Het verband tussen voeding,
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De dietary inflammatory index: een nieuw concept in de
voedingswetenschap
Door: ir. Willem Koert

Sommige voedingsstoffen, zoals curcumine in kurkuma, de onverzadigde vetzuren
in vis en magnesium in groenten en fruit, remmen ontstekingen. Een dieet met veel
van die ontstekingsremmende factoren beschermt tegen een breed spectrum aan
chronische ziekten – inclusief kanker. Volgens recente studies verbetert een dergelijk
voedingspatroon bovendien de perspectieven van kankerpatiënten.
Het grote probleem in de voedingswetenschap is niet dat voedingswetenschappers niet weten hoe een gezond
dieet er uitziet. In opiniërende bijdragen
op websites en tijdschriften weerklinkt
die kritiek geregeld, maar wie de literatuur volgt en symposia bezoekt weet dat
die niet gerechtvaardigd is. De kennis
over gezonde voeding groeit. Wel wordt
steeds duidelijker dat er niet één gezond
voedingspatroon is. Het traditionele
Japanse dieet is bijvoorbeeld gezond,
net zoals het traditionele mediterrane
dieet of een intelligent samengesteld
paleodieet. Voedingswetenschappers
als Walter Willett en Dean Ornish hebben elk een eigen dieet samengesteld,
waarvan de gezondheidswaarde buiten
kijf staat.
Omdat al die voedingsbenaderingen op
punten van elkaar verschillen en elkaar
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soms zelfs tegenspreken, is het informeren van het geïnteresseerde publiek
over ontwikkelingen in de voedingswetenschap een heikele onderneming
geworden. Nieuwsberichten over voedingswetenschap lijken elkaar al snel
tegen te spreken. De ene keer vertellen websites dat olijfolie, een voedingsmiddel met onverzadigde vetzuren,
gezond is; de volgende keer bericht diezelfde website dat er helemaal niets mis
is boter, dat vooral een bron van verzadigde vetzuren is.

Dietary Inflammation Index (DII)
De ontwikkeling van de Dietary Inflammation Index (DII) is een relatief nieuwe
ontwikkeling in de voedingswetenschap,
die hopelijk meer overzicht zal brengen
in de omvangrijke en soms tegenstrijdige kennis over gezonde voeding. Het
idee achter de DII is dat een ongezonde
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voeding in het lichaam ontstekingsreacties veroorzaakt die de kans op hart- en
vaatziekten1, diabetes type-22 en kanker3 verhogen. Een typisch ongezond
Westers dieet met relatief veel industrieel geproduceerde voedingsmiddelen
en rood vlees werkt die ontstekingen in
de hand, terwijl voedingspatronen met
relatief veel natuurlijke en onbewerkte
producten, zoals het mediterrane dieet4
en het paleodieet5, diezelfde ontstekingen juist afzwakken. Alle bestudeerde
traditionele en door wetenschappers
samengestelde voedingspatronen die
het stempel ‘gezond’ hebben gekregen hebben met elkaar gemeen dat ze
ontstekingsreacties in het lichaam een
tandje lager zetten.6
Ontstekingsreacties zijn zichtbaar in het
bloed, bijvoorbeeld door het meten van
de concentratie van ontstekingsfactoren als Interleukine 1-beta (IL-1b), inter-

leukine 6 (IL-6), C-reactive protein (CRP)
of Tumour Necrose Factor-alpha (TNFalpha). Omdat inmiddels van veel voedingsmiddelen inmiddels bekend is in
welke mate zij de concentratie van die
ontstekingsfactoren verhogen of verlagen, kunnen wetenschappers aan de
hand van de samenstelling het voedingspatroon berekenen wat het effect daarvan zal op het ontstekingsniveau.
De totale hoeveelheid calorieën die
iemand dagelijks binnenkrijgt is bijvoorbeeld een factor van betekenis.
Hoe groter die hoeveelheid, hoe hoger
is het ontstekingsniveau. Hetzelfde
geldt voor cholesterol, vitamine B12 en
ijzer. Voedingsfactoren die de aanmaak
van ontstekingsfactoren verlagen zijn
daarentegen onverzadigde vetzuren in
bijvoorbeeld olijfolie en vis, voedingsvezels, magnesium, bètacaroteen, de vitamines A, B1, B2, B3, B6, B11, C, D en E,
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anthocyanidines in bijvoorbeeld bessen en kersen, flavan-3-ols, flavonols,
flavanones,
flavones,
isoflavones,
knoflook, gember, peper, uien, thee,
eugenol, saffraan, selenium, kurkuma,
zink, tijm, oregano en rozemarijn. De
beste manier om al die factoren binnen
te krijgen, is door veel plantaardige voedingsmiddelen te eten, en vooral zelf te
koken, liefst zonder assistentie van kanten-klare sauzen en kruidenmixen.

Brede beschermende werking
De gezondheidseffecten van de DII die
onderzoekers tot dusver in enkele tientallen studies hebben gevonden zijn niet
extreem, en hebben misschien daarom
weinig publiciteit gehad. Maar aan de
andere kant zijn ze opvallend consistent,
en laten ze een breed spectrum van positieve gezondheidseffecten zien. Een dieet
met een lage DII – en dus relatief veel
ontstekingsremmende en relatief weinig
ontstekingsbevorderende voedingsstoffen – vermindert bijvoorbeeld de kans op
botontkalking,7 multiple sclerose,8 overgewicht,9 hart- en vaatziekten10 en colitis ulcerosa.11 Een dieet met een lage DII
lijkt zelfs verouderingsprocessen te vertragen. Franse epidemiologen, verbonden aan de onderzoeksinstituten Inserm
en Inra, ontdekten bijvoorbeeld dat een
dieet met een lage DII de achteruitgang
van de cognitieve vermogens in ouderen
fors afremde.12
Gezondheidsonderzoekers meten verouderingsprocessen aan de hand van
de lengte van telomeren in het DNA
van bloedcellen. Hoe korter die telomeren zijn, hoe verder is het verouderingsproces voortgeschreden. Spaanse
onderzoekers, van een slordige vijfhonderd zestigplussers de telomeerlengte
bepaalden, constateerden in 2015 dat
hun studiedeelnemers langere telomeren hadden naarmate hun DII lager was.13
Dat impliceert dat een lage DII veroudering afremt op een basaal en moleculair
niveau.
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Kankerpreventie
De positieve gezondheidseffecten van
een geringe DII strekken zich ook uit tot
kanker. In grote epidemiologische studies als National Health and Nutrition
Examination Survey III vermindert een
dieet met een lage DII de sterfte in het
algemeen, de sterfte door hart- en vaatziekten – en niet in de laatste plaats de
sterfte als gevolg van kanker.14, 15
In een onlangs gepubliceerde Franse
studie, waarin onderzoekers een krappe
zevenduizend volwassenen twaalf jaar
volgden, kregen mannen met een hoge
DII twee keer vaker prostaatkanker dan
mannen met een lagere DII.16 Die uitkomst is in lijn met enkele andere studies, waarin een lage DII bijvoorbeeld
Italiaanse17 en Jamaicaanse mannen18
beschermde tegen prostaatkanker.
In andere studies vermindert een voedingspatroon met een lage DII de kans
op longkanker bij rokers,19 kanker van de
urinewegen,20 leverkanker,21 slokdarmkanker,22 kanker van de dikke darm,23
endometriumkanker24 en eierstokkanker.25 De vermindering van het kankerrisico in die studies is enkele tientallen
procenten. Spraakmakender resultaten
publiceerden oncologen van de Amerikaanse Mayo Clinic in de voorzomer
van 2016, in een studie naar het effect
van de DII op het risico op kanker van de
alvleesklier.26 In hun onderzoek hadden
studiedeelnemers een factor 2.5 minder
kans op alvleesklierkanker als hun een
dieet een lage DII had dan een hoge. In

rokers en diabetici – allebei factoren die
de kans op alvleesklierkanker verhogen
– verminderde een dieet met een lage
DII het kankerrisico met respectievelijk
een factor 5 en 6. Dat is niet verwonderlijk. Zowel roken als diabetes verhogen
het kankerrisico onder meer doordat
ze ontstekingsreacties in het lichaam
aanjagen.

DII, alcohol en borstkanker
Een problematisch element van de DII
is alcohol. Matig alcoholgebruik remt
ontstekingen, maar alcohol zet in het
lichaam ook om in het giftige en kankerverwekkende aceetaldehyde. De schadelijkheid van aceetaldehyde is groter
dan wetenschappers vroeger aannamen. Dat blijkt uit recente studies,
waarin ook matig alcoholgebruik de
kans op borstkanker bij vrouwen verhoogt. Het lijkt erop dat studies door
het meenemen van alcohol in de berekening van de DII positieve effecten van
de andere ontstekingsverlagende componenten onderschatten. Dat suggereert bijvoorbeeld een Franse studie,16
waarin een dieet met een lage DII aanvankelijk geen invloed leek te hebben
op de kans op borstkanker. Toen de
onderzoekers in een latere analyse de
DII nogmaals berekenden, maar nu zonder alcoholgebruik mee te nemen, bleek
een lage DII ineens wel het borstkankerrisico te reduceren.
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Overleving
Ook in een recente Zweedse27 en Amerikaanse studie28 naar de relatie tussen
DII en borstkanker konden onderzoekers geen beschermende werking van
een lage DII ontdekken als ze alcohol
meenamen in de berekening van de DII.
In die studies bleek een ongecorrigeerde
DII weer wel de overlevingskansen te
verhogen van vrouwen die al borstkanker hadden.
Dat verband tussen DII en kankeroverleving is in lijn met de verwachtingen:
ontstekingsfactoren spelen een rol bij
de uitzaaiing van kankercellen over het
lichaam. Een theorie is dat ontstekingen als gevolg van een voedingspatroon
met een hoge DII het immuunsysteem
overbelasten: ze activeren immuuncellen zonder dat daar een biologische
noodzaak voor is. Als er dan kankercellen door het lichaam reizen is de kans
kleiner dat ze door het immuunsysteem
worden uitgeschakeld.
Het aantal studies naar aan de ene kant
de overleving van kankerpatiënten, en
aan de andere kant DII van het dieet, is
nog klein. De teneur van de tot dusver
gepubliceerde studies is echter positief.
Eén van de studies is het onderzoek dat
de Poolse epidemiologen Aleksander
Galas en Jan Kulig, beiden verbonden
aan Jagiellonian University Medical College, twee jaar geleden publiceerden in
de Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.29 In die studie volgden
de Polen een zevenhonderd darmkankerpatiënten die een operatie hadden
moeten ondergaan gedurende drie jaar
na de ingreep. Bij de patiënten bij wie
de tumor zich niet over het lichaam had
verspreid verhoogde een dieet met een
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geringe DII de overlevingskansen. Het
verband was vooral sterk bij de patiënten die ook een chemobehandeling
hadden ondergaan. De Polen vermoeden dat een voedingspatroon met een
geringe DII het immuunsysteem op peil
houdt, en daardoor de gezondheid tijdens de chemokuur beschermt. De
Polen ontdekten bovendien dat de patiënten sneller herstelden van de chirurgische ingreep, en dus sneller het
hospitaal konden verlaten, naarmate
hun DII lager was.30
Italiaanse oncologen, verbonden aan
het Aviano National Cancer Institute,
rapporteren aan soortgelijke, maar ook
afwijkende bevindingen.31 In een studie
die binnenkort verschijnt in de International Journal of Cancer, vertellen de Italianen dat ze gedurende tien jaar mannen
met prostaatkanker volgden, en het
effect van de DII op hun overlevings-
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kansen in kaart brachten. Bij de mannen met een minder ernstige vorm van
prostaatkanker – met een Gleasonscore
van 1 tot 6 – vonden de onderzoekers
geen effect, maar bij de mannen met
een Gleasonscore van 7 of hoger was de
DII wel degelijk een factor van betekenis. De overlevingskansen van deze patiënten waren een factor drie groter als
hun DII laag was, dan wanneer hun DII
een hoge waarde had.

Boodschap
De studies die tot nu toe over de DII zijn
verschenen zijn hoopvol, en maken aannemelijk dat een ontstekingsremmend
voedingspatroon met de juiste hoeveelheden calorieën, gezonde vetzuren,
fytochemicaliën uit groenten en kruiden, en uiteraard vitamines en mineralen niet alleen de kans op kanker helpen
reduceren, maar ook de perspectieven

van kankerpatiënten verbeteren. De
boodschap van die studies is echter niet
dat mensen zwaargedoseerde supplementen met die stoffen moeten gebruiken, vertelde onderzoeker Susan Steck
op 3 december 2014 in een interview
met de website karencollins.com.32 Volgens Steck, die als epidemioloog is verbonden aan de universiteit van South
Carolina en meewerkte aan tientallen
studies naar de DII, laten die studies juist
zien dat het voedingspatroon als geheel
belangrijk is, en dat het geen zin heeft
om van enkele voedingsstoffen grote
hoeveelheden in te nemen.
“Natuurlijk zijn voedingsstoffen als
vitamine C, bètacaroteen en selenium
belangrijk”, zei Steck. “Sommige mensen gebruiken supplementen die forse
hoeveelheden van stoffen bevatten,
maar dat maakt hun dieet nog niet
gezond. Sterker, te hoog gedoseerde
supplementen kunnen het voedingspatroon zelfs een beetje ongezonder
maken. Meer is niet automatisch beter,
als het om voeding gaat.”
De beste manier om gezond te eten is
gevarieerd te eten, en een dieet zoveel
mogelijk te laten bestaan uit volwaardige voedingsmiddelen zoals groenten,
fruit en vezelrijke graanproducten, aldus
Steck. “Je hoeft je niet in allerlei bochten
te wringen om je ontstekingswaarden
te verlagen. Als je te zwaar bent is het
zelfs niet nodig om af te vallen. Gewoon
gezonder eten zorgt al voor een verlaging van de ontstekingswaarden.” ∞
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