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Overgewicht bestaat waarschijnlijk al zo 
lang als de mensheid. Er zijn aanwijzingen 
dat in het stenen tijdperk overgewicht 
al werd gezien als een symbool voor 
gezondheid en vruchtbaarheid. In tijden 
van schaarste is een ruime energievoorraad 
in het lichaam een vereiste voor 
overleving en reproductie. Tegenwoordig 
is overgewicht in onze maatschappij een 
belangrijk gezondheidsprobleem, maar 
door wetenschap in de praktijk te vertalen, 
komen oplossingen dichterbij.

Tienduizend jaar geleden werd door de 
ontwikkeling van de landbouw de voedselpro-
ductie enorm verhoogd en vestigden mensen 
zich blijvend op één plaats, waardoor het 
energieverbruik van het lichaam enorm daal-
de. Als gevolg van de industriële revolutie, 
ruim tweehonderd jaar geleden, is de voed-
selproductie per hoofd van de bevolking nog 
verder gestegen. Het energieverbruik daalde 
verder. De meer recente golf van automatise-
ring en gentechnologie in de landbouw zorgt 
voor aanzienlijk minder energieverbruik en 
toename van de voedselproductie.
Tot aan de jaren veertig van de vorige eeuw 
was obesitas vooral een probleem van de 
welgestelde klasse. Dat is nog steeds zo in de 
arme delen van de wereld. Sinds de Tweede 
Wereldoorlog en de daarop volgende sterk 
stijgende welvaart is overgewicht toegeno-
men, vooral bij de lagere sociaaleconomische 
klassen. Hierdoor is er nu een sterk invers 

verband tussen het opleidingsniveau en het 
vóórkomen van overgewicht en obesitas. De 
laatste cijfers laten zien dat overgewicht en 
obesitas bij volwassenen de laatste jaren sta-
biliseert rond de 14 à 15 procent. Bij kinderen 
lijkt de prevalentie nog steeds te stijgen (1).
Hoewel de oorzaak van overgewicht en obesi-
tas simpel te omschrijven is als een disbalans 
tussen energieopname en –verbruik is het 
onderzoek naar de regulatie van het lichaams-
gewicht pas eind vorige eeuw goed op gang 
gekomen. Daarvoor was het een zwarte doos. 
De ontdekking van het hormoon leptine door 
Friedman en zijn onderzoeksgroep (eind 
1998) was in dit opzicht een doorbraak, ook al 
zijn we nog ver weg van het begrijpen van dit 
zeer complexe en beveiligde regelmechanisme 
van voedselopname (2). 

Leptine  De ontdekking van leptine 
illustreert de toegevoegde waarde van de 
moleculaire biotechnologie en genetica in het 
voedingsonderzoek. Nu, tien jaar later, weten 
we dat er een centraal regelsysteem bestaat 

met perifere signalen zoals het leptine, wat 
komt uit het vetweefsel, het maagdarmkanaal 
en zeer waarschijnlijk uit lever en spierweef-
sel. Het zorgt ervoor dat het lichaamsgewicht 
binnen redelijke grenzen gehouden kan wor-
den. En dit terwijl er een enorme overvloed is 
van zeer smaakvol en goedkoop voedsel dat 
elk moment van de dag ter beschikking staat, 
terwijl het energieverbruik om het te verkrij-
gen tot vrijwel nul is gereduceerd. 
Ook weten we nu dat er forse genetische 
verschillen bestaan in energetische efficiëntie 
om de balans te handhaven. Hierdoor is te 
verklaren waarom er in de tegenwoordige 
obesogene omgeving grote verschillen ont-
staan tussen personen en tussen bevolkin-
gen, want het is niet aannemelijk dat onze 
genen zijn veranderd. Door de komst van 
zogeheten Whole Genome Association-scans 
krijgen we een eerste beeld van de genen 
die nu van belang zijn voor het handhaven 
van de energiebalans. Hoewel we tot nu toe 
vaker niet dan wel begrijpen welke werking 
de genen nu precies hebben. De ontdekking 
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van het Fat mass and obesity associated gen 
(FTO-gen) is daarvan een goed voorbeeld (3). 
Het is te verwachten dat we met een verder 
inzicht in het fysiologisch regelmechanisme 
in staat zullen zijn om op termijn oplossin-
gen aan te bieden die het handhaven van een 
gezond gewicht mogelijk maken, zowel op 
farmacologisch als voedingstechnologisch 
gebied. Voor een echte omslag is ons inziens 
een drastische veranderingen van onze 
lifestyle nodig.

MetaboLe gevoLgen  Mensen met 
overgewicht, vooral die met vetophoping in 
de buik, hebben meestal een hogere bloed-
druk, hogere bloedglucosewaarden en hoge 
plasmatriglyceriden- en lage HDL-choles-
terolspiegels. Deze clustering van risico-
factoren wordt wel het metabool syndroom 
genoemd. Door het metabool syndroom 
wordt het risico op diabetes verviervoudigd 
en het risico op hart- en vaatziekten verdub-
beld, ondanks dat mensen met het syndroom 
vaak geen hoog plasma-totaal- of LDL-cho-
lesterol hebben (4). Heel lang is gedacht dat 
de resistentie voor de werking van insuline, 
die de meeste mensen met overgewicht 
ontwikkelen, de centrale oorzaak was voor 
het clusteren van de risicofactoren. Inmid-
dels blijkt dat signalen uit het vetweefsel, 
onafhankelijk van de insulineresistentie, 
een bijdrage leveren en dat overgewicht via 
diverse mechanismen leidt tot het onstaan 
van de metabole risicofactoren. 
Ook voor de metabole gevolgen van over-
gewicht en obesitas geldt het zogeheten 
nature and nurture-paradigma. Neem type 
2 diabetes mellitus. Dit is de chronische 
aandoening die het meest sterk met overge-
wicht samenhangt. Ruim tachtig procent van 
de patiënten heeft overgewicht of obesitas, 
en relatieve risico’s voor diabetes nemen 
toe van circa 1,5 bij een BMI van 25 kg/m2 
tot 10 of nog veel hoger bij een BMI van 35 
kg/m2 of hoger. Naar schatting zijn er nu 
ruim 600.000 patiënten in Nederland en de 
jaarlijkse incidentie stijgt waarschijnlijk nog 

steeds (www.nationaalkompas.nl). Hoewel 
er een duidelijk verhoogd risico op diabetes 
is bij eerstegraads familieleden (2,3,4), en er 
recent zeer grote vorderingen zijn gemaakt 
in het genetisch onderzoek, kunnen we met 
de circa achttien bekende genen nog steeds 
maar een zeer klein deel van het familiegere-
lateerde risico verklaren (5). Ook epidemiolo-
gisch onderzoek heeft veel inzicht gegeven in 
voedingsfactoren en -patronen die samen-
hangen met een verhoogd risico op diabetes, 
zoals verzadigde vetzuren en vlees (risicover-
hogend) enerzijds en voedingsvezel, koffie en 
vitamine D (risicoverlagend) anderzijds (6). 
Er is zelfs een nieuwe categorie medicijnen 
voor het behandelen van diabetes, die geba-
seerd zijn op het versterken van de werking 
van de maagdarm-hormonen (7). 

preventie  De belangrijkste ontwikkelin-
gen liggen echter op het terrein van de pre-
ventie. De Finse Diabetes Prevention Study, 
het Amerikaanse Diabetes Prevention Project 
en ons eigen Nederlands SLIM-onderzoek in 
Maastricht (Study on Lifestyle Intervention 
and Impaired Glucose Tolerance), hebben 
overtuigend aangetoond dat het volgen van 
de Richtlijnen goede voeding en meer bewe-
gen het risico op diabetes kan halveren bij 
personen met een verhoogd risico, bijvoor-
beeld bij diegenen met zogeheten impaired 
glucose tolerance (8). Ook in politiek Den 
Haag staat preventie van diabetes nu op 
de kaart. De implementatie van SLIM in de 
GGD-praktijk is nu in voorbereiding. 
Net als voor overgewicht zal voor type 2 dia-
betes en het metabool syndroom in de nabije 
toekomst meer inzicht in het metabolisme 
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worden gekregen door de vondst van nieuwe 
genen. Mede hierdoor zullen ook nieuwe 
aangrijpingspunten voor interventie met 
nutriënten of voedingsmiddelen gevonden 
worden. Ook zal er meer bewijs komen voor 
de al bestaande Richtlijnen goede voeding. 
In beide gevallen zal daarna de overgang van 
wetenschap naar toepassing in de praktijk 
gemaakt moeten worden, met behulp van 
zowel de voedingsmiddelenindustrie als de 
organisaties en het personeel in de gezond-
heidszorg, in de eerstelijn, bij de paramedi-
sche beroepen, GGD en en de gezondheids- 
en voedingsvoorlichting. 
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