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Valorisatie

Het verhitten van voedsel is erg belangrijk voor de mensheid. Het zorgt voor het doden van 
pathogene organismen waarmee de voedselveiligheid verbeterd en stoffen kunnen worden 
vrijgemaakt of gevormd zoals bijvoorbeeld antioxidanten [1].
Het verhitten van voedsel kan ook voor ongezonde effecten zorgen. Een bekend voorbeeld 
is het verbranden van voedsel, hierdoor worden kankerverwekkende stoffen gevormd. Maar 
niet alleen het zwarte, verbrande deel van voedsel kan een negatief effect hebben. Het 
verhitten van voedsel leidt tot het verlopen van de Maillard reactie, een chemische reactie 
tussen suikers en eiwitten die versneld wordt door hoge temperaturen. Tijdens deze Maillard 
reactie worden bruinkleurige moleculen genaamd advanced glycation endproducts (AGEs) 
gevormd. In dit proefschrift hebben we laten zien dat deze voedings-AGEs verschillende 
biologische effecten kunnen hebben.

Het is tot op heden onbekend in hoeverre voedings-AGEs worden opgenomen in het 
lichaam. In dit proefschrift hebben we laten zien dat voedings-AGEs in de dunne en dikke 
darm terechtkomen in een pro-inflammatoire vorm. Deze informatie kan van belang zijn 
voor verschillende populatiegroepen. Ten eerste patiënten die lijden aan inflammatoire 
darmziektes zoals de ziekte van Crohn (CD) en colitis ulcerosa (UC). Deze ziektebeelden vallen 
onder de paraplu ‘inflammatory bowel disease (IBD)’. IBD lijdt tot ontstoken secties van het 
maagdarmstelsel door een onbekende oorzaak. De ziekte verlaagt de kwaliteit van leven van 
patiënten en gaat gepaard met veel pijn en verteringsproblemen [2]. De afgelopen decennia 
is de incidentie van IBD in Zuid-Limburg erg gestegen, van 17.90 per 100.000 inwoners in 1991 
naar 40.36 per 100.000 inwoners in 2010 [2]. In 2010 was de geschatte prevalentie van IBD in 
Nederland 613 per 100.000 inwoners [2]. De incidentie en prevalentie blijft momenteel stijgen 
in heel Europa [3]. Deze stijgingen kunnen verklaard worden door verbeterde diagnostische 
technieken, maar ook door omgevingsfactoren zoals voeding. IBD heeft een grote impact 
op de levenskwaliteit van de patiënt, maar heeft ook socio-economische consequenties. De 
ziekte wordt behandeld door middel van anti-inflammatoire medicijnen, en in het uiterste 
geval wordt een deel van de darm chirurgisch verwijderd. Binnen Europa heeft uiteindelijk 
30-50% van de IBD patiënten een chirurgische ingreep nodig [3]. Burisch et al. (2013) schatte 
de totale, directe, ziektekosten in Europa op 4.6 – 5.6 miljoen Euro. Naast deze ziektekosten 
is er ook relatief veel ziekteverzuim door IBD-patiënten en arbeidsongeschiktheid. IBD-
patiënten ervaren verschillende periodes van remissies en oplaaiingen van symptomen. 
Vooral bij deze symptomen zou het verminderen van voedings-AGEs kunnen helpen. Een 
groep anti-inflammatoire medicijnen die veel aan IBD-patiënten wordt voorgeschreven zijn 
corticosteroïden. Opmerkelijk genoeg is een relatief groot percentage, ongeveer 20%, van 
IBD-patiënten in zekere mate ongevoelig voor corticosteroïden [4, 5]. En de onderliggende 
oorzaak hiervan is tot op heden nog niet gevonden. Dit proefschrift laat zien dat voedings-
AGEs de potentie hebben om deze ongevoeligheid te veroorzaken of in ieder geval te 
vergroten. Een dieet laag in voedings-AGEs en hoog in polyfenolen zou de corticosteroïde-
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gevoeligheid kunnen verhogen in deze patiënten. 

Naast het potentiele effect van voedings-AGEs op de symptomen van IBD-patiënten kunnen 
voedings-AGEs ook de vertering van eiwitten beïnvloeden en daarmee de biologische 
beschikbaarheid van aminozuren beïnvloeden. AGEs worden ook gevormd in het darmstelsel. 
Deze resultaten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van gezondere voedingsproducten 
door de levensmiddelenindustrie. Die hun bereidingsmethodes en grondstoffen kunnen 
aanpassen. 
Dit proefschrift laat zien dat er een aantal factoren zijn die belangrijk zijn voor de vorming 
van voedings-AGEs in voeding bij het maken en bewerken van deze voedingsmiddelen in 
de fabriek. Uiteraard ten eerste de temperatuur waarop voedingsmiddelen worden bereid, 
hoe lager de temperatuur, hoe minder voedings-AGEs er gevormd worden. Ook hebben we 
laten zien dat de biologische effecten en vorming van voedings-AGEs afhankelijk kunnen 
zijn van de voedings-matrix, hoogstwaarschijnlijk de verschillen in suikers en eiwitten. 
Fructose lijkt vele malen reactiever in de Maillard reactie dan bijvoorbeeld glucose. Glucose-
fructosestroop is een veel gebruikt zoetmiddel in de voedingsmiddelenindustrie, dit gebruik 
inperken zou eventueel voor minder inname van voedings-AGEs door consumenten kunnen 
zorgen. Ook kunnen eventueel de precursors van AGEs zoals glyoxal en methylglyoxal in eten 
verminderd kunnen worden door het aanpassen van de industriële bereidingsmethodes. 
Deze aanknopingspunten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden door de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor verder verdiepend onderzoek. De NVWA kan dan 
deze informatie gebruiken om indien nodig een advies te schrijven voor de overheid. 
Naast de rol van levensmiddelenproducenten in het verminderen van de voedings-AGEs 
inname kunnen consumenten ook gezondere bereidingsmethodes in de keuken toepassen.
Naast het aanpassen van bereidingsmethodes kunnen verschillende stoffen aan het eten 
toegevoegd worden om de voedings-AGE-vorming en biologische effecten te verminderen. 
Polyfenolen zoals quercetine en epicatechine kunnen hierin van pas komen.
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