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Weight Watchers onderzoekt effecten 
pointsplan wereldwijd
‘ook effectief in niet-westerse landen’

Hans Kraak

Wereldwijd wordt druk gezocht naar de beste aanpak om het 
groeiend aantal mensen met overgewicht en obesitas tot staan te 
brengen en terug te dringen, zo bleek andermaal tijdens het 11e 
Congres on Obesity dat half juli in Stockholm plaatsvond. Tijdens 
de bijeenkomst presenteerde de multinationale organisatie Weight 
Watchers de eerste resultaten van onderzoek naar de effecten van 
haar afslankprogramma in verschillende landen en culturen. 

Volgens schattingen van de congresorganisatie, de International As-
sociation for the Study of Obesity, zijn er nu wereldwijd zo’n miljard 
volwassenen met overgewicht en zo’n 475 miljoen met obesitas. Het 
aantal schoolkinderen met overgewicht wordt geschat op 200 miljoen 
en met obesitas op 40-50 miljoen.
Niet voor niets spelen aanbieders van diëten hierop in. In de afge-
lopen decennia volgden verschillende commerciële diëten elkaar in 
een ijl tempo op … Montignac, Sonja Bakker, Dr. Frank en binnenkort 
wordt het Dunkan-dieet dat uit Frankrijk komt overwaaien wellicht de 
nieuwe hype. De meeste van deze diëten, die meestal tijdelijk worden 
gevolgd, worden ook wel crashdiëten genoemd omdat ze op korte 
termijn enig effect kunnen sorteren, maar op de langere termijn in de 
meeste gevallen geen blijvend gewichtsverlies veroorzaken – langeter-
mijn onderzoek ontbreekt.

Bijeenkomsten De van origine Amerikaanse organisatie Weight 
Watchers International biedt al sinds 1963 een commercieel afslank-
programma aan via groepsbijeenkomsten, waarin een gezonde voe-
ding, voldoende lichamelijke activiteit en gedragsverandering worden 
gestimuleerd. Wekelijks vinden wereldwijd zo’n 50.000 bijeenkomsten 
plaats, waaraan zo’n 1,3 miljoen mensen meedoen. Of het concept 
van Weight Watchers op langere termijn een positief effect heeft op 
het behoud van een gezond gewicht, is nog niet uitgekristalliseerd, 
maar inmiddels hebben 61 wetenschappelijke publicaties over ge-
wichtsbeheersing, die uit naam van Weight Watchers zijn uitgevoerd, 
het licht gezien. 

effecten onderzocht In Stockholm presenteerde onderzoek-
ster Susan Jebb, hoofd Voeding en Gezondheidsonderzoek van de Me-

dical Research Council Human Nutrition Research Unit in Cambridge, 
de bevindingen van een studie die plaatsvond in drie landen, waarin 
de effecten van het programma van Weight Watchers zijn onderzocht. 
In Australië, Duitsland en Groot-Brittannië werd deelname aan Weight 
Watchers vergeleken met de standaard hulp/zorg in de gezondheids-
zorg bij overgewicht.
Er deden 772 kandidaten aan het onderzoek mee van wie de BMI 
varieerde van 27 tot 35. ‘Bij alle deelnemers was een afname van de 
buikomtrek te zien. 61 procent van de deelnemers die het Weight 
Watchers-programma afmaakte, bereikte een gewichtsverlies van 
meer dan 5 procent ten opzichte van het begingewicht, ongeveer een 
derde haalde 10 procent. Van de deelnemers die standaardzorg kregen 
bereikte 32 procent een gewichtsverlies van 5 procent. Deelname aan 
Weight Watchers lijkt een effectieve eerstelijnsinterventie te zijn’, 
aldus Jobb.
 
china Tijdens het symposium werden ook de eerste resultaten 
bekendgemaakt van een op China toegesneden Weight Watchers-
programma dat in 2008 begon in Shanghai en in 2009 in Nanjing. Er 
deden 1968 vrouwen en 75 mannen met een gemiddelde BMI van 24,2 
aan mee. Tijdens het 34 weken durende programma bereikten 750 
deelnemers een gewichtsverlies van meer dan 5 procent. Het gemid-
delde gewichtsverlies per week was 360 gram. ‘Het geeft aan dat ons 
lifestyle-interventieprogramma effectief kan zijn in niet-Westerse cultu-
ren, in ieder geval bij mensen met een mild overgewicht, hoewel we 
dit nog verder moeten onderzoeken’, aldus David Kirchhoff, interna-
tionaal directeur van Weight Watchers. ‘Wij streven een evidence-based 
aanpak na, wat blijkt uit de onderzoeken die we al deden en we gaan 
door met het uitzetten van Randomized Controlled Trials.’
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