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Nog dikker
door lightprodukten
doordat suikers calorieën vertegenwoordigen, kunnen ze
onafhankelijk van de smaakbeleving het beloningssysteem
in de hersenen activeren. deze conclusie volgde naar
aanleiding van een onderzoek met muizen die genetisch
‘zoetblind’ waren gemaakt, waardoor ze de smaaksensatie van suiker niet konden waarnemen. toch bleken deze muizen
een duidelijke voorkeur te hebben voor water met sucrose (suiker, kcal bevattend) in plaats van water met sucralose
(zoetstof, geen kcal bevattend). de betrokken trajecten van de hersenen zijn kennelijk behalve sensorisch gerelateerd,
ook verbonden met maagdarm- en stofwisselingssignalen. hersengebieden die voorheen geassocieerd waren met het
toekennen van een beloningswaarde aan smakelijke verbindingen, blijken ook sterk te reageren op de caloriewaarde in
afwezigheid van smaakreceptor-signalering, zo concluderen de onderzoekers [1].
het betreffende onderzoek bij muizen suggereert het bestaan van een

nature verbonden aan een prognose voor verzadigingsgevoel [2].

caloriewaarnemend systeem, dat onafhankelijk staat van smaakbele-

Als deze relatie tussen zoetbeleving en calorie-inname klopt, dan regu-

ving. De trek- en verzadigingsmechanismen die hier waarschijnlijk mee

leert dit onbewust de voedselinname. Als de relatie in onbalans raakt,

in verband staan, zouden bij afwezigheid van calorieën verstoord kunnen

dan vervalt dit onbewuste proces. Dit resulteert in een gedragsveran-

worden door producten die kunstmatige zoetstof bevatten. We zouden

dering die gekenmerkt wordt door overeten. Dit leidt dan weer tot een

vervolgens compensatoir meer calorieën per maaltijd of juist frequenter

positieve energiebalans en gewichtstoename.

kunnen gaan eten. Mogelijk neemt de hang naar calorierijk voedsel juist

Eerder onderzoek toonde al aan dat voedsel met een stevigere textuur of

buitenproportioneel toe door de intense zoetbeleving van kunstmatige

hogere viscositeit het verzadigingsgevoel bevordert. Limonades, zowel

zoetstoffen, maar misschien ook door de intens zoete (geraffineerde)

light als met suiker, maar ook vruchtensappen en ander onnatuurlijke

fructosesiroop.

voedsel waarop je vrijwel niet hoeft te kauwen, geven dan te denken. <<

Deze gegevens worden ondersteund door recent onderzoek waarbij
ratten onbeperkt rattenvoer werd aangeboden. Daarnaast kregen
ze yoghurt met sucrose of yoghurt met sacharine. De groep ratten
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Kans zwangerschap bij subfertiliteit
verder omlaag door zwaarlijvigheid
de kans op een spontane zwangerschap bij subfertiliteit neemt lineair af naarmate een vrouw meer obees is. dit kan een
groot probleem worden, aangezien steeds meer vrouwen in de vruchtbare leeftijd overgewicht hebben of obesitas krijgen.
In het Nederlandse prospectieve cohortonderzoek, waaraan 24 zieken-

voor anovulatie. Dit onderzoek suggereert dat obese vrouwen met een

huizen meededen, werden 3029 paren met subfertiliteit maximaal 12

normale ovulatie ook minder kans hebben om spontaan zwanger te

maanden gevolgd. van subfertiliteit is sprake als een vrouw niet binnen

worden. De oorzaak hiervan is nog onbekend. Momenteel krijgt 12%

12 maanden zwanger wordt van onbeschermde geslachtsgemeenschap

van de Europese vrouwen en 25% van de Noord-Amerikaanse vrouwen

terwijl er geen duidelijke aanwijzingen zijn voor onvruchtbaarheid,

in de vruchtbare leeftijd last van zwaarlijvigheid. <<

zoals anovulatie of verminderde spermakwaliteit. gedurende de studieperiode werd 17% van de vrouwen alsnog spontaan zwanger en begon
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38% van de paren aan een vruchtbaarheidsbehandeling. vergeleken met

spontaneous pregnancy chances in subfertile, ovulatory women.

vrouwen met een body mass index (BMI) tussen 21 en 29, nam bij obese
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vrouwen (BMI 30 of hoger) de kans op zwangerschap met 4% af bij
iedere stijging van de BMI met één punt. Obesitas is een risicofactor
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