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Voeding & Gezondheid

Veel producten worden ontwikkeld met 
het doel een bijdrage te leveren aan een 
gezonder voedingspatroon en een betere 
gezondheid. Dat kan door minder gezon-
de voedingsstoffen en ingrediënten weg 
te laten; of door ingrediënten toe te voe-
gen, die een gunstige werking hebben op 
fysiologische processen in het lichaam en 
daardoor bijdragen aan de weerstand 
tegen ziekten op langere termijn. Zo’n 
gezondheidsvoordeel kan worden 
gecommuniceerd via een gezondheids-
claim op het product. Dat kan alleen als 

de gezondheidsrelatie vooraf is getoetst 
door EFSA en de claim door de Europese 
Commissie op een positieve lijst is gezet. 
EFSA vraagt wetenschappelijk bewijs voor 
het gunstige effect, aangetoond in huma-
ne studies, uitgevoerd in de doelgroep. 
Die doelgroep is in principe de normale, 
gezonde populatie.
In de praktijk blijkt dat het aantonen van 
gezondheidsvoordeel in deze populatie 
vaak lastig is: een van de redenen dat 
veel claimaanvragen tot op heden zijn 
afgewezen.

Gezonde mensen
In gezonde mensen zijn de meeste bio-
markers voor ziekterisico niet relevant. 
Daarnaast zijn er niet voor alle relevante 
(metabole) processen geaccepteerde 
biomarkers beschikbaar. Om de rol van 
voedingsmiddelen in het behoud van 
gezondheid beter te kunnen aantonen 
zijn nieuwe biomarkers met nieuwe toe-
passingen nodig. Gezondheid wordt 
naast ‘de afwezigheid van ziekte’ steeds 
meer beschreven als ‘het vermogen van 
het lichaam om zich aan te passen aan 
veranderingen in de omgeving’. Daarbij 
speelt het herstelvermogen (de veer-
kracht) van de fysiologische balans 
(homeostase) een belangrijke rol. Exter-
ne omstandigheden zoals temperatuur, 
stress, eten en activiteit vragen om conti-
nue aanpassing, waarbij een groot aantal 
moleculair fysiologische processen is 
betrokken (1). Iedere maaltijd activeert 
een aantal van deze processen, waardoor 
schade door hoog glucose, teveel trigly-
ceriden, oxidatieve stress voorkomen 
wordt. De flexibiliteit van de homeostase 
zorgt ervoor dat het lichaam zich aan-
past, waardoor deze processen in balans 
blijven en daarmee dat mensen gezond 
blijven. De flexibiliteit van de homeostase 
verschilt tussen individuen en neemt af 
naarmate we ouder worden. 

Geïntegreerde data-analyse
De nieuwe aanpak om gezondheid te 
kwantificeren is erop gericht om met een 

belastingstest (‘challenge’) een versto-
ring aan te brengen in de processen die 
relevant zijn in het handhaven van de 
gezondheid. Wanneer de homeostase 
wordt verstoord door een belastingstest 
kan de respons van de biomarkers van 
die processen verschillen tussen gezonde 
personen en personen met een vermin-
derd aanpassingsvermogen. 
Een bekend voorbeeld is de orale gluco-
setolerantietest (OGTT), die aangeeft hoe 
het lichaam reageert op inname van een 
relatief grote hoeveelheid glucose. Bij 
mensen met een verstoorde glucosetole-
rantie duurt het langer voordat de gluco-
seconcentratie in het bloed weer terug is 
op het uitgangsniveau (figuur 1). Door 
het combineren van de belastingstesten 
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Combinatie belastingstest en omics-technieken toont aan hoe voeding het 
aanpassingsvermogen beïnvloedt

Gezondheid meten in 
gezonde mensen

‘Het herstelvermogen van de 
fysiologische balans speelt een 
belangrijke rol’

Figuur 1. Bloedglucosespiegel na inneming van een glu-
cosedrank (orale glucose tolerantietest), bij gezonde 
personen en mensen met diabetes type 2 (NIDDM). 
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met relatief nieuwe (~omics) meettech-
nieken is zowel de verstoring als het her-
stel van veel fysiologische processen in 
detail te meten. Met geïntegreerde data-
analyse, gericht op pathways (bijvoor-
beeld het proces van ontsteking van de 
vaatwand) kunnen subtielere effecten in 
kaart worden gebracht. Hiermee is een 
sterkere onderbouwing te leveren voor 
mogelijke langere-termijn gezondheids-
effecten. 

Belastingstesten
Fysiologische processen zoals het ener-
giemetabolisme, het afweersysteem en 
mentaal functioneren kunnen met een 
belastingstest tijdelijk worden verstoord. 
Voorbeelden van belastingstesten zijn: 
1. Een voedingsbelasting, bijvoorbeeld de 
eenmalige toediening van een grote hoe-
veelheid glucose of vet.
2. Een functionele belasting, bijvoor-
beeld een fysieke inspanningstest (figuur 
2) of een psychologische stresstest.
3. Een belasting met een (verzwakt) toxi-
ne of pathogeen.

Mensen met een verminderde flexibiliteit 
kunnen worden geselecteerd voor inter-
ventiestudies. Bij hen zal eerder een 
effect worden gemeten dan bij gezonde 
mensen. Humane studies tonen aan dat 
voedingsinterventies kleine maar signifi-
cante verschillen veroorzaken in de meta-
bole respons op een belasting. Hoe rele-
vant die kleine verschillen zijn voor het 
lange-termijneffect van de interventie, 
moet blijken uit cohortonderzoeken.

Insulineregulatie
Uit recent TNO-onderzoek (2) blijkt dat 
met de combinatie van de belastingstest 
en ~omics technieken wel een effect van 
een behandeling werd gevonden waar 
klassieke biomarkers geen effect toon-
den. In het onderzoek kregen mannen 
met overgewicht en een verhoogd gehal-
te van een veelgebruikte ontstekingsmar-
ker (CRP) een ontstekingsremmende 
behandeling of een placebo. Aan het eind 
van de behandeling werden ongeveer 
200 metabolieten gemeten door middel 
van metabolic profiling zowel in nuchter 
plasma als tijdens een OGTT (de belas-
tingstest in deze studie). 
Daarnaast werden de klassieke glucose-
responsmarkers glucose en insuline 
gemeten. Er werden geen effecten van de 
behandeling aangetoond op de klassieke 
markers, zowel in het nuchtere plasma als 
na een OGTT. Ook werd geen effect van de 
behandeling gevonden op een brede 
range van metabolieten in het plasma in 
nuchtere toestand. Maar in de grote hoe-
veelheid plasmametabolieten werden 
allerlei reacties op de OGTT gemeten. Het 
betrof hier met name metabolieten die 
betrokken waren bij insulineregulerende 
processen. Deze resultaten suggereren 
dat door het beïnvloeden van ontstekings-
processen de insulineregulatie in mannen 
met overgewicht verandert. 

Metabole processen
In een ander onderzoek is een vetbelas-
tingstest toegepast. Mannen met overge-
wicht en milde ontsteking (3) kregen 
gedurende vijf weken een mengsel van 
voedingsingrediënten met ontstekings-
remmende eigenschappen (resveratrol, 
vitamine C en E, tomatenextract, groente 
thee-extract en visolie). Het effect van dat 
mengsel werd vergeleken met een con-
trolebehandeling. Het mengsel liet geen 
effect zien op CRP, een klassieke marker 
voor ontsteking. Met behulp van ~omics 
technieken werden echter veel kleine ver-
anderingen aangetoond in metabole pro-
cessen die een rol spelen bij ontsteking 
van bijvoorbeeld het vetweefsel (3). 
Bovendien werden additionele effecten 
van de behandeling gevonden door ana-
lyse van de dynamische respons op de 
vetbelastingstest (4).

Verschillende populaties
Toekomstig onderzoek zal zich richten op 
de vraag of door belasting van de homeo-
stase, en het meten van de respons op 
die belasting via omics-based biomarkers 

een verandering in het aanpassingsver-
mogen van gezonde personen is aan te 
tonen. Ook moet worden onderzocht 
welke verschillen in respons op verschil-
lende belastingstesten we mogen ver-
wachten in verschillende typen popula-
ties, bijvoorbeeld in ouderen, mensen 
met overgewicht of metabool syndroom. 
Geïntegreerde data-analyse gericht op 
pathways geeft beter inzicht in het wer-
kingsmechanisme van voedingscompo-
nenten. Een integraal beeld van effecten 
in het lichaam kan een sterkere onder-
bouwing leveren voor mogelijke langere-
termijn gezondheidseffecten. 

Wetenschappelijke inzichten
Momenteel is deze methode nog niet 
genoeg ontwikkeld voor onderbouwing 
van gezondheidsclaims bij de EFSA. Vol-
gens TNO is de aanpak echter essentieel 
voor beter inzicht in de relatie tussen 
voeding en gezondheid. 
Er blijkt behoefte aan gezamenlijke ont-
wikkeling en toepassing van nieuwe con-
cepten voor het meten van (behoud van) 
gezondheid. Het is de bedoeling dat een 
nieuwe visie op voeding en gezondheid, 
gebaseerd op wetenschappelijke inzich-
ten, leidt tot een nieuwe benadering van 
gezondheidsclaims voor voeding. 
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