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Relatie tussen vetpercentage en  
BMi blijkt etnisch-specifiek

Siti Wulan, Dept. of Food Technology, Brawijaya University, Indonesië
Humane Biologie, NUTRIM, Universiteit Maastricht

De prevalentie van obesitas neemt wereldwijd toe en daarmee 
ook de prevalentie van welvaartsziekten zoals diabetes type 2 en 
hart- en vaatziekten. Vergeleken met de westerse wereld neemt de 
prevalentie van diabetes type 2 in Azië sneller toe, in een jongere 
leeftijdsgroep en bij mensen met een lagere body mass index (BMI) 
(1). Hoe kan dit verschil verklaard worden? 

BMI is een goede indicator voor zwaarlijvigheid en vetpercentage, 
mits er rekening wordt gehouden met leeftijd en geslacht (2). Maar er 
is steeds meer bewijs dat Aziaten bij een lagere BMI dan blanken al 
een verhoogd risico hebben op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten 
(3). Een verklaring hiervoor is dat Aziaten, wanneer BMI, leeftijd en 
geslacht hetzelfde zijn, een hoger vetpercentage hebben dan blanken. 
De relatie tussen vetpercentage en BMI blijkt etnisch-specifiek. 

Genetische aanleG In verschillende studies werd aangetoond 
dat bij Aziaten de vetmassa hoger en de vetvrije massa lager is dan 
bij blanken met dezelfde BMI. In een studie van Sampei et al. werd 
aangetoond dat Japanse jongens statistisch minder vetvrije massa 
hadden dan blanke jongens. In deze studie werd ook gevonden dat 
blanke jongens bij het volwassen worden een grotere toename van 
vetvrije massa en een groter verlies van lichaamsvet hebben (4). Dit 
suggereert dat genetische aanleg een rol speelt in de ongunstige 
lichaamssamenstelling van Aziaten. 
In een andere studie werd een genetische afwijking in vetvrije massa 
bevestigd in drie onafhankelijke populaties, twee Amerikaanse 
blanken en één Chinese. Deze afwijking in vetvrije massa werd 
geasso cieerd met een afwijking in het thyrotropin-releasing hormone 
receptor (TRHR)-gen. Deze receptor beïnvloedt de ontwikkeling van 
de wervelspieren en de spiereiwitbalans (5). 
Verschillende genen, die worden geassocieerd met zwaarlijvigheid en 
vetdistributie zijn gevonden in alle bevolkingsgroepen. Eén daarvan 
was het FTO-gen, dat hiermee één van de wereldwijde obesitas risico 
genen kan zijn (6). Het effect van dit gen wordt pas duidelijk na een 
leeftijd van 7 jaar (7), piekt bij een leeftijd van 20 jaar en vermindert 
wanneer men volwassen is (8). Dit alles suggereert dat het effect van 

dit gen beïnvloed wordt door omgevingsfactoren zoals lichaamsbewe-
ging en eetgewoonten. 

Metabole profielen Een aantal onderzoeken hebben de relatie 
aangetoond tussen een hoge vetmassa en een ongunstig metabool 
profiel, dat leidt tot insulineresistentie, diabetes en hart- en vaat-
ziekten. In de meeste studies werden ongunstige metabole profielen 
gevonden bij Aziaten vergeleken bij blanken met dezelfde BMI. Lear 
et al. (9) toonde aan dat het verschil tussen etnische groepen in 
lichaamssamenstelling de variatie in insulinespiegels en insulinere-
sistentie verklaart. Zuid-Aziaten hadden de hoogste vet-vetvrije massa 
ratio. Beperkte lichaamsbeweging of beperkte eiwitinname zou bij 
Zuid-Aziaten de ontwikkeling van de skeletspieren belemmeren en de 
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kans op insulineresistentie vergroten. 
Daarnaast hebben de socio-economische en demografische verande-
ringen van de afgelopen decennia gezorgd voor snelle veranderingen 
van de eetgewoonten en het beweegpatroon in de meeste Aziatische 
landen. De belangrijkste verandering in de eetgewoonten is een toe-
name van de consumptie van vet en toegevoegde suikers (10). 
Een studie van Chumjit Bui et al. (11), onderzocht het effect van een 
vetrijke maaltijd op de bloedtoevoer naar de onderarm, de bloed-
druk en de hartslag bij gezonde Aziatische en blanke mannen. Het 
resultaat was dat de Aziaten een beperking in de endotheelfunctie 
ondervonden na een vetrijke maaltijd. 
Een studie van de Universiteit van Maastricht (12) toonde een lagere 
stofwisseling in rust bij Aziaten vergeleken met blanken. De lagere 

stofwisseling in rust is toe te schrijven aan de lagere vetvrije massa bij 
Aziatische mensen. Dit resultaat suggereert dat Aziaten meer last heb-
ben van de negatieve effecten van een tekort aan lichaamsbeweging.   
Genetische verschillen tussen etnische groepen kunnen de lichaams-
samenstelling en het metabole profiel van een individu beïnvloeden. 
Ook de interactie met andere genen of de omgeving kunnen invloed 
hebben op de lichaamssamenstelling en metabole profielen. 
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aan lichaamsbeweging’

in verschillende 

stusies is 

aangetoond dat bij 

aziaten de vetmassa 

hoger en de vetvrije 

massa lager is dan 

bij blanken met 

dezelfde bmi.

VNU_028-029.indd   29 09-09-2010   10:07:31


