
en die gekoppeld wordt aan een apparaat, wordt de patiënt 
zich bewust van zijn lichaamsfuncties omdat het aan- en 
ontspannen van de spieren zichtbaar wordt gemaakt. Naar 
het oefenen met behulp van biofeedback wordt nog veel 
onderzoek gedaan. Gerandomiseerde onderzoeken zijn nog 
niet voorhanden, maar uit een aantal studies blijkt dat de 
behandeling van obstipatie bij patiënten met een normale 
darmpassage maar met een disfunctioneren van de bekken-
bodemspieren, in circa 70 procent van de gevallen helpt.
Een andere methode is het plaatsen van een rectale ballon 
die de rekbaarheid van de endeldarm meet. Bij een vermin-
derd gevoel in het rectum en dus verminderd aandrangge-
voel, is elektrostimulatie ook een behandelmogelijkheid.
“Aanvullend aan de bestaande behandeling van een vezel- 
en vochtrijke voeding kan behandeling door een bekkenfy-
siotherapeut voor een groot aantal patiënten zinvol zijn”, 
stelt Marjolein Zuijdweg. “De bekkenfysiotherapeut richt 
zich dus niet alleen op vrouwen met bekkeninstabiliteit als 
gevolg van een zwangerschap of op urine-incontinentie 

zoals nog vaak wordt gedacht, maar ook op de behandeling 
van mannen, vrouwen en kinderen met obstipatieproble-
men.”
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Kort nieuws

Ouderdom komt met gebreken, maar een optimaal voedingspatroon zou de kwetsbaarheid 
van ouderen aanzienlijk kunnen beperken. Daardoor zouden ouderen langer zelfstandig in 
goede gezondheid kunnen leven. Dat stelt prof. dr. ir. Lisette de Groot in haar oratie aan 
Wageningen Universiteit op 22 juni bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar 
Voedingsfysiologie.

Hoe dat voedingspatroon en hoe de bijbehorende leefstijl er precies uitzien is pas ten dele 
duidelijk. “We weten dat een mediterraan voedingspatroon ook op hogere leeftijd nog steeds 
bijdraagt aan een betere levensverwachting”, zo stelt De Groot. “Maar onze kennis van verou-
deringsprocessen en hoe die zijn te beïnvloeden, is nog beperkt.”
In haar onderzoek zal prof. De Groot zich onder meer richten op botgezondheid. Vanaf het der-
tigste levensjaar neemt de botdichtheid al langzaam af. Door osteoporose, waarbij botweefsel 

fragieler wordt, breken jaarlijks zo’n 80.000 55-plussers een botdeel. Naast calcium en vitamine D is voor een goede conditie 
van het gestel vitamine B12 vereist. In een studie zal het team van De Groot het effect van extra hoeveelheden toegevoegd 
vitamine B12 op het voorkomen van fracturen onderzoeken. Aan het project nemen drieduizend ouderen gedurende twee 
jaar deel.

Ouderdomsanorexia
Ander onderzoek van prof. De Groot richt zich op de eetlust die wordt gereguleerd door een scala aan maagdarmhormonen 
en vetcelhormonen. Bij ouderen treden hierin veranderingen op. Ouderen hebben bijvoorbeeld hogere gehaltes van een 
verzadigingshormoon, waardoor zij eerder een verzadigd gevoel ervaren. Door de veranderingen in de stofwisseling kan 
zogenaamde ouderdomsanorexia optreden. Gewichtsverlies en tekorten aan bepaalde voedingsstoffen zijn het gevolg.
Eén op de zes cliënten in de chronische zorg en zelfs één op de vier in de acute zorg blijken ondervoed. “Maar ook bij 
ouderen die nog niet afhankelijk zijn van zorg is gewichtsverlies een veeg teken”, aldus De Groot. In haar onderzoek zal 
Lisette de Groot met collega Kees de Graaf de regulatie van de stofwisseling voor de eetlust nader onderzoeken. Daarbij 
wordt ook gekeken naar manieren om in het voedingspatroon in te grijpen. In het onderzoek worden zowel jongeren als 
ouderen betrokken.

Bron: www.wur.nl nieuwsagenda

Voeding helpt kwetsbaarheid ouderen te beperken

Academic Journals® 3�


