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Veel patiënten klagen over tegenstrijdige 

adviezen 

“Eet gewoon volgens de Schijf van Vijf” 

“Voeding is je medicijn” 



Hoe bekijkt de wetenschapper de rol van 

voeding bij buikklachten? 

Ten eerste:  
 
Wie krijgt klachten? Ander eetpatroon? 

Ten tweede:  
 
Hoe eet je met buikklachten? 



Voedingspatroon heeft invloed op de kans 

op darmziekten 

Observationeel 

Voedselpatroon ~ ziekte? 

‘Westers’ 

voedingspatroon 

- Fast food 

- Veel vlees 

- Veel suiker 

- Weinig groente en 

fruit  

 

Naast factoren als 

roken, erfelijkheid, 

kinderziekten, je 

darmbacteriën 



Minder duidelijk: wat moet je eten om je 

klachten te verminderen? 

Experimenteel 

Voeding of nutriënt  genezing? 

Bepaalde soorten 

voedingsvezel? 

 

Vermijden van 

gluten, lactose, of 

andere 

voedingsstoffen? 

 

Visolie? 

 

Probiotica? 

 

...?  



Voedingsadviezen zijn gebaseerd op 

onderzoek bij groepen patiënten 



Waar wordt voedingsonderzoek 

uitgevoerd? 

 Universiteiten, oa Wageningen 

 Instellingen, zoals TNO 

 Ziekenhuizen 

 Bedrijven, zoals Nutricia 



Het klassieke voedingsonderzoek 

 Geselecteerde groep 
proefpersonen 

 Aantal (net) genoeg voor 
aantonen van vooraf 
afgesproken effect 

 Gecontroleerde 
omstandigheden 

 Vergelijking met 
placebobehandeling 

 Uitspraak over 
gemiddelde effect 



Strenge selectie van proefpersonen 

vermindert vertaalbaarheid naar individu 

Voor darmziekten geldt 

vaak: 

 

- Geen prednison 

gebruik 

- Geen operaties 

gehad 

- Niet-rokers 

- Tijdens stabiele 

situatie 

 



Voedingsonderzoek is duur, daarom vooraf 

berekening minimaal aantal proefpersonen 

De kans dat het verschil 

puur toeval is, wordt 

kleiner als de test met 

meer proefpersonen is 

uitgevoerd.  

 

Het benodigde aantal 

wordt vooraf berekend 

en is zo klein mogelijk. 



Een klein aantal kan voor het doel van het 

onderzoek dus genoeg zijn.  



Het klassieke voedingsonderzoek 

 Geselecteerde groep 
proefpersonen 

 Aantal (net) genoeg voor 
aantonen van vooraf 
afgesproken effect 

 Gecontroleerde 
omstandigheden 

 Vergelijking met 
placebobehandeling 

 Uitspraak over 
gemiddelde effect 
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Omstandigheden zijn ‘gecontroleerd’  

 Deelnemers houden zich aan richtlijnen 

 Maaltijden of supplementen worden verstrekt 

 Afgesproken (vaak hoge) hoeveelheid per dag 

onderzoek praktijk 



Noodzaak van de placebo-groep 

 Toont het effect van 
deelname aan een studie 
(‘true placebo effect’) 

 Toont de ‘normale’  
veranderingen in de tijd 
(‘natural healing’) 

 

• Klachten kunnen verdwijnen 

• Seizoenseffecten 

• Meer of minder lichamelijke 
beweging 

 

Specifiek effect 

Natuurlijk beloop 

Placebo effect 

Gemeten 

effect 

Niet-

specifiek 

effect 

Placebo 

effect 



De consument die wat ‘uitprobeert’ waar 

hij of zij in gelooft... 

... heeft mogelijk dus al 
een flink effect te pakken 

Specifiek effect 

Natuurlijk beloop 

Placebo effect 

Gemeten 

effect 

Niet-

specifiek 

effect 

Placebo 

effect 



Het klassieke voedingsonderzoek 

 Geselecteerde groep 
proefpersonen 

 Aantal (net) genoeg voor 
aantonen van vooraf 
afgesproken effect 

 Gecontroleerde 
omstandigheden 

 Vergelijking met 
placebobehandeling 

 Doet uitspraak over 
gemiddelde effect 
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Individuele metingen  Gemiddeld effect  

Voorbeeld: een onderzoek 
waarbij iedere proefpersoon 
zijn/haar eigen controle is 

 

 Enorme spreiding in uitkomsten 
tussen proefpersonen 

 Lang niet iedereen had  
een hogere waarde  
op verzadigd vet 

 Gemiddeld een effect maar niet 
voor iedereen 

Bron: De Roos et al, 2001 

Margarine 

A 

Margarine 

B 

Toevalskans 

1.5% 



Voor veel voedingshypes geldt: gemiddeld 

zien we geen effect 



“Voor mij werkt het wel!”  

 Je start een behandeling 

vaak als je klachten zijn 

verergerd; grote kans dat ze 

weer afnemen 

 Vooraf heb je vast niet 

gedefinieerd wat voor jou 

een positief effect zou zijn 

 Heb je niet ook nog wat 

anders uitgeprobeerd...? 

Tegelijkertijd? 

 Je hebt al die moeite toch 

niet voor niets gedaan!? 



Wat maakt onderzoek bij mensen met 

darmklachten lastig? 

 Klachten kunnen erg variabel 
zijn 

 Klachten zijn niet altijd goed te 
meten 

 Voor ‘harde conclusies’ is 
ontlasting en/of urine nodig, 
wat belastend is voor de 
deelnemer 

 Klachten zijn niet altijd te 
verklaren door metingen in 
bloed, urine of ontlasting 

 



Ons onderzoek 

Darmbacteriën 

Probiotica 

FODMAP 

Gebruik van apps 

Inschrijven als mogelijke deelnemer?  

voedingsonderzoek.wur.nl 
 

Op de hoogte blijven van nieuw en 

lopend onderzoek? 

www.facebook.com/ 

voedingsonderzoek 
 

 

nicole.deroos@wur.nl 



Voedingsadvies 

nodig? 

Bezoek een diëtist! 


