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‘AFSTAPPEN VAN
FOCUS OP GEWICHT’

TOMATENPLANT
WORDT SPIJKERBROEK

Hoe jonger de behandeling van overgewicht bij kinderen begint, des te groter
de kans op succes. De focus moet
bovendien liggen op welzijn en leefstijl, niet op gewichtsverlies.

De kersverse persoonlijk hoogleraar Luisa
Trindade veredelt gewassen voor de biobased
economy. Onder het motto ‘no waste’ wil ze
bijvoorbeeld kleding maken van paprika- en
tomatenplanten.

Dat concludeert Laila van der Heijden,
kinderarts in opleiding en promovendus
bij Humane Voeding. Ze onderzocht het
effect van drie behandelprogramma’s
voor kinderen met overgewicht. Die
werkten het best bij jongere kinderen. Volhouden bleek lastig: een
derde van de jonge kinderen
en 41 procent van de tieners
haakten af, vooral wegens
gebrek aan motivatie.
De behandeling van te
zware kinderen richt zich
volgens Van der Heijden nu
met name op het overgewicht
en de medische gevolgen
daarvan. ‘Daar willen we van
afstappen. Meestal zijn er
achterliggende psychosociale
problemen, zoals problemen
op school of in het gezin. Behandeling van overgewicht
vraagt daarom om een multidisciplinaire aanpak, waarbij we bijvoorbeeld kijken naar gedrag,
voeding, beweging en zelfbeeld.
Als een kind geen kilo afvalt,
maar zich wel beter voelt, is dat
al winst.’ TL

‘De huidige gewassen zijn ontwikkeld voor de
voedselproductie, niet voor de biobased economy’, zegt Trindade, persoonlijk hoogleraar bij
Plantenveredeling. Zij wil planten ontwikkelen
waarvan alle onderdelen kunnen worden verwerkt tot voedsel, gebruiksvoorwerpen of grondstoffen. ‘Ik zie planten als fabriekjes van ingrediënten zoals eiwitten, suikers en oliën. Van die
componenten kun je producten maken.’
Trindades groep, onderdeel van het laboratorium voor Plantenveredeling, bestaat uit zo’n
twintig onderzoekers. Samen met een veredelingsbedrijf heeft het team al drie nieuwe varianten van hennep ontwikkeld voor de productie
van textiel. ‘Maar we zijn er nog niet. De op-
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Haar groep doet ook onderzoek met miscanthus, een Oost-Aziatische grassoort geschikt als
biomassa of grondstof voor papier, isolatiemateriaal en bio-plastics. Trindade wil uiteindelijk
een verbeterde variant maken die een hoge opbrengst combineert met betere vertering, en
daardoor geschikt is om bio-ethanol van te maken.
Last but not least wil de nieuwe hoogleraar
voedselgewassen als tomaat en komkommer
aanpassen, zodat ook de bladeren en strengels
kunnen worden gebruikt. Er zitten veel eiwitten
en vezels in deze planten, schetst Trindade, dus
je zou ook spijkerbroeken van tomatenvezels
kunnen maken. Daarnaast produceren de gewassen stofjes die de plant beschermt tegen schimmelziekten. Ze wil uitzoeken of die kunnen worden gebruikt als conserveermiddel of biologische bestrijdingsmiddel. AS

brengst moet omhoog en de extractie van de vezels moet makkelijker. Bovendien kunnen we
wellicht nog slaolie uit de hennepplant halen en
cannabinoïden voor farmaceutische toepassingen.’ Om deze toepassingen mogelijk te maken,
doet Trindade momenteel een proef met 125 verschillende hennepvariëteiten.

FOTO: WUR

‘Ik zie planten als
kleine fabriekjes’

 Luisa Trindade meet de hoogte van miscanthus.

DARMFLORA HEEFT INVLOED OP ONTSTAAN ALLERGIE
De samenstelling van de darmflora van zuigelingen tijdens de overgang van vloeibaar naar
vast voedsel beïnvloedt de ontwikkeling van
allergie. Dat blijkt uit het promotieonderzoek
van Harm Wopereis bij het Laboratorium voor
Microbiologie.
Bij gezonde baby’s die borstvoeding krijgen, bestaat het darmmicrobioom (algemeen bekend
als de darmflora) de eerste maanden voornamelijk uit Bifido-bacteriën. Die zorgen voor een
zuur darmmilieu. Zodra het kind ook vast voedsel krijgt, wordt de populatie diverser en gaat
die langzaam lijken op het microbioom van een
volwassene.
Moedermelk bevat onverteerbare suikers die
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voedsel vormen voor de Bifido’s. Daarom bevat
veel flesvoeding al bijna twintig jaar vezels om
Bifido-bacteriën in de darm te stimuleren. Ook
worden deze zogeheten prebiotica wel gecombineerd met levende Bifido’s (probiotica).
Wopereis onderzocht de effecten van prebiotica
en zogeheten synbiotica (prebiotica plus probiotica) op het darmmicrobioom van kinderen
met een verhoogd risico op allergie en kinderen
met koemelkallergie.
Hij vond dat de toevoeging van prebiotica en
synbiotica zorgt voor een darmmicrobioom dat
meer lijkt op dat van kinderen die borstvoeding
krijgen. Daarbij ontdekte hij dat een darm
milieu met veel zuren gunstig is voor opvolgers
van Bifido die deze zuren omzetten in butyraat.

En die bacteriën – onder meer van de geslachten Anaerostipes en Eubacterium – blijken mogelijk te beschermen tegen het ontstaan van eczeem. ‘Bij kinderen die eczeem ontwikkelden
bij de overgang op vast voedsel, waren die bacteriegroepen minder aanwezig’, aldus Wopereis. Ook verliep de overgang naar een gevarieerdere darmflora bij deze groep minder goed.
In experimenten met poeptransplantaties
bij muizen toonde Wopereis aan dat het bifidogene milieu inderdaad bepalend is voor de bescherming tegen allergie. Kregen de muizen
poep van kinderen met koemelkallergie, dan
ging hun IgE-niveau omhoog. ‘Dat is de belangrijkste immuunfactor bij allergische reacties.’
AJ

