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in het dagelijkse energiegebruik van 20 pro-
cent toe tot 30-40 procent als we volwassen 
zijn. Na een leeftijd van 50 jaar neemt het 
activiteitsenergiegebruik weer af, tot zo’n 20 
procent op 90-jarige leeftijd. Er is een groot 
interpersoonlijk verschil in energiegebruik, 
wat volgens hem genetisch bepaald is.
In een onderzoek naar energiegebruik en 
beweging bij obesen vond Westerterp dat de 
hoeveelheid beweging van obesen lager was 
ten opzichte van een controlegroep met een 
normale BMI, maar dat de hoogte van het 
energiegebruik door activiteiten niet beïn-
vloed werd door de BMI.
Hij liet zien dat er een ‘gevaar’ dreigt voor 
mensen die altijd veel bewegen als ze op la-
tere leeftijd daarmee stoppen. ‘Iemand die 
een meer sedentaire leefstijl krijgt en min-
der gaat bewegen, neemt over het algemeen 
niet minder energie in’, zegt hij. ‘Actieve 
mensen hebben een groter risico om later 
dik te worden.’
Westerterp concludeerde dat het veranderen 
van de voedselinname de meest adequate 
manier is om de energiebalans intact te 
houden. Hij gaf niettemin toe dat dagelijkse 
beweging goed is voor het behoud en on-
derhoud van veel fysiologische functies.

nav-forum over gewichtsbehoud na afvallen

primair aandacht voor voeding of 
beweging?

Hans Kraak

Met het toenemen van het aantal mensen 
dat wil afvallen, is ook de verscheidenheid 
in het aanbod van afvalmethoden 
toegenomen. Reden voor de Nederlandse 
Academie voor Voedingswetenschappen 
(NAV) om het onderwerp in haar 
Voedingsforum te behandelen. Een bewe- 
gingswetenschapper en een fysioloog 
gingen in discussie over de stelling: ‘Voor 
gewichtsbehoud na afvallen zou men zich 
primair moeten richten op lichaams-
beweging en secundair op voeding’. 

Als eerste betrad bewegingswetenschapper 
Evert Verhagen, verbonden aan het VU Me-
disch Centrum in Amsterdam, het NAV-po-
dium, voor de gelegenheid in Oudaen in 
Utrecht. Hij suggereerde dat het dagelijkse 
energiegebruik van de westerse mens tus-
sen 1945 en 1995 met 800 kilocalorieën is 
afgenomen. ‘Hoewel het moeilijk is een 
nauwkeurige inschatting te maken van het 
totale energiegebruik van onze grootouders, 
is wel duidelijk dat we nu beslist minder ver-
branden’, zegt Verhagen. ‘Een gebrek aan 
energiegebruik door een tekort aan bewegen 
is een wezenlijk onderdeel van het pro-
bleem.’ 
Maar Verhagen denkt niet dat bewegen be-
langrijker is dan voeding bij afvallen. Vol-
gens de bewegingswetenschapper is een 
veelzijdig voedingspatroon de kern van het 
proces naar een gezond gewicht: ‘Zonder 
gezonde voeding heeft een toename in de 
mate van bewegen weinig zin.’ Ook haalde 
hij aan dat mensen met overgewicht vaak 
niet gewend zijn te sporten en de verhoogde 
kans op blessures als extra ellende zien. 
Toch bracht Verhagen argumenten in die 

voor de stelling pleiten. Hij stelde dat het 
makkelijker en effectiever is om het beweeg-
gedrag van een individu positief en langdu-
rig te beïnvloeden, dan ongezond voedings-
gedrag af te leren. ‘Bij ongezond eetgedrag 
gaat het om gewoontegedrag dat wordt be-
paald door zeer moeilijk te veranderen de-
terminanten. Het ongezond eten gaat onbe-
wust, is moeilijk te controleren en moeilijk 
te veranderen. Bij beweging staat het doel 
losser van de gedragsverandering.’

Minder eten Onderzoeker Klaas Wes-
terterp, fysioloog van de afdeling Humane 
Biologie van de Universiteit Maastricht, 
straalde tijdens zijn voordracht zowel fysiek 
als inhoudelijk uit dat beweging wat hem 
betreft het pleit verliest tegen een lagere in-
name van energie door de voeding. Vooral 
de blessures leken hem persoonlijk niet aan 
te spreken. Ook merkte hij op dat hij de da-
ling van het energiegebruik in de afgelopen 
halve eeuw onwaarschijnlijk acht op basis 
van eigen onderzoek.
Hij begon met een beschrijving van de ener-
giecyclus gedurende een mensenleven. Van-
af het moment dat mensen kunnen lopen, 
neemt het aandeel van het activiteitsgebruik 
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