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	 	 het nederlands	Research-	
	 programma	Gewichtsbeheersing	
(NRG)	is	een	multidisciplinair	top-
down	onderzoeksprogramma	van	de	
Nederlandse	Hartstichting	(NHS).	
Er	zijn	vijf	projecten	uitgevoerd	(zie	
kader	1).	In	drie	van	de	projecten	zijn	
interventies	ontwikkeld,	geïmplemen-
teerd	en	geëvalueerd	voor	verschil-
lende	doelgroepen:	adolescenten	in	de	
brugklas	van	het	vmbo,	jongvolwas-
senen	op	de	werkplek	en	pasgepensio-
neerden.

Het	NHS-NRG-project	heeft	geleid	
tot	het	ontwikkelen	van	state-of-
the-art-interventies	ter	preventie	
van	gewichtsstijging.	In	een	eerdere	

Preventie van gewichtsstijging en richtlijnen 

voor gewichtsbeheersing
Overgewicht is een onderwerp dat ook de Nederlandse 

Hartstichting niet ongemoeid laat. Om overgewicht te 

voorkomen ontwikkelde de stichting richtlijnen voor 

gewichtsbeheersing.

uitgave	van	Voeding	Nu	(1)	zijn	de	
verschillende	studies	beschreven.	
Op	basis	van	de	ervaringen	binnen	
NHS-NRG,	maar	ook	op	basis	van	
de	overige	literatuur	en	gesprekken	
met	binnen-	en	buitenlandse	experts,	
zijn	richtlijnen	opgesteld	ter	pre-
ventie	van	gewichtsstijging	(2).	De	
richtlijnen	geven	richting	aan	inter-
ventieontwikkeling	op	het	gebied	van	
gezondheidsbevordering	en	aan	toe-
komstig	onderzoek	op	het	gebied	van	
gewichtsbeheersing.	Dit	artikel	geeft	
een	overzicht	van	de	uitkomsten	van	
de	NHS-NRG-studies	en	geeft	daar-
naast	de	richtlijnen	voor	gewichtsbe-
heersing	in	Nederland	weer.	

Resultaten    De	belangrijkste	resul-
taten	van	de	vijf	onderzoeksprojecten	
van	het	NHS-NRG-programma	staan	
weergegeven	in	kader	1.	De	drie	inter-
ventieprojecten	laten	geen	effecten	
zien	op	de	BMI	van	de	deelnemers	
(tabel	1).	Maar	op	school	en	op	de	

werkplek	was	er	wel	een	gunstig	effect	
op	middelomtrek	en	het	lichaams-
vetpercentage.	Op	de	werkplek	waren	
de	effecten	zelfs	een	jaar	na	afloop	
van	de	interventie	nog	zichtbaar.	De	
interventies	bij	de	pasgepensioneer-
den	hadden	vooral	bij	mannen	met	
een	laag	opleidingsniveau	effect	op	de	
middelomtrek.	

Op	school	bleek	vooral	het	gebruik	
van	suikerhoudende	dranken	en	
snacks	in	de	interventiegroep	te	zijn	
teruggelopen	(tabel	2).	De	jongvol-
wassenen	op	het	werk	en	de	pasge-
pensioneerden	aten	op	lange	termijn	
meer	vezelrijke	producten.	Deze	twee	
doelgroepen	werden	ook	lichamelijk	
actiever.	Bij	de	resultaten	valt	op	dat	
de	gedragsveranderingen	die	bij	de	
korte	termijn	meting	werden	geobser-
veerd,	in	de	meeste	gevallen	ook	nog	
op	de	lange	termijn	zichtbaar	waren	
(en	in	sommige	gevallen	zelfs	waren	
toegenomen).
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De NHG-interventie op school had geen effect op de BMI van de adolescenten.
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van	ander	onderzoek,	gesprekken	met	
(inter)nationale	experts	en	de	interna-
tionale	literatuur.	De	richtlijnen	van	
het	National	Institute	for	Health	and	
Clinical	Excellence	(5),	en	de	Interna-
tional	Obesity	Task	Force	(IOTF)	(6)	
zijn	belangrijke	internationale	bron-
nen	geweest.

Lokale	en	nationale	instanties	
zouden	alleen	interventies	moeten	
uitvoeren	die	voldoen	aan	deze	alge-

ook	direct	invloed	uit	op	hart-	en	
vaatziekten	en	diabetes	type	2.	Het	is	
daarom	van	belang	bij	de	richtlijnen	
voor	gewichtsbeheersing	ook	aandacht	
te	besteden	aan	richtlijnen	voor	goede	
voeding	(3)	en	gezond	bewegen	(4).

De	richtlijnen	voor	gewichtsbeheer-
sing	in	Nederland	staan	weergegeven	
in	kader	2.	Zij	komen	voort	uit	de	
ervaringen	binnen	het	NHS-NRG-
programma,	maar	ook	uit	resultaten	

Richtlijnen gewichtsbeheersing    
Gewichtsbeheersing	leidt	tot	een	
geringer	risico	op	ziekte,	lichamelijke	
beperkingen	en	sterfte.	Vooral	het	
voorkómen	van	hart-	en	vaatziekten	
en	diabetes	type	2	wordt	gunstig	beïn-
vloed	door	een	leefstijl	van	gezonde	
voeding	en	voldoende	lichamelijke	
activiteit.	Voeding	en	lichamelijke	
activiteit	spelen	een	rol	via	de	energie-
balans	en	overgewicht,	maar	oefenen	

Project 1. Onderzoek naar gewichtsstijging, 
doelgroepen en determinanten door Astrid 
Nooyens
- Bij volwassenen is de gewichtsstijging het 
sterkst bij jongvolwassenen. Gewichtsstijging 
treedt vooral op bij mannen en vrouwen die 
voor kinderen (gaan) zorgen.
- Gewichtsstijging gaat door na de leeftijd 
van 60 jaar, zowel bij mannen als bij vrou-
wen. Vooral bij mensen die met pensioen 
zijn gegaan na een actieve baan, nemen 
lichaamsgewicht en middelomtrek toe.
- Gewichtsstijging treedt op bij alle leeftijds-
categorieën tussen 20 en 70 jaar en binnen 
alle opleidingsniveaus. 
- De BMI (body mass index) tijdens adoles-
centie is een slechte voorspeller van het per-
centage lichaamsvet op 37-jarige leeftijd. De 
dikte van de huidplooien is bij deze leeftijds-
groep een betere voorspeller.

Project 2. Onderzoek naar determinanten 
van gedrag door Gert-Jan de Bruijn
- Overwegingen en intenties blijken op zich-
zelf beperkt bruikbaar voor het voorspellen 
van energiebalansgerelateerd gedrag. 
- De rol van omgevingsfactoren in het ver-
klaren van voeding en lichamelijke activiteit 
is bevestigd. Ouders vervullen een belangrijke 
rol bij het ontwikkelen en in stand houden 
van energiebalansgerelateerd gedrag van hun 
kinderen. 
- Ook de fysieke omgeving speelt een belang-
rijke rol. De afstand tot school was bij ado-
lescenten bijvoorbeeld sterker geassocieerd 
met ‘fietsen naar school’ dan overwegingen 
en intenties.
- Intrapersoonlijke, motivationele factoren en 

omgevingsdeterminanten dienen te worden 
geïntegreerd binnen één onderzoekskader om 
meer inzicht te verkrijgen in determinanten 
van energiebalansgerelateerd gedrag. 

Project 3. Onderzoek naar de interventie op 
school door Amika Singh
- De interventie op school had geen effect op 
de BMI van de adolescenten. Maar de ont-
wikkeling op middelomtrek en lichaamsvet 
(som van huidplooien) op korte termijn (einde 
schooljaar) was gunstiger bij de interventie-
groep dan bij de controlegroep.  
- Er werden minder suikerhoudende dran-
ken gebruikt tijdens de interventieperiode en 
ook nog in het jaar na de interventieperiode. 
Het effect van de interventie op de snack-
consumptie was op lange termijn aanzienlijk 
groter dan op korte termijn.
- Uit de docentenbeoordeling van de lesma-
terialen bleek dat een ruime meerderheid van 
de docenten (zeer) tevreden was over zowel 
inhoud als vormgeving.

Project 4. Onderzoek naar de interventie op 
de werkplek door Lydia Kwak
- De deelname aan het onderzoek naar inter-
ventie op de werkplek was laag. Van de 128 
bedrijven die zijn benaderd, waren 12 (9%) 
bereid om mee te doen aan dit project. 
- De werkplekinterventie had geen effect op 
de BMI van de deelnemers. Maar op mid-
delomtrek en lichaamsvet (de som van de 
huidplooien) was zowel op korte (aan het 
einde van de 1-jarige interventie) als op 
lange termijn (een jaar na het einde van de 
interventie) de ontwikkeling van middelom-
trek en huidplooidikte gunstiger bij de inter-

ventiegroep dan bij de controlegroep.
- Op meerdere doelgedragingen werden gun-
stige interventie-effecten gezien, vooral bij 
‘dagelijkse lichamelijke activiteit’, ‘reductie 
portiegrootte’ en ‘vezelconsumptie’. De effec-
ten op korte termijn van de meeste gedra-
gingen bestonden ook in het follow-up jaar 
nog.  
- Met betrekking tot het actieve vervoer 
(wandelen/fietsen) naar het werk was het 
effect negatief. Dat werd vooral veroorzaakt 
door een toename in het actieve vervoer 
naar het werk door werknemers in de con-
trolegroep.

Project 5. Onderzoek naar de interventie bij 
pasgepensioneerden door Andrea Werkman
- De BMI, middelomtrek en lichaamsvet van 
de deelnemers waren gedaald. Maar deze 
daling verschilde niet van de controlegroep, 
zowel op korte als lange termijn. 
- Bij mannen uit de interventiegroep veran-
derde op korte termijn de middelomtrek wel 
in gunstige zin, maar een jaar na het einde 
van de interventie was dit effect verdwenen. 
- Het grootste effect van de interventie werd 
gevonden bij de afname in de middelomtrek 
bij mannen met een lage opleiding, zowel op 
korte- als langetermijn.
- Met betrekking tot de gedragseffecten had 
de interventie op korte termijn alleen effect 
op het voedingsgedrag (vetinname, groente- 
en fruitconsumptie, en totale energie-inna-
me). De grootste effecten een jaar na het 
einde van de interventie werden bereikt op 
het gebied van sportactiviteiten en groente- 
en fruitconsumptie.

Belangrijke uitkomsten van de vijf onderzoeksprojecten
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richting	aan	interventieontwikkeling	
voor	de	dagelijkse	praktijk	als	aan		
toekomstig	onderzoek	op	het	ge-	
bied	van	gewichtsbeheersing.
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Maar	onderzoek	heeft	de	afgelopen	
jaren	duidelijk	gemaakt	dat	ook	kin-
deren	(0-12	jaar)	een	belangrijke	doel-
groep	zijn	voor	preventie	van	(exces-
sieve)	gewichtsstijging.	De	interventies	
uitgevoerd	binnen	het	NHS-NRG-
programma	waren	gebaseerd	op	zowel	
theorie	als	empirie	van	gewichtsbe-
heersing.	De	interventies	mogen	als	
state-of-the-art	worden	beschouwd.	
De	richtlijnen	die	zijn	afgeleid	van	de	
resultaten	van	het	NHS-NRG-pro-
gramma	en	de	literatuur,	geven	zowel	

mene	Best	Practice-richtlijnen.	De	
interventies	binnen	het	NHS-NRG-
programma	waren	op	deze	richtlijnen	
gebaseerd	en	de	uitkomsten	van	het	
onderzoeksprogramma	bevestigen	het	
belang	ervan.

Voor	de	verschillende	doelgroepen	
binnen	het	NHS-NRG-programma	
(adolescenten,	jongvolwassenen,	pas-
gepensioneerden)	zijn	er	aanvullende	
specifieke	richtlijnen	opgesteld.	Daar-
voor	verwijzen	we	de	geïnteresseerde	
lezer	naar	het	rapport	Preventie van 
Gewichtsstijging en Richtlijnen voor 
Gewichtsbeheersing (2)1.

Conclusies en aanbevelingen   De	
projecten	binnen	het	NHS-NRG-
onderzoeksprogramma	hebben	de	
uitgangspunten	van	het	programma	
bevestigd.	De	projecten	hebben	ook	
geleid	tot	nieuwe	inzichten.	De	projec-
ten	die	waren	gericht	op	de	determi-
nanten	van	energiebalansgerelateerd	
gedrag	en	gewichtsstijging,	onder-
strepen	het	belang	van	de	integratie	
van	voeding	en	beweging,	evenals	het	
belang	van	de	obesogene	omgeving	
en	het	gebruik	van	longitudinale	
onderzoeksdesigns.	Het	gebruik	van	
het	Intervention	Mapping-protocol	
heeft	geleid	tot	systematische	ontwik-
keling	van	interventies	ter	preventie	
van	gewichtsstijging.	De	aandacht	
was	gericht	op	de	adolescenten,	jong-
volwassenen	en	pasgepensioneerden.	

Tabel 1. Effecten van de NHS-NRG-interventies op lichaamsmaten

NRG-DOiT NRG-In Balans NRG-WAAG Studie

KT LT KT LT KT LT

Body mass index

Middelomtrek

Vetmassa

Tabel 2. Effecten van de NHS-NRG-interventies op gedragsmaten

NRG-DOiT NRG-In Balans NRG-WAAG Studie

KT LT KT LT KT LT

Consumptie suikerhoudende dranken

Consumptie snacks

Kleinere porties

Energiedichte voeding 1 1

Vezelconsumptie 2 2

Totale energie-inname

Zitgedrag

Sportactiviteiten

Wandelen/fietsen voor transport

Activiteiten op werk

Activiteiten vrije tijd

Dagelijkse lichamelijke activiteit

1 vetinname (en%), 2 fruit- & groenteconsumptie
KT geeft weer: korte termijn resultaten: aan het einde van de interventie.
LT geeft weer: lange termijn resultaten: een jaar na het einde van de interventie.

Legenda tabellen 1 en 2

Gunstig  
effect

Tegenover-
gesteld effect

Toelichting: Om vergelijking tussen veranderingen in ver-
schillende effectmaten mogelijk te maken is gekozen om de 
effectgrootte (EG) weer te geven in de vorm van de Cohen’s d. 
Dit is een maat die het interventie-effect weergeeft in termen 
van standaarddeviatie (SD) eenheden, waarbij het verschil in 
verandering tussen de interventiegroep en de controlegroep 
wordt gedeeld door de (gepoolde) standaarddeviatie. Een 
EG≤.16 wordt beschouwd als een klein effect; .16<EG≤.32 is 
een gemiddelde effectgrootte; EG>.32 wordt beschouwd als 
een groot effect (zie ook referentie 2).

 Niet van toepassing/niet gemeten

 -.08<ES≤.08 geen effect

 .08<ES≤.16 klein

 .16<ES≤.32 matig

 ES>.32 groot

Het is belangrijk dat mensen zelf een keuze 

voor gedragsverandering kunnen maken.
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Multidisciplinair
Het probleem overgewicht heeft een multi-
disciplinair karakter. Ontwikkel en evalueer 
interventies ter preventie van gewichtsstij-
ging, gebruikmakend van kennis uit meerdere 
relevante vakgebieden, zoals epidemiologie, 
voedingswetenschappen, bewegingsweten-
schappen, sociale psychologie en gezond-
heidsbevordering.

Planmatig
Ontwikkel interventies planmatig. Baseer 
interventies op een epidemiologische analy-
se, een behoeftepeiling en determinantenon-
derzoek. Definieer algemene doelen en speci-
fieke gedragsdoelen, gevolgd door de selectie 
van theoretische methoden en praktische 
strategieën die goed toepasbaar zijn om de 
geïdentificeerde persoonlijke en omgevings-
determinanten te veranderen. Bereid imple-
mentatie en verspreiding zorgvuldig voor 
en evalueer de interventie. Maak gebruik 
van indirecte effectmaten (verspreiding van 
de interventie, veranderingen in persoon-
lijke en omgevingsdeterminanten en gedrag) 
en directe effectmaten (veranderingen in 
lichaamssamenstelling).

Keuze doelgroep
Richt interventies op doelgroepen waarin de 
kans op (excessieve) gewichtsstijging relatief 
groot is, zoals jonge kinderen, adolescen-
ten die de overgang van lagere school naar 
middelbare school maken, jongvolwassenen, 
mannen en vrouwen die voor kinderen (gaan) 
zorgen, vrouwen na de menopauze, mensen 
die stoppen met roken en mensen die met 
pensioen gaan na een actieve baan.

Voeding én lichamelijke activiteit
Het is niet van belang om de vraag te stellen: 
is het voeding of lichamelijke activiteit die de 
belangrijkste rol speelt bij de preventie van 
gewichtsstijging? Het gaat om beide. Immers, 

gewichtsstijging ontstaat wanneer de ener-
gie-inname in onbalans is met het energie-
gebruik. Wanneer de energie-inname groter 
is dan het energiegebruik, treedt gewichts-
stijging op.

Kleine veranderingen
Gewichtsbeheersing gaat om kleine verande-
ringen in gedrag die een leven lang zijn vol 
te houden. In Nederland is de gemiddelde 
gewichtstoename minder dan 500 gram per 
persoon per jaar. Een stijging van 500 gram 
per jaar bij volwassenen treedt op bij een 
onbalans van 10 kcal per dag. Dat is in de 
orde van grootte van minder dan een sui-
kerklontje te veel per dag, of enkele minuten 
te weinig wandelen per dag. Het doel van 
de interventies is om kleine veranderingen 
in gedrag te bewerkstelligen, veranderingen 
die relatief eenvoudig in het dagelijkse leef-
patroon zijn in te passen. Als dat lukt, kun-
nen de gedragsveranderingen zonder grote 
inspanningen (levens)lang worden volgehou-
den. Adviseer geen onredelijk streng en onge-
balanceerd dieet. Dit is ineffectief op de lan-
ge termijn en schadelijk voor de gezondheid 
en het welbevinden.

Bewustwording
Neem bewustwordingsstrategieën op als 
integraal onderdeel van interventies. Het 
proces van gewichtsstijging verloopt gelei-
delijk en mensen zijn zich vaak niet bewust 
van hun eigen voedings- en beweeggedrag. 
De bewustwording van het probleem en het 
eigen gedrag (self-monitoring) dat daaraan 
is gekoppeld, is dus een belangrijke eerste 
stap.

Advies op maat
Geef waar mogelijk advies op maat, geba-
seerd op individuele voorkeuren en behoef-
ten. Het is belangrijk dat mensen zelf de keu-
ze van de gedragsverandering kunnen bepa-

len. Help mensen bij die keuze en begeleid 
ze bij de inpassing in hun dagelijkse leven. 
Maak bij voorkeur gebruik van strategieën 
die gedragsverandering registreren en geef 
daarop feedback.

Realistische doelen
Help mensen bij het omzetten van hun goede 
voornemens in werkelijke gedragsverande-
ring door het bevorderen van hun zelfregu-
latie vaardigheden. Besteed aandacht aan 
het stellen van realistische doelen (zoals 
kleine veranderingen die routinematig kun-
nen worden uitgevoerd). Maak samen een 
actieplan door (bijvoorbeeld op schrift) vast 
te leggen waar, wanneer en hoe iemand dat 
gaat doen.

Veranderingen in de omgeving
Besteed aandacht aan omgevingsverande-
ringen. De obesogene omgeving speelt een 
belangrijke rol bij het in stand houden van 
het gedrag dat zorgt voor verstoring van 
de energiebalans. Door het veranderen van 
de omgeving kan de gezonde voedings- en 
beweegkeuze de gemakkelijkste keuze wor-
den. Omgevingsveranderingen kunnen ook 
leiden tot onbewuste aanpassingen in het 
gedrag.

Inbedding
Streef naar permanente inbedding van de 
interventie. Ondersteuning voor de interven-
tie moet langdurig zijn, in ieder geval totdat 
de interventie wordt overgenomen door de 
deelnemende groepen (empowerment).

Ook op lange termijn
Om het effect van de interventies te evalue-
ren moet er een meting op de lange termijn 
zijn. Wie meer wil weten over de lichaams-
maten heeft onvoldoende aan gewicht of 
BMI, ook middelomtrek en vetpercentage 
moeten worden gemeten.

Richtlijnen voor gewichtsbeheersing in Nederland
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