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Groei en ontwikkeling: lessen uit de oertijd

Om te begrijpen waarom we zijn
wat we zijn, en waarom ziekte
ontstaat, moeten we dus denken
vanuit de evolutie, rekening
houdend met onze oorspronkelijke omgeving (Darwin), en bij het
zoeken van het waarom, eerder
rekening houden met de evolutionaire oorzaken dan de directe
(proximate) (Tinbergen).
De mens ontwikkelde zich in een
land-waterecosysteem, waar hij
ook de juiste voeding vond. Voor
een adequate ontwikkeling van
grote hersenen zijn bepaalde
voedingsstoffen uit dit waterecosysteem essentieel. Vet maakt
50 % uit van het drooggewicht
van onze hersenen, en bestaat
voornamelijk uit meervoudig
onverzadigde vetzuren, vooral
omega-3-vetzuren. Deze zijn een
beperkende factor voor hersengrootte: in zowat alle diersoorten
correleert het hersenvolume en de
intelligentie met de hoeveelheid
omega-3-vetzuren in hun voedselketen. Dit geldt ook voor de mens,
maar deze is de laatste eeuwen
wel steeds minder vis gaan eten.
En omdat deze omega-3-vetzuren
nog steeds even belangrijk zijn,
liggen de grote tekorten, naast
milieuveranderingen, aan de basis
van de vele ontwikkelings- en
gezondheidsproblemen én van
epigenetische veranderingen.
Dit geldt des te meer tijdens de
zwangerschap en voor de ontwikkeling van het kind: problemen zijn
vaak het gevolg van een evolutionaire mismatch tussen genen en
huidige omgeving.
We zijn mens geworden doordat
er dankzij de omega-3-vetzuren
een enorme groei mogelijk was
van onze hersenen. Dit had een
evolutionair voordeel, maar heeft

zuren, die een structurele rol
vervullen: ze zijn onmisbaar voor
de celmembranen. Het feit dat we
deze niet zelf kunnen aanmaken
betekent dat ze in de loop van de
evolutie voldoende beschikbaar
waren.
Vooral DHA, het omega-3-vetzuur
met de langste keten, is van
levensbelang tijdens de ontwikkeling: het kind draineert massaal
DHA uit de (hersenen van) de
moeder, ook via de borstvoeding.
Doordat meestal te weinig vis
gegeten wordt, veroorzaakt dit
bij de moeder een uitputting van
omega-3-vetzuren, wat gerelateerd is aan vetzuurdepletie in

ook zijn prijs: het geboortekanaal is te smal voor het grote
kinderhoofd.
Voedingstekorten tijdens de
zwangerschap zijn oorzaak van
problemen (abortus, eclampsie,
zwangerschapsdepressie,…) en
programmeren het kind ‘spaarzaam’ te zijn. Hersenen en vet
(=energie) blijven behouden, maar
met minder spier/orgaanweefsel,
wat resulteert in een verhoogd
ziekterisico en lagere levensverwachting. Ook ‘excess’ (calorieën)
zorgt voor een mismatch.
Veruit de belangrijkste voedingsstoffen zijn de essentiële
vetzuren, vooral omega-3-vet-

de hersenen en peri/postpartum
depressie … Maar de kinderen
krijgen eveneens suboptimale
hoeveelheden omega-3-vetzuren
aangeleverd, wat de ontwikkeling
van de hersenen, maar ook van
andere organen hypothekeert.
DHA-suppletie is daarom een
must, niet alleen tijdens en na
zwangerschap en borstvoeding,
maar eigenlijk al lang daarvoor.
Het is belangrijk om het vetweefsel van de moeder te verzadigen
met DHA, zodat er voldoende
beschikbaar is tijdens zwangerschap en borstvoeding. Op die
manier kan het kind voorzien
worden van voldoende DHA,
zonder dat de moeder deficiënt
wordt. Overigens blijft DHA ook
belangrijk later: peuters en schoolgaande kinderen met voldoende
DHA hebben een betere (hersen)
ontwikkeling en presteren beter
op school.
Maar eigenlijk geldt dit voor gans
het leven: overmaat aan omega-6,
en vooral het onevenwicht n6/n3,
veroorzaakt vetzuurcompetitie,
met als gevolg afwijkingen in de
prostaglandinesynthese en de
vele interacties op moleculair,
cellulair en genetisch niveau. Dit
resulteert in wijzigingen in de
fysiologie en een pro-inflammatoir
lichaamsmilieu, dat aan de basis
ligt van talloze ziekten: hart- en
vaatziekten, psychische kwetsbaarheid enzovoort.
De conclusie vanuit de evolutionaire geneeskunde stelt dus dat
we tot mens geëvolueerd zijn op
basis van een voeding rijk aan
omega-3-vetzuren, en dat daarom
een voldoende inname ervan
essentieel is voor de ontwikkeling
van het kind, én voor een goede
gezondheid tot op hoge leeftijd. �
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