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VIüDERING VIIN EEN SCHRITTEUJKE
VÍIEIIINGSVRAGENTIJST TEI{ IIANZIEN VITN IIE
CÍ)NSUMPTIE VAN NITN,AAT

Ir. P. A. vandenBrandt.dr. W. C. lVillett
KWF felbw, I¡sti¡¡ut CIVO Toricob¡þ en vocdiag-TN0, rfdcliry Vocding, Zcist; Il¡¡v8¡d School of h¡blic Hc¡ltb, Dcpartmcat of Eplteniology,
Boston

Diverse cpidemiologische studies hcbben aangctoond dat
cen vcrhoogde nitraatopname geassociëerd is met een stii-
ging van het risico voor gastrrointestinate n¡moren. É
meeste aanwüzingen hieruoor dn gevonden in hct geval
-'an mââgkanker. De bevindiagen zijn cchter niet geheel
-onsistent, waårvoor vcrschillendé oorzaken ki¡nnen
bcstaan. Een mogelijke oorzaak is het optreden van fouten
ín het meten van de nitraatconsumptie.
Om dezc rpden hebben w[i de validiteit ondcrzocht van cen
schrifte$ke vocdingsvragenlijst dic gebruih wordt in epi-
dcmiologische onderzoeken in de Vercnigde Staten. iÞ
qghatting van-dg met dcze vragenläst werd
daartoe vcrgelekcn met de cxctttie van nitraawia ðe urine.
I-aatstgenoc-mde paramcter fungeerde daaröii als bcnade-
ring van de (immerañvezige)gouden standaffû voorvalidi-
tcitsonderzoek. Uit expcrimenteel onderzock in Enneland
was gebleken dat dc uìtschciding van nitraat via dãurine
ccn gocde afspiegeling vorrrde van dc opn¡¡ne, en dus als
rcferentie æ hanteren zou dn.
De ondcrzoekspopulatie bcstond uit ccn steckprocf van 59
studenten verbondcn ¡an de Harva¡d School of h¡blic
Hgflth (Boston). Zii wcrden verzocht de vragenläst in te
wllen en twccma¿l urine te verzanelen. Naast-vragen over
cen aanJal persoonskenmerken gng Oe lijst in op de
gg.woontijþ voedselconsumptie in-het-afgebñen jaar. itier-
Du urcrd de oonsumptieftequentie van een groot aantal
.'oedingsmiddelen nagevraagd, gekoppeld aan ãiî
bepaalde-tevoren aangeduide portieõnotié. uit oJ tie.uã;antwoorden werden pcr persoon scones voor de íeñctrU
lende nutríënten berekend.
Door de.rcspondentcn we¡d.tevens op twee dagcn urine
vcrzamcld, met oen 1¡sssntiggende Èríode vañ circa 

-i
weken. Om zo wcinig moge[ik ovcrfast te vcroorzaken
wcrd dc dcclnemers gevråagd de 
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's avonds na tùuiskomst æ startèn cn de voþend. dt tðn¿
tc beëindigen. Gcmiddeld wcrd gedurende- t2 uui urinõ
vcrzamcld (mccsal van 7 uur's avonds tot Z uur's mor-
gcns). In de urines wcrden de nitraat- en cncatinineconcen-
traties gpmcteD. De nitraatexcr€tie werd uitgedrukt in milli-
grammen pcr uur; hct individueel gemiddèlde van bcide
mctingcn gold als afhankcliike variabcle in de statistische
lqalysc, ærw[il de nitraatopname als ccn van de onafhanke-
läke variabclen bcschouwd werd. Indien nodig werden
v¿¡iabclcn logaritmisch getransformeerd om venõnderstel-
lingen over normalitcit in dc analyse bctcr te kunnen waar-
borgen. De statistische verwerking geschieddc op dc afdé-
ling Vocding van CIVGTNO.
Aan het onderzoek namen 35 manncn en Z vrouwen deel,
variërend in leeft[irt van 22 tot 49 j¡rå¡ GcmiddeHe {
standaarddeviatie: 30.3 t 4.5 voorde mannen cn 28.9 t 6.5
voor vnouwen). De Quglel9t lqde¡ bed^roeg 21.8 + t.6kg/
m¿ voor dc mannen en 20.6 + 2.4 kglmz voor de vrouweñ.
Dc nitraatopnamc wcrd gcschatop l,l4.l t 96.4 mgpcrdag,
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lerwiil een extrapo..latie van de gesghatte nitraatexcretie pcr
uur naar.een dageliikse hoeveelheid een waa¡de van Ð.ä t
oz.q mgd?g zou opleveren. Dc nitraatuitscheidiqg vari-
eerde overi-gens aanzienlijk binng¡ personen: in een íar¡an-
liearylyge bleek de verhõuding tus'sen ¡ntra-in¡i"iduJõo
inte¡individuele variantie t.B7ie zijn.
De Peanon correlatiecoefticiënt trüen nitnatconsumotie
en -uitscheidingbedroeg0.20 (p > 0.05). Oe n¡tãîõiãñiiã
:.gfo"nl. verder signifrcante correlatiés met geiucrri, ieðï-
t-Uo 

.e_n 
(¿uetelet lndcx. l"ngezien ook de nitraatopname

significa-nt.ggassocieerd bbel te zijn met eln aantar åndere
onafhankelüke variabelen werd rirttipt" r"'g.is¡eaüiiõ
Tobel I. Multiple rcgrcssíeatuþsc van n¡troaracrctíc (mgluuf) opnitraatopnanc, gcshcht en guctclet Indcx

V¡ri¡bclc rcgressic üanda¡d pwaardc
coëfEciënt cnor6 rc(b)

Intcrcept
Nitraatopname, m{dag.
Geslachtt'
Quetelct Indcr, kglm2

-t.ó90.33 0.1I
-0.61 0.140.08 0.03

0.003
<0.001

0.021
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uitgevocrd, waa¡in voor de moge[ik ventorcnde invlocd
van deze variabelen gecontroleerd Lon worden.
Het resultaat van de regressieanalyse is in dc voþcndc
tabel weergegeven.
Het pcrcentage van dc variantic in dc nitraatexcretie dat
door dit model vcrklaard werd was &%.1Ã dit re¡rcs_
siemodcl b{.qg de partiële corretatiãooåmc¡eñi ririö
opna¡nc cn uitscheid'ltg van nitraat O.,CI (p < 0.005). Cóni:
geren voor þ.ç.niid of encrgieopnamc in äe anatysó Uracnt
rygn w.eze$i.jke.. veranderingen æweeg in Oc'æsðfratte
regrcssieccËtrciënt voor dc. nitraatopname, ærúil deze
variabclen-ook zelf gcen significante preaictóren Ufðdn æa¡n. Over het leeftiþseffect kunnen eóhtcrgecn definitievc
ï:qg1;g yordcn gedaan, omdat de onderzoekspoprlatic
g_ua tecnud te.homogeen was om cen efect van leehi¡ æ
I(unnen ontdekken, zelfs wannecr het zou bcsta¡n.
revens-wetd getoetst op eventuele interacties tussen de
vanaÞelen genoemd ry_trb"l l; cr werdcn cchter geen
aanw[izingen. voor- significantc ióæractietirmen gevoñOèn

T.d: rÊryssicanalys-e. Concluderend kan gestelã worden
aat g: schatting van de nitraatopoame met úhulp van dczc
voedingsvragerltist cen opmeikelük sterk verband vir-too¡t m€t de nitraatexcretit via de-urine, wa¡rneer gecon_
trolcerd wordr voor de cfrecten van gcsíacht en-dãt lät
Index.
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