
VOEDING NU | MEI 2005 | NUMMER 5 23

  van obesitas 
neemt sterk toe, ook in Nederland

(1), en vormt een belangrijke bedrei-
ging voor de volksgezondheid (2). Er
is steeds meer aandacht voor preven-
tie van gewichtsstijging, maar veel
programma’s richten zich op één van
de vele deelgedragingen die van
belang zijn voor kansrijke preventie
van gewichtsstijging of zijn niet
gericht op langetermijnresultaten.
Slechts zelden is er sprake van een
proces- en effectevaluatie. De
Nederlandse Hartstichting heeft in

2001 de onderzoeksschool VLAG
gevraagd om een top-down-onder-
zoeksprogramma uit te werken,
gericht op effectiviteit van een imple-
menteerbaar, multidisciplinair pre-
ventieprogramma. Binnen het
Nederlands Researchprogramma
Gewichtsbeheersing (NHS-NRG)
bundelen gedragswetenschappers,
voedingskundigen, bewegingsweten-
schappers, humaan biologen en epi-
demiologen in Nederland hun krach-

ten om te komen tot innovatieve pre-
ventieprogramma’s die zijn gericht op
gewichtsbeheersing (3). De nadruk
ligt op de bevordering van kleine ver-
anderingen in zowel voeding als
lichamelijke activiteit (4) die gedu-
rende een lange tijd zijn vol te hou-
den. In 2002 is NHS-NRG daadwer-
kelijk van start gegaan. In 2007 zullen
richtlijnen worden gerapporteerd
voor preventie van gewichtsstijging
op nationaal niveau.

Binnen NHS-NRG zijn drie leef-
tijdscategorieën gedefinieerd waarin
preventie van gewichtsstijging belang-
rijk is: adolescenten, jongvolwassenen
en pasgepensioneerden. Een vierde
belangrijke leeftijdscategorie is die
van jonge kinderen. Er was bij de
deelnemende universiteiten en onder-
zoeksinstituten echter meer expertise
beschikbaar voor de eerste drie leef-
tijdcategorieën.

Omgevingsfactoren    Zowel ener-
gie-inname als energiegebruik spelen
een belangrijke rol bij gewichtsstij-
ging en kleine veranderingen in
gedrag kunnen leiden tot een grote
verandering in lichaamsgewicht.
Preventie moet zich daarom richten
op kleine gedragsveranderingen die
een leven lang zijn vol te houden.

Matig intensieve lichamelijke activi-
teit en zijn bijvoorbeeld relevanter
voor gewichtsbeheersing dan zeer
intensieve activiteiten, omdat ze lan-
ger zijn vol te houden en daardoor
een grotere bijdrage leveren aan de
totale hoeveelheid gebruikte energie
(5). Behalve voor de bestaande
gedragsverklarende modellen is bij de
studie van determinanten van
gewichtsstijging steeds meer aandacht
voor omgevingsfactoren. Het ANGE-
LO-model (ANalysis Grid for
Environment Linked to Obesity) is
een ecologisch model (6) dat onder-
scheid maakt tussen vier aspecten van
de omgeving: sociaal-culturele omge-
vingsfactoren (wat vindt mijn partner
van mijn eetgedrag?), fysieke omge-
vingsfactoren (is de trap wel of niet
verstopt achter de aantrekkelijke lift?),
politieke factoren (heeft de werkgever
een beleid om fietsen naar het werk te
bevorderen?) en economische omge-
vingsfactoren (is de appel duurder of
goedkoper dan de energierijke
snack?). Ieder van deze omgevingsfac-
toren is onder te verdelen in micro-
(dichtbij het individuele gedrag) en
macro-omgevingsfactoren (verder
weg van het individu). Hoewel veran-
dering in de omgevingsfactoren niet
altijd mogelijk is, is preventie kans-
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loos als men er niet tenminste reke-
ning mee houdt.

NHS-NRG-structuur    Zeven
onderzoekers zijn aangesteld op
NHS-NRG: twee postdocs en vijf
aio’s/promotieonderzoekers, die wor-
den begeleid door de verschillende
universiteiten en onderzoeksinstitu-
ten. In twee aio-projecten worden
analyses uitgevoerd op grootschalige,
deels bestaande datasets. In drie
andere aio-projecten worden inter-
venties ontwikkeld, uitgevoerd en
geëvalueerd, gericht op de drie eerder
genoemde leeftijdscategorieën.

Risicofactoren    Aio-project 1 richt
zich op risicofactoren voor gewichts-
stijging. Het onderzoek heeft een epi-
demiologisch karakter. Het besteedt
aandacht aan risicofactoren van
gewichtsstijging. Onderwerpen als
pensionering, portiegrootte en actief
vervoer worden onderzocht. Ook zal
worden bestudeerd welke soort risi-

cofactoren op welk moment in het
leven sterk gaan veranderen, met
gewichtsstijging als gevolg.

Determinanten     Aio-project 2
richt zich op determinanten van ener-
giebalansgerelateerd gedrag. Door
integratie van sociaal-cognitieve
modellen en ecologische modellen zal
de rol van intrapersoonlijke factoren
(7) en omgevingsfactoren op voe-
dingsgedrag en lichamelijke activiteit
worden bestudeerd.

Vmbo    NRG-DO-iT, Dutch Obesity
intervention trial in Teenagers, is
gericht op brugklassers op het vmbo
(aio-project 3). Deze setting is geko-
zen omdat overgewicht vooral voor-
komt bij mensen met een relatief laag
opleidingsniveau. Daarnaast is de
school een goede setting om veel kin-
deren te bereiken en om preventie te
richten op omgevingsfactoren, zoals
de kantine of gymzaal. Er is een
onderwijspakket ontwikkeld voor de

lessen verzorging en gymnastiek.
Daarnaast hebben veranderingen
plaatsgevonden in de kantine en zijn
extra lesuren gymnastiek aangeboden.
Met een advies op maat via de com-
puter zijn de kinderen aangemoedigd
en ondersteund om hun gedrag te
verbeteren op een of meerdere van de
volgende gedragingen: consumptie
van gesuikerde frisdrank, snacken,
televisiekijken/computeren en alge-
mene lichamelijke activiteiten als fiet-
sen, wandelen en buitenspelen.

Werkplek    De werkplek is net als
de school geschikt voor een interven-
tie, omdat daar de jongvolwassenen
relatief gemakkelijk zijn te benaderen
en belangrijke omgevingsfactoren als
het trappenhuis kunnen worden
beïnvloed. In NRG-In Balans, aio-
project 4, ontvingen jongvolwassenen
materialen (waaronder een stappen-
teller, een eetdagboekje en toegang tot
een website) gericht op het verhogen
van kennis en bewustzijn over het
persoonlijke lichaamsgewicht. Met
een aangepaste versie van het compu-
terprogramma Weightco@ch, ontwik-
keld door TNO, is bewustzijn van
eigen inname van energierijke voe-
dingsmiddelen alsmede het eigen
beweeggedrag verhoogd. Een advies-
op-maat-programma is gebruikt om
te komen tot individuele verbetering
van een of meerdere van de volgende
gedragingen: reductie van de inname
van energierijke voedingsmiddelen
door (a) vervanging van vezelarme
producten door vezelrijke producten
en (b) het vervangen van energiedich-
te door energiearme producten; het
eten van kleinere porties; actief ver-
voer (fietsen, wandelen) en verhoging
van werkgerelateerde lichamelijke
activiteit.

De aandacht voor omgevingsfacto-
ren op de werkplek gaat vooral uit
naar het aantrekkelijk maken van de
trap door het aanbrengen van posters
en spreuken op iedere verdieping, een
kantine-interventie en lunchwande-
len, op basis van een stappenplan
ontwikkeld door het NIGZ.
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Pasgepensioneerden    In de NRG-
WAAG-studie, aio-project 5, zullen
pasgepensioneerden worden bena-
derd en dit gebeurt, in tegenstelling
tot de twee andere interventies, in de
thuissetting. Dit maakt de toepassing
van omgevingsinterventies moeilijk.
Daarom wordt in dit project vooral
gebruik gemaakt van bewustwor-
dingsstrategieën en motiverende stra-
tegieën, waarbij de betrokkenheid van
de partner (als belangrijk onderdeel
van de sociale omgeving) wordt bena-
drukt. De gedragsdoelen voor de pas-
gepensioneerden zijn gelijk aan die
voor de jongvolwassenen, met uitzon-
dering van verhoging van werkgerela-
teerde lichamelijke activiteit. Bij de
pasgepensioneerden wordt getracht
een verhoging van activiteiten in het
dagelijks leven, zoals huishoudelijk
werk en tuinieren, te bewerkstelligen.

Evaluatie    De evaluatie van de
interventie bij brugklassers en pasge-
pensioneerden is gebaseerd op rando-
misatie: het lot bepaalde of de deelne-
mers wel of niet de interventie zou-
den ontvangen. De interventie- en
controlegroep zijn met elkaar vergele-
ken wat betreft veranderingen in
lichaamsgewicht en fysiologische uit-

komstmaten, zoals vetpercentage en
buikomvang, maar bijvoorbeeld ook
op veranderingen in kennis, attitude
en intenties. In subgroepen van vol-
wassenen is het vetpercentage geme-
ten door middel van onderwaterwe-
gingen. Bij brugklassers is verande-
ring in fitheid gemeten met de 
shuttle-runtest en bij pasgepensio-
neerden met een wandeltest. In sub-
groepen is verandering in VO2-max
gemeten, een betrouwbare maat voor
fitheid. De metingen zijn uitgevoerd

bij de start en direct na het einde van
de interventie. Om te bestuderen of
effecten beklijven na het beëindigen
van de interventie, zal een jaar na het
einde van de interventie ook worden
gemeten. Procesevaluatie maakt
onderdeel uit van de evaluatieproce-
dure. Het is nadrukkelijk de bedoe-
ling om adviezen uit te brengen voor
interventies die op grote schaal kun-
nen worden uitgevoerd.

Evidence-based    Resultaten van de
drie interventiestudies zullen eind
2006 beschikbaar komen. Uiteindelijk
zullen in 2007 evidence-based richtlij-
nen beschikbaar komen voor preven-
tie van gewichtsstijging op grote
schaal in Nederland. De samenwer-
king tussen verschillende onderzoeks-
groepen in Nederland is uniek. Veel
expertise is aanwezig, maar juist de
bundeling van de verschillende exper-
tises brengt de kennis over preventie
een stap voorwaarts. Doordat de
gepresenteerde interventies zich rich-
ten op verschillende aspecten van
gewichtsstijging is de potentie tot suc-
ces optimaal te noemen. Uiteraard
kunnen niet alle aspecten van
gewichtsstijging aan bod komen.
Aanvullend onderzoek is zeer
gewenst. Onderzoek naar omgevings-
factoren in samenwerking met lokale,
regionale en nationale beleidsmakers
is nog zeer schaars en kan maar op
kleine schaal worden bestudeerd bin-
nen een programma als NHS-NRG.
De resultaten van NHS-NRG zullen
specifieke aanknopingspunten opleve-
ren voor nader onderzoek. Voorts
lijkt het verstandig om ook preventie
af te stemmen op, of expliciet aan te
bieden aan, andere risicogroepen dan
bestudeerd in NHS-NRG. Te denken
valt aan verschillende allochtone
bevolkingsgroepen, specifieke
beroepsgroepen en zwangere vrou-
wen. Onderzoek op enkele van deze
gebieden komt momenteel op gang.
Van het budget dat in Nederland
wordt besteed aan preventie is helaas
maar een zeer klein deel bestemd
voor proces- en effectevaluaties.

Alleen als de effectiviteit en mogelijk-
heid tot grootschalige implementatie
bekend is, kan gedegen beleid worden
gevormd ten aanzien van het wel of
niet inzetten van preventieprogram-
ma’s. NHS-NRG zal op korte ter-
mijn nieuwe kennis opleveren 
voor evidence-based preventie.

De school is een

goede plaats om veel

kinderen te bereiken

voor preventie van

overgewicht.
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