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Starten van een webshop•  – 27 september

OKTOBER ����

Commercieel & Creatief schrijven • – 11 oktober
Haal meer uit e-mailmarketing • – 13 oktober

NOVEMBER ����

Social media • – 3 november

Klantgericht verkopen • – 10 november

Optimaliseren van uw webshop • – 17 november

Bloggen met Social media • – 23 november

Schrijven voor Google • – 30 november

SEO-tekst met stijl • – 30 november

DECEMBER ����

Basis web-analytics • 
met Google analytics – 14 december
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www.mybusinessacademy.nl
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rol van voeding beslissend bij bestrijden 
en voorkomen van overgewicht

Dr. Astrid Smeets, kennisspecialist bij het Voedingscentrum, namens 
Voeding Nu in gesprek met Prof. dr. Westerterp over het effect van 
eten en bewegen op de energiebalans.

Uit een onlangs verschenen rapport van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat gezonde voeding een 
belangrijke rol speelt bij de preventie en behandeling van 
overgewicht. Gewichtstoename voorkomen of afvallen door alleen 
meer te bewegen blijkt lastig. Prof. dr. Klaas Westerterp, hoogleraar 
Humane Energetica en verbonden aan de Universiteit van 
Maastricht, beantwoordt enkele vragen naar aanleiding van het 
briefrapport (zie kader).

Bent u het eens met de volgende stelling: Het is relatief eenvou-
diger om een calorierijke snack te laten liggen of te vervangen 
door een snack met minder calorieën, dan om deze calorieën te 
verbranden met beweging? 
‘Daar ben ik het mee eens. Trainingsprogramma’s resulteren niet of 
nauwelijks in gewichtsverlies, hoogstens in verandering van lichaams-
samenstelling. Zelfs tijdens zware lichamelijke inspanning zoals hard-

lopen is het energiegebruik maar een fractie van de energie-inname 
tijdens een maaltijd. Een positieve energiebalans is dus veel sneller te 
neutraliseren door wat minder te eten dan door meer te bewegen.’

Wat voor effect heeft meer lichaamsbeweging op het eetpatroon  
van iemand?
‘Op de langere termijn resulteert meer beweging in meer eten. Men-
sen die meer gaan bewegen, bijvoorbeeld door een trainingsprogram-
ma, gaan automatisch meer eten. Minder beweging resulteert meestal 
niet in minder eten. Afname van de lichamelijke activiteit heeft vaak 
gewichtstoename als gevolg. Een voorbeeld is de gemiddelde  
gewichtstoename bij het ouder worden. Volwassenen worden op late-
re leeftijd minder actief, maar compenseren de daardoor afnemende 
energiebehoefte niet volledig door minder te eten. Actievelingen lopen 

de energiebalans is 

primair een functie 

van de voedsel

inname.
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het grootste risico op gewichtstoename, tenzij ze de activiteit weten 
vol te houden of bewust minder gaan eten wanneer de activiteit ver-
mindert.’(1) 

Een van de hoofdboodschappen uit het rapport was: zelfs bij ge-
controleerde experimenten is er geen eenduidig verband tussen 
geschatte energiedisbalans en gewichtsverandering. Welke fac-
toren spelen hierbij in uw ogen een belangrijke rol? 
‘Het feit dat een energiedisbalans niet altijd zichtbaar is in een  
gewichtsverandering, zelfs bij gecontroleerde experimenten, heeft te  
maken met meetfouten. De belangrijkste foutenbron is de energie- 
inname. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de voedselopname van 
mensen te meten anders dan bij volledige ‘opsluiting’. Zo werden in 
het verleden wel gecontroleerde voedingsexperimenten uitgevoerd in 
kloosters. Zelfs dan is het nog een hele uitdaging om precies de 
energie-inname te berekenen uit de geconsumeerde voedingsmid- 
delen, speciaal voor verse producten die worden gebruikt voor de war-
me maaltijden. De meeste experimenten, inclusief de streng geselec-
teerde studies voor het rapport, baseren de energie inname op 
zelfrapportage. 
Zelfrapportage resulteert in meetfouten door misrapportage, meestal 
onderrapportage (2). Een gewichtsverandering door experimentele 

verandering van voedselinname of lichamelijke activiteit is meestal 
kleiner dan berekend. Dit komt doordat het moeilijk is om langere tijd 
meer of minder te eten of te bewegen. De een is hier beter in dan de 
ander. 
Tot slot is het zo dat de meetmethoden, wederom vooral wat betreft 
het meten van de voedselinname, niet laten zien hoe men zich aan de 
regels houdt. Een van de drie geselecteerde studies voor het rapport 
was een studie waarbij twintig vrouwen 8 weken een laag-energie dieet 
volgden van 2 MJ/dag, dat ze na 4 weken mochten aanvullen met 
groente en fruit tot 3,5 MJ/dag. Ze rapporteerden over de 8 weken een 
gemiddelde inname van 3,1 MJ/dag. De werkelijke inname, berekend 
uit de verandering van lichaamssamenstelling en het gemeten ener-
giegebruik, bedroeg geen 3,1, maar 6,9 MJ/dag. De gemiddelde ge-
wichtsafname over de 8 weken was 8,1 kg, maar zou minstens 15 kg 
zijn geweest wanneer de inname werkelijk 3,1 MJ/dag was geweest  
zoals gerapporteerd.’ (3)

Ook stelde het rapport dat er indicaties zijn dat wanneer er  
gewichtsverlies optreedt, dit beter wordt gecompenseerd in eet- 
en beweeggedrag dan wanneer gewichtstijging optreedt. Waar 
heeft dit volgens u mee te maken?
‘Minder eten resulteert in gewichtsafname en meer eten resulteert in 
gewichtstoename. Echter, wanneer een gemiddelde volwassene vanuit 
energiebalans dagelijks een glas chocolademelk van 750 kJ extra drinkt 
resulteert dit in een gewichtstoename van één kilo over 40 dagen. 
Vermindert dezelfde persoon vanuit energiebalans de inname met 
750 kJ/dag dan wordt een gewichtsafname van één kilo niet bereikt na 
40 maar pas na 55 dagen. Dit alles onder de aanname dat de lichame-
lijke activiteit niet verandert. Je komt dus sneller aan dan dat je afvalt 
bij eenzelfde verhoging of verlaging van de energie-inname. Dit komt 
door een ‘adaptieve’ verandering van het energiegebruik bij een nega-
tieve energiebalans (4). 
Een negatieve energiebalans resulteert in een verlaging van het ‘basaal 
metabolisme’ of onderhoudsgebruik per kilogram lichaamsgewicht, 
de grootste van de drie componenten van ons dagelijks energiege-
bruik. Een positieve energiebalans resulteert echter niet in verhoging 
van het onderhoudsgebruik per kilo lichaamsgewicht. Een sprekend 
voorbeeld is een onderzoek bij mensen die in een negatieve energie-
balans werden gebracht door een maagverkleiningsoperatie. De daling 
van het onderhoudsgebruik bedroeg ongeveer 10% en de verlaging 
was na meer dan 3 jaar nog steeds aanwezig bij hen die het gewichts-
verlies wisten te handhaven. Ze hadden op dat moment nog steeds 
een 10% lager onderhoudsgebruik dan mensen met een vergelijkbaar 
lichaamsgewicht en lichaamssamenstelling die geen gewichtsverlies 
hadden ondergaan.’ (5)

Toename van overgewicht in Nederland is een feit. Zijn we min-
der gaan bewegen of meer gaan eten? 
‘Wereldwijd is er sprake van een toename van de incidentie van over-
gewicht. In Nederland is van 1980 tot 2005 de incidentie ongeveer 
verdubbeld. Er zijn twee aanwijzingen dat dit eerder een gevolg is van 

‘Het is beter om overgewicht te 
voorkomen dan te proberen om af 

te vallen’

trainingsprogram

ma’s resulteren niet 

of nauWelijks in 

geWichtsverlies. 



interview
|  se

p
te

m
b

e
r

/o
k

to
b

e
r

 2011  |  n
u

m
m

e
r

 9/10  |

19

  |  vo
e

d
in

g
 n

u
  |

een toename van de voedselinname dan van een afname van lichame-
lijke activiteit. Ten eerste tonen metingen over de afgelopen 25 jaar 
aan dat er geen afname van lichamelijke activiteit is. Ten tweede is het 
energiegebruik van de moderne mens, in een samenleving met auto’s, 
televisie en computers, op dit moment in lijn met het energiegebruik 
van een in het wild levend zoogdier van zijn formaat. Het energiege-
bruik van een in het wild levend zoogdier van 78 kg is 9,2 MJ/dag 
(95% betrouwbaarheidsinterval 7,9 –12,9 MJ/dag). Dit is niet signifi-
cant verschillend met het energiegebruik van een mens in de huidige 
samenleving met eenzelfde lichaamsgewicht, dat ongeveer 10,2 tot 
12,6 MJ/dag bedraagt.’ (6) 

Is gewichtsstijging het gevolg van elke dag een klein beetje te 
veel eten, of in een korte periode veel te veel eten?
‘Een volwassene eet, opgeteld over de eetmomenten, ongeveer één 
uur per dag om te voldoen aan de energiebehoefte over 24 uur. Een 
positieve energiebalans is dus veel sneller te neutraliseren door in dat 
uur wat minder te eten, dan door meer te gaan bewegen. 
Daarnaast bestaat geen verband tussen energie-inname en gebruik 
over één dag maar wel over een week. Veel mensen eten meer op een 
dag in het weekend dan op een doordeweekse dag, terwijl de energie-
behoefte op een doordeweekse dag meestal hoger is.’ 

Wat is volgens u de beste manier om af te vallen? 
‘Voorkomen is beter dan genezen. Het is beter om overgewicht te 
voorkomen dan te proberen om af te vallen. Grote gewichtsverande-
ringen zijn ongezond en het lukt maar weinig mensen om af te vallen 

en vervolgens het bereikte gewichtsverlies te handhaven. De enige 
methode om gewichtsstijging te voorkomen is beperking van de voed-
selinname. Beweging is goed voor de ademhaling, voor hart en vaten 
en voor de ‘metabole’ gezondheid zoals insulinegevoeligheid. Bewe-
ging is minder effectief bij het handhaven van de energiebalans. De 
energiebalans is primair een functie van de voedselinname.’(7)
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‘Beleid gericht op afvallen dient 
aandacht te hebben voor de 

energie-inneming’

een samenvatting van het briefrapport rivM
 
in het briefrapport Effect van verandering in de energie-inneming of de lichamelijke activiteit op het lichaamsgewicht; een verkenning van de 
literatuur rond de energiebalans is onderzocht welke effecten op het lichaamsgewicht verwacht kunnen worden wanneer ofwel de ener
gieinneming ofwel de lichamelijke activiteit met een bepaalde hoeveelheid wordt veranderd. ook is bestudeerd in hoeverre compen
satie optreedt aan de andere zijde van de energiebalans. om dit te kwantificeren heeft het rivm een literatuuronderzoek uitgevoerd 
naar gecontroleerde experimenten. 
het rapport onderstreept het belang van gezonde voeding in het beleid dat is gericht op de preventie van overgewicht. het blijkt  
makkelijker energietekorten te bereiken door aanpassingen in de energieinneming dan door meer lichamelijke activiteit. beleid  
gericht op afvallen of op gewichtsstijging dient daarom in ieder geval aandacht te hebben voor de energieinneming. meer lichamelijke 
activiteit (via een trainingsprogramma) gaat zelden gepaard met gewichtsdaling. 
naast compensatie via de energieinneming, kan ook compensatie in de lichamelijke activiteit (buiten het trainingsprogramma)  
optreden. calorierestrictie wordt op de lange termijn vaak gecompenseerd door minder lichamelijke activiteit. er zijn indicaties dat er 
meer compensatie optreedt wanneer gewichtsverlies dreigt dan wanneer gewichtsstijging dreigt. met andere woorden, ons lichaam 
reageert meer op een energietekort, door energie te besparen door minder te gaan bewegen, dan op een energieoverschot, waarbij 
geen stijging van het energiegebruik door middel van meer beweging nauwelijks plaatsvindt. hierdoor wordt afvallen bemoeilijkt. dit 
benadrukt het belang van beide zijden van de energiebalans in het beleid dat is gericht op matig gewichtsverlies of het voorkomen van 
gewichtsstijging.

Het volledige rapport is te vinden op: www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260464001.pdf.


