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Hoogleraar Wim saris

‘Het gaat om wat er na het afvallen gebeurt’

Hans Kraak

Crash-diëten staan ter discussie, want erna zijn de resultaten van 
het afslankproces meestal niet blijvend. Het bekende jojoën begint, 
met vaak nog meer aangroei dan het oorspronkelijke gewicht. Toch 
vindt Wim Saris, hoogleraar Humane biologie in Maastricht en 
tevens wetenschappelijk programmadirecteur van het Top Institute 
Food & Nutrition, crash-diëten een prima manier om gewicht te 
verliezen. Revival van het crash-dieet?

Hoogleraar Wim Saris doet al drie decennia wetenschappelijk onder-
zoek naar de (energie)stofwisseling van de mens. In zijn onderzoeken 
werkt hij vaak met zogeheten LCD’s of VLCD’s, low en very low calory 
diets, om mensen met een te hoge BMI snel op een gewenst gewicht 
te krijgen. In de volksmond ook wel crash-diëten genoemd. Hiervoor 
geeft hij de deelnemers van zijn onderzoeken preparaten die respec-
tievelijk 800 kcal (LCD) of 450-500 kcal (VLCD) per dag leveren, met 
de nodige vitaminen en mineralen. ‘Er zijn inmiddels meer dan vijftig 
studies verschenen’, zegt hij. ‘Met de inzet van LCD’s of VLCD’s kun-
nen we vrij goed voorspellen hoeveel iemand in een periode van acht  
weken afvalt, 10-15 kilo, vrouwen iets minder dan mannen. Het werkt 
in 90 procent van de gevallen. Het voordeel van dit soort diëten is dat 
mensen gemotiveerd zijn, mensen bereiken wat ze willen. Daarna be-
gint natuurlijk het probleem van de gewichtstoename, maar dat is een 
probleem dat voor alle diëten geldt, of het nu bij de diëtist is of elders. 
Je hebt dit probleem alleen niet meer, wanneer je geopereerd wordt 
voor obesitas.’ 
Saris legt uit dat mensen die een LCD- of VLCD-dieet gebruikt heb-
ben ten opzichte van andere dieetvormen, na vijf jaar nog de beste 
resultaten van gewichtsbehoud blijken te hebben. ‘Er wordt veel over 
dit soort diëten gepraat, maar weinigen kennen de details van de uit-
komsten van het vele onderzoek dat er al naar gedaan is. We hebben 
deze diëten bijvoorbeeld ook ingezet in een studie met diabetes-
patiënten die medicijnen gebruikten tegen glucose-intolerantie. Het 
bleek dat ze na het gewichtsverlies van hun medicijnen afkonden. 
Het is daarom van belang om dit soort diëten toch in een totaal-
plaatje van een mogelijke behandeling mee te nemen. Natuurlijk 
moet je dat niet doen bij mensen met metabole ziekten, zoals bij 
nier- of leverproblemen.’

JoJo-effect Saris en de mensen van zijn onderzoeksgroep zijn 
vooral geïnteresseerd in de periode na het afvallen. ‘Afvallen kan ieder-
een, maar het probleem zit hem vooral in de weight maintenance. Als 
je na een periode van afvallen niets meer doet, dan beginnen mensen 
binnen twee, drie maanden weer aan te komen. Ik ben benieuwd naar 
hoe het lichaam van iemand reageert na een gewichtsverlaging, wat 
gebeurt er in het metabolisme en wat kun je eraan doen om te voorko-
men dat mensen weer aankomen? De periode na het afvallen is inte-
ressant, want dan zitten mensen lichamelijk in een zeer gevoelige pe-
riode. En daarin kun je dan op allerlei manieren interventies 
toepassen: veel of weinig beweging, veel of weinig eiwitten, koolhydra-
ten of vetten in de voeding. Je kunt binnen een half jaar na de inter-
ventie bekijken of de ene behandeling het beter doet dan de andere.’ 
Saris deed in dit verband ook een aantal grote studies naar het jojo-
effect om te zien of het lichaam verandert na periodes van afvallen. Bij 
afvallen verliest het lichaam vet- en spierweefsel. Gedacht werd dat na 
het afvallen alleen de groei van het vetweefsel weer voor gewichtstoe-
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name zorgde. ‘Dat is niet waar’, zegt Saris. ‘Er gaat van afvallen geen 
blijvend metabool effect uit op het lichaam. Het jojo-effect is naar 
mijn idee voor 99 procent te verklaren met psychische factoren. Het 
wordt gewoon steeds moeilijker om iedere keer weer af te vallen.’

carmen en nugenob Saris bracht LCD’s en VLCD’s ook in als 
instrument in een aantal wetenschappelijke projecten die hij coördi-
neerde. Sinds de jaren negentig loopt het Carmen-project, waarin de 
rol van enkelvoudige en complexe koolhydraten in relatie tot het ge-
wicht is onderzocht. Belangrijke uitkomst was dat mensen die het to-
taal vet in de voeding omlaag brachten, de grootste daling van het ge-
wicht op langere termijn konden bewerkstelligen. Het maakte weinig 
verschil of de vervanging van vet door enkelvoudige suikers of com-
plexe koolhydraten (volkorenbrood) werd gedaan.
Daarna was Saris betrokken bij Nugenob (Nutrition Genes in Obesi-
tas) waarin werd onderzocht of een vermindering van 400 kcal in het 
dagelijkse dieet, door minder vet of koolhydraten, verschil maakt in 

gewichtsverlies. ‘Het bleek dat het niet uitmaakt of je calorieën be-
staan uit vet of koolhydraten’, verhaalt Saris. ‘Wat we honderd jaar ge-
leden al wisten over energie, volgens de wetten van de thermodynami-
ca, werd bevestigd: als je minder energie inneemt dan je verbruikt, val 
je af. Wat wel naar voren kwam is dat de kans om te veel energie op te 
nemen, groter is bij een vetrijke voeding. Vet is twee keer zo energie-
dicht als koolhydraten of eiwit. De verzadigende werking per kcal is 
verreweg het laagst vergeleken met koolhydraten en eiwitten, waarvan 
de laatste het meest verzadigend is. Het is nog steeds belangrijk om 
vet te matigen, je hebt dan minder kans je te overeten. En dan heb ik 
het nog niet over alcohol dat preferentieel wordt verbrand, waardoor 
energie uit vet en koolhydraten worden opgeslagen, voornamelijk in 
het vetweefsel. Alcohol speelt een grotere rol in het hele probleem van 
overgewicht dan we denken. Het wordt meestal niet als voedingsissue 
behandeld, maar dat zou wel moeten.’

Diogenes Na beide studies was nog de vraag hoe verzadigend ei-
wit is in vergelijking met de complexheid en kwaliteit van verschillende 
koolhydraten. Hiervoor werd het zogeheten Diogenes-project opgezet, 
waarvan Saris de leiding heeft. In dit project worden de relaties tussen 
dieet, obesitas en genen onderzocht. Er is sinds 2005 aan gewerkt in 
onderzoekscentra in 8 landen van de Europese Unie. Er deden onge-
veer 800 proefpersonen met een BMI van gemiddeld 30 aan mee, die 
gemiddeld 11 tot 12 kilo afvielen met een LCD. Daarna kregen ze ver-
schillende diëten te volgen, variërend van laag en hoog in eiwit en laag 
en hoog in glycemische index (GI) en variaties daarvan. In de omge-
ving van Maastricht deden 140 mensen mee, gerekruteerd uit gezin-
nen waarin meer overgewicht voorkwam. ‘Ik dacht vooraf dat vooral 
eiwitten een grote rol zouden spelen in het behoud van gewicht’, ver-

nutrition & Santé Award

Wim saris is ruim dertig jaar medisch adviseur van het 
bedrijf nutrition & santé, vroeger onderdeel van novar-
tis. sinds vorig jaar heeft het twee slimming awards, 
waarvoor saris tevens juryvoorzitter is. Het gaat om twee 
verschillende prijzen: een voor wetenschappers, de nu-
trition & santé science award; en een voor gezondheids-
professionals, de nutrition & santé medical award, voor 
gewichtsmanagement. aan de awards zijn respectievelijk 
prijzen van 12.000 en 10.000 euro verbonden. geïnteres-
seerden die met hun oevre of projecten willen meedingen 
naar de prijzen kunnen tot 2 september een dossier in-
sturen. meer informatie: www.pro.nutritionetsante.com/
nl/slimming-awards.
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waarin al het voedsel makkelijk voorhanden en lekker is, blijft dit me-
chanisme bestaan, wat voor problemen zorgt.’ 

signalen in De hersenen Vanuit de farmahoek is geprobeerd 
het honger- en verzadigingscentrum te beïnvloeden, maar dat ging ge-
paard met de nodige bijwerkingen aangezien het centrum dicht tegen 
andere belangrijke centra aanligt, zoals het waak-slaapcentrum, het 
verslavingscentrum, het depressiecentrum en het seksuele centrum. 
‘Als je ingrijpt in het ene en het is effectief, dan kun je de klok erop ge-
lijk zetten dat andere centra geactiveerd worden’, zegt Saris. ‘We pro-
beren nu ook meer vat te krijgen op de signalen die via de darm naar 
de hersenen gaan en zeggen dat er voldoende gegeten is. Ik verwacht 
dat op dit terrein meer middelen op de markt zullen komen.’

telt Saris. ‘Ik geloofde niet zo in de werking van de glycemische index, 
wat kwam door de resultaten uit het Carmen-project.’
De belangrijkste uitkomsten waren dat ouders die een eiwitrijk dieet 
(tot 22 energieprocent eiwit) namen het beste hun gewicht handhaaf-
den, ze kwamen in een half jaar niet aan. Dat bleek wel het geval bij 
mensen in de groep die een dieet laag in eiwit en een hoge GI volg-
den. De groepen met een lage GI deden het significant beter dan die 
met een hoge GI, maar het verschil was minder. ‘Als je afgevallen bent 
is een eiwitrijk dieet, wat dokter Frank eigenlijk ook zegt, van belang, 
net als minder geraffineerd voedsel (producten met een lagere GI). 
Maar je zou ook minimaal anderhalf uur per dag lichaamsbeweging 
moeten hebben om op gewicht te blijven, alle vormen zijn goed. Dat 
kwam naar voren uit een consensusmeeting waarvan ik in 2003 een 
verslag publiceerde. Uiteindelijk gaat het om de vermindering van 
energie-inname en een hoger verbruik.’
Voor gewichtsbehoud op lange termijn beveelt Saris dus een dieet aan 
waarin de vetten zijn beperkt, het eiwitgehalte is verhoogd en er  
minder geraffineerde producten worden genomen, naast voldoende 
beweging. 

genen In navolging van het eerste deel van het Diogenes-project is 
Saris nu bezig aan de analyse van de genetische variaties tussen de 
deelnemers van het onderzoek. Van hen is vetweefsel afgenomen om 
te zoeken naar relaties tussen genexpressie in het vetweefsel, overge-
wicht en mogelijke aandoeningen. ‘We hebben net een forse EU- 
subsidie gekregen om de genexpressie te sequencen bij het Nationaal 
Genoom Centre in Parijs. We hebben nog geen resultaten, maar wat 
we wel weten is dat er een forse genetische component is bij het ont-
staan van overgewicht, ondanks de gegeven omstandigheden waarin 
het makkelijk is om te overeten, de obesogene omgeving. Volgens ver-
schillende onderzoeken blijkt er een drievoudig verschil in het omzet-
ten van extra energie in massa tussen mensen. Dat is onderzocht bij 
identieke tweelingen. Het interessante is dat we soortgelijke resulta-
ten al honderd jaar kennen uit de praktijk van de veevoederindustrie. 
Maar tot nu toe hebben we weinig genen bij de mens kunnen vinden 
die bij obesitas een rol spelen. We weten nog heel weinig.’
Saris zegt in het bijzonder geïnteresseerd te zijn in de genetische ver-
schillen die van invloed zijn op de energetische efficiëntie van men-
sen. ‘Als het gaat om energiestofwisseling praten we eigenlijk over de 
kern van het menselijke leven. We zijn over miljoenen jaren gepro-
grammeerd om ervoor te zorgen dat we, als er energie beschikbaar is, 
die efficiënt opslaan in het lichaam, want o wee voor de periode dat je 
geen voedsel meer hebt. De een is er beter op gebouwd dan de ander, 
maar in een wereld waarin je nauwelijks nog fysiek hoeft te werken en 

‘Het maakt niet uit of je calorieën 
bestaan uit vet of koolhydraten’

We zijn over miljoenen jaren geprogrammeerd om ervoor te zorgen 

dat We, als er energie bescHikbaar is, die efficiënt opslaan in Het 

licHaam, Want o Wee voor de periode dat je geen voedsel meer Hebt.
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