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De verzadigende werking van groente en 
de relatie met overgewicht

Ellen Dutman, Wilrike Pasman, Annette Stafleu, TNO

Groente levert voedingstoffen zoals vitaminen en mineralen, 
vezels en verschillende bioactieve componenten en vormt een 
essentieel onderdeel van een gezonde voeding. De Richtlijnen 
Goede Voeding van de Gezondheidsraad over groente en 
vezelgebruik zijn gebaseerd op wetenschappelijke studies die 
laten zien dat bij een hoge groente-inname de kans op hart- en 
vaatziekten en enkele vormen van kanker afneemt. Daarnaast 
draagt een voeding met een ruime hoeveelheid groente en fruit 
waarschijnlijk bij aan het handhaven van de energiebalans via 
energiedichtheid, vezels en het effect op eetlust. 

Groente bevat weinig energie. Het eten van een grote hoeveelheid 
groente leidt daardoor niet tot een hoge energie-inname. Het eten 
van een grote portie groente bij de maaltijd kan daarom een moge-
lijkheid zijn om te zorgen voor een lagere energie-inname van de 
maaltijd, doordat er van andere (energierijke) maaltijdcomponenten 
minder wordt gegeten. Onderzoek toont aan dat groente als voorge-
recht zorgt voor een verminderde energie-inname van de totale 
maaltijd. De energie-inname van de totale maaltijd is verlaagd met 
20% wanneer soep als voorgerecht wordt gegeten, 7% wanneer een 
kleine salade van 150 gram en 12% wanneer een grote salade van 
300 gram wordt gegeten (1,2). 
Het verzadigende effect van groente lijkt vooral te worden veroor-
zaakt door de aanwezige hoeveelheid water en vezels. Mogelijke 
mechanismen die hiervoor zorgen zijn: 
– Vezel en water verlagen de energiedichtheid van een maaltijd;
– Vezel en water vergroten het volume van een maaltijd;  

– Vezel in een maaltijd zorgt ervoor dat er meer gekauwd wordt; 
– Vezel zorgt dat de snelheid van de maaglediging afneemt en dat 

de opname en absorptie van voedingsstoffen vertraagd wordt (3). 
In korte-termijnonderzoeken met vezel wordt een verzadigingseffect 
waargenomen. De directe energie-inname neemt af met 10% als ge-
volg van een toename in vezels met 14 gram per dag, wanneer dit 
langer dan twee dagen wordt toegepast (4). In epidemiologische on-
derzoeken is een verband gevonden tussen vezelconsumptie (10 
gram per dag) en een afname in lichaamsgewicht (39 gram per 
jaar). Dit verband was niet aanwezig wanneer alleen naar de vezel-
consumptie afkomstig uit groente en fruit werd gekeken (5). 

Bereiding Daarnaast kan de bereiding van groente invloed heb-
ben op de verzadigende werking van groente. De manier waarop 
groente wordt bereid is vaak onderdeel van een voedingspatroon of 
het eetgedrag dat iemand heeft. Het bewerken van groente (koken, 
pureren) kan ervoor zorgen dat het volume afneemt, wat van belang 
is voor het verzadigende effect van groente. Ook kunnen functionele 
kenmerken van vezels in groente veranderen doordat groente  
gekookt wordt (bijvoorbeeld de viscositeit).
Fysische eigenschappen van het voedingsmiddel zoals viscositeit en 
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groente kan een indicator zijn van leefstijl: mensen die veel 

groente eten, bewegen vaak ook meer.
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textuur hebben invloed op kauwen, verwerking van het voedings-
middel en absorptie (2). Voedingsmiddelen met een hoge viscositeit 
of een harde textuur hebben een langzamere eetsnelheid en een la-
gere voedselinneming tot gevolg in vergelijking met vloeibare of 
minder harde producten (6). Naar eetsnelheid en groenten en het 
effect op energie-inname is weinig onderzoek gedaan. Na het eten 
van soep met groenten in verschillende vorm (bouillon en groente 
apart geserveerd; groentesoep met stukken groente; gepureerde 
groentesoep met stukken groente; gepureerde groentesoep) werd 
gemiddeld 20% minder gegeten van de testmaaltijd die na het eten 

van de soep werd aangeboden. Het type soep had geen invloed op 
de hoeveelheid die van de testmaaltijd werd gegeten en er was geen 
verschil in eetsnelheid tussen de soepen (2). 

OnderzOeken grOente en Overgewicht Er zijn weinig 
onderzoeken gedaan die het effect meten op gewichtsverlies naar 
aanleiding van een interventie op één specifieke voedingsgroep. 
Vaak is een dieet in zijn geheel uitgangspunt voor een effectmeting, 
of wordt een aantal voedingsgroepen samen genomen, zoals groen-
te samen met fruit, of vezelinneming uit groente en fruit (5). Ook 

Schoolinterventies gericht op groenteconsumptie

de afgelopen jaren hebben met name op scholen veel interventies plaatsgevonden gericht op toename van groente 
en fruitconsumptie. twee reviews hebben deze schoolinterventies onder de loep genomen (11,12). van de 30 studies 
die de sa & lock hebben beschreven, waren zeven studies gericht op de afname van overgewicht/obesitas. slechts 
een van deze zeven onderzoeken liet een daling zien in bmi en toename van fruitconsumptie op de interventie
scholen ten opzichte van de controlescholen, maar geen verschil in groenteconsumptie. de sa & lock concluderen 
dat de groente en fruitinname bij kinderen verbetert door de interventies op de scholen, maar dat er weinig onder
zoek is naar het effect van groente en fruitinterventies op school op het terugdringen van overgewicht en obesitas. 
ook van cauwenberghe et al. geven aan dat er geen doorslaggevend bewijs is dat groente en fruitinterventies op 
school effect hebben op de lichaamssamenstelling, omdat deze uitkomstmaat bijna niet wordt meegenomen in de 
effect evaluatie van de interventies.

groenten bevatten 

in verhouding tot 

hun volume weinig 

calorieën en veel 

voedingsvezels. 
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epidemiologisch onderzoek is vaak gericht op meerdere aspecten 
van een voedingspatroon. Zo kwam uit onderzoek van Yannakoulia 
en medewerkers naar voren dat kinderen die een eetpatroon hadden 
dat gekenmerkt werd door veel vezelrijk voedsel – eten van groente, 
gekookte maaltijden en het eten van een avondmaaltijd – minder 
vaak obesitas hadden (7).
In een aantal onderzoeken bij volwassenen is aangetoond dat een 
voedingspatroon gebaseerd op plantaardige voedingsmiddelen  
geassocieerd wordt met een lager lichaamsgewicht en BMI. Newby 
concludeert in een overzichtsartikel dat er bij kinderen geen overtui-
gend bewijs is dat een dieet dat bestaat uit veel plantaardige voe-
dingsmiddelen zoals groente, fruit, peulvruchten, noten, granen 
(plant-based diet) overgewicht kan voorkomen (8). 
De bereiding van groente kan mogelijk de associatie tussen groente 
en lichaamsgewicht beïnvloeden. Zo is er verschil tussen groente 
die gestoomd wordt en groente die met een energierijke saus gege-
ten wordt. In veel landen worden aardappels tot groente gerekend. 
Newby geeft aan dat een aantal studies effecten berekenen met en 
zonder aardappelen, en met en zonder patat (8). 
Naast groente als onderdeel van het totale voedingspatroon, zijn er 
ook andere factoren die van invloed kunnen zijn op de associaties 
tussen groente en overgewicht. Groente kan een indicator zijn van 
leefstijl: mensen die bijvoorbeeld veel groente eten, bewegen vaak 
ook meer (9) of welstand: mensen met een lagere sociaal-economi-
sche status eten minder groente (10).

handhaven lichaamsgewicht Groenten bevatten in ver-
houding tot hun volume weinig calorieën en veel voedingsvezels. 
Het eten van een portie groente als voorgerecht bij een maaltijd 
leidt eerder tot verzadiging, en daarmee tot een lagere totale ener-
gie-inname bij de maaltijd. Op deze manier mag verondersteld wor-
den dat het eten van groente kan bijdragen aan het handhaven van 
het lichaamsgewicht, hoewel weinig bekend is over de energie-inne-

ming over de rest van de dag. Bereiding van groente en de manier 
waarop groente geserveerd wordt speelt mogelijk een belangrijke rol 
bij groente en verzadiging.
Onderzoek naar de relatie tussen groenteconsumptie en overge-
wicht is beperkt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de 
meeste studies groente in combinatie met andere voedingsmidde-
lengroepen hebben bestudeerd, en doordat lichaamsgewicht niet als 
uitkomstmaat van interventies gericht op toename van de groente-
consumptie is gemeten. 
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