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Prof. Dr. Liesbeth van Rossum (internist Erasmus UMC): Alle factoren die invloed hebben op het 

ontwikkelen van overgewicht. Dit was erg interessant omdat mensen met een gezond gewicht (ook 

huisartsen) nog wel eens heel simpel zeggen dat mensen met overgewicht (te dikke mensen in hun 

ogen) “gewoon’ minder moeten eten en meer moeten bewegen.   

De presentatie van Liesbeth van Rossum gaf de volgende factoren aan voor het ontstaan van 

overgewicht:  

Genetisch defect, komt voor bij 4% van de kinderen met obesitas. Wellicht binnenkort, oktober 2017 

komt een medicijn op de markt die hiervoor een oplossing heeft.   

Crashdieet. Ruststofwisseling daalt (in de spaarstand), hongerhormoon stijgt en 

verzadigingshormoon daalt.  Eten wordt sneller opgeslagen als vet. Door crashdieet verstoor je het 

natuurlijke verzadigingsgevoel. Na een paar weken maar ook na 1 jaar nog steeds een beschadiging 

van het hongergevoel.  Vraagstelling of dit terug te draaien is.  

Meer buikvet. Buikvet is actiever vet wat zorgt voor toename van ontstekingsfactoren. Deze laatste 

kunnen zorgen voor verhoogde gevoeligheid voor depressiviteit.  

Zien van voedsel; hersenen: door het zien van voedsel kun je zelf wel een hongergevoel opwekken. Je 

zorgt dan zelf dat je glucose omlaag gaat en je insuline gaat aanmaken. Je bereidt je lichaam zelf voor 

op zoet.  

Proeven van zoet voedsel (zoetstof); hersenen?: Dit zou zo kunnen werken zoals het brein/hersenen, 

dus voorbereiden op zoet. Nog geen eensluidende wetenschappelijk uitspraak.  

Eetcultuur: In sommige eetculturen (allochtonen) is eten ook sociaal een belangrijke item. Proberen 

samen met de omgeving te veranderen.  

Darmen: darmflora. Het lijkt dat de darmflora meespeelt in aanleg van obesitas vanwege de invloed 

op de stofwisseling. Er is momenteel veel onderzoek naar het inbrengen van goede darmflora 

(ontlasting) bij cliënten met trage stofwisseling. Lijkt ook dat veel gebruik van antibiotica (door veel 

infecties op kinderleeftijd) de darmflora negatief beïnvloedt en dus ook negatieve invloed heeft op 

de stofwisseling.  

Slaaptekort: Een belangrijke oorzaak van obesitas is slaaptekort. 7 tot 9 uur slaap per nacht is 

normaal. Korter slapen en nachtdiensten hebben een negatieve invloed op het bioritme en op 

hongerhormonen. Uitslapen of middagdutje werkt negatief op systeem van honger en verzadiging. 

Slaaptekort activeert je stress systeem en dit werkt weer negatief op de hongerhormonen.  

Medicijnen: Van veel medicijnen is bekend dat ze gewichtstoename als bijwerking hebben, zoals 

antidepressiva, anti-epileptica en antipsychotica. Deze middelen wekken de eetlust op. Maar ook 

medicijnen tegen een hoge bloeddruk (bètablokkers, metropolol, calciumantagonisten amlodipine, 

anlopicikne), maagzuurremmers (protonremmers), antihistaminica (cetirizine) zijn middelen die het 

afvallen kunnen bemoeilijken. Mensen met diabetes die insuline en SU derivaten gebruiken 

(glimeperide). Gebruik van corticosteroïden (prednison, fluticason en triamcinolan) heeft ook een 

negatief effect op het afvallen.   

Volledige rijtje is: 

Bruinvet is aantoonbaar met een CT-scan. Bruinvet zet energie uit de voeding om in warmte 

waardoor het niet wordt opgeslagen als vet in vetweefsel. Bruinvet is dus ‘goed vet’. Obese mensen 

hebben weinig bruinvet. Beweging geeft stofjes af wat bruin vet stimuleert. Verder activeert ook 

koud het bruin vet. Onderzoeken zijn o.a gedaan met koud afdouchen. Uit onderzoek blijkt dat 

mensen die 6 weken gedurende 2 uur in een ruimte van 17 graden Celsius verbleven (dit is net boven 



de riltemperatuur) significant afnamen in vetmassa, meer bruinvet kregen en geen verlies van 

spiermassa hadden. Is er een relatie tussen hoe hoger de kamertemperatuur, hoe hoger het 

gewicht? Ook het drinken van (4- 5 koppen) koffie (cafeïne), groene thee, roken en alcohol 

stimuleren bruinvet. In rode peper zit de stof capsaïcine die ook een positief effect heeft.  

Genetische obesitas: rood haar, pigment verlies, rare afwijkingen, beschadiging hersenen,  

hersenschudding, overbeharing, syndroom van Cushing.  

Voor overzicht zie PowerPoint-presentatie (doq.nl) 

 

Stress 

Stress is sterk gerelateerd aan overgewicht. De bijnieren produceren adrenaline en cortisol. Cortisol 

wordt gemaakt in de bijnieren en wordt het stress hormoon genoemd. Bij ziekte maar ook bij 

chronische stress (chronische pijnklachten, mentale stress door disbalans (burnout), nachtdiensten) 

wordt er continue teveel cortisol gemaakt. Het cortisol zorgt voor meer opslag van vet in de 

buikstreek, trek in calorieën (suiker, vet), en remt bruin vet. Bij huidziekten worden vaak 

corticosteroïden gebruikt in zalf en bij puffers (fluticason). Verder zij ook hormoon verstorende 

stoffen gevonden in nagellak.  

Het blijkt dat 45% van de bevolking hypergevoelig is voor cortisol (meer vetmassa, minder 

spiermassa en hoger risico diabetes). Het meten van stresshormoon kan in je haar. Een hoog cortisol 

geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.  

Kirsten Berk: diëtist/ onderzoeker Erasmus MC 

‘Laag koolhydraat dieet bij diabetes; wat klopt en wat klopt niet? 

Kirsten lichtte ook een tactiek toe die vaak door dieetgoeroes toegepast wordt: cherrypicking. Hierbij 

wordt onderzoeksliteratuur (die op zich niet slecht hoeft te zijn) selectief genoemd om het eigen 

standpunt te verdedigen terwijl literatuur die dit standpunt mogelijk ontkracht of nuanceert, 

verzwegen wordt. Zij besprak meerdere studies* met merendeel positieve effecten van het 

koolhydraatbeperkte dieet maar waar bij een aantal veel aanmerkingen op waren. ‘Tenslotte 

besteedde ze als tegenwicht van de laagkoolhydraatdiëten aandacht aan de PREDIMED trial en het 

Mediterraan dieet, dat ook in de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 aanbevolen wordt. 

Samenvatting van haar presentatie 

• Beperking van calorieën lijkt belangrijker dan de hoeveelheid en verhouding van  eiwitten, 
vetten en koolhydraten in de voeding (ook voor effect op insulineresistentie). 

• Geen maaltijden overslaan. Onderzoek geeft aan dat 6 maaltijden per dag een lagere totale 
insulinespiegel geeft gedurende de dag.  

• Koolhydraten uit fruit, peulvruchten, zuivel en volkorenproducten zijn gunstig en uit 
suikerrijke producten (dranken) ongunstig voor gewicht en diabetes. 

• Effect koolhydraatbeperkt dieet op hart- en vaatziekten is afhankelijk van de kwaliteit van  
koolhydraat- en eiwitbronnen!! 

• Laag koolhydraat dieet beter voor lipiden, mediterraan dieet beter voor de regeling van de 
bloedglucose. 

• Koolhydraatbronnen met lagere glykemische index en een hogere eiwitintake lijken 
gunstiger; ook voor het op gewicht blijven. 
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