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Wat is het doel van het onderzoeken in dit proefschrift en wat 
zijn de belangrijkste conclusies?

Met een goede stofwisseling word je gezonder ouder, is de algemene gedachte. 
Het doel van dit proefschrift is om nieuwe aanknopingspunten te vinden 
om de stofwisseling van de (oudere) mens te verbeteren. In de cellen van het 
menselijk lichaam zitten energiecentrales die mitochondriën worden genoemd. 
Een manier om de werking van de mitochondriën, en daarmee de stofwisseling, 
te verbeteren, is met behulp van een stof die NAD+ wordt genoemd. NAD+ is een 
stof die in de mitochondriën nodig is om energie op te wekken. Om meer NAD+ 
in de mitochondriën aan te maken is vitamine B3 nodig. Door het innemen 
van extra vitamine B3 kan de hoeveelheid NAD+ in de mitochondriën worden 
verhoogd, waardoor de mitochondriën mogelijk beter werken. Op deze manier 
kan de stofwisseling verbeterd worden.

In Hoofdstuk 2 is een literatuurstudie gedaan naar het effect van het innemen 
van extra vitamine B3 op de stofwisseling in mensen. Het innemen van extra 
vitamine B3 alléén blijkt niet genoeg om de stofwisseling te verbeteren. Als het 
innemen van extra vitamine B3 samengaat met regelmatig sporten, dan kan extra 
vitamine B3 innemen misschien wel de stofwisseling verbeteren.

We weten dat de hoeveelheid NAD+ in de mitochondriën minder wordt met het 
ouder worden. Dit roept de vraag op of het innemen van extra vitamine B3 door 
oudere mensen kan zorgen voor een betere stofwisseling?

In Hoofdstuk 3 is dit idee verder onderzocht. Een groep oudere mensen 
consumeerde een maand lang extra vitamine B3. Vervolgens is de werking van 
de mitochondriën in de spieren van deze oudere mensen onderzocht. Deze 
mitochondriën bleken echter niet beter te functioneren na het innemen van extra 
vitamine B3.

In Hoofdstuk 4 is onderzocht of regelmatig sporten bepaalde effecten van ouder 
worden kan tegengaan. Allereerst is een groep oudere mensen vergeleken met 
een groep jonge volwassenen. Hieruit bleek dat de werking van de mitochondriën 
in de spieren van oudere mensen inderdaad slechter is dan die van jonge mensen. 
Ook zijn verschillende groepen oudere mensen, die veel of weinig sporten, 

Niels_Proefschrift.indd   224Niels_Proefschrift.indd   224 08/12/2020   18:06:0908/12/2020   18:06:09



225

Impact Paragraaf

onderzocht met betrekking tot de werking van de mitochondriën in de spieren 
en de spieren zelf. Door deze groepen met elkaar te vergelijken is onderzocht wat 
het effect is van lichaamsbeweging op hogere leeftijd. Met regelmatig sporten 
op hogere leeftijd kan worden voorkomen dat de werking van de mitochondriën 
minder wordt. Het veelvuldig (intensief) blijven bewegen op hogere leeftijd is 
dus goed voor het onderhouden van de gezondheid van de stofwisseling en de 
werking van de mitochondriën.

Ook het dag-nacht ritme is heel belangrijk voor het goed werken van de 
stofwisseling en het voorkómen van bijvoorbeeld suikerziekte. Onderzoek 
in jonge mensen heeft laten zien dat ook de mitochondriën een dag-nacht 
ritme hebben. In Hoofdstuk 5 is onderzocht of het dag-nacht ritme van de 
mitochondriën nog aanwezig is bij een groep oudere mannen, die vanwege 
overgewicht een groter risico hebben op het krijgen van suikerziekte. De werking 
van de mitochondriën in de spieren is onderzocht op vijf momenten verspreid 
over één dag en nacht (24 uur). Hieruit bleek dat het dag-nacht ritme van de 
mitochondriën van deze groep oudere mannen met overgewicht verstoord was. 
Maar wat is daar de reden van? Het overgewicht? De hogere leeftijd? Of een 
combinatie van deze factoren? Meer onderzoek is nodig om deze vraag te kunnen 
beantwoorden. Mogelijk leidt dit tot nieuwe inzichten om het dag-nacht ritme 
van de mitochondriën te herstellen.

Tijdens het ouder worden neemt de kans op het krijgen van overgewicht toe. 
Overgewicht geeft een groter risico op het krijgen van ziekten zoals kanker, 
suikerziekte en/of hart- en vaatziekten. Daarom is het belangrijk om te voorkomen 
dat mensen overgewicht krijgen. Een van de manieren is ervoor te zorgen 
dat we meer energie gebruiken dan dat we innemen. Het actief maken van 
bruin vet kan hiervoor zorgen. Bruin vet is een speciaal soort vet dat heel veel 
mitochondriën bevat. Mitochondriën in bruin vet zijn bijzonder omdat ze energie 
kunnen omzetten in warmte. Dit kan worden vergeleken met een straalkachel 
die elektriciteit omzet in warmte. Als bruin vet veel warmte gaat maken ga je 
dus meer energie gebruiken waardoor je mogelijk kunt afvallen.

In muizen met overgewicht kan het stofje creatine ervoor zorgen dat bruin vet 
actiever wordt waardoor het helpt bij het voorkomen van overgewicht. Het is 
alleen nog niet bekend of dit in mensen ook zo werkt. Daarom is in Hoofdstuk 
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6 onderzocht of het innemen van extra creatine het bruin vet in mensen actiever 
maakt. Een groep jonge volwassenen kreeg negen dagen lang extra creatine 
om in te nemen. Na deze negen dagen is gemeten of het bruin vet actiever 
was geworden. De extra creatine zorgde er niet voor dat het bruin vet actiever 
werd in deze groep volwassenen. In tegensteling tot de muizenstudies, hadden 
de deelnemers aan het onderzoek geen overgewicht. Daarom moet er verder 
onderzoek worden gedaan in mensen met overgewicht om uit te zoeken of 
het innemen van extra creatine bij mensen met overgewicht het bruin vet wel 
actiever maakt en zo bij te dragen aan het voorkomen van overgewicht.

Wat is de bijdrage van de resultaten aan de wetenschap en 
maatschappelijke uitdagingen?

De resultaten van de onderzoeken die in dit proefschrift worden beschreven 
dragen bij aan de bestaande kennis die we hebben over de werking en de 
gezondheid van de stofwisseling van de mens. Met deze nieuwe kennis is er 
weer een nieuw puzzelstukje bijgekomen waarmee ons begrip van werking 
van de stofwisseling verder uitbreidt. Uit de onderzoeken kunnen nieuwe 
ideeën ontstaan voor onderzoeken waarmee nieuwe en betere manieren 
kunnen worden gevonden om mensen te helpen gezond ouder te worden. 
Ook kunnen de resultaten worden gebruikt door bijvoorbeeld overheids- of 
gezondheidszorginstanties om adviezen op te stellen hoe het aanpassen van de 
leefwijze kan helpen gezonder ouder te worden.

Mensen worden namelijk steeds ouder en er zijn steeds meer ouderen in 
verhouding tot het aantal jongeren. Dit fenomeen wordt ‘vergrijzing’ genoemd. 
Het omgaan met de vergrijzing is een grote maatschappelijke uitdaging, omdat 
de kans op het krijgen van een ziekte groter is met het ouder worden. Ziektes 
zoals suikerziekte, kanker en hart- en vaatziekten hebben een grote invloed op 
het leven en gezondheid van mensen. Ook dragen deze ziektes fors bij aan de 
stijgende kosten van de gezondheidszorg. Om de gezondheidszorg betaalbaar en 
de kwaliteit van leven goed te houden is het dus belangrijk dat mensen gezonder 
oud(er) worden.
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Voor wie zijn de onderzoeksresultaten interessant en relevant?

De resultaten van de onderzoeken in dit proefschrift zijn voor verschillende 
groepen mensen interessant. Als eerste voor onderzoekers, omdat de resultaten 
van de onderzoeken bijdragen aan het beter leren begrijpen hoe de stofwisseling 
van de mens werkt en hoe deze verandert als we ouder worden. Met deze kennis 
kunnen onderzoekers nieuwe ideeën gaan onderzoeken met als doel om steeds 
betere manieren te vinden om gezond oud(er) te worden. Als tweede zijn de 
resultaten interessant voor de gezondheidszorg. Zo kan er beter advies en uitleg 
worden gegeven worden aan patiënten over het hoe en waarom van goede 
voeding, het nut van blijven bewegen, en waarom het hebben van een gezond 
gewicht en een goed dag-nacht ritme belangrijk zijn voor een goed werkende 
stofwisseling én om deze te behouden. Ook kan de overheid de resultaten 
gebruiken om nieuwe, algemene adviezen te maken voor (oudere) mensen over 
de manier waarop zij leven en hoeveel zij bewegen. Als laatste zijn de resultaten 
van deze onderzoeken van belang voor iedereen in de samenleving. Iedereen 
wil oud worden, maar gezond oud worden draagt enorm bij aan een betere 
kwaliteit van leven.

De resultaten van de onderzoeken zijn beschreven in een aantal artikelen die 
met het publiek worden gedeeld in tijdschriften, op websites en op sociale 
media zoals Facebook of Twitter. Ook worden de resultaten van de onderzoeken 
gepresenteerd op landelijke en internationale bijeenkomsten met lezingen waar 
andere onderzoekers aanwezig zijn. Als laatste kunnen de resultaten worden 
gebruikt voor het onderwijs aan studenten of om lezingen voor het algemene 
publiek te maken.
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