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Tijdens hittegolf
is droogte gunstig

FOTO ALAMY

Tijdens een hittegolf is de bijkomende
droogte een pluspunt. Daardoor vallen
er minder slachtoffers. Tot nu toe was
de heersende opvatting dat een uitge
droogde bodem, waardoor het kwik extra
stijgt, een hittegolf dodelijker maakt.
Een analyse door een internationaal
onderzoeksteam, met behulp van een
Wagenings model dat miljoenen data
van weerballonnen kan verwerken, leidt
tot een andere conclusie. Doordat de
luchtvochtigheid daalt bij droge omstan
digheden, transpireren mensen mak
kelijker, wat de kans op oververhitting
vermindert. De onderzoeksresultaten
zijn gepubliceerd in Science Advances.
Info: jordi.vila@wur.nl
PLANTENWETENSCHAPPEN

Minder ADHD en meer
hersenactiviteit na dieet
Jongens bij wie ADHD-symptomen drastisch afnemen na het volgen van een
dieet, vertonen verhoogde activiteit in de precuneus, een deel van de grote
hersenen. Hoe groter de gedragsverbetering, hoe actiever dit hersengebied is.
Wageningse onderzoekers stelden dit vast
bij 53 jongens met ADHD van tussen de 8 en
10 jaar oud. Zowel vooraf als na vijf weken
dieet werd bij hen een fMRI-hersenscan
gemaakt, waarmee hersenactiviteit wordt
vastgesteld.
De uitkomst van de studie is medio novem
ber gepubliceerd in het wetenschappelijk
tijdschrift Scientific Reports.
‘Dit is een belangrijke stap in het onder
zoek naar voeding en ADHD’, zegt Saartje
Hontelez van de leerstoelgroep HostMicrobe Interactomics. ‘We hebben aan
getoond dat de subjectieve observatie door
ouders van gedragsverbetering na het dieet,
op een objectieve manier wordt bevestigd
door hersenscans.’
Ongeveer 6 procent van de kinderen in
Nederland heeft ADHD, een aandachtste

kortstoornis met hyperactiviteit. De symp
tomen kunnen sterk verminderen als deze
kinderen het zware Few-foods-dieet volgen,
ook wel bekend als het RED-dieet.
Uit een eerdere studie, waarbij ook
Wageningse onderzoekers waren betrok
ken, bleek dat zo’n zestig procent van de
kinderen na het dieet niet meer voldoet aan
de criteria voor ADHD. Bij hen wordt vervol
gens in een traject van 1 tot 2 jaar uitgezocht
welke voedingsmiddelen precies de stoornis
triggeren.
Bekend is dat bij kinderen met ADHD de
activiteit in de precuneus toeneemt na be
handeling met het geneesmiddel Ritalin.
‘Onze bevindingen sluiten dus goed aan bij
wat er al bekend is over dit hersengebied’,
aldus Hontelez.
Info: saartje.hontelez@wur.nl

Labelling cannabis
is onbetrouwbaar
De klassieke indeling van wiet in de va
rianten ‘sativa’ en ‘indica’ is misleidend.
Dat schrijven Robin van Velzen, docent
Biosystematiek, en Canadese collega’s
in Nature Plants. Veel gebruikers dichten
aan de beide varianten, oorspronke
lijk afkomstig van twee verschillende
variëteiten van de cannabis-plant, een
ander type roes toe. Na bestudering van
honderden cannabismonsters, onder
meer van Nederlandse coffeeshops, con
cluderen de onderzoekers dat ze op basis
van het genetische en chemische profiel
niet konden bepalen of een monster tot
indica of sativa behoort.
‘In tegenstelling tot andere waardevolle
plantensoorten is de labelling van
cannabis onbetrouwbaar’,
aldus Van Velzen.
‘Zeker voor patiën
ten die cannabis als
medicinaal product
gebruiken, is dat
onwenselijk. Die
hebben baat bij een
constante kwaliteit.’
Info:robin.vanvelzen@wur.nl
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