‘MET PLANTS FOR JOINTS
PROBEREN WE IN TE SPELEN
OP CHRONISCHE LAAGGRADIGE
INFLAMMATIE.’

Samenvatting
Wendy Walrabenstein promoveert bij reumatoloog Dirkjan
van Schaardenburg (Amsterdam UMC) op onderzoek naar
het effect van leefstijl op reumatische aandoeningen. In
het project Plants for Joints wordt met gerandomiseerde
en gecontroleerde studies gekeken naar het effect van een
leefstijlprogramma op patiënten met reumatoïde artritis
(RA), artrose in combinatie met metabool syndroom, en
patiënten met een verhoogd risico op RA (ACPA positieve
artralgie). De eerste resultaten worden eind volgend jaar
verwacht.
Wendy Walrabenstein is gespecialiseerd in leefstijltherapie
op basis van plantaardige voeding, werkt ook vanuit haar
eigen praktijk in Utrecht en schreef het boek Food Body
Mind, over het remmen van inflammatie en veroudering.
Haar focus ligt in het verlengen van de zogenaamde healthy
lifespan. ‘Het gaat immers niet alleen om hoe lang je leeft,
maar vooral ook hoe je die tijd doorbrengt.’

12

ORTHOFYTO | oktober 2020 |

Door: Fleur Kortekaas

Natuurgeneeskundige en klinisch epidemioloog. Ze is als
freelance auteur, docent en onderzoeker gespecialiseerd
in het vakgebied van de complementaire, alternatieve en
functionele geneeskunde. Zij levert wetenschappelijke
informatiediensten binnen het werkveld.
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Het onderzoek Plants for Joints van diëtist Wendy Walrabenstein

Gewrichtspijn, plantaardige
voeding en leefstijl
Toen een vriendin vertelde dat ze van haar reumatoloog het advies kreeg op plantaardige voeding
over te stappen, was de belangstelling van Wendy Walrabenstein meteen gewekt. De diëtist had zich
toen al enige jaren in plantaardige voeding verdiept. De reumatoloog bleek ook hoogleraar te zijn én
geïnteresseerd in onderzoek naar voeding. ‘Vind je het goed als ik hem een mailtje stuur?’ vroeg ze
haar vriendin. Het bleek de kiem te zijn van het onderzoek Plants for Joints.
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Wendy over dat eerste contact: ‘Ik schreef hem dat ik
begrepen had dat hij dit plantaardige voedingspatroon
adviseerde aan zijn patiënten en dat ik benieuwd was hoe
hij dat deed en of mensen dat ook in de praktijk brachten’.
Ze kreeg per ommegaande een mailtje van hem terug met
het verzoek maar even langs te komen.
Inmiddels ligt dit moment alweer een paar jaren achter ons en heeft Wendy een inspirerende samenwerking
met Dirkjan van Schaardenburg, reumatoloog en hoogleraar aan het Amsterdam UMC. Het blijkt een supermatch.
Vanuit deze energieke samenwerking realiseerden zij het
onderzoek naar het leefstijlprogramma Plants for Joints.
‘Het onderzoek loopt bij Reade, centrum voor reumatologie en revalidatie in Amsterdam. Eind volgend jaar verwachten we de eerste uitkomsten’. Wendy Walrabenstein
promoveert bij Van Schaardenburg op het leefstijlprogramma. Ik ontmoet haar in haar praktijk in Utrecht om
daar verder te praten over haar werk. ‘Als ik ergens voor
ga, ga ik er vol voor’, lacht ze.
Plants for Joints leefstijlonderzoek
In drie gerandomiseerde en gecontroleerde studies
wordt onderzoek gedaan naar het effect van een
leefstijlprogramma op patiënten met reumatoïde
artritis (RA), artrose (in combinatie met metabool
syndroom) en met een hoog risico op reumatoïde artritis
(ACPA positieve artralgie). Het programma van vier
maanden omvat plantaardige voeding, beweging
en stress- en slaapmanagement; het bestaat uit tien
groepsbijeenkomsten van ieder ruim twee uur.
De controlegroepen ontvangen gebruikelijke zorg.

14

ORTHOFYTO | oktober 2020 |

Gedurende de studie worden algemeen welzijn, ziektespecifieke, metabole en antropometrische kenmerken
in kaart gebracht. Na afloop van de studie worden de
deelnemers nog een jaar gevolgd, vooral om te zien of
ze het programma dan in hun leven hebben kunnen
integreren en hoe dat vervolgens van invloed is op hun
welzijn en het verdere verloop van hun ziekteproces.
Meer details over het onderzoek zijn te vinden in het
Nederlands Trial Register.[1] Voor deelnemers met artrose
én metabool syndroom is nog ruimte in het onderzoek.
Aanmelden kan via de website van Reade.
Wendy kwam op dit ‘plantaardige’ pad tijdens haar internationale carrière als econoom bij een bank: ‘Ik was al wel
met leefstijl bezig. Dat kwam voort uit mijn interesse voor
veroudering, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat
mijn man aanzienlijk ouder is dan ik. Wij kenden de Blue
Zones al en probeerden onze leefstijl à la Blue Zones te
verbeteren.’ In 2011 zag ze een interview met Bill Clinton.
De ex-president bleek – nadat hij diverse ingrepen had
moeten ondergaan in verband met vernauwingen in zijn
kransslagaders – zijn leefstijl compleet te hebben veranderd met een uitstekende gezondheid als resultaat. De arts
Dean Ornish had hem geadviseerd plantaardig te eten.
Die adviezen waren gebaseerd op onderzoek dat hij al in

Posttraumatische stress-stoornis
(PTSS) wordt geassocieerd met
een 75 - 100% hoger risico op
reumatoïde artritis.
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de jaren ’80 had gedaan, naar het effect van een plantaardig leefstijlprogramma op hart- en vaatziekten.[2,3] ‘Ornish
was en is voor mij een voorbeeld. Zijn lessen nam ik mee
toen ik mijn diëtetiek-opleiding deed, maar ook later, toen
ik als klinisch diëtist bij het VU Medisch Centrum werkte
en natuurlijk in mijn eigen praktijk.’
‘Waar we met de leefstijlbehandeling Plants for Joints op
proberen in te spelen is chronische laaggradige inflammatie. Die speelt een rol bij ontstaan van reuma en wij
denken dat deze inflammatie de activiteit van de reuma
ook beïnvloedt. We hebben ook deelnemers met een combinatie van artrose met metabool syndroom. Het RIVM
schat dat artrose de snelst stijgende chronische aandoening in Nederland is. Van 1,2 miljoen patiënten nu naar
2,3 miljoen in 2040. [4] Dat is enorm en daarom is het heel
relevant om te zien wat een leefstijlprogramma als Plants
for Joints voor hen kan betekenen.
In de ontwikkeling van dat onderzoek (zie kader) zijn
Wendy Walrabenstein en Dirkjan van Schaardenburg hun
kennis gaan bundelen en hun visie gaan uitwerken tot een
concreet behandelplan. ‘We begonnen met het idee om
alleen het effect van voeding te onderzoeken, maar zagen
dat het toevoegen van beweging en stressmanagement
wellicht het effect zou kunnen vergroten. Zo kwamen we
weer terug bij het leefstijlprogramma van Ornish, waarin
ook plantaardige voeding, beweging en stressmanagement
worden gecombineerd. Met name twee studies die laten
zien dat posttraumatische stress-stoornis (PTSS) geassocieerd wordt met een 75-100% hoger risico op reumatoïde
artritis, maakte indruk op me.’[5,6]
Wendy ziet de belangrijke rol van stress ook in haar
praktijk terug. Soms ontvangt ze mensen die eigenlijk
alles volgens het boekje doen – ze eten plantaardig en
bewegen genoeg – maar die toch niet verder komen. ‘Dan
proef je al, hier is winst te behalen in de ontspanning;
minder stress, betere slaap.’ Je komt soms niet verder met
voeding als dat onvoldoende geadresseerd wordt. Zowel in
het onderzoek alsook in de praktijk werkt Wendy daarom
graag samen met de in slaap gespecialiseerde ergotherapeute Marieke Rinkema.

met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. En dat
laatste is weer van belang in mijn onderzoekspopulatie,
omdat mensen met reuma en artrose een groter risico
lopen op hart- en vaatziekten.’

In Plants for Joints is ook ruimte gemaakt voor belangrijk sub-onderzoek naar verandering van het darmmicrobioom. ‘Samen met het Microbiota Center van het
Amsterdam UMC en hoogleraar Max Nieuwdorp, die
bekend is van onderzoek naar fecestransplantatie, doen
we onderzoek naar het microbioom. Enerzijds zien we dat
de intake van vezels bij een gezond, plantaardig voedingspatroon flink toeneemt. Dat heeft invloed op de goede bacteriën en laat ook in het bloed waarschijnlijk een toename
zien van goede metabolieten zoals butyraat. Anderzijds
zien we een verminderde intake van carnitine en choline.
Deze stoffen, die veel voorkomen in dierlijke producten,
leiden tot een toename aan slechte metabolieten zoals trimethylamineoxiden (TMAO’s), die worden geassocieerd

Voedingsintoleranties worden ook vaak genoemd als
mogelijke oorzaak van opvlammingen. Wendy ziet in haar
praktijk vooral bij reumatoïde artritis bijzondere reacties
op allerlei voedingsmiddelen zoals kikkererwten, citrusvruchten en andere producten waarvoor normaal zelden
intoleranties gezien worden. Ze denkt dat wellicht het
darmmicrobioom hier een rol bij speelt.
De hoeveelheid prebiotische vezels in een plantaardig
dagmenu is gunstig voor de samenstelling van het darmmicrobioom. Via die weg kunnen intoleranties verbeteren.
‘Vasten kan overigens ook voor zowel de opvlammingen
als voor een herstel van het microbioom uitkomst bieden.
Bij reuma zien we dat de inflammatie na het vasten daalt.
Door daarna plantaardig te eten houd je dit effect vast.’ [7] >

Wendy Walrabenstein
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‘Mijn focus is gericht
op het verlengen
van de zogenaamde
healthy lifespan.’

Dit is niet voor iedereen makkelijk, ‘maar’, zegt Wendy,
‘tijdens het vasten gebeurt er al wat met de smaak en door
daarna tijdelijk plantaardig te eten als experiment blijft
het uitvoerbaar voor patiënten. Bij verbetering zie je dan
de motivatie stijgen en de behoefte aan ‘meer’. Dan kijken
we – op gecontroleerde wijze – verder of gluten een rol
spelen.’
De Australische reumapatiënt Clint Paddison, met
wie ze ook gesproken heeft en die veel mensen met reuma
geholpen heeft, gaat een paar stapjes verder.[8] Als ervaringsdeskundige moedigt hij mensen aan om een strikt
eliminatiedieet te volgen, dat start met een vastenperiode, waarna heel langzaam producten aan het voedingspatroon worden toegevoegd. Volgens Wendy veelbelovend
en geschikt voor sommige mensen, maar te heftig voor de
meeste mensen die zij begeleidt. ‘Als je een drukke baan
hebt en jonge kinderen, dan is het al heel wat om te vasten
en daarna plantaardig te gaan eten.’

Wendy heeft een aanstekelijk, van nature komend, enthousiasme. ‘Als ik eenmaal begin te praten over dit onderwerp
dan ben ik niet te stoppen’. De motivatie om hier echt werk
van te maken begon bij haar echtgenoot, die ze zo lang
mogelijk fit en gezond wil houden. Haar focus is gericht
op het verlengen van de zogenaamde healthy lifespan.
Immers, het gaat niet alleen om hoe lang je leeft, maar
vooral ook hoe je die tijd doorbrengt. Hopelijk in goede
mentale en fysieke gezondheid. ‘Dat is echt mijn doel.
Want veel aandoeningen zijn in mijn beleving ‘versnelde
veroudering’, artrose is daar een goed voorbeeld van. En
voor het verlengen van die gezonde levensduur helpt het
om overwegend plantaardig te eten, te vasten en ook
gebruik te maken van andere vormen van ‘lichte’ stress,
zoals kort, zeer krachtig en intensief sporten of koud
baden; het zijn allemaal hulpmiddelen om die versnelde
veroudering te remmen, om die chronische laaggradige
inflammatie te vermijden. En natuurlijk, los daarvan kunnen we allemaal vette pech hebben, dat blijft. Maar die
kans is slechts zo’n 20-30%, voor de rest kunnen we het
echt zelf beïnvloeden.’
www.walrabenstein.nl
www.reade.nl/plantsforjoints

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
U vindt de volledige bronvermelding op pagina 44 van dit tijdschrift en
op www.orthofyto.com bij het betreffende artikel. Abonnees kunnen hier
inloggen.

In het onderzoek moet het onderzoeksprotocol strikt
gevolgd worden. Daar is weinig ruimte voor afwijkingen
per individuele deelnemer. In haar eigen praktijk daarentegen hanteert Wendy het credo ‘ontwikkel je eigen
gezonde leefstijl’. Ze begeleidt haar cliënten daarbij en stimuleert ze om zelf te ontdekken welke leefstijlaanpassingen voor hen werken. Het gaat om bewust experimenteren
en verkennen van datgene wat bij je past. Dat is de basis
voor een duurzame verbetering van de leefstijl. Pijlers blijven plantaardige voeding, beweging, stressmanagement,
maar dan wel passend bij de mens en zijn of haar situatie.
Illustratief voor haar wijze van begeleiding is het relaas
van Jan Heemskerk, oud-hoofdredacteur van Playboy en
cliënt van Wendy. Van zijn hand verscheen het voor veel
mensen zeer herkenbare, humorvolle boekje Als Jan het
kan, waarin hij zijn pad van 50-plusser met flink overgewicht en het metabool syndroom, naar fitte en gezonde
man schetst. Het boekje is een bestseller en via Jan
Heemskerk komt Wendy in gesprek met zijn uitgeverij
Spectrum. Dit resulteerde in de publicatie van Food Body
Mind. [9] Het is een boek dat zowel patiënt als zorgverlener
een brede basis biedt aan kennis, inclusief een indrukwekkende bronnenlijst. Naast theorie geeft het ook praktische
handvatten; van een checklist voor de voorraadkast, tot
een 21-dagen-inspiratieplan en een volledig uitgewerkt
vastenplan.
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