrijke en vezelarme periode enerzijds, en de veranderingen in faecespro
duktie en darmpassagetijd anderzijds kunnen de theorie dat voedingsvezel verant
woordelijk is voor genoemde veranderingen niet bevestigen, echter ze onder
steunen deze theorie wel.
Er is een lineair verband tussen de logaritme van darmpassagetijd en de
logaritme van het natgewicht van de faeces. Verschillende auteurs hebben ver
schillende regressievergelijkingen voor deze relatie gevonden (zie bijlage 6.3.).
Deze discrepanties kunnen verklaard worden doordat onder verschillende (proef)
omstandigheden is gemeten, b.v. samenstelling (proef)groep, aantal personen,
leeftijd, e.d., (proef)voeding (o.a. voedingsvezelopname) en de proefduur.
In tegenstelling tot wat Spiller et al. (1977a) suggereren is het ons

- im inziens ten gevolge van de grote inter-individuele variatie niet mogelijk de
darmpassagetijd van een bepaalde persoon te voorspellen uitgaande van het gewicht
van de faeces: b.v. tijdens vezelrijke voeding varieerde de darmpassagetijd van
m tot meer dan 100 uur, en het faecesgewicht varieerde van 75-4-00 g/24 uur.
Tijdens de vezelarme periode varieerde darmpassagetijd van 29 tot meer dan 100
uur en het faecesgewicht van 12-230 g/24 uur.
Om deze reden zijn we het ook oneens met Holm en Hansen (1975) die stellen,
dat een dagelijkse opname van 35 mg (ruw vezel?) "graanvezel" per kg lichaamsge
wicht een snelle darmpassagetijd bewerkstelligt.
Gezien het bovenstaande is het naar onze mening onmogelijk om een norm voor
de opname van voedingsvezel te geven, welke zou leiden tot 'voldoende' faecesproduktie en "korte" darmpassagetijd. Tot deze conclusie komt eveneens een redac
tioneel artikel in het British Medical Journal (1977).
6.5. Conclusies.
Tijdens de vezelrijke periode is de faecesproduktie ongeveer verdubbeld,
zowel wat betreft nat- als drooggewicht. Ook de ontlastingsfrequentie is
verdubbeld.
Tijdens de vezelrijke periode is de darmpassagetijd korter dan tijdens de
vezelarme periode.
Er is een hoge correlatie tussen:
1.

de verandering in natgewicht van de faeces en de verandering in
voedingsvezelopname per dag en per 1000 kcal per dag.

2.

de verandering in darmpassagetijd (MTT-S) en de verandering in voe
dingsvezelopname per 1000 kcal.

3.

de verandering in ontlastingsfrequentie enerzijds en de verandering
in darmpassagetijd en de verandering in voedingsvezelopname per dag
en per 1000 kcal per dag anderzijds.

Er is een geringe correlatie tussen verandering in darmpassagetijd en de
verandering in natgewicht van de faeces tijdens vezelrijke en vezelarme
periode.
4-5 dagen is voor veel personen te kort om de darmpassagetijd te kunnen
berekenen, vooral tijdens de vezelarme periode.

- 115 7. RESULTATEN EXCRETIE VAN STEROIDEN EN TOTAAL VET.

In de faeces verzameld in week 3 en week 6 werden de concentraties neutrale
en zure Steroiden en totaal vet bepaald (voor bepalingsmethode zie 3.3.2.).
Een schematisch overzicht van de proefgroepen wordt gegeven in tabel 7.1.
Tabel 7.1. Overzicht proefgroepen
voedingsvezel
£

Aantal personen

Groep

Cholesterol

1

11

+

2

9

+

3

12

4

11

week 3

week 6

X Voor verklaring van aantal deelnemers per groep anders dan 12, zie 3.1.1. en 3.4.1.
7.1. Neutrale Steroiden.
In tabel 7.2. en grafiek 7.1. wordt de gemiddelde excretie van neutrale
Steroiden per dag per groep gegeven; tevens het verschil in gemiddelde excretie
per dag per groep in week 3 en week 6.
Tabel 7.2. Excretie van neutrale Steroiden, gem. +_ s.d. (mg/24 uur).
Proefvoedingen zie tabel 7.1.

Groep

vezelrijk

verschil
week
6-3

vezelarm

totaal

vrouwen

mannen

totaal

vrouwen

mannen

totaal

1

494

934

694 + 379

510

1080

769 + 424

2

696

861

787 + 274

554

825

704 + 360

+ 83 + 352

3

549

586

567 + 195

351

434

392 + 201

-175 + 242

4

543

626

588 + 184

449

370

406 + 153

+182 + 243

75

± 411

- 116 Figuur 7.1. Excretie van neutrale Steroiden, gem. + s.d. (mg/24 uur). Proefvoedingen zie tabel 7.1.
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Uit literatuurgegevens (zie deel A, III, V) blijkt, dat o.i.v. voedingsvezel
een stijging in excretie van neutrale Steroiden mogelijk is. Uit tabel 7.2.
blijkt, dat in groep 1 de excretie van neutrale Steroiden tijdens de vezelrijke
voeding lager is dan tijdens de vezelarme voeding. Tijdens vezelrijke voeding
is in groep 2 een, met het oog op de grote spreiding, geringe stijging, in
groep 3 en 4 een duidelijke stijging in excretie van neutrale Steroiden te zien
(resp. 12, 45 en 45%). De excretie in de cholesterolrijke groepen is hoger dan
in de cholesterolarme groepen.
Bij statistische analyse van de verschillen tussen week 3 en 6 blijkt na
splitsing dat in de cholesterolrijke groepen geen enkele verklarende variabele
van significant belang is. In de cholesterolarme groepen is voedingsvezel de
enige onderscheidende variabele (regressievergelijking: y = 181,91 - 357,08
xvezel' r

=

^21 ~ 3>53). M.a.w. bij de cholesterolarme groepen wordt

een significante toename in excretie van neutrale Steroiden o.i.v. voedingsvezel
gevonden.
Bij de cholesterolrijke groepen doen de volgende bijzonderheden zich voor.
1.

In groep 1 wordt tijdens vezelarme voeding een toename in excretie van
neutrale Steroiden gevonden bij de mannenj bij de vrouwen blijft de
excretie ongeveer gelijk.

2.

In groep 2 blijkt dat tijdens vezelrijke voeding alleen bij vrouwen de
excretie van neutrale Steroiden toeneemt, bij mannen is geen sprake van
significante toename in excretie.

117 (N.B. Verschillen tussen vrouwen en mannen in excretie van neutrale en zure
Steroiden zijn onafhankelijk van lichaamsgewicht).

Bij groep 1, die de le periode vezelrijke, de 2e periode vezelarme voeding
kreeg, zou er sprake kunnen zijn van een nawerking van vezelrijke voeding
tijdens vezelarme periode daarna, m.a.w. een eventueel verhoogde excretie in de
le periode o.i.v. voedingsvezel blijft gehandhaafd tijdens de 2e periode
(N.B. steroid excretie werd niet bepaald aan het begin van de proef). Een soort
gelijk effect wordt gemeld door Eastwood (1973) en Kay en Truswell (1977b) o.i.v.
zemelen.
In groep 2 (week 3 vezelarm, week 6 vezelrijk) is een nawerking van vezel
arme voeding tijdens vezelrijke voeding bij mannen niet waarschijnlijk daar bij
vrouwen de excretie tijdens vezelrijk wel significant toeneemt.
Een tweede oorzaak voor de gevonden verschillen in excretie van neutrale
Steroiden tussen vrouwen en mannen van de cholesterolrijke groepen zou kunnen
zijn een verschil in opname van vet en/of cholesterol; deze mogelijkheid werd
met het gehanteerde statistische model niet getoetst.
Tabel 7.3. Geschatte

opname van vet en cholesterol; Proefvoedingen zie tabel 7.1.

Vet (g/24 uur)
Groep

Cholesterol (mg/24 uur)

vezelrijk

vezelarm

Groep

vrouwen mannen vrouwen mannen

vezelrijk

vezelarm

vrouwen mannen vrouwen mannen

1

78,0

102,6

93,6

117,4

1

641

641

746

806

2

80,5

104,3

100,8

125,4

2

679

679

755

755

3

82,6

107,1

93,6

117,4

3

171

171

153

213

4

80,5

104,3

82,6

107,1

4

153

153

171

171

* Geschat m.b.v. lineaire regressie (zie tabel 4.4.).

Daar zowel tijdens vezelrijke als tijdens vezelarme voeding vrouwen minder
vet consumeren dan mannen kan dit een verklaring bieden voor het verschillend
niveau van neutrale steroïdexcretie bij vrouwen en mannen. Uit tabel 7.3. blijkt
dat tijdens vezelarme voeding méér vet is geconsumeerd dan tijdens vezelrijke
voeding. Maar zowel vrouwen als mannen consumeren tijdens vezelarme voeding
meer vet en de toename in vetconsumptie is voor vrouwen en mannen ongeveer
gelijk. Daarom kan dit geen verklaring leveren voor de verschillende reactie
van vrouwen en mannen.
Uit tabel 7.3. blijkt dat ook de cholesterolconsumptie tijdens vezelarme
periode hoger is dan tijdens vezelrijke periode (m.u.v. groep 3, vrouwen).
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cholesterolconsumptie is echter veel kleiner dan het verschil in excretie tussen
vrouwen en mannen (60 mg meer opname, 146 mg meer excretie). In groep 2 is de
verandering in cholesterolconsumptie bij vrouwen en mannen even groot.
De verschillen in excretie van neutrale Steroiden tussen vrouwen en mannen
kunnen dus niet verklaard worden uit de cholesterolconsumptie.

Resumerend:
1.

Er is een duidelijk verschil in reactie tussen cholesterolrijke en cholesterolarme groepen: bij cholesterolarme groepen is er een duidelijk effect
van voedingsvezel op de excretie van neutrale Steroiden.

2.

In groep 1 is mogelijk sprake van nawerking van vezelrijke voeding tijdens
vezelarme voeding, waardoor de excretie van neutrale Steroiden tijdens
vezelarme voeding niet afneemt.

3.

In groep 2 biedt mogelijke nawerking geen verklaring voor het verschil in
excretie van neutrale Steroiden tussen mannen en vrouwen.

M-.

Noch in groep 1, noch in groep 2 kan verschil in vet en/of cholesterolopname het verschil tussen vrouwen en mannen verklaren.
Een significante toename in excretie van neutrale Steroiden o.i.v. citrus-

pectine wordt gemeld door Kay en Truswell (1977a). Een significante toename in
excretie van neutrale Steroiden o.i.v. "graanvezel" wordt gemeld door Kay en
Truswell (1977b), echter in de controleperiode nâ de vezelrijke voeding, (zie
ook Eastwood (1973)). Ook Jenkins et al. (1975) en Walters (1975) vermelden
toename in excretie van neutrale Steroiden o.i.v. "graanvezel"; deze toename
was echter niet significant. (Zie ook tabel III.l).
Op grond van bovengenoemde gegevens kan niet met zekerheid gezegd worden
of de toename in excretie van neutrale Steroiden, althans bij de cholesterol
arme groepen en de vrouwen in groep 2 een gevolg is van "graan"- of "groentevezel"
of een gecombineerd effect van "graan"- In "groentevezel" (opname van "graan"- en

2
"groentevezel" was sterk gecorreleerd, r = 0,93) (zie tabel 4.2.).
7.2. Galzuren.
In tabel 7.H. wordt de gemiddelde excretie van galzuren per dag per groep
gegeven. Uit literatuurgegevens (zie III, V) blijkt,, dat o.i.v. voedingsvezel
een stijging in excretie van galzuren mogelijk is.
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Proefvoedingen zie tabel 7.1.
vezelrijk
Groep

vezelarm

verschil week
6-3

vrouwen

mannen

totaal

vrouwen

mannen

totaal

totaal

1

235

302

265 + 70

129

319

215 + 136

-50

2

164

306

287 + 70

299

246

270 + 165

+17

3

235

341

288 + 112

164

352

258 + 153

-30

4

174

390

292 + 154

176

339

265 + 151

+27

Figuur 7.2. zie tabel 7.4-.
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Uit tabel 7.4. en figuur 7.2. blijkts dat gemiddeld voor alle groepen de
excretie tijdens vezelrijke voeding groter is dan tijdens vezelarme voeding.
Er is geen verschil in excretie tussen cholesterolrijke en cholesterolarme
groepen. De excretie van galzuren is bij mannen hoger dan bij vrouwen; de
verklaring hiervoor moet waarschijnlijk gezocht worden in de hogere vetconsumptie
door mannen (zie tabel 7.3.).
Bij nadere beschouwing van de gegevens voor mannen en vrouwen apart blijkt
dat bij mannen in groep 1 en 3 (week 3: vezelrijk, week 6: vezelarm) en vrouwen
in groep 2 en 4 (week 3: vezelarm, week 6: vezelrijk) de galzuurexcretie tijdens
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rijke periode. Het is niet waarschijnlijk dat de verklaring hiervoor gezocht
moet worden in een verschil in vetconsumptie, aangezien het verschil in vetconsumptie tussen vezelarme en vezelrijke voeding in alle groepen voor vrouwen en
mannen ongeveer gelijk is (tabel 7.3.). Evenmin kan het verschil tussen vrouwen
en mannen verklaard worden uit een verschil in cholesterolconsumptie (tabel 7.3.).
Ook nawerking van de voeding van de eerste 3 weken tijdens de laatste 3 weken is
niet waarschijnlijk, omdat hiermee een verschillende reactie van vrouwen en man
nen niet verklaard wordt.
Er is ons weinig bekend over een eventueel verschil in galzuurmetabolisme
bij vrouwen en mannen. Het beoordelen van de resultaten wordt ook bemoeilijkt
door de grote spreiding in de uitkomsten. Een grote spreiding wordt ook gemeld
door andere onderzoekers (b.v. Kay en Truswell (1977a,b)).
Gemiddeld is de excretie van galzuren 12,9 + 5,3 % hoger tijdens vezelrijke
voeding.
De resultaten van de galzuurbepaling waren niet op tijd beschikbaar om op
dezelfde manier getoetst te worden als de overige gegevens (zie 3.4.). Bij
variantie-analyse blijkt geen der gemeten verschillen (cholzuur, deoxycholzuur,
chenodeoxycholzuur, lithocholzuur en totaal galzuren) significant te zijn.
Jenkins et al. (1975b) melden een stijging in galzuurexcretie o.i.v. zemelen,
die echter niet significant is.
Kay en Truswell (1977a) vonden een stijging in galzuurexcretie van 33%
o.i.v. citruspectine; Walters et al. (1975) vonden een stijging van 50% o.i.v.
bagasse, maar geen effect van zemelen.
Zowel Kay en Truswell (1977b) als Eastwood (1973) melden een significante
toename in galzuurexcretie tijdens de controleperiode nâ een voeding rijk aan
zemelen (zie ook tabel III.l.).
Op grond van deze gegevens is niet vast te stellen of de geconstateerde
toename in excretie van galzuren een effect van "graan"- of "groentevezel" is,
of een gecombineerd effect van beide (hoge correlatie tussen opname van "graan"2

en "groentevezel"; r

= 0,93) (zie ook hoofdstuk 4.1.).

7.3. Steroïdbalans
Om een overzicht te krijgen van de hoeveelheid Steroiden die het lichaam
opneemt en uitscheidt wordt de opname van cholesterol en de excretie van
Steroiden in tabel 7.5. naast elkaar vermeld.
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proefvoedingen zie tabel 7.1.
Opname
Excretie
Excretie minus
(cholesterol mg/24 uur) (totaal Steroiden mg/24 uur) opname (mg/24 uur)v

Groep

vezelrijk

verzelarm

1

641

776

2

679

3
4

vezelrijk

vezelarm

vezelrijk

vezelarm

959

984

318

208

755

1074

974

395

219

171

183

855

650

684

467

153

171

880

671

727

500

£ Berekend uit voedingsenquêtes (4.1.).

In alle gevallen is de excretie van Steroiden groter dan de opname. (Bij een
steroïdbalans zoals in tabel 7.5. is gegeven, wordt geen rekening gehouden met
cholesterolsynthese of mobilisatie van cholesterol uit de weefsels.) Wel is het
verschil tussen opname en excretie bij alle groepen groter tijdens vezelrijke
periode. Omdat geen gegevens over synthese bekend zijn kunnen we niet conclu
deren dat verhoging van excretie verantwoordelijk is voor de waargenomen daling
in serumcholesterolgehalte o.i.v. vezelrijke voeding.
7.4. Vetexcretie.
In tabel 7.6. wordt de gemiddelde excretie van totaal vet per groep per
24 uur vermeld. Ook deze gegevens zijn niet volgens het statistisch model
verwerkt (zie 3.4.). Bij variantie-analyse blijkt het verschil in excretie
tijdens vezelrijke en vezelarme periode significant te zijn (p < 0,005; F-toets).
Tabel 7.6. Excretie van totaal vet, gemiddeld Hh s.d. (g/24 uur),
proefvoedingen zie tabel 7.1.
Groep

vezelrijk

vezelarm

1

2,6 + 0,8

1,6 + 1,3

2

2,9 + 1,0

1,1 + 0,5

3

2,6 + 0,7

0,8 + 0,5

4

2,3 + 1,1

1,3 + 0,8
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tijdens vezelarme periode, zowel voor vrouwen als mannen. Gemiddeld is de
excretie tijdens vezelrijke periode 132% hoger. Walters et al. (1975) rapporteren
een verhoging van 56% o.i.v. bagasse, terwijl o.i.v. zemelen de vetexcretie niet
significant veranderde. Kay en Truswell (1977a) vonden o.i.v. citruspectine een
verhoging van 44%.
Opgemerkt dient te worden, dat zowel tijdens vezelrijke als vezelarme
voeding de vetuitscheiding zeer gering is, vergeleken met de vetopname.
7.5. Concentraties Steroiden in faeces en mate van bacteriële omzetting.
Door verschillende onderzoekers wordt verband gelegd tussen het voorkomen
van colonkanker in bepaalde populaties en de concentraties Steroiden en/of
mate van bacteriële omzetting van Steroiden in faeces bij die populaties
(Nutr. Rev. 1975; Walker et al., 1976). De voeding zou de eventuele produktie
van carcinogenen beinvloeden of via het leveren van substraat of via invloed
op de microflora (Hill et al., 1971). Voedingsvezel zou m.n. de concentraties
neutrale en/of zure Steroiden beinvloeden, waaruit mogelijk carcinogene stoffen
geproduceerd zouden kunnen worden; ook zou voedingsvezel de verblijftijd van de
faeces in de darm, en dus de reactietijd, beinvloeden (zie ook Mendeloff (1976)).
In tabel 7.7. worden de concentraties neutrale en zure Steroiden in faeces
vermeld, tijdens vezelrijke en vezelarme voeding.

Tabel 7.7. Concentraties Steroiden in faeces, gemiddeld +_ s.d. (mg/g droge stof);
proefvoedingen zie tabel 7.1.
a) Neutrale Steroiden
Groep

vezelrijk

vezelarm

1

16,4 + 5,4

39,7 + 19,2

2

17,4 + 6,7

35,5 + 16,2

3

12,3 + 4,9

24,2 + 5,1

4

11,4 + 8,3

21,6 + 17,1

Groep

vezelrijk

vezelarm

1

6,6 + 1,4

11,9 + 2,8

2

6,2 + 1,3

13,9 + 3,3

3

6,5 +_ 1,5

15,7 +_ 5,7

4

6.7 + 2.2

14,8 + 4.3

b) Galzuren
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hoger, ondanks het feit dat in de meeste gevallen de totale excretie van
Steroiden tijdens vezelarme voeding lager is. De toename in concentratie is
voornamelijk het gevolg van het verminderd volume van de faeces (zie tabel
6.2.).

In tabel 7.8. wordt de mate van bacteriële omzetting van neutrale en zure
Steroiden vermeld.

Tabel 7.8. Mate van bacteriële omzetting van Steroiden.
a) Ratio epi + coprostanol/cholesterol, gem. +_ s.d.; proefvoedingen zie
tabel 7.1.
Groep

vezelrijk

vezelarm

1

3,4 + 1,5

4,3 + 2,7

2

5,4 + 6,1

3.3 + 2,2

3

2,6 + 1,6

2.4 + 1,5

4

4,0 + 2,3

5.5 + 3,2

b) Ratio secundaire /primaire

galzuren, gemiddeld +_ s.d.; proefvoedingen

zie tabel 7.1.
Groep

vezelrijk

vezelarm

1

14,5 + 12,3

14,3 +

9,9

N.B. tijdens vezel

2

10,8 +

5,2

11,9 +

9,9

rijke periode werd

3

18,5 + 20,9

8,2 +

6,6

bij 7 personen, en

4

10,0 +

12,6 + 10,1

tijdens vezelarme

7,4

periode bij 4 per
sonen geen cholzuur gevonden
* Lithocholzuur + deoxycholzuur
** Chenodeoxycholzuur + cholzuur
*S* Gem. van 8 personen; bij 1 persoon werden geen primaire galzuren gevonden.

Op grond van literatuurgegevens - voornamelijk epidemiologische onderzoeken
(Hill et al., 1971; Walker et al., 1976) en onderzoeken bij vegetariërs (Aries,
1971) - zou een hogere bacteriële omzetting tijdens vezelarme voeding te ver
wachten zijn (hogere concentraties Steroiden, langere verblijftijd in de darm).
Wat betreft neutrale Steroiden blijkt slechts in de groepen 1 en 4 de omzetting
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tijdens vezelarme voeding hoger te zijn; de ratio secundaire/primaire galzuren
is in de groepen 2 en 4 tijdens vezelarme periode verhoogd; ook hier wordt de
beoordeling van de gegevens bemoeilijkt door de grote spreiding.
De gegevens van de mate van omzetting van neutrale Steroiden zijn geanaly
seerd met het wiskundige model. Bij analyse van de verschillen tussen week 3 en
week 6 blijkt na splitsing dat bij de cholesterolrijke groepen (1 en 2) geen
enkele variabele een significante bijdrage levert. Bij de cholesterolarme
groepen (3 en 4) blijkt voedingsvezel de enige onderscheidende variabele te zijn
2
(r = 0,15). In groep 3 is echter de ratio tijdens vezelarme voeding niet hoger
dan tijdens vezelrijke voeding.
De mate van bacteriële omzetting van neutrale en zure Steroiden ondergaat
geen consistente verandering o.i.v. een verandering van de hoeveelheid voedings
vezel. Dit is in tegenstelling met de eerder genoemde literatuurgegevens maar
in overeenstemming met de bevindingen van Kay en Truswell (1977a), Kay en
Truswell (1977b) en Walters et al. (1975). O.i.v. een voeding rijk aan resp.
citruspectine, graanvezel en bagasse (12 weken!) en zemelen werd geen verandering
van bacteriële omzetting gevonden.
7.6. Conclusies
1.

De excretie van neutrale Steroiden is o.i.v. vezelrijke voeding verhoogd in
de groepen 3 en 4 met een cholesterolopname < 250 mg/dag.

2.

a.

De excretie van neutrale Steroiden in de cholesterolrijke groepen
(opname > 600 mg/dag) is o.i.v. vezelrijke voeding alleen bij de
vrouwen van groep 2 verhoogd.

b.

In groep 1 is mogelijk sprake van nawerking van vezelrijke voeding
tijdens vezelarme voeding, waardoor de excretie tijdens vezelarme
voeding niet afneemt.

c.

In groep 2 is nawerking van vezelarme voeding tijdens vezelrijke voeding
niet waarschijnlijk.

d.

Noch in groep 1, noch in groep 2 kan een verschil in vet en/of
cholesterolconsumptie de verschillen in excretie van neutrale
Steroiden tussen mannen en vrouwen verklaren.

3.

De gemiddelde excretie van galzuren is in alle groepen o.i.v. vezelrijke
voeding verhoogd. Het verschil in galzuurexcretie tijdens vezelrijke en
vezelarme voeding is niet statistisch significant.

4-.

a.

De verandering in excretie van galzuren o.i.v. verandering van de
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b.

De gevonden verschillen kunnen niet verklaard worden uit mogelijke
nawerking van de le voeding tijdens de 2e periode, noch uit verschillen
in vet en/of cholesterolconsumptie.

De gemiddelde excretie van totaal vet is o.i.v. vezelrijke voeding in alle
groepen verhoogd, zowel bij vrouwen als bij mannen. Het verschil in
vetexcretie tijdens vezelrijke en vezelarme voeding is statistisch signifi
cant.
De mate van bacteriële omzetting van neutrale en zure Steroiden ondergaat
geen consistente verandering o.i.v. een verandering van de hoeveelheid
voedingsvezel.

- 126 8. DISCUSSIE

Deze proef beoogde bij gezonde vrijwilligers het effect van voedingsvezel
op darmpassagetijd, faecesproduktie, bloedlipidenconcentraties en steroïdexcretie
te onderzoeken. De resultaten voor de afzonderlijke parameters zijn te vinden
in de hoofdstukken 4 t/m 7.
Uit hoofdstuk 4 over de voedingsenquêtes, gehouden tijdens de proef, blijkt
dat er naast verschil in hoeveelheid voedingsvezel in de proefvoedingen ook ver
schil was in de opname van vet, cholesterol, koolhydraten en vitamine C. Vetopname
was 7 energie % lager tijdens vezelrijke voeding (waarvan 2 energie % Q.

-

verzadigde vetzuren), zie tabel 4.6. Bij de cholesterolrijke voedingen werd
tijdens de vezelrijke periode gemiddeld 103 mg cholesterol per dag minder opge
nomen dan tijdens de vezelarme periode; bij cholesterolarme voedingen was dit
verschil in cholesterolopname tussen de vezelrijke en verzelarme periode 18 mg
per dag. Gemiddeld werd 7 energie % meer koolhydraten geconsumeerd tijdens
de vezelrijke periode. Het verschil in vitamine C opname was gemiddeld 28 mg per
dag.
Keys (Keys et al. 1965, 1974) en Hegsted (Hegsted et al. , 1965) bepaalden
formules om de verandering in serumcholesterolgehalte o.i.v. vet- en cholesterol
opname te berekenen. De m.b.v. deze formules berekende daling in serumcholesterolconcentratie o.i.v. verminderde vet- en cholesterolopname is kleiner dan de waar
genomen daling in serumcholesterolgehalte tijdens vezelrijke voeding (gemiddeld
resp. 6 mg/100 ml volgens de meest recente formule van Keys (zie formule B,
tabel 5.5.) en 11 mg/100 ml volgens de formule van Hegsted en 15 mg/100 ml
waargenomen daling). De niet door verschillen in vet- en cholesterolopname ver
klaarde daling zou veroorzaakt kunnen worden door voedingsvezel. Dit is een daling
(4-9 mg/100 ml) in de orde van grootte, die volgens de literatuur in experimen
ten met geisoleerd pectine (o.a. Palmer en Dixon, 1966; Kay en Truswell, 1977a)
verwacht kan worden. Palmer en Dixon vonden een daling van serumcholesterolge
halte van 11 mg/100 ml o.i.v. 6 mg pectine per dag. Er zijn onvoldoende analysecijfers voor pectinegehalte in voedingsmiddelen om de pectine-opname tijdens de
proef te kunnen berekenen. Aan de

hand van de beschikbare gegevens (zie bijlage

3.4.) kan de pectine-opname tijdens vezelrijke periode worden geschat op
6 à 7 g/dag anhydrogalacturonzuur.
De verlaagde vetopname tijdens vezelrijke voeding t.o.v. vezelarme
voeding is te beschouwen als een indirect effect van voedingsvezel. Het is
moeilijk een voeding te bereiden rijk aan voedingsvezel en tegelijkertijd
rijk aan vet. Zowel door fouten in de bereiding als door fouten van de
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deze indirecte manier heeft voedingsvezel in ieder geval effect op het serumcho
lesterolgehalte.
De vezelrijke voeding bevatte 7 energieprocent meer koolhydraten (vnl. Oli
gosacchariden) dan de vezelarme voeding. De stijgende tendens in het triglyceridengehalte tijdens de vezelrijke voeding zou wellicht hieraan toe te schrijven
zijn. De lichte verhoging van triglyceriden is echter waarschijnlijk slechts
tijdelijk; na langdurig gebruik van een koolhydraatrijke voeding treedt adaptatie
op en daalt het triglyceridengehalte weer (Stone en Connor, 1963).
Bij de interpretatie van de resultaten wordt er vanuit gegaan dat het geringe
verschil in ascorbinezuur opname (28 mg/dag) tussen vezelrijke en vezelarme voe
ding geen verschil in serumcholesterolgehalte tot gevolg heeft gehad. Hierover
zijn tegenstrijdige gegevens gepubliceerd (Krumdieck et al., 1974-; Peterson et al.
1975).
Verder achten wij de verschillen in opname van voedingsstoffen (waarbij
vooral alcohol belangrijk is, zie tabel 4.5.) tussen week en weekeinde voldoende
gering om buiten beschouwing te kunnen laten. Ook het verschil in alcoholopname
tussen de vier groepen (zie tabel 4.3.) achten wij in dit verband niet belangrijk.
Het high clensity lipoprotein (HDL)-cholesterolgehalte daalde tijdens de
vezelrijke periode. Dit is niet verwonderlijk, omdat het totaal cholesterol in
deze periode ook daalde. Ongeveer een derde van de daling in totaal serum-cho
lesterolgehalte nl. 4 mg %, vinden we terug bij het HDL-cholesterol. Er zijn
ons geen experimenten bekend waarin de invloed van vet en koolhydraat-opname
op het HDL-cholesterolgehalte is onderzocht (onder gecontroleerde omstandigheden).
Er bestaat een reciproke verhouding tussen de very low clensity lipoproteins
(VLDL)- en HDL-concentraties. De VLDL bestaan hoofdzakelijk uit triglyceriden.
Als het triglyceridengehalte na adaptatie aan de koolhydraatrijke voeding weer
zou dalen (zie boven), zou het mogelijk zijn, dat het HDL-cholesterolgehalte
dan weer toeneemt. Dit blijft echter speculatie. HDL-cholesterol wordt als een
onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten beschouwd, d.w.z. een hoog
HDL-cholesterolgehalte zou een beschermende factor zijn (Miller en Miller, 1975a,
b, 1977). Het zou dus gunstig zijn als het gehalte HDL-cholesterol na langere tijd
op vezelrijke voeding niet zou dalen.
Het idee van Fisher, (Fisher et al., 1965) dat voedingsvezel alleen invloed
heeft op serum-cholesterolgehalte bij hoge cholesterolopname wordt door ons ver
worpen; ook bij een laag cholesterolniveau is voedingsvezel een onderscheidende
variabele bij de verklaring van de gevonden verschillen in serumcholesterolgehalte
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cholesterolniveaus verschillend is: De veranderingen in serum-cholesterolgehalte
o.i.v. verschil in voedingsvezelopname zijn bij de cholesterolrijke en -arme
voedingen gemiddeld resp. 14 en 10 mg/100 ml.
De stijging in serum-cholesterolgehalte bij overgang van vezelrijke naar
vezelarme voeding is kleiner dan de daling bij overgang van vezelarme naar vezel
rijke voeding (gemiddeld resp. 15 mg/100 ml en 9 mg/100 ml). Dit is misschien te
verklaren door nawerking van de vezelrijke voeding van de eerste periode tijdens
de vezelarme periode daarna. Deze nawerking zou dan tot uiting moeten komen in
een verhoogde steroïdexcretie, zoals ook door Eastwood (1973) wordt gerapporteerd.
Dit is echter alleen bij de mannen in de cholesterolrijke groep het geval, waar
bij verhoogde steroïdexcretie werd waargenomen tijdens de tweede (vezelarme)
periode. Toch kan nawerking van voedingsvezel uit de vorige periode niet worden
uitgesloten; de proefperiode van 3 weken blijkt te kort te zijn, aangezien het
serum-cholesterolniveau dan nog niet gestabiliseerd is (zie figuur 5.1.).
Op grond van literatuur gegevens kan worden verwacht dat het effect van verander
de vet- en cholesterolopname na 3 weken wel is gestabiliseerd (zie 2.2.3.).
Tijdens de vezelrijke periode is de faecesproduktie ongeveer verdubbeld,
zowel wat betreft nat als droog gewicht. Gemiddeld was het nat gewicht van de
faeces tijdens vezelrijke periode 182 g/dag; tijdens vezelarme periode 71 g/dag.
Droog gewicht was resp. 44- en 18 g/dag. Ook de ontlastingsfrequentie is verdub
beld tijdens de vezelrijke voeding.
Het blijkt dat een faeces verzamelperiode van 4 à 5 dagen voor veel perso
nen te kort is om de darmpassagetijd te kunnen berekenen (vooral tijdens vezel
arme periode). Tijdens de vezelrijke periode was bij 32 personen de darmpassage
tijd gemiddeld 18 uur korter dan tijdens de vezelarme periode.
Opvallend is de grote interindividuele spreiding bij zowel faecesgewicht als
darmpassagetijd. Gezien deze grote spreiding is het ons inziens niet mogelijk de
darmpassagetijd van een bepaald persoon te voorspellen uitgaande van het faeces
gewicht, in tegenstelling tot de suggestie van Spiller et al. (1977a). (zie 6.4.).
Diverse theoriën (zie hfst V) proberen een werkingsmechanisme te geven voor
een verlaging van het serum-cholesterolgehalte o.i.v. voedingsvezel. De meeste
van deze theorieën impliceren verhoogde steroïdexcretie, hetgeen het gevolg zou
zijn van verkorte darmpassagetijd (o.i.v. waterbinding door, of fermentatie van
bepaalde componenten van voedingsvezel), van galzuurbinding aan voedingsvezel,
of van gelvorming in de dunne darm waardoor de resorptie van vet (en cholesterol)
zou verminderen.
Bij de overgang van vezelrijke naar vezelarme voeding stijgt het serum-choleste-
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cholesterolrijke groep (groep 1), waar de excretie van neutrale Steroiden niet
daalt (tabel 7.2. en 7.4.).Omgekeerd gaat bij toename van het vezelgehalte in
de voeding de daling in serum-cholesterolgehalte gepaard met een toename in
excretie van galzuren en neutrale sterolen in alle groepen.
Als we echter de relaties tussen serum-cholesterolgehalte en steroïdexcretie
uitgesplitst naar sexe bekijken (5.1. en 7.1. en 7.2.), zijn deze niet consistent;
ook is de spreiding in de resultaten zeer groot, Hieruit blijkt dat het niet ge
heel verantwoord is de verandering in serumcholesterol alleen te verklaren uit
verandering in steroïdexcretie. Wel is de verandering in serum-cholesterolgehalte
o.i.v. verandering in voedingsvezelgehalte zwak, maar significant, gecorreleerd
met de verandering in excretie van neutrale Steroiden (uitgedrukt in g/dag
per kg lichaamsgewicht (r = -0,329, t^

en

= 2,23; zie bijlage 6.2.)).

Uit de steroïdbalans (7.3.) blijkta dat verhoogde steroïdexcretie niet als
enige verklaring voor de daling in serum-cholesterolgehalte kan worden aangevoerd.
In alle gevallen is sprake van een negatieve balans. Er zijn echter geen gegevens
beschikbaar over synthese van cholesterol in het lichaam. Verhoogde excretie be
hoeft niet altijd daling van serumcholesterol te betekenen, b.v. als cholesterol
uit de weefsels wordt gemobiliseerd of als ook de synthese is verhoogd. Bij een
experiment met bagasse (Walters et al., 1975) en een met vezelrijke graanprodukten
(Cummings, 1976c) werd wel een verhoogde uitscheiding van galzuren gevonden, maar
geen effect op serum-cholesterolgehalte.
De gevonden verhoging in excretie van Steroiden zou het gevolg kunnen zijn
van zowel binding aan voedingsvezel in de darm, als van versnelde darmpassage,
als van gelvorming. Inderdaad is de darmpassagetijd tijdens vezelrijke voeding
korter, en de hoeveelheid water in de faeces groter; over fermentatie, galzuurbinding of gelvorming zijn echter geen gegevens verzameld, zodat over de juist
heid van deze theorieën geen uitspraak kan worden gedaan.
Volgens de theorie van de gelvorming (Kay en Truswell, 1977a) zou verminderde
(re)absorptie van Steroiden gepaard moeten gaan met verminderde resorptie van vet
in de dunne darm. Het is echter zeer de vraag of de toename in vetuitscheiding
die werd waargenomen (gem. ca. 1 g/dag; tabel 7.6.) voldoende is om de daling in
serum-cholesterolgehalte te kunnen verklaren.
Volgens sommige auteurs zou voedingsvezel de concentratie Steroiden in de
faeces en de mate van bacteriële omzetting daarvan beïnvloeden. Bacterie metabolieten van Steroiden worden wel in verband gebracht met het voorkomen van darm
kanker, hoewel er geen bewijs voor een oorzakelijk verband is (zie o.a. Hill
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echter geen consistente verandering in de mate van omzetting van primaire naar
secundaire Steroiden gevonden (7.5.).
Uit deze voedingsproef kan geconcludeerd worden dat o.i.v. vezelrijke voe
ding de darmpassagetijd is verkort, faecesproduktie is verhoogd en het serum
cholesterolgehalte is verlaagd. Welk "soort" voedingsvezel verantwoordelijk is
voor elk van deze effecten is niet na te gaan. daar de consumptie van "graan"en "groentevezel" sterk gecorreleerd was en ruim 50% van de geconsumeerde voe
dingsvezel afkomstig was van groente en fruit (zie 4.1.). Op grond van litera
tuurgegevens vermoeden wij, dat het effect op darmpassagetijd vooral veroorzaakt
wordt door "graanvezel" en het effect op serum-cholesterol door "groentevezel";
dit behoeft nader onderzoek.
In hoeverre het effect op serum-cholesterolgehalte direct of indirect (door
verminderde hoeveelheid vet in vezelrijke voeding) veroorzaakt is door voedings
vezel is ook slechts te schatten. Er zijn echter aanwijzingen dat een deel van
het effect een direct gevolg is van verhoogde opname van voedingsvezel (zie boven).
In verband met de grote interindividuele spreiding is het onmogelijk (op
grond van dit experiment) een norm aan te geven voor de opname (qua hoeveelheid
en soort) van voedingsvezel, welke zou leiden tot "voldoende" faecesproduktie,
"korte" darmpassagetijd en een "laag" serum-cholesterolgehalte (zie ook Editorial
Br.Med.J., 1977). Wel is duidelijk dat een hogere opname van voedingsvezel
dan in Nederland gebruikelijk is (gemiddelde opname wordt geschat op 8,9 g/1000
kcal (Kromhout, 1977)), gunstig is; d.w.z. leidt tot lagere serum-cholesterolge
haltes en kortere darmpassagetijd.
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Bijlage 2.1. Dagboek

MA
8

Dl
9

WO
10

DO
11

VR
12

ZA
13

ZO
14

nov.

1

1. Griep

2

2. Verkoudheid

3

3. Hoofdpijn

i+

4. Misselijkheid

5

5. Maag/darmklachten

6

6. Andere klachten

7

7. Ziekte waarvoor dokters
hulp werd ingeroepen

8

8. Gebruik medicijnen en
pijnstillers

9

9. Bijzondere gebeurtenissen

10

10. Slapeloosheid/slaaptekort

11

11. Afwijkingen v.d. dieetregels

12

12. Verandering rookgewoonten

13

13. Verandering stoelgang
m.b.t.: frequentie, consis
tentie en winderigheid

14

14. Begin menstruatie

15

15. Begin pilgebruik na stop
van een of meer periodes

16

16. Stoppen pilgebruik voor
een of meer periodes

17

17. Verandering merk pil
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Bijlage 3.1. Lichaamsgewicht, lengte en percentage lichaamsvet van de proefper
sonen per groep (gemiddeld + S.D.)

Lieh.gew. (kg)

lengte (cm)

1

64,6 + 8,2

176,5 + 7,5

18,7 + 6,4

2

61,5 + 7,1

172,7 + 6,1

17.9 + 6,8

3

63,1 + 5,5

176,6 + 6,2

18,5 + 5,9

4

65,0 + 6,2

176,6 + 9,7

18,1 + 6,8

^ m.b.v. tabellen ontleend aan Durnin 1967, 1974

geschat vetpercentage
uit E 4 huidplooien (%)
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Bijlage 3.3. Voedingsvezelgehaltes in enkele voedingsmiddelen, tabel gebruikt
voor de menu-samenstelling (g voedingsvezel/100 g produkt)
ref.

ref.

aardappelen rauw

2,5

A,B

sinaasappel

2,0

B

andijvie

2,2

B

abrikozen gedroogd

9,3

E

rode kool

3,4

B

krenten gedroogd

4,5

E

snijbonen*^
£)
wortelen
)
spinazie

3,1

A

rozijnen gedroogd

4,5

E

3,3

A

fruitcoctail op siroop

2,1 E

3,8

B

bessesap

0,4

F

spruitjes

3,2

A

sinaasappelsap

0,2

S

.. •

*)

ïfe)
sperciebonen
.4)
prei

2,9

B

roosvicee

0

F

3,5

B

tomatenpuree

1,0

F

doperwten

6,3

A

amandelen

14,3

B

appelmoes

1,2 E

cashewnoten

8,0

F

tomaat

1,4

A

hazelnoten

6,1

B

bloemkool*^

1,6

A

kokosnoot

13,6

B

zuurkool

1,5

F

pinda's

9,3

A

koolraap*^

2,2

A

studentenhaver

6,4

E

aubergines

2,5

B

walnoten

5,2

B

tauge

2,5

F

gemengde noten

9,1

E

witlof

2,5

F

pindakaas

8,0

A

2,5

B

jam

1,0

A

witte kool
i * )
groene l
kool

2,5

A

cacaopoeder

43,3

A

2,5

A

appelstroop

0,1

S

komkommer

0,4

B

wit brood

2,2

E

paprika*^

0,8

A

bruin brood

5,1

A

sla

1,5

A

volkorenbrood

8,5

A

ui

2,1

A

macaroni

2,0

E

andijvie (rauw)

2,2

B

rijst geslepen

1,4

C

bietjes

2,5

B

tarwezemelen

44,0

A

aardbeien

2,1

A

muesli

9,0

F

appel

1,4

A

tarwebloem

2,0

E

banaan

1,8

A

biscuit

1,9

E

grapefruit

0,6

B

witte, bruine bonen gedroogd

18,2

F

mandarijn

1,9

B

cornflakes

11,0

A

meloen

1,0

B

havermout

7,2

C

champignons

peer

)

2,4

A
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referenties:

Bijlage

A

Southgate et al. (1976)

B

McCance et al. (1936); McCance en Widdowson (1960)

C

Hellendoorn (1975)

E

berekend uit samenstelling

F

geschat

S

Souci et al. (1974)

gekookt materiaal geanalyseerd en teruggerekend naar rauw gewicht m.b.
tabel van Lassche

et al. (1964), Voeding 25, 600-603.
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Bijlage 3.4. Voedingsvezel- en pectine (anhydrogalacturonzuur) gehaltes in
1 2)

enkele voedingsmiddelen gebruikt tijdens de proef '
(g/100 g produkt)
produkt
aardappelen
abrikozen gedroogd

voedingsvezel
3,3
14,4

pectine
0,3XX)
2,9

andijvie gekookt

3,4

0,9X^

appel zonder schil

2,1

0,5

appel met schil

2,4

0,6

appelmoes

1,6

0,5x)

bieten gekookt

3,0

0,6X)

V»

O
O

bruin brood

0

wit brood

5,5

0

komkommer

0,7

0,2

krenten

10,8

1,3XX)

macaroni gekookt

2,9

paprika rauw

2,3

0,6

rode kool gekookt

2,9

0,6

roosvicee

0

rozijnen

5,6

i,ixx)

sinaasappel

1,4

0,«txx)

sla

1,3

0,3

snijbonen gekookt

3,8

0,8

spaghetti gekookt

2,3

sperciebonen diepvries

3,8

0,8

spinazie gekookt

3,3

0,5

stoofperen gekookt

4,5

0,6

tomaat

1,3

0,3

tomatenpuree

2,8

0,7

vruchtencocktail

2,1

0,4

ui

2,0

0,5

wortelen gekookt

2,8

0,7

wortelen rauw

3,2

0,9

13,4

0,2

havervlokken

voedingsvezel bepaald volgens de methode van McCance et al. (1936).
gehalte anhydrogalacturonzuur werd volgens 2 methoden bepaald, nl. volgens
een enzymatische methode en de z.g. Cu2+-ion uitwisselingsmethode, zie
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Keybets, M.J.H. and Pilnik, W. (1974). Potato Res. 3/7, 169-177;
Faassen, D.v. (1977). Bepaling van het pectinegehalte van enige groente
en fruitsoorten. Intern rapport, vakgroep Humane Voeding, Landbouwhoge
school, Wageningen.
x)
XX^

gemiddelde waarde bepaald volgens 2 methodes verschilt 20-30%.
gemiddelde waarde van 2 methodes verschilt meer dan 50%.
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Bijlage 3.5. Menuvoorbeelden
produkten gemerkt met S werden niet verstrekt

Hoog vezel - laag cholesterol
Ontbijt:

Hoog vezel - hoog cholesterol

volkorenbrood

id.

margarine

id.

kaas

id.

jam £

id.

chocoladepasta *

sandwich-spread £

thee (+ suiker), melk *

id.

warme
maaltijd: varkensrollade

id.

spinazie (gekookt)

id. + gevuld ei

aardappelen, jus

id.

yoghurtpudding+sinaasappel en banaan

id.tg ei verwerkt in de pudding

kruidkoek (van volkorenmeel en
rozijnen)

kruidcake (van volkorenmeel en
rozijnen)

2e brood
maaltijd: volkorenbrood, margarine

id.

kaas, boterhamworst; tomaat *

id.

pindakaas ±

id.

yoghurt (met suiker) ±

id.

appel met schil

id.

sinaasappelsap *

id.
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Bijlage 3.5. (vervolg)

Laag vezel - laag cholesterol
Ontbijt:

Laag vezel - hoog cholesterol

witbrood

id.

margarine

id.

plak kaas

id.

honing *

id.

jam *

id.

thee (met suiker), melk *

id.

warme
maaltijd: varkensrollade

id.

wittekoolsla

id. + gevuld ei

aardappelen + jus

id.

yoghurtpudding + roosvicee

yoghurtpudding (waarin een
\ ei verwerkt) + roosvicee

speculaasjes

kruidcake (van witte bloem)

2e brood
maaltijd: witbrood

id.

margarine

id.

plak kaas, plak boterhamworst

id.

vruchtenhagel *

id.

yoghurt (met suiker) *

id.

frisdrank *

id.

toostje met kaas *

id.
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Bijlage 3.6. Voorbeeld voorschrift voor de deelnemers
CALORIEVOORBEELD
Groep 4. _+ 2100 cal.

Maak per dag gebruik van de volgende hoeveelheid voedingsmiddelen:
volle melk

laag vezel

hoog vezel

450 cc

450 cc

40

40

gemiddeld vlees

100

100

groente

met 2 gram vezel

met 13 gram vezel

aardappelen

met 3,8 gram vezel

fruit

lx per week à 2 gram

met 3,8 gram vezel
*)
met 6
gram vezel'

brood

wit 8 à 25g

volkoren 7 à 30 g

margarine

55 g

55 g

bindmiddel

20 g

20 g

koek

meegekregen hoeveelheid

kaas volvette

zuiker en zoet beleg naar behoefte

Een voorbeeld om deze calorieën binnen te krijgen:
Ontbijt:

3 sneetjes witbrood resp. 2 volkoren
elk besmeerd met 4 gram margarine
beleg: kaas, vlees of zoet
thee

In de loop van de morgen: koffie
Warme maaltijd:

op de afdeling bestaat deze uit:
75 gram gemiddeld vlees + jus of saus
150 gram aardappelen
portie groente met 2 resp. 13 gram vezel
vla of ander toetje

In de loop van de middag: thee
2e broodmaaltijd:

5 sneetjes witbrood resp. 5 volkoren
elk besmeerd met 4 gram margarine
beleg: kaas, vlees of zoet
thee, melk

In de loop van de avond: koffie met koek
zie verder de lijst verboden en toegestane produkten
De HOOG CHOLESTEROL groep krijgt de nodige eieren mee en in de warme
maaltijd verwerkt.

*)

+ 3 appels per dag
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Bijlage 3.6

LIJST VERBODEN EN TOEGESTANE PRODUKTEN: Voor elk van de 4 proefvoedingen was hier
voor een lijst opgesteld. Hieronder volgt als voorbeeld de Laag vezel - hoog
cholesterol - voeding.
Deze lijst is te gebruiken als je naast de door ons meegegeven produkten nog
iets anders wilt eten. Denk er echter om dat het heel belangrijk is, dat de door
ons meegegeven verstrekkingen allemaal opgegeten worden.
In principe geldt, dat produkten, die voedingsvezel bevatten, verboden zijn,
behalve de door ons verstrekte.
In onderstaande tabel zie je achter sommige produkten een cijfer staan; deze
cijfers hebben de volgende betekenis:
1)

verboden vanwege het vezelgehalte

2)

verboden vanwege het cholesterolgehalte

3)

verboden omdat het vezelgehalte onbekend en dus oncontroleerbaar is.

4-)

om een gemiddelde Nederlandse voeding zo goed mogelijk te benaderen zijn
magere produkten en produkten rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren
verboden.

TOEGESTAAN

VERBODEN

vlees, eieren
kaas, smeerkaas, kwark

kaas met 'pitjes' (komijnekaas,, kruidkaas) (1)

Suiker, honing, stroop, marmite

gemberjam, pindakaas, appelstroop,

vruchtenhagelslag, muisjes; met mate:

chocoladepasta en -vlokken (1)

jam, gelei, marmelade

sandwich-spread (3)

geschilde appels in verstrekte hoe

alle soorten fruit buiten de verstrekte

veelheden

hoeveelheid (1)

koffie (vers gezet), thee

koffiemelk met m.o.v.'s (4)

met mate: oploskoffie (3)

cacao (1)

limonade(siroop), frisdrank geconcen

'troebele' vruchtendranken en -sappen;

treerde vruchtensappen, behalve sinaas alle soorten sinaasappelsap (1)
appelsap
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VERVOLG LIJST VERBODEN EN TOEGESTANE PRODUKTEN
Laag vezel, hoog cholesterol
TOEGESTAAN

VERBODEN

volle melk, en volle yoghurt,

karnemelk, magere melk en -produkten,

slagroom, toppings, compléta

tenzij gecompenseerd voor vet m.b.v.
kieslijst voor melkprodukten (4)

bouillon

alle soorten soep (3)

vis, garnalen, kreeft, krab, mosselen,
paling, wild en gevogelte
groente en aardappelen: zie groente-

alle soorten groenten buiten de verstrek

lijst. Zorg zoveel mogelijk voor vezel- te hoeveelheid; in het weekend geldt: ui
arme soorten

en prei niet meer dan 25 g/dag; in het
weekend voorafgaand aan het faecesverzamelen zijn ui en prei helemaal verboden,
knoflookpoeder

rijst, spaghetti, mie, macaroni:

peulvruchten, zilvervliesrijst, volko

zie weekendlijst

renmacaroni (1)

sausen in verstrekte hoeveelheden

ragout en sausen buiten de verstrekte
hoeveelheden (1)

margarine, roomboter

dieetmargarine, oliën rijk aan m.o.v.'s(4)

witbrood (verstrekt)

alle andere soorten brood, volkoren
biscuit en -beschuit etc.

maizena, custard, rijstepap

vla, pap, pudding buiten de verstrekte
hoeveelheden
brinta, muesli, cornflakes (1)

borstplaat, pepermunt, kauwgom
Met mate toegestaan:

alles uit de muur (3)

mayonaise, tomatenpuree, mosterd, ijs, marsepein(l), gedroogde vruchten, rozij
drop, (marie)biscuit, beschuit, toast, nen, fruit en compote uit blik(l), noten,
wit stokbrood, zoute stokjes (pepsels) pinda's, chips e.a. borrelzoutjes, dots,
krakelingen, tue, zoute koekjes(3)

dips(3), chocolade en van chocolade
bereide produkten(3)

Suggestie: gebruik voor fondue ossewit i.p.v. oliën
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VOEDING IN HET WEEKEND
De opzet van de proef houdt in dat minstens 50% van de vezel door groente en fruit
wordt geleverd; de overige vezels komen van granen. Bij de laag-vezelgroep krijgt
iedereen totaal 6-8 gram vezel per 1000 kcal.; de hoog-vezelgroep krijgt
15-17 gram vezel per 1000 kcal.
De laag-vezelgroep mag wel minder vezel binnenkrijgen en de hoog-vezelgroep mag
wel meer vezel binnen krijgen.
De verstrekte voedingsmiddelen leveren de laag-vezelgroep al de totale hoeveel
heid vezel, zodat voor deze groep produkten die vezel bevatten verder verboden
zijn. De lijst verboden- en toegestane produkten geeft aan welke produkten er
nog bij genomen mogen worden.
De hoog-vezelgroep heeft wat meer vrijheid, omdat zij wel vezelbevattende
voedingsmiddelen extra mogen nemen. Om aan de eis van minstens 50% van de vezel
moet worden geleverd door groente en fruit, te voldoen moet, als uit de granen
en notengroep iets extra gegeten wordt, dat gecompenseerd worden met een voe
dingsmiddel uit de groentegroep, dat evenveel vezel levert. Om je hierbij te
helpen is de compensatielijst opgesteld.
Peulvruchten zijn tijdens de proef, ook in het weekend, VERBODEN.
Caloriegroep
Hoogvezel:

Laagvezel:

groente

aardappelen

totaal groentevezel
(excl. fruit)

1

11

1

12

2

12

3

15

3

13

4

17

4

13

4

17

5

13

5

18

6

13

5

18

7

13

5

18

2

4

1
2
2

2

3

5

3

2

3

5

4

3

4

7

5

3

5

8

6

3

5

8

7

3

6

9
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De warme maaltijd levert je de aardappel- en groentevezel.
In de tabel op de vorige blz. is te zien hoeveel vezel (grammen) je warme maal
tijd bevat, afhankelijk van je caloriegroep. Van maandag t/m vrijdag zorgen wij
dat je deze hoeveelheden op je bord krijgt.
In het weekend ben je misschien niet gewend een maaltijd te gebruiken, die uit
aardappelen, vlees en groente bestaat. Voor de proef is het van belang, dat je
evenveel vezel opneemt als in de week.
De warme maaltijd kan bestaan uit een rijst of een macaronigerecht. In dat geval
vervallen de aardappelen en dus een deel van de aardappel-groente-fruit-vezel.
Dit is te compenseren door:
aan te vullen met extra groente
groente te kiezen met een hoger vezelgehalte
fruit te nemen wat evenveel vezel levert als de aardappelen gedaan zouden
hebben.
Hoe werkt nu dat compenseren?????
Ten eerste:
Je kijkt op de lijst in welke caloriegroep je zit.
Ten tweede:
Je leest uit de tabel af hoeveel gram aardappel-groente-fruit-vezel je in de
warme maaltijd moet gebruiken.
Ten derde:
Aan de hand van de groentelijst bekijk je hoeveel groente/fruit je mag van de
door jou uitgekozen soorten om de benodigde hoeveelheid vezel binnen te krijgen.
Ten vierde:
Een macaroni- of rijstgerecht levert extra graanvezel in de warme maaltijd.
Hiervoor moet 66k gecompenseerd worden. Bij de laag-vezel groep kan dit door
1 witte boterham minder te eten per 100 gram witte rijst. N.B.: Eet geen zilver
vliesrijst of volkorenmacaroni!!. Bij de hoog-vezelgroep moet per 100 gram
macaroni of rijst 1 gram groentevezel ter compensatie worden genomen (witte
rijst!). Voor zilvervliesrijst moet 3,4- gram groente/fruitvezel extra worden
genomen. Gebruik geen volkorenmacaroni, hiervan is het vezelgehalte nl. niet
bekend.
N.B.: Ui en prei horen in de groentelijst thuis! Je mag hiervan niet meer dan
25 gram per dag gebruiken en in het weekend vlak voor het slikken van de pellets,
is het gebruik van ui en prei zelfs verboden!!! (dit vanwege het effect op
darmpassage).
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DUS: het is mogelijk een maaltijd samen te stellen, die uit rijst of macaroni,
groenten en vlees bestaat; doe het wel door goed de lijsten erbij te bestuderen!!!
N.B.: voor de hoogvezel periode geldt dat groente en fruit onbeperkt gegeten mag
worden, er is alleen een minimumgetal, zie hiervoor je caloriegroep; voor de
laagvezel periode is er een maximum aan groente en fruit vezel gesteld, zie hier
voor je caloriegroep.
COMPENSATIELIJST VOOR GRAANPRODUCTEN, bestemd voor de hoogvezelgroep
De opzet van de proef houdt in dat minstens 50% van de vezel door groenten, aar
dappelen en fruit wordt geleverd (de rest van de vezel komt van de granen).
Onderstaande produkten màg je extra gebruiken. Het is wel nodig dat je de door
ons meegegeven produkten ook opeet. Het is dus de bedoeling dat alle graanprodukten wat vezelgehalte betreft gecompenseerd worden met vezel uit groenten,
aardappelen en fruit. Andersom is het niet noodzakelijk, dus een extra stuk fruit
bijvoorbeeld hoeft niet gecompenseerd te worden: je mag onbeperkt groenten en
fruit eten. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel 100 gram of een portie van di
verse graanprodukten aan vezel levert. Produkten uit de linkerkolom moeten dus
gecompenseerd worden met een equivalente hoeveelheid vezel geleverd door produk
ten uit de rechter kolom.
Onderstaande levert 2 gram
GROENTEN EN FRUIT VEZEL

GRANENVEZEL
1 beschuit
100 g boekweitmeel

0,2

150 g appel

5,0

200 g appelmoes

100 g brinta

12,0

100 g banaan

100 g cornflakes

11,0

300 g grapefruit

100 g custard
1 cream cracker

0,0

100 g mandarijn

0,1

200 g meloen

100 g griesmeel

2,0

100 g havermout

7,2

80 g peer
100 g sinaasappel

- 151 Bijlage 3.7. Medische enquête

Bijlage 3.7

De volgende vragen zullen vanwege hun vertrouwelijk karakter uitsluitend door
een arts van de afdeling voeding bekeken worden.
1. Welke ziekte hebt u het laatste half jaar doorgemaakt?

2. Bent u het afgelopen jaar in een ziekenhuis opgenomen geweest?

ja/neen

Zo ja, waarvoor?

3. Indien u een dieet volgt, wat voor soort is dit?

4. Gebruikt u medicijnen?

ja/neen

Zo ja, welke en waarvoor?

5. Bent u op het moment onder medische behandeling?

ja/neen

Zo ja, waarvoor?

6. Bent u ooit voor verhoogde bloeddruk behandeld?

ja/neen

Zo ja, hoelang geleden?

De volgende vragen gelden alleen voor vrouwen.
7. Bent u in verwachting?

ja/neen

8. Maakt u gebruik van orale anti-conceptiva?

ja/neen

Zo ja,hoelang al en welk preparaat gebruikt u?

Wilt u deze medische vragenlijst (afzonderlijk van de algemene enquête) in de
bijgevoegde envelop doen en deze dichtplakken?
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Naam:
Voornaam:

M/V

Geboortedatum:
Adres:

plaats:

tel.:

1. Voelt u zich gezond?

ja/neen

2. Volgt u een of ander dieet?

ja/neen

Zo ja, zie de medische vragenlijst.
3. Zo nee, eet u dan toch bepaalde voedingsmiddelen niet?

ja/neen

Zo ja, welke?
ja/neen

4. Rookt u sigaren of pijp
Zo ja, hoeveel ongeveer?

ja/neen

Rookt u sigaretten?
Indien u sigaretten rookt, hoeveel rookt u er dan gemiddeld
per dag?

minder dan 5
5-15
meer dan 15

5. Hoeveel eieren eet u gemiddeld per week?

0-3
4-6
meer dan 6

6. Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen?

ja/neen

Zo ja, voor welke?
7. Wat voor ontbijt gebruikt u meestal?
brood/yoghurt/cornflakes/muesli/pap (wat voor soort)/geen/anders nl.
(geeft u evt. combinaties van genoemde mogelijkheden aan).
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Bijlage 6.1. Vergelijking van methoden voor het meten van darmpassagetijd.
1. Inleiding.
Verschillende technieken worden gebruikt om de darmpassagetijd te meten,
1.e. de tijd die het voedsel (chymus) nodig heeft om het maagdarmkanaal of een
gedeelte ervan te passeren.
Deze methoden kunnen als volgt ingedeeld worden (zie o.a. Hinton 1969,
Cummings, 1976a,b): radiologische, colorimetrische, isotoop en 'particulate'
methoden. Alle zijn gebaseerd op hetzelfde principe (behalve Cummings, 1976a),
nl. het geven van een enkele dosis (portie) indicator aan een persoon, om
vervolgens de passagetijd te berekenen of uit het verschijnen van de indicator
in de faeces of via het nemen van röntgenfoto's van het maagdarmkanaal
(b.v. bij BaSo^-pap).
De passagetijd wordt door 2 belangrijke factoren bepaald, nl. de indicator
('marker') en de gehanteerde criteria t.a.v. darmpassagetijd (nl. de berekenings
wijze).
De z.g. 'single-dose' techniek is uitgevoerd met o.a. bismut, onoplosbare
kleurpoeders (karmijn), gekleurde glasparels, zaden, stalen kogellagers,
51
Ba (als BaSo pap toegediend), Cr 0,, gelabeld Na-chromaat ( Cr), radiotele4Z. O
meter capsules en radioisotoopcapsules.
De gebruikte methode hangt o.a. van het aantal te onderzoeken personen,
de omstandigheden waaronder gemeten moet worden (kliniek; epidemiologische
studie) af. Voor epidemiologische doeleinden en bij experimenten met gezonde
personen is gebruik gemaakt van vnl. zaden, kleurstoffen (o.a. karmijn) en
plastic pellets.
2. Nadelen van bovengenoemde 'single-dose' technieken zijn:
De methode is vaak ingewikkeld en tijdrovend; mogelijk een toename van
passagetijd bij gebruik van grote hoeveelheden markers (b.v. na BaSo^-pap);
alleen het le verschijnen in de faeces kan worden waargenomen; invloed van
het soortelijk gewicht van de markers (b.v. bij plastic pellets); resorptie
van de marker (Na Cr 0 ).
A

A ô

3. Eisen die aan de 'markers' gesteld moeten worden:
Markers moeten aan de volgende eisen voldoen (Hinton, 1969; Cummings, 1976a,b):
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1.

ze moeten niet geresorbeerd worden.

2.

ze moeten gemakkelijk en veilig te meten zijn en volledig in de faeces
teruggevonden kunnen worden.

3.

de passagetijd van de markers moet dezelfde zijn als die van de voedselmassa (natuurlijk voedselresidu) d.w.z. de fysische eigenschappen moeten
overeenkomen met de chymus (s.g. van de markers 1-1,5 overeenkomstig het
s.g. van de chymus).

4-.

de markers moeten (door gewicht of aantal) de maagdarmactiviteit
(motiliteit) niet veranderen.

5.

ze moeten niet toxisch zijn.

4. Technieken met radioopaque plastic pellets.
In 1969 introduceerde Hinton een eenvoudige kwalitatieve techniek met
radioopaque plastic pellets. Het voordeel van deze methode is dat de pellets
gemakkelijk waargenomen kunnen worden m.b.v. röntgenfoto's van het maagdarm
kanaal (in vivo) of van de afzonderlijke ontlastingen. Het criterium dat
Hinton voor passagetijd toepast: na hoeveel tijd is een bepaald percentage
(80%) van de indicator in de faeces verschenen. Deze methode houdt geen rekening
met de exponentiële afname, die plaatsvindt bij de 'recovery' van een enkele
dosis marker uit het maagdarmkanaal. (Deze passagetijd wordt verder 80% TT genoemd).
Hinton (1969) vond bij 85 studies bij 23 personen gemiddeld een 99%
'recovery' van de pellets. Bij de reproduceerbaarheid van de darmpassagetijdmeting (5x) bij 5 personen traden wel intra-individuele variaties op (14-51 uur).
Vergelijking van markers met verschillende afmetingen had als resultaat dat
in de meeste gevallen de passagetijd van de verschillende markers gelijk was.
Er werd geen verschil in passagetijd geconstateerd, indien de pellets voor of
tijdens de maaltijd werden ingenomen.
Cummings (1976a,b) hanteert een ander criterium voor meting van darmpassagetijd: Hij onderscheidt de 'single-dose' techniek: op een of op meerdere dagen
wordt(en) een resp. meerdere soorten pellets geslikt. Hieruit zijn de z.g.
MTT-S ('mean transit time-single dose') en de SST te berekenen ('single stool
transit time' = passagetijd berekend op grond van 1 ontlasting, zie onder 5).
De MTT-S ('mean transit time - single dose') volgens Cummings (1976a) is
de tijd die gemiddeld verstrijkt tussen het moment van slikken van de pellets
en het verschijnen daarvan in de faeces.
Bij de 'continue-dosis' techniek, wordt gedurende langere tijd (b.v. 3 weken)
3x per dag een kleine dosis pellets geslikt. Hieruit wordt de z.g. MTT-C
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berekend.
Cummings (1976a) vond bij continue toediening een bijna volledige 'marker
recovery'; bij enkele dosis volledige 'recovery'. Vergelijking van darmpassagetijd van 4 soorten pellets gaf geen significant verschil in darmpassagetijd
te zien.
Vergelijking van de nauwkeurigheid van de MTT-S en 80% TT - methode volgens
Hinton (1969) leverde op, dat de variatiecoëfficient van MTT-S 9,5% was en die
van 80% TT 23,7% (d.w.z. betere reproduceerbaarheid van MTT-S).
Verder bleek dat de MTT-C waarde significant lager was dan de 80% TT
waarde en dat de MTT-C waarde dicht lag bij die van MTT-S. Tevens werd duidelijk
dat de correlatie tussen MTT-C en MTT-S (50 waarnemingen bij 13 personen) hoger
was (r = 0,87) dan de correlatie tussen MTT-C en 80% TT (Hinton) (r = 0,78).
Volgens Cummings is de MTT-S methode daarom te prefereren boven de 80% TT
methode; eerstgenoemde geeft een passagetijd, die mogelijk meer de fysiologische
waarde benadert dan de 80% TT. (Gezien de grote variatie in darmpassagetijd van
individuen over een periode van weken (zie fig. III.2.), kunnen 'single-dose'
technieken echter misleidend zijn). Volgens deze auteur geven MTT-S metingen ge
zamenlijk, wanneer het om grote groepen gaat een juister gemiddelde van de groep
weer dan de 80% TT methode.
Voor epidemiologisch onderzoek heeft Cummings (1976b) de SST-meting ontwikkeld.
Er is een redelijke correlatie tussen deze SST methode en de MTT-C en MTT-S
methoden bij 'grote' groepen personen, (resp. r = 0,78 en r = 0,85).
5. Vergelijking van de methoden van Hinton en Cummings bij het onderhavige
onderzoek.
Tijdens de vezelrijke periode waren er 40 personen waarbij voldoende
pellets in de ontlasting verschenen om de darmpassagetijd volgens Hinton te
kunnen berekenen. Tijdens de vezelarme periode was dit bij 21 personen mogelijk.
De MTT-S volgens Cummings voor de soort pellets die op de le dag werd
ingenomen, kon voor 14 personen berekend worden, zowel tijdens de vezelrijke
als de vezelarme periode. Bij 18 andere personen konden complete gegevens
voor beide perioden verkregen worden door de MTT-S te schatten uit minimaal
11 resp. 6 pellets (zie 3.4.2.). Deze laatste procedure is vooral toegepast
voor de vezelarme periode.
Tabel 1. vermeldt de (gemiddelde) darmpassagetijd voor deze verschillende
groepen personen.
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Tabel 1. (Gemiddelde) darmpassagetijd (MTT-S) berekend volgens Cummings
(1976a) bij 14- .personen (A), idem inclusief 12 personen, waarbij
de passagetijd werd geschat m.b.v. mediaan transit time (B) en idem
met 6 personen extra m.b.v. Ie kwartiel geschatte transit time
waarden (C).
Aan het einde van de vezelrijke en vezelarme periode (gem.

S.D.).

Darmpassagetijd in uren (gem. +_ S.D.).
groep

aantal personen

vezelrijk

vezelarm

A

14

30 + 11

44 + 14

B

26

34 + 11

52 + 16

C

32

37 + 12

55

±

17

Er is een goede correlatie tussen de 80% TT en MTT-S (zie figuur 1.). De
correlatiecoëfficient bedraagt 0,87 (40 personen).
Bij de z.g. 'single stool transit' (SST) methode (Cummings, 1976b) wordt
de passagetijd berekend uit het aantal (verschillende soorten) pellets dat
verschijnt in het le faecesmonster na het opstaan dat geproduceerd wordt op
de dag nadat op de 3 voorafgaande dagen bij het ontbijt 3 verschillende soorten
pellets zijn geslikt. Op deze wijze kon tijdens de vezelrijke periode bij 24
personen een SST berekend worden op grond van 2 soorten pellets die in het
eerste facesmonster op donderdag verschenen, nadat op maandag, dinsdag en
woensdag pellets geslikt waren. Tijdens de vezelarme periode was dit slechts
bij 11 personen mogelijk. Daarnaast kon zowel tijdens vezelrijke als tijdens
vezelarme methode bij 12 personen een SST berekend worden op grond van de
2 soorten pellets die in het grootste aantal aanwezig waren, d.w.z. wanneer
alle 3 soorten pellets in de ontlasting verschenen. In totaal was tijdens
vezelrijke resp. vezelarme periode bij 36 resp. 23 personen mogelijk een SST
te berekenen. In de overige gevallen was dit onmogelijk, hetzij doordat in het
eerste faecesmonster op donderdag geen enkele pellet aanwezig was (resp. bij 3
en 2 personen tijdens vezelrijke en vezelarme periode), hetzij doordat er op
donderdag geen ontlasting verscheen (resp. bij 7 en 20 personen tijdens vezel
rijke en vezelarme periode). In figuur 2 zijn de SST en MTT-S darmpassagetijden
met elkaar vergeleken. De correlatiecoëfficient bedraagt 0,82.
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Figuur 1: Relatie tussen darmpassagetijd gemeten volgens Hinton (Hinton, 1969)
(TT 80%, uren) en volgens Cummings (Cummings, 1976a) (MTT-S, uren)
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Figuur 2: Relatie tussen darmpassagetijd gemeten volgens SST-methode
(Cummings, 1976b) en MTT-S-methode (Cummings, 1976a) (uren)
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Discussie: De correlatiecoëfficient tussen de passagetijd volgens Hinton
(80% TT) en de passagetijd MTT-S volgens Cummings bedraagt 0,87; Cummings (1976b)
geeft hier geen waarde voor. Wel is duidelijk dat de 80% TT waarden hoger liggen
dan de MTT-S waarden (zie figuur 1).
De methode van Hinton geeft dus een overschatting van de darmpassagetijd
t.o.v. de methoden van Cummings.
De correlatiecoëfficient tussen MTT-S en SST bedraagt voor 38 personen 0,82.
Cummings (1976b) vond een vergelijkbare waarde tussen het gemiddelde van
3 MTT-S (van 3 soorten pellets) en SST (r = 0,85; n = 66).
Gegevens over reproduceerbaarheid zijn niet verkregen tijdens dit onderzoek,
zodat de conclusie van Cummings, dat 'single dose' technieken groter intra-individuele variaties geven (vooral tijdens niet vezelrijke voedingen) noch bevestigd
noch ontkend kan worden.
Gezien het bovenstaande lijkt de MTT-S methode gemeten volgens Cummings
(1976a,b) de meest geschikte methode voor het meten van darmpassagetijd bij expe
rimenten waarbij de darmpassagetijd voor en na een bepaalde behandeling wordt ge
meten, ('cross-over! design), aangezien de SST methode bij een relatief kleine groep
personen (48) te onvolledige gegevens geeft.
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Bijlage 6.2. Correlaties tussen faecesgewicht, darmpassagetijd en voedings

. 1)
vezelopname en tussen serumcholesterolgehalte en steroid excretie

X

regressievergelijking

A FW

A FREQ:

Y = 96,9 x + 10,0

A FW

A MTT-S:

Y = 1,7 x + 91,9

A FW

A DF:

Y = 3,4 x - 0,4

0,86

A FW

A DF/E:

niet bekend

0,86

A MTT-S

A FW:

Y = 0,09 x + 7,01

0,39

T32 = 2,31 (P <0,025)

A MTT-S

A FREQ:

Y = -23,3 x - 5,5

-0,73

T30 = 5,90 (P <0,005)

A FREQ

A DF:

niet bekend

0,72

A FREQ

A DF/E:

niet bekend

0,75

A MTT-S

A DF/E:

FW

Y.= - 1,38 x - 6,54

correlatie
coëfficiënt
0,68

- 0,39

-0,76

toetsingsgrootheid
(eenzijdig getoetst)
T

= 5,86 (P <0,005)

niet significant
T

= 10,54- (P <0,005)

T30 = 6,33 (P <0,005)

DF: vezel Y
rijke
periode

2,7 x + 61,7

0,32

T

= 2,17 (P <0,025)

vezelarme Y
periode

6,4 x - 8,5

0,41

T

= 2,86 (P <0,005)

3,4 x + 34,0

0,70

(P <0,005)

vezelrijkeY
+ vezelarme
periode
MTT-S

DF/E:

Y = -1,1 x + 58,1

-0,41

(P <0,005)

MTT-S

DF:

Y = -0,46 x + 59,6

-0,49

(P <0,005)

A serum A neutrale Y =
choies- steroid
terol
excretie
per kg
lichaams
gewicht

1,49 - 1,13 X

-0,33

T ^ = 2,23 significant
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Afkortingen:
MTT-S = 'mean transit time single dose'.
FREQ = ontlastingsfrequentie.
FW = faecesgewicht.
DF = voedingsvezelopname/dag.
DP/E = idem per 1000 kcal.
A = verschil vezelrijke en vezelarme periode.
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1)
Bijlage 6.3. Relatie tussen de logaritme van darmpassagetijd (MTT-S of TT)
en de logaritme van faecesgewicht (FW).
methode voor meten
van darmpassagetijd

auteurs

regressievergelijking

Spiller (1977)

log10

(TT) = 1,54-0,54- log^FW)
(dagen)

Hinton (1969)

Burkitt et al.
(1974)

log1Q (TT) = 2,82-0,56 log^FW)
(uren)

Hinton (1969)

Findlay et al.
(1974)

log10

onderhavige
onderzoek (1976)

a. log

(TT) = 3,54-0,87
(uren)

log1()(FW)

Hinton (1969)

(MTT-S) = 2,61-0,49 log (FW)
(uren)
Cummings (1976a)

r = - 0,45 (n = 64 bij 32 pers.)
tijdens vezelrijke In
vezelarme periode
tijdens vezelrijke periode:
log10 (MTT-S) = 2,65-0,48 log^FW)
r = - 0,45
tijdens vezelarme periode:
log10

(MTT-S) = 2,35-0,34 log^FW):
r = - 0,63

b. log

(TT) = 2,55-0,41 log (FW) Hinton (1969)
\
XU
(uren)

_LU /

r = - 0,56 (n = 53 bij 32 personen)

TT = 80% TT (zie bijlage 6.1.4)
MTT-S = 'mean transit time single dose'
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Bijlage 6.3. (vervolg). Darmpassagetijd berekend in uren uitgaande van hierboven
vermelde regressievergelijkingen van diverse auteurs.
FW g/24 uur

Darmpassagetijd (uur)
Spiller

Burkitt

Findlay

Onderhavige onderzoek
methode
Cummings

methode
Hinton

50

100

74

101

60

71

100

70

50

63

43

54

200

48

34

35

30

41

400

34

23

19

22

30

