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Voedselonderzoek	  

	  



Voedingsamnase:	  	  
-‐ Met	  een	  interview/vragenlijst	  info	  over	  ritme,	  aard	  en	  hoeveelheid	  geconsumeerde	  

voedingsmiddelen	  van	  een	  individu	  verkrijgen	  in	  een	  bepaalde	  tijd	  
	  
Methoden	  van	  voedselconsumptieonderzoek	  
	  
24-‐uurs	  recallmethode	  

-‐ Wat	  is	  er	  gegeten	  en	  gedronken	  in	  24	  uur	  
-‐ In	  huishoudelijke	  maten/modellen	  
-‐ Resultaat:	  berekenen	  groepsgemiddelde	  

	  
Voordelen:	  

-‐ Eenvoudig:	  beperking	  geld,	  tijd	  en	  personen	  
-‐ Voor	  cliënt	  eenvoudig:	  1	  dag	  voeding	  onthouden	  is	  realistisch	  

Nadelen:	  
-‐ Cliënt	  weet	  de	  voeding	  van	  24	  uur	  niet	  meer	  exact	  (	  cliënt	  wil	  niet	  alles	  vertellen	  of	  

slecht	  geheugen)	  
-‐ Gegevens	  van	  slechts	  1	  dag,	  dagvariatie	  kan	  groot	  zijn!	  
-‐ Kan	  alleen	  gebruikt	  worden	  bij	  mensen	  met	  een	  vast	  voedingspatroon	  
-‐ Soms	  is	  het	  daarom	  nodig	  om	  het	  onderzoek	  een	  aantal	  keer	  te	  herhalen	  om	  een	  

realistisch	  beeld	  te	  creëren	  
	  
Dietary	  history	  uitgebreid:	  

-‐ Wat	  is	  het	  gebruikelijke	  eetpatroon	  en	  de	  variaties	  daarop(bv	  weekend)	  
-‐ In	  gesprek	  gebruikelijke	  eetpatroon	  van	  een	  “normale”	  dag	  ontdekken,	  daarna	  check	  

en	  cross-‐check	  
	  

Voordelen:	  
-‐ Geeft	  info	  over	  voedselconsumptie	  of	  lang	  durende	  periode	  in	  het	  verleden	  
-‐ Resultaat:	  globale	  indruk	  van	  voedselpatroon	  van	  een	  individu	  

Nadelen:	  
-‐ Is	  gericht	  op	  een	  vast	  voedingspatroon	  
-‐ Gegevens	  worden	  verzameld	  rekening	  houdend	  met	  hun	  geheugen	  en	  met	  datgene	  

wat	  zij	  wel	  of	  niet	  willen	  noteren	  
	  
	   	  



Voedselfrequentie	  mondeling/schriftelijk:	  
-‐ Navragen/schriftelijk	  naar	  de	  frequentie	  van	  gebruik	  van	  de	  voor	  het	  

onderzoek/sitautie	  meest	  essentiële	  voedingsmiddelen.	  	  
-‐ Methode:	  cliënt/interviewer	  vult	  specifieke	  lijst	  in	  
-‐ Resultaat:	  dmv	  de	  lijst	  indruk	  van	  een	  hoge	  en	  een	  lage	  consumptie	  van	  

voedingsmiddelen	  of	  voedingsstoffen	  	  
	  

Voordelen:	  
-‐ Vragenlijst:	  kort/snel	  in	  te	  vullen	  vergeleken	  andere	  methoden	  
-‐ Niet	  altijd	  een	  interviewer	  nodig	  als	  de	  vragen	  simpel	  zijn(kostenbesparend)	  
-‐ Voedselfrequentielijst	  kan	  gebruikt	  worden	  als	  checklist	  bij	  3-‐daagse	  

opschrijfmethode(extra	  controle	  of	  alle	  voedingsmiddelen	  besproken	  zijn)	  
Nadelen:	  

-‐ Ontwerpen	  lijst	  is	  ingewikkeld	  (lijst	  verschilt	  per	  individu)	  
-‐ Voor	  iedere	  voedingsstof/middel	  kan	  een	  aparte	  lijst	  moeten	  komen	  
-‐ Geheugen	  van	  cliënt	  speelt	  weer	  een	  belangrijke	  rol	  

	  
Eetdagboekje	  	  

-‐ Voedselopname	  tijden	  bepaalde	  periode	  (bv	  3	  of	  7	  dagen)	  
-‐ Methode:	  Cliënt	  noteert	  1	  of	  meerdere	  dagen	  alles	  wat	  hij	  of	  zij	  consumeert	  in	  een	  

dagboekje	  
-‐ Resultaat:	  individuele	  info	  over	  voedingspatroon/	  voedingsstoffen	  inname	  van	  een	  

groep	  
	  
Voordelen:	  

-‐ Eenvoudig	  	  
-‐ Toch	  nauwkeurige	  gegevens	  
-‐ Geheugen	  van	  cliënt	  niet	  van	  belang	  
-‐ Eigen	  verantwoordelijkheid	  cliënt	  wel	  van	  belang	  

Nadelen:	  
-‐ Momentopname	  ,	  week	  tot	  week	  variatie	  wordt	  niet	  in	  het	  onderzoek	  betrokken	  
-‐ Beperking	  validiteit:	  vergeten	  te	  noteren	  van	  voedingsmiddel/	  merk/	  soort	  
-‐ Schatten	  huishoudelijke	  maten	  is	  moeiijk	  
-‐ Bewustwording	  voedingspatroon	  kan	  confronterend	  zijn	  
-‐ Cliënt	  krijgt	  veel	  verantwoordelijkheid	  en	  moet	  zich	  hieraan	  houden	  
-‐ Cliënt	  moet	  bereid	  zijn	  om	  de	  discipline	  
-‐ 	  te	  hebben	  om	  de	  lijst	  consequent	  in	  te	  vullen	  

	  
	  
Begrippen:	  
Validiteit:	  mate	  waarin	  een	  methode	  de	  juiste	  schatting	  geeft	  van	  datgene	  wat	  
daadwerkelijk	  gemeten	  moet	  worden.	  Geen	  enkele	  methode	  geeft	  voedselinname	  exact	  
weer,	  alleen	  maar	  vergelijken	  met	  de	  andere	  methode.	  De	  andere	  methode:	  de	  beste	  
methode	  in	  die	  omstandigheden	  (gouden	  standaard).	  Absolute	  validiteit	  bestaat	  niet	  bij	  een	  
voedselconsumptiemethode.	  
	  



Reproduceerbaarheid:	  ook	  wel	  betrouwbaarheid.	  Maat	  om	  te	  bepalen	  of	  2	  metingen	  
hetzelfde	  resultaat	  opleveren.	  Dan	  wel	  2	  keer	  dezelfde	  methode	  en	  zoveel	  mogelijk	  dezelfde	  
omstandigheden.	  
	   	  



Voedingsonderzoek	  algemeen	  
-‐ Wereldwijd	  hetzelfde	  

Doelen:	  
-‐ Nagaan	  in	  hoeverre	  voedsel/voeding	  onze	  gezondheid	  (voorkomen	  ziekte)	  

beïnvloedt	  
-‐ Vroeger:	  voorkomen	  van	  deficiëntieziekten(gebrek)	  
-‐ Nu:	  zo	  lang	  mogelijk	  optimale	  gezondheid	  behouden/leven	  +	  voorkomen	  van	  

welvaartsziekten	  
	  
Soorten	  voedingsonderzoek	  

-‐ Gecontroleerd	  of	  interventieonderzoek	  	  
-‐ Observationele	  of	  epidemiologische	  studies:	  
-‐ -‐	  prospectief	  cohort	  onderzoek	  
-‐ -‐	  patiënt	  controle	  onderzoek	  
-‐ -‐	  ecologische	  studies	  
-‐ Onderzoek	  bij	  proefdieren	  
-‐ In-‐vitro	  studies	  
-‐ Review	  van	  wetenschappelijke	  studies	  

	  
Interventieonderzoek	  	  

-‐ Doelbewust	  ingrijpen	  	  
-‐ Speciaal	  gecreëerde	  situatie	  :	  een	  experiment	  
-‐ Geselecteerde	  groep:	  krijgt	  aangepast	  eten	  of	  bepaald	  voedingssupplement	  of	  

specifiek	  voedingspatroon	  	  
-‐ Doel:	  vast	  stellen	  wat	  effect	  van	  “	  of	  of	  “	  is	  
-‐ Deze	  personen	  worden	  gedurende	  lange	  tijd	  gevolgd	  

	  
Voordelen:	  

-‐ Geplacebocontroleerde-‐dubbelblinde	  interventiestudieà	  enige	  manier	  om	  direct	  
verband	  aan	  te	  tonen	  tussen	  een	  voeding(stof)	  en	  bepaalde	  aandoening/ziekte	  

Nadelen:	  
-‐ Matching	  kost	  veel	  tijd	  (1-‐2	  jaar	  zelfs)(van	  2000	  misschien	  100	  geschikt)	  
-‐ Niet	  altijd	  mogelijk	  om	  uit	  te	  voeren	  
-‐ Geeft	  niet	  werkelijke	  voedingspatroon	  weer!	  

Voorbeeld:	  
Uitwerking:	  

-‐ 2	  groepen	  mensen	  selecteren	  
-‐ 1	  groep	  krijgt	  behandeling(interventie),	  andere	  niet	  
-‐ 2	  groepen	  moeten	  qua	  kenmerken	  min	  of	  meer	  hetzelfde	  zijn(matching)	  
-‐ Interventiestudie:	  open,	  enkel	  of	  dubbelblind	  	  

Open	  inverteniestudie:	  
-‐ Onderzoekers	  en	  proefpersonen	  weten	  welke	  behandeling	  de	  proefpersonen	  krijgen	  
-‐ Omdat	  ze	  dit	  weten:	  proefpersonen/	  onderzoekers	  kunnen	  resultaten	  beïnvloedenà	  

kans	  op	  verkeerde	  conclusie	  
Enkelblind	  interventie-‐onderzoek	  

-‐ Alleen	  onderzoekers	  weten	  wat	  de	  proefpersonen	  voor	  een	  behandeling	  krijgen	  
-‐ Onderzoekers	  kunnen	  de	  uitkomst	  beïnvloeden	  



Dubbelblind	  interventie-‐	  onderzoek:	  
-‐ Onderzoekers/proefpersonen	  weten	  beide	  niet	  wat	  voor	  een	  behandeling	  

proefpersonen	  krijgen.	  
-‐ Geen	  van	  beide	  kunnen	  resultaten	  beïnvloeden	  
-‐ Geplacebocontroleerde	  dubbelblinde	  interventiestudie	  à	  1e	  keus	  

	   	  



Prospectief	  cohortonderzoek	  
-‐ Grote	  groepen	  personen	  over	  langere	  periode	  gevolgd	  
-‐ Gekeken	  naar	  verschillen	  tussen	  personen	  die	  de	  aandoening	  wel	  of	  niet	  krijgen	  

tijdens	  de	  duur	  van	  de	  studie	  
-‐ De	  groep	  mensen	  (cohort)	  wordt	  in	  de	  tijd	  gevolgd	  en	  gevraagd	  om	  hun	  

voedselinname	  via	  de	  voedselvragenlijst	  in	  te	  vullen	  
-‐ Dagelijks	  voedselinname	  invullen	  op	  de	  voedselvragenlijst(voorkomt	  fouten)	  
-‐ Na	  10/	  20	  jaar	  kregen	  een	  x	  aantal	  mensen	  kanker.	  Voedselinname	  niet/wel	  

kankerpatiënten	  word	  met	  elkaar	  vergeleken	  en	  op	  grond	  daarvan	  worden	  conclusies	  
getrokken	  

Voordelen:	  
-‐ Conclusies	  betrouwbaarder	  dan	  bij	  patient-‐	  controle,	  (minder	  fouten	  bij	  invullen	  

vragenlijst)	  
-‐ Geeft	  realistisch	  voedingspatroon	  weer	  

Nadelen:	  
-‐ Cohort	  studie	  duurt	  langer	  dan	  patiënt	  studie	  
-‐ Kost	  meer	  geld	  
-‐ Geen	  oorzaak-‐gevolg	  relatie	  aantonen	  

	  
Uitvoering:	  

-‐ Personen	  met	  wel/niet	  risicofactor	  volgen	  in	  de	  tijd	  en	  kijken	  of	  ze	  wel/niet	  een	  
ziekte	  ontwikkelen	  	  

-‐ Je	  meet	  eenheden	  op	  (veronderstelde)	  afhankelijke	  variabelenà	  deel	  je	  op	  papier	  in,	  
in	  groepen	  die	  op	  deze	  variabelen	  zoveel	  mogelijk	  verschillen	  maar	  die	  intern	  
homogeen	  zijn	  

-‐ 2e	  meetmoment:	  meet	  je	  de	  score	  van	  de	  verschillende	  groepen	  op	  de	  onafhankelijke	  
variabele	  

	  
	  
Patiënt-‐controle	  onderzoek	  

-‐ Gekeken	  naar	  verschillen	  in	  eetpatroon	  of	  lichamelijke	  waarden	  (bv	  
cholesterolgehalte,	  tussen	  personen	  die	  een	  aandoeing	  wel/niet	  hebben)	  

-‐ Personen:	  zelfde	  geslacht/leeftijd	  omdat	  er	  in	  het	  verleden	  wordt	  
gekeken(retroperspectief	  onderzoek)	  

-‐ Positief	  verband	  tussen	  antioxidanten	  en	  kanker	  in	  dierenstudieà	  moet	  bevestigd	  
worden	  in	  een	  “mensen	  studie”	  

Voordelen:	  
-‐ Goedkoop	  
-‐ Snel	  resultaten	  
-‐ Bij	  positieve	  resultatenà	  kan	  bevestigd	  worden	  in	  humane	  studie	  

Nadelen:	  
-‐ Moeilijk	  om	  te	  herinneren	  wat	  je	  afgelopen	  week	  hebt	  gegeten,	  laat	  staan	  een	  jaar!!!	  
-‐ Antwoorden	  van	  onderzochte	  personen	  zijn	  zeer	  gevoelig	  voor	  foutenà	  snel	  foute	  

conclusies	  
-‐ Mensen	  eten	  niet	  uitsluitend	  anti-‐oxidanten	  maar	  bijv	  groenten	  en	  fruit	  
-‐ Groenten	  en	  fruit:	  veel	  anti-‐oxidanten	  maar	  ook	  andere	  stoffen(alle	  stoffen	  zijn	  van	  

belang)	  



	  
Uitvoering:	  

-‐ 2	  groepen	  selecteren	  	  
-‐ 1e	  groep=	  kankerpatiënten,	  2e	  groep=	  niet-‐kankerpatiënten(de	  controles)	  
-‐ Aan	  deze	  2	  groepen	  vragen	  wat	  ze	  de	  afgelopen	  maanden/jaren	  hebben	  gegeten	  

	   	  



Ecologische	  studies:	  
-‐ Eetpatronen	  van	  (bevolkings)groepen	  uit	  verschillende	  landen/regio’s	  met	  elkaar	  

vergelijken	  en	  koppelen	  aan	  voorkomen	  van	  aandoeningen/ziekten.	  (bijzondere	  
variant:	  migrantenonderzoek=	  eetpatroon	  van	  groepen	  migranten	  van	  de	  1e	  en	  2e	  
generatie	  vergeleken)	  

	  
Migrantenonderzoek:	  

-‐ Variant	  op	  ecologische	  studies	  
-‐ Gezondheid/eetpatroon	  1e	  en	  2e	  generatie	  migranten	  vergeleken	  	  

	  
In	  vitro	  studies:	  

-‐ Celkweek	  (in-‐vitro)	  kijkt	  naar	  relatie	  tussen	  bepaalde	  voedingsstof(bijv	  anti-‐
oxidanten)	  à	  ziekte(bijv	  kanker)	  

	  
uitvoering:	  

-‐ Enkele	  kankercellen	  (van	  mensen/dieren)	  krijgen	  anti-‐oxidanten	  toegediend	  en	  de	  
onderzoekers	  kijken	  of	  kankercellen	  groeien/stoppen/doodgaan	  

	  
Voordelen:	  

-‐ Snel	  resultaten	  
-‐ Goedkoop	  (geen	  info	  over	  anti	  oxidantàkanker	  investeert	  niemand	  miljoenen	  euro’s	  

aan	  onderzoek	  met	  mensen)	  
-‐ Beste	  manier	  om	  werkingmechanisme	  te	  achterhalen	  

Nadelen:	  
-‐ Positieve	  verband	  anti-‐oxidantenàkankercellen,	  kan	  niet	  zomaar	  vertaald	  worden	  

naar	  mensen	  
-‐ Mens	  bestaat	  niet	  uit	  enkele	  cellen	  maar	  duizenden	  

	  
Proefdieren	  

-‐ 	  Verband	  in-‐vitro	  studies	  bevestigen	  in	  een	  vivo-‐studie	  
-‐ Vooral	  ratten/	  konijnen	  gebruikt	  
	  

Uitvoering:	  
-‐ Ratten	  met	  kanker	  krijgen	  anti-‐oxidanten	  toegediend	  en	  de	  onderzoekers	  kijken	  of	  de	  

ratten	  genezen	  van	  kanker	  of	  kankerproces	  stabiel	  blijft	  
	  
Voordelen:	  

-‐ Snel	  resultaten	  
-‐ Positieve	  relatie	  tussen	  anti-‐oxidantenàkanker	  geeft	  aanleiding	  voor	  onderzoek	  bij	  

mensen	  
-‐ “maatschappelijk	  acceptabel”	  	  
-‐ Geschikte	  manier	  om	  nieuwe	  functies	  van	  voedingsstoffen	  (bijv	  vitamines)	  te	  

onderzoeken	  
	  
Nadelen:	  

-‐ Positieve	  relatie(verband)	  tussen	  anti-‐oxidantenàkanker	  kan	  niet	  zomaar	  vertaald	  
worden	  naar	  de	  mens	  



-‐ EFSA(European	  Food	  Safety	  Authority)	  	  staat	  negatief	  over	  dierenstudies	  als	  
wetenschappelijk	  bewijs	  

	  


