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Samenvatting 

Blootstelling aan laag zuurstofcondities zorgt voor een verlaagde zuurstofverzadiging van 

het hemoglobine in het bloed. Het lichaam vertoont verschijnselen van hoogteziekte 

(misselijkheid, verlaagde eetlust, gewichtsverlies) en reageert daarop door rode 

bloedlichamen te produceren. Hiervoor is ijzersuppletie nodig. In de periode die daarop 

volgt (adaptatie) stijgt het aantal rode bloedlichamen, neemt de hoeveelheid myoglobine 

in de spieren toe en verbetert de doorbloeding van de spieren. De eetlust is nog steeds 

verminderd en het eetgedrag verandert van 3 grote maaltijden naar meerdere kleine 

maaltijden (graasgedrag). 

De eetlustvermindering wordt veroorzaakt door een verhoging van de concentratie leptine 

in het bloed.  

 

Producten die geschikt zijn voor sporters en mensen met overgewicht die worden 

blootgesteld aan hypoxie, zullen dus vooral veel (gemakkelijk opneembaar) ijzer moeten 

bevatten. Bovendien ook vitamine C, omdat dat de opname van ijzer vergemakkelijkt. 
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1 Laag zuurstof en metabolisme 
Op grote hoogte is minder zuurstof beschikbaar in de lucht. De relatie tussen hoogte en de 

partiële zuurstofdruk wordt weergegeven in Tabel 1. 

Tabel 1 Relatie tussen hoogte en partiële zuurstofdruk [1] 

Hoogte boven zeeniveau (m) Partiële zuurstofdruk (kPa) % van zuurstofdruk op 

zeeniveau 

0 101 100 

1000 90 89 

2000 80 79 

3000 71 70 

4000 63 62 

5000 55 54 

6000 49 48 

7000 43 42 

8000 37 36 

Het percentage zuurstof blijft 21%, ongeacht de hoogte. 

 

Door de verlaagde zuurstofdruk daalt de hoeveelheid opgeloste zuurstof in het bloed (de 

zuurstofverzadiging daalt).  

 

1.1 Hemoglobineverzadiging op hoogte 

In Figuur 1 wordt de verzadiging van het hemoglobine in het bloed met zuurstof 

weergegeven als functie van de partiële zuurstofdruk. De groene lijn is de ‘normale 

verzadiging’ van het bloed met zuurstof. Wanneer er naar hoogte wordt gegaan, verschuift 

de curve naar rechts (naar blauw). 

Op extreme hoogte zal de grafiek naar links (naar rood) schuiven omdat er minder CO2 in 

het bloed zit [1]. De directe reactie van het lichaam is dat er sneller en dieper wordt 

geademd (hyperventileren) en het hart pompt meer bloed naar hersenen en spieren). 
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Figuur 1 Zuurstofverzadiging van het hemoglobine [1] 

Het snelle en diepere ademhalen, zorgt ervoor dat er meer CO2 vanuit het bloed wordt 

afgegeven in de longen. Hierdoor zakt de CO2 concentratie in het bloed. Omdat CO2 in 

bloed in evenwicht is met H2CO3, zal er dus zuur uit het bloed verdwijnen. Gevolg is dat de 

pH van het bloed stijgt. Het lichaam (de nieren) reageert daarop door alkali uit te 

scheiden [1]. 

 

Het verband tussen hoogte en de partiële zuurstofdruk in de lucht in de longblaasjes 

(alveolar) en in slagaderen (arterial) wordt weergegeven in Figuur 2. 
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Figuur 2 Invloed van hoogte op de partiële zuurstofdruk van lucht in de longblaasjes en 

in de slagaderen [2] 

In Figuur 2 kan worden afgelezen wat de relatie is tussen hoogte en de dampdruk in de 

lucht en de dampdruk in het bloed [2].  

 

Het lichaam vertoont door deze verlaagde zuurstofdruk (hypoxie) verschijnselen van 

hoogteziekte. De Engelse term is Acute Mountain Sickness (AMS). Het lichaam zal op 

allerlei manieren proberen de hoeveelheid opgeloste zuurstof in het bloed te laten stijgen. 

In Figuur 3 worden links de korte-termijn effecten van hypoxie beschreven en rechts de 

lange-termijn effecten. Lange termijn effecten treden op tijdens acclimatisatie 

(gewenning) aan laag-zuurstofcondities.  
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Figuur 3 Korte- en lange-termijn effecten van een lage zuurstofverzadiging in het 

bloed 

De effecten op de korte termijn worden gevangen onder de noemer ‘hoogteziekte’. Een 

opsomming van allerlei mogelijke symptomen staat weergegeven in Figuur 4. Niet alle 

personen laten dezelfde verschijnselen zien omdat ook niet iedereen even sterk reageert 

op lage zuurstofconcentraties. 
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Figuur 4 Mogelijke symptomen van hoogteziekte 
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Op de korte termijn zal het lichaam proberen de hoeveelheid opgelost zuurstof in het 

bloed te verhogen. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt, namelijk door 

versneld te ademen (hyperventilatie), sneller bloedtransport (verhoogde hartfrequentie), 

verlaging van het totale bloedvolume door extra urineproductie en verlaging van de 

dorstprikkel. Andere effecten zijn misselijkheid, verlies van eetlust en daardoor 

gewichtsverlies.  

 

Op de langere termijn zal het lichaam zich gaan aanpassen aan de lage 

zuurstofconcentratie in de lucht. Tijdens deze adaptatie wordt het lichaam getriggerd om 

beter zuurstof te kunnen verzamelen uit de lucht. Dit kan door de hoeveelheid 

hemoglobine in het bloed te verhogen. Hemoglobine is het eiwit dat zuurstof vervoert in 

het bloed. Het bevindt zich in de rode bloedcellen. Het totaal aantal rode bloedcellen zal 

toenemen tijdens de adaptatie aan het verblijf onder laag zuurstofcondities. 

 

1.2 Vorming van rode bloedcellen 

Het proces van de vorming van rode bloedcellen (erythropoiese) staat weergegeven in 

Figuur 5. Het hormoon EPO (bekend van doping door sporters) stuurt dit proces aan. 

Verblijf onder laag zuurstofcondities verhoogt de concentratie EPO en stimuleert de 

vorming van rode bloedcellen in het beenmerg [3]. 

 

 
 

Figuur 5 EPO reguleert de vorming van rode bloedcellen in het beenmerg [3] 

 

De hematocrietwaarde is het volume van het bloed dat door de bloedcellen wordt 

ingenomen (weergegeven als percentage). De hematocrietwaarde wordt bepaald door het 

bloed te centrifugeren. Onderin verzamelen zich rode bloedcellen (zie Figuur 6).  
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Mensen met zeer lage hematocrietwaarden lijden aan bloedarmoede. Mensen met heel 

hoge hematocrietwaarden hebben een stroperiger (viskeuzer) bloed waardoor er meer 

risico’s zijn op hart- en vaatziekten. De hematocrietwaarde van vruchtbare vrouwen is 

lager dan die van mannen, omdat zij tijdens de menstruatie ijzer verliezen. Mensen die op 

grote hoogte leven (en dus van nature zijn geacclimatiseerd) hebben een hoge 

hematocrietwaarde. De hematocrietwaarde kan worden verhoogd door de toediening van 

EPO (sportdoping) of door het ondergaan van een hoogtestage. 

 

  

 

Figuur 6 Hematocrietwaarde (Hct) is de fractie rode bloedcellen in het bloed [3]  

 

Het primaire signaal voor de vorming van rode bloedcellen is de uitscheiding van EPO door 

de nieren. EPO wordt binnen 2-3 uur na het begin van de blootstelling aan laag zuurstof 

uitgescheiden. Blootstelling aan condities op 3000 meter zorgt voor een toename van de 

EPOconcentratie van gemiddeld 38%. Er zijn grote individuele verschillen: van -3.5 tot + 

106 % [4]. De EPOconcentratie kan verhoogd blijven tot gedurende 5 dagen LHTL (Live High 

Train Low trainingsschema). 

Voortdurende laag zuurstofcondities verlagen de concentratie EPO, vooral in goed 

geacclimatiseerde personen. Dat betekent dat de EPOconcentratie daalt gedurende een 

langer durend verblijf onder laag zuurstof. Dit komt overeen met resultaten van 

onderzoekers die geen toename van bloedplasma EPO vonden na 19 dagen LHTLtraining 

[4]. 

 

Voor de vorming van hemoglobine in de rode bloedcellen is ijzer nodig. Erythropoiese zorgt 

dus voor een verhoogd verbruik van ijzer door het lichaam. Sporters die verblijven op 

hoogtestage maar die geen extra ijzer innemen, laten daarom niet altijd een verhoging van 

de hoeveelheid rode bloedcellen zien. Daarom wordt tegenwoordig altijd extra ijzer 

gegeven aan sporters op hoogtestage. Het verbruik van ijzer kan worden gevolgd door de 

hoeveelheid ferritine (beschikbaar ijzer in het lichaam) te volgen. Uit Tabel 2 blijkt dat de 

hoeveelheid ferritine in de LiveHighTrainLowgroep meer afneemt tijdens verblijf op 3000 

meter, dan dat van de controle groep [4]. 
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Tabel 2 Bloedgehaltes van ferritine voor, tijdens en na verblijf op hoogte [4] 

 
  

1.3 Hoogtestages 

Sporters proberen het zuurstoftransport in bloed te verbeteren door op hoogtestage te 

gaan. Dit kan een fysiek bezoek aan de bergen zijn, maar meestal is de stage op de eigen 

locatie, met gebruik van een laag-zuurstof ruimte. Het meest gebruikte regime is 

LiveHighTrainLow, waarbij de sporter slaapt onder laag zuurstof (op hoogte) en traint 

onder normaal zuurstof (op zeeniveau). Alternatieve scenario’s zijn: 

- LiveLowTrainLow (geen hoogtestage) 

- LiveHighTrainHigh wordt weinig gebruikt omdat het als nadeel heeft dat er minder 

hard getraind kan worden op hoogte omdat er zo weinig zuurstof is. De atleet 

verliest spiermassa omdat hij minder kan trainen dan op zeeniveau [5], 

- LiveLowTrainHigh wordt niet toegepast, behalve door een onderzoeksgroep [6]. Hier 

zijn dus bijna geen resultaten van beschikbaar. 

1.4 Doorbloeding van spieren 

Weefsel dat wordt blootgesteld aan hypoxie produceert een transcriptiefactor HIF-1 α (HIF 

is Hypoxie Inducible Factor). Deze factor zorgt voor de veranderde transcriptie van genen 

die het organisme bij zuurstoftekort beschermen. 

HIF-1 α verandert het metabolisme naar meer glucose-gebruik en stimuleert de 

glycolytische pathways. Het gevolg is dat organismen energie kunnen besparen door het 

gebruiken van glucose als belangrijkste substraat en dat zij beter in staat zijn om om te 

schakelen naar anaerobe stofwisseling 
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HIF-1 α induceert ook de vasculaire endotheel groeifactor (VEGF), die zorgt voor de 

vorming van capillaire aders naar de spieren waar het zuurstoftekort heerst. Dit leidt tot 

een betere doorbloeding van de spieren.  

In de spieren leidt de training onder hypoxie tot een toename van de concentratie van 

myoglobine. Zowel de toename van spiercappillairen als de toename van myoglobine 

zorgen ervoor dat de spier beter van zuurstof wordt voorzien [6].  

 

1.5 Prestatieverlies 

Het maximale vermogen van een individu om zuurstof op te nemen, wordt VO2 max 

genoemd. Het is een indicator voor de conditie van een persoon. VO2 max bepaalt hoeveel 

zuurstof iemand maximaal tijdens inspanning kan benutten. Hoe hoger de VO2 max, hoe 

beter de zuurstofvoorziening van de spieren. In Figuur 7 wordt aangegeven hoe de 

zuurstofconsumptie toeneemt tijdens het verhogen van de bewegingsintensiteit. VO2 max 

ligt op het punt waar intensiever bewegen niet meer leidt tot een toename van de 

verbruikte zuurstof. Het individu is overgestapt op van aerobe op anaerobe verbranding 

[7].  

 

Figuur 7 Relatie tussen zuurstofconsumptie en intensiteit van beweging [7] 

Bij een hoogte groter dan 1000 - 1600 meter, vermindert de VO2 max. De mate waarin dit 

gebeurt, is afhankelijk van onder andere: 

- VO2 max op zeeniveau 

- Vetvrij lichaamsgewicht 

- Verandering in zuurstof verzadiging in bloed tussen zeeniveau en hoogte 

 

Deze afname van VO2 max komt vooral door een afname van de maximale hartoutput 

(hartfrequente * slagvolume). Het slagvolume neemt af door de afname van 

bloedplasmavolume. Het bloed wordt dikker doordat er meer cellen in zitten. Hierdoor 
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wordt het moeilijker het rond te pompen. Ook de maximale hartslagsnelheid neemt af en 

dat zorgt ervoor dat er minder zuurstof van het bloed naar de spieren wordt gepompt. Dit 

betekent dat door de verlaagde zuurstofspanning op hoogte, de persoon een slechtere 

conditie heeft. Dit veroorzaakt dat er minder output / arbeid geleverd kan worden op 

hoogte. 

 

Hoe hoger de VO2 max op zeeniveau (dus hoe fitter de persoon), hoe groter de afname in 

fitness op hoogte. Verder laten mannen en individuen met groter vetvrij lichaamsgewicht 

een grotere afname zien van VO2 max op hoogte. Dit suggereert dat de perifere zuurstof 

diffusie naar de spieren cruciaal is voor de aerobe performance op hoogte. De kleinere 

mensen hebben minder spiermassa die zuurstof nodig heeft. Daardoor kunnen kleine 

mensen sneller acclimatiseren [8]. 

Degenen met een klein verschil in zuurstofverzadiging op hoogte in vergelijking met 

zeeniveau hebben een minder grote afname in fitness. 

 

1.6 Verlies van eetlust en gewicht 

Verlies van eetlust is een symptoom van acute hoogteziekte. Langduriger verblijf op 

hoogtes boven 5000 m leidt tot gewichtsverlies, geïnduceerd door een verhoogd 

energieverbruik en een verminderde voedselinname. De meningen zijn verdeeld over de 

vraag of er meer vetvrije massa of meer vet wordt verloren. Er kan een deel verwarring 

ontstaan door het gewichtsverlies veroorzaakt door de lage zuurstofdruk, door de lage 

temperatuur en door de hoge arbeid die verricht wordt. Het zuiverst kunnen deze factoren 

van elkaar worden onderscheiden door personen een hoogtesimulatie te laten ondergaan in 

een laag-zuurstoftent.  

Op echte hoogte-expedities is de inname van energie verminderd met 30% en de inname 

van eiwit verminderd met 40% [9]. Naast verminderde energie-inname is er sprake van 

verhoogd energieverbruik, dehydratie en diurese en wordt malabsorptie van macro-

nutriënten genoemd.  

In Figuur 8 komt duidelijk naar voren dat de hoeveelheid opgenomen energie tijdens laag 

zuurstofbehandeling daalt naarmate de gesimuleerde hoogte groter is. 
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Figuur 8 Energie-inname en energieverbruik op gesimuleerde hoogte in vergelijking 

met zeeniveau [9] 

Aangezien de hoeveelheid verbruikte energie door arbeid en de 

temperatuursomstandigheden (bijna) niet anders zijn dan op zeeniveau, is de gehele 

afname van energie-inname toe te schrijven aan de laag-zuurstof behandeling. 
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Figuur 9 A Hongergevoelens, B wens om te eten, C satiety, D dorst op gesimuleerde 

hoogte [9] 

 

In Figuur 9 A wordt weergegeven hoe gevoelens van honger variëren gedurende het 

etmaal. Op zeeniveau geldt dat er duidelijke pieken zijn van hongergevoel voor de 

maaltijden met een snelle daling na de maaltijd. Voor de wens om te eten (B) geldt dat 

deze pieken gelijk liggen met die van het honger gevoel. Het gevoel van satiety 

(verzadiging, C) heeft juist dalen voor de maaltijd en pieken na de maaltijd. 
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Naarmate de hoogte hoger wordt, worden gevoelens van honger minder sterk. Ook de wens 

om te eten wordt minder. Het gevoel van satiety voor de maaltijden is hoger, waardoor er 

minder behoefte is om te eten. 

 

Deze effecten verklaren waardoor de personen minder voedsel (= energie) innemen 

naarmate ze op hogere hoogte verblijven. De proef (31 dagen simulatie) leidde tot een 

gewichtsverlies van gemiddeld 5 kilogram (6.7 massa%). Dit werd veroorzaakt door de 

negatieve energiebalans (meer energieverbruik dan energie-inname) en niet door verhoogd 

energieverbruik of malabsorptie. Het energieverbruik werd zelfs iets verminderd. 

 

Een andere belangrijke factor die heeft bijgedragen aan het gewichtsverlies is de 

waterbalans. Wanneer de personen weer naar zeeniveau gaan, komen ze 3 kg aan in 4 

dagen. Dit is meer dan kan worden bereikt met een toename van spieren of vet. Effectief 

zijn ze dus gemiddeld 2 kg verloren (2.7 massa%). 

 

In Figuur 10 wordt het eetlustprofiel tijdens het diner weergegeven op verschillende 

gesimuleerde hoogten [9]. Hier blijkt dat het hongergevoel op hoogte veel lager is dan op 

zeeniveau en het verzadigingsgevoel ligt juist hoger dan op zeeniveau. Het hongergevoel 

neemt sneller af en het verzadigingsgevoel neemt sneller toe dan op zeeniveau. Deze 

factoren beïnvloeden hoeveel energie wordt ingenomen tijdens de maaltijd (zie hier ook 

Figuur 8).  

 

 

Figuur 10 Eetlustprofiel (honger en satiety) gedurende het diner op normoxia (0) en 

simulatie van 5000 en 6000 m [9] 
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Het simuleren van hoogte zorgde niet alleen voor een verminderde eetlust en verhoogde 

satiety, maar ook voor een verandering van eetpatroon. Het eetpatroon verschuift van 

‘gericht op 3 maaltijden’ naar meer ‘graasgedrag’. Het aantal maaltijden per dag nam toe 

van gemiddeld 4 naar gemiddeld 7, met kleinere energie-inhoud [9]. Ook was er sprake van 

verhoogde preferentie voor koolhydraten, over vetten en eiwitten. 

 

Er wordt veel gespeculeerd over verminderde absorptie van nutriënten bij verblijf onder 

laag-zuurstof condities.  

Malabsorptie van macronutriënten speelt geen rol bij hoogtes lager dan 6300 m [10]. Voor 

hoogtes boven de 6300 meter zijn geen goede resultaten beschikbaar. Gewichtsafnames 

die worden gemeten staan weergegeven in Tabel 3. Het is duidelijk dat de mate van 

gewichtsverlies samenhangt met de verblijfsduur en de hoogte boven zeeniveau. Het is 

niet duidelijk of in deze percentages gecorrigeerd is voor het verlies aan water, zoals 

gerapporteerd door [9], maar het is aannemelijk dat dat niet het geval is. De 

daadwerkelijke gewichtsverliezen zullen dus lager liggen. 

 

Tabel 3 Percentage gewichtsverlies door verblijf op hoogte [10] 

Hoogte (m) Duur (dagen) Gewichtsverlies (%) 

5000 21 3 

4300 8 3-3.5 

4000-7000 35 5 

5300-8000 92 10 

 

Op basis van huidplooidiktemetingen werd beweerd dat de helft van het gewichtsverlies 

vet is en de andere helft vetvrije massa [10]. Deze verhouding zal anders liggen wanneer 

wordt gecompenseerd voor waterverlies; dan is meer dan de helft van het verloren gewicht 

vetmassa. 

1.7 Hongergevoel en leptine 

Metabole snelheid, honger en verzadiging worden gereguleerd door de hypothalamus in de 

hersenen. In de hypothalamus bevinden zich het hongercentrum en het 

verzadigingscentrum. Wanneer het hongercentrum gestimuleerd wordt, voelt de persoon 

zich hongerig en de metabolismesnelheid zakt. Wanneer het verzadigingscentrum wordt 

gestimuleerd voelt de persoon zich vol/verzadigd en de metabole snelheid stijgt.  

 

De twee belangrijkste hormonen die honger en verzadiging beheersen zijn ghreline en 

leptine. Ghreline wordt door de maag geproduceerd en zorgt in de hypothalamus voor het 

aanschakelen van de hongercel en het uitschakelen van de verzadigingscel. Leptine is een 

peptide dat wordt geproduceerd door het vetweefsel en geeft een signaal aan de 

hypothalamus over de afmeting van de vetvoorraden. Bij hogere leptine-concentraties valt 

de persoon af. Het onderhuids vetweefsel produceert meer leptine dan buikvet, wat 

betekent dat de hoeveelheid onderhuids vet beter te reguleren valt dan het buikvet. 
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De reacties die worden aangeschakeld door leptine:  

- Leptine zorgt alleen voor verlies van vetweefsel en niet van vetvrij weefsel 

- Leptine zorgt voor verhoogde expressie van ontkoppelend eiwit, dat leidt tot 

ongecontroleerde verbranding en verhoogde warmteproductie 

- Leptine zorgt voor verhoogde lipase-activiteit in vetweefsel, die zorgt voor afbraak 

van vet voor de verbranding 

- Leptine zorgt voor verlaagde acetyl CoA carboxylase-expressie in vetweefsel, die 

leidt tot verlaagde synthese van vetzuren en verhoogde verbranding van vetzuren 

- Leptine promoot apoptose (geprogrammeerde celdood) van vetweefsel waardoor er 

minder vetcellen beschikbaar zijn voor vetopslag 

 

Leptine zorgt overall dus voor een verhoogde metabolismesnelheid, meer energieverbruik 

en een verminderde voedselinname. 

 

In het bloed circulerend leptine kan vrij voorkomen of gebonden zijn aan de 

plasmareceptor. In slanke individuen is de leptine: receptor verhouding 1:1. Deze 

verhouding neemt toe met toenemende BMI tot een 25:1 verhouding in obese individuen. 

De plasma leptine concentratie daalt gedurende gewichtsverlies en de opgeloste 

leptinereceptor neemt toe.  

Factoren zoals fysieke activiteit die hoeveelheid vetweefsel verminderen, verminderen ook 

de concentratie leptine. Factoren die geassocieerd worden met een toename van 

vetweefsel, gaan samen met een toename in serum leptine concentratie [11]  

 

De orale toediening van leptine (minstens 0.1 mg) leidt tot significant gewichtsverlies van 

mensen met licht overgewicht. Dit geldt niet voor mensen met obesitas. 

Obesen produceren meer leptine en hebben een hogere concentratie leptine in het 

lichaam dan normale mensen (want ze hebben meer vetweefsel) (zie Figuur 11). Het 

probleem is niet dat ze te weinig leptine in het bloed hebben, maar dat de leptinesensoren 

minder gevoelig zijn voor leptine en dus minder sterk reageren [12, 13]. Hierdoor voelt het 

lichaam niet meer dat het verzadigt raakt door het eten en blijft zich gedragen alsof het 

honger heeft.  
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Figuur 11 Leptine-concentraties in obese en non-obese mannen en vrouwen gedurende 

de dag [12] 

1.8 Hypoxie en leptineconcentratie 

Volgens sommige onderzoeken stijgt de leptineconcentraties op hoogte en volgens anderen 

daalt deze. Het is niet altijd duidelijk of dit effect wordt veroorzaakt door hoogte, 

temperatuur of inspanning. 

  

Figuur 12 Leptineconcentratie in obesen en non-obesen in vier verschillende 

hoogteklassen (tot 200, 201-400, 401-600 en 601-1050 meter) [11] 
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De leptineconcentratie neemt af met hoogte volgens [11] (zie Figuur 12). Het kan echter 

zo zijn dat het geobserveerde effect van hoogte op de verlaagde leptine niet wordt 

veroorzaakt door verlaagd zuurstof, maar door verlaagde temperatuur [11].  

 

Er zijn ook resultaten bekend waarin de concentratie leptine toeneemt bij verblijf op 

hoogte. Hier zal dus minder energie ingenomen worden. Omhoogklimmen naar 4559 m 

zorgt voor een stijging van de leptineconcentratie in het bloed. Dit is niet omkeerbaar na 1 

uur behandeling met 33% zuurstofverrijkte lucht. Het effect is sterker in mensen met 

verlies van eetlust (78% toename) dan in mensen zonder verlies van eetlust (52% toename) 

(zie Figuur 13) [14]. 

 

Figuur 13 Leptine-concentraties bij verblijf op 2 hoogtes in individuen met en zonder 

verlies van eetlust [14]  

 

Een deel van het leptine-effect wordt veroorzaakt door de geleverde inspanning. Wanneer 

proefpersonen per helikopter omhoog worden gebracht, stijgt de leptine-concentraties wel 

voor mensen met eetlustverlies, maar niet in mensen zonder verlies van eetlust. 

Ook hebben mensen die eetlust verliezen al een hogere baseline leptineconcentratie. 

Leptine is een speler in de regulatie van energiehomeostase op grote hoogte, die leidt tot 

verlies van eetlust, verhoogd energieverbruik en gewichtsverlies [14]. 
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2 Obesitas 

2.1 Definitie van obesitas en aantal obesen 

 

Een officieel gehanteerde definitie van overgewicht en obesitas is: abnormale of 

buitensporige opeenhoping van vet, die de gezondheid kan beïnvloeden [15]. Overgewicht 

is een chronische ziekte waarbij een zodanige vetstapeling in het lichaam bestaat dat deze 

aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s. Dit betekent dat overgewicht daadwerkelijk een 

ziekte is. Er is dus medische aandacht nodig voor preventie, diagnostiek en behandeling. 

Obesitas is chronisch; het is een levenslang probleem waarvoor voortdurend aandacht 

nodig is en waarvoor op dit moment geen genezing bestaat. De vetstapeling is zodanig dat 

dit leidt tot gezondheidsproblemen [16]. 

 

De WHO stelt dat wereldwijd meer dan een miljard mensen overgewicht hebben en dat er 

meer dan 300 miljoen obesen zijn [17]. In Figuur 14 staat voor Nederland aangegeven per 

provincie wat het percentage inwoners is met ernstig overgewicht. Het landelijk 

gemiddelde is 11% inwoners met ernstig overgewicht (obesitas). 

 

 

Figuur 14 Percentage Nederlanders met ernstig overgewicht (BMI >=30) in 2004-2007 

[18] 

 

Het percentage inwoners met overgewicht ligt gemiddeld voor Nederland op 15.9%. In 

Figuur 15 wordt dit per provincie aangegeven.  
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Figuur 15 Percentage Nederlanders met overgewicht (BMI >=25) in 2004-2007 [18] 

 

Overgewicht en obesitas worden gemeten met de BMI (Body Mass Index). Dit is gewicht in 

kg gedeeld door lengte in meters in het kwadraat (kg/m2). 

De BMI is de meest bruikbare maat voor overgewicht en obesitas omdat deze voor 

volwassen mannen en vrouwen van alle leeftijden gelijk is. Het is wel een grove maat, 

omdat de BMI niet bij elk individu in dezelfde mate correspondeert met de hoeveelheid 

vet. Een overzicht voor de BMI die overeenkomt met verschillende lengtes en gewichten 

staat in Figuur 16. 
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Figuur 16 Body Mass Index uitgerekend voor verschillende lengtes en gewichten [19] 

 

De drempelwaarde voor overgewicht en obesitas wordt meestal gebaseerd op de Body Mass 

Index (BMI) en staat weergegeven in Tabel 4.  

Tabel 4 Classificatie van overgewicht bij volwassenen [15, 16] 

Classificatie BMI (kg/m2) Risico op comorbiditeit** 

Normaal gewicht 18.5-24.9 Gemiddeld 

Overgewicht 25-29.9* Verhoogd 

Obesitas   

Niveau I 30-34.9 Matig 

Niveau II 35-39.9 Ernstig 

Niveau III ≥ 40 Zeer ernstig 

 

*voor mensen van Aziatische oorsprong geldt BMI ≥ 22 kg/m2 als overgewicht  

**Comorbiditeit is het tegelijkertijd hebben van twee of meer aandoeningen. 

 

Als screeningsinstrument voor overgewicht wordt vaak de buikomvang gebruikt. Dit is een 

goede indicatie van de hoeveelheid vet in de buik en de totaalhoeveelheid lichaamsvet. Dit 

voorspelt de risico’s op hart- en vaatziekten beter dan de BMI [16]. Voor mannen geldt de 

grens buikomvang ≥ 102 cm voor ernstig verhoogd risico op metabole complicaties, voor 

vrouwen geldt buikomvang ≥ 88 cm. 

 

De relatie tussen het percentage lichaamsvet en de BMI staat weergegeven in Tabel 5 [20]. 
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Tabel 5 Standaarden percentage lichaamsvet [20]  

Leeftijd geslacht Ondergrens (BMI 

<18.5)* 

Afkappunt 

overgewicht 

BMI≥25 

Obesitas (BMI 

≥30)** 

Jong volwassen 

(20-39 jaar) 

vrouw 21 33 39 

man 8 20 25 

Middelbare 

leeftijd (40-59 

jaar) 

vrouw 23 34 40 

man 11 22 28 

Ouderen (60-79 

jaar) 

vrouw 24 36 42 

man 13 25 30 

*) vetpercentages lager dan deze waarden worden niet aanbevolen 

**) deze vetpercentages corresponderen met een BMI van 30. 

 

2.2 Oorzaken van het ontstaan van overgewicht en obesitas 

 

Gewichtstoename ontstaat door een langdurig (meestal subtiel) verstoorde energiebalans. 

Dat betekent dat er meer energie wordt gegeten dan dat er wordt verbruikt. Deze balans 

wordt beïnvloed door genetische, biologische, psychosociale en omgevingsfactoren. 

 

Erfelijke aanleg speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van obesitas, maar totnogtoe is 

er geen variatie in het genetisch materiaal gevonden die de ontwikkeling van overgewicht 

in een vroeg stadium kan voorspellen en die kan worden gebruikt bij genetische screening.  

Obesitas komt in bepaalde families meer voor dan in andere, wat kan verklaard worden 

door de gewoonten en omgeving die familieleden met elkaar delen en ook door de 

overeenkomsten in het erfelijke materiaal. Het vóórkomen van obesitas bij ouders is een 

sterke risicofactor voor het ontwikkelen van obesitas bij hun kinderen.  

Een obesogene omgeving is een omgeving die het gemakkelijk maakt te veel te eten of te 

weinig te bewegen. Een zittende leefstijl en een hoogenergetische en micronutriënt-arme 

voeding bevorderen gewichtstoename en obesitas. Vooral tussendoortjes hebben een hoge 

energiedichtheid en een laag vezelgehalte, waardoor in een klein volume veel energie 

wordt opgenomen zonder dat dat een sterk verzadigend gevoel geeft [15, 16].  

 

In Figuur 17 worden de belangrijkste factoren die bijdragen aan het ontstaan van 

overgewicht (en uiteindelijk, obesitas) bij elkaar geplaatst. 
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Figuur 17 Factoren die bijdragen aan het ontstaan van overgewicht en uiteindelijk 

obesitas 

 

Er zijn ook veel individuele factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van 

overgewicht, zoals psychosociale factoren, voedselkeuze, gebrek aan lichaamsbeweging, 

zwangerschap, overgang, stoppen met roken, medicijngebruik en eetbuien [16]. 

Psychosociale factoren hebben grote invloed op het eetgedrag. Er zijn veel redenen om te 

eten; de eetlust vervullen, sensorische hedoniek en stimulatie (het is lekker), vermindering 

van spanning, sociale druk en verveling [21]. 

 

2.3 Energieverbruik 

Alle energie die het lichaam verbruikt, valt in 3 categorieën: basaal metabolisme, 

voedselvertering en fysieke arbeid [22].  

Een deel van de oorzaak van overgewicht is te weinig beweging of fysieke arbeid. Het 

fysieke activiteitsniveau in Engeland is 1.4. Dat betekent dat fysieke activiteit telt voor 

slechts 40% meer energieverbruik dan het basale metabolisme [17]. 

Er zijn grote individuele verschillen in dit basaal metabolisme. Mensen met een laag basaal 

metabolisme hebben minder energie nodig. Ondanks dat ze weinig eten in vergelijking met 

hun omgeving, nemen ze toe in gewicht [13]. 

Slanke mensen kunnen hun energieverbruik verhogen zodat het beter overeenkomt met 

hun energie-inname: leptine verhoogt de activiteit van mitochondriale ontkoppelende 

eiwitten. Het resultaat hiervan is een verhoogde snelheid van metabolisme van 
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brandstoffen en een verhoogde warmteproductie door het lichaam, vooral na maaltijden 

en tijdens de slaap. 

Andere mensen zijn meer energie-efficiënt en hun lichaamstemperatuur zakt licht tijdens 

de slaap. Dit betekent dat ze minder brandstof verbruiken om de lichaamstemperatuur te 

behouden. Op die manier kunnen ze meer brandstof omzetten in vetweefsel. Zulke 

energie-efficiënte mensen hebben relatief vaker overgewicht [13].  

 

Een vergelijking van eetgedrag en energieverbruik in 2007 en in 1980 laat zien dat er in 

2007 niet zozeer meer wordt gegeten, maar er wordt minder energie verbruikt (minder 

lopen, fietsen, huishoudelijke arbeid, sport, fysieke arbeid en meer rustige activiteiten 

zoals televisie kijken [17]. 

 

2.4 Metabolisme 

Het metabolisme van mensen met obesitas is verstoord ten opzichte van dat van mensen 

zonder obesitas. Obesen hebben een vergrote vetopslag: zowel dicht onder de huid als 

diep in het lichaam. De hormonen die door de vetcellen worden afgegeven, bepalen de 

consequenties van obesitas [12]. 

 

Het systeem van energie-inname, energieverbruik, honger en verzadiging wordt 

gereguleerd door de hypothalamus (honger centrum en verzadigingscentrum), zoals 

weergegeven in Figuur 18. Er zijn stoffen die aanzetten tot verhoogde energie-inname 

(ghreline en anderen) en stoffen die aanzetten tot verminderde energie-inname 

(serotonine en anderen). Zij worden vergeleken met signalen van leptine over de 

hoeveelheid vetvoorraden en zo ‘besluit’ de hypothalamus of er wel of niet meer gegeten 

gaat worden. In obesen is de concentratie leptine hoog, maar zijn de receptoren voor 

leptine ongevoelig. Hierdoor kan het lichaam de hoeveelheid vetvoorraad niet detecteren 

en verkeert de hypothalamus in de veronderstelling dat het lichaam honger heeft (zie ook 

paragrafen 1.7 en 1.8).  
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Figuur 18 Feedbackmodel voor de relatie tussen voedselinname en energieverbruik 

[12] 
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3 Aanpak van overgewicht en obesitas – 
strategieën 

 

 

Er zijn meerdere manieren om overgewicht en obesitas te bestrijden [12]: 

- reduceren van de voedselinname 

- veranderen van het metabolisme 

- verhogen van de thermogenese (warmteproductie) 

- verhogen van het energieverbruik (beweging) 

 

Van bijvoorbeeld het middel Orlistat is bekend dat het het enzym lipase blokkeert. 

Daardoor kan er geen vet uit de voeding worden opgenomen in het lichaam. Dit is dus een 

verandering van het metabolisme. Overigens heeft het als nadeel dat er een hoeveelheid 

onverteerd vet in de darm zich bevindt, waardoor diarree ontstaat [13].  

Op dit moment is het onduidelijk hoe de thermogenese kan worden veranderd. 

 

Overgewicht wordt vooral bestreden door verhoging van het energieverbruik door beweging 

en door het reduceren van de voedselinname. Hier wordt verder ingegaan op hoe de 

voedselinname gereduceerd kan worden.  

 

In het verleden was bestrijding van overgewicht vooral gericht op de verkleining van de 

porties en op een verlaging van de hoeveelheid vetten, koolhydraten en energie. Er 

werden vetten vervangen door koolhydraten en koolhydraten vervangen door vezels en 

onverteerbare koolhydraten. Bijvoorbeeld sucrose werd vervangen door sorbitol (dat niet 

wordt afgebroken en dus geen energie levert). De producten die werden gemaakt waren 

dus vooral lightproducten. Een overzicht op de verschillende manieren om minder energie 

binnen te krijgen, staan weergegeven in Figuur 19. 

Obesitasvoedsel / 

dieetvoedsel

minder energie 

inhoud

Meer verzadigd 

gevoel

micro-ingredienten
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hormonen van 
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Figuur 19 Verschillende categorieën dieetvoedsel 
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Tegenwoordig zijn er nog steeds veel light-producten op de markt, maar wordt er steeds 

meer aandacht geschonken aan het geven van een gevoel van verzadiging. Andere 

methoden die worden genoemd zijn het gebruik van:  

- Vetverbranders (efedra) 

- Glycemische index 

- Vermindering calorie-inname 

- Verhogen fysieke activiteit 

- Gedragstherapie 

- Farmacotherapie 

- Operatie [23] 

 

Dat sommige methoden zeer effectief zijn en anderen wat minder, is te zien in Figuur 20. 

Hier staat aangegeven hoeveel gewichtsverlies verschillende methoden van afvallen 

kunnen geven. Hier blijkt bijvoorbeeld dat het gebruik van efedrine (‘speed’) en caffeine 

(die het energieverbruik verhogen en de energie-inname verlagen) een gewichtsafname tot 

15% kunnen veroorzaken. Het is hier overigens niet duidelijk of dit verlies is van vet of van 

vetvrije massa [12]. 

 

Figuur 20 Gewichtsverlies door verschillende behandelingen (links) en de mate waarin 

de personen tevreden zijn met dit gewichtsverlies (rechts) [12] 

3.1 Verzadiging 

Verzadiging is een complexe term die veel verschillende aspecten in zich draagt. Figuur 21 

geeft een overzicht van factoren die de verzadiging van een individu beïnvloeden.  
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Figuur 21 Aspecten van verzadiging 

 

Een aantal van deze factoren wordt in de volgende subparagrafen toegelicht. 

 

Het verschil tussen satiety en satiation is een belangrijk onderscheid. Satiation is eigenlijk 

het gevoel van ‘vol zitten’; het metabolisme geeft aan dat er genoeg gegeten is en dat er 

geen energie meer nodig is. 

Satiety is meer het gevoel van ‘geen trek hebben’. Dit is veel meer gericht op de 

emotionele aspecten van voedsel, zoals of het lekker smaakt. 

 

De contacttijd van het voedsel met de sensoren in de mond bepaalt in sterke mate hoezeer 

een voedingsmiddel verzadigend is. Wanneer lange tijd wordt gekauwd, neemt de 

verzadigende werking toe. Daarom verzadigt een vast product altijd beter dan een 

drankje.  

Ook de hoeveelheid aroma’s en de textuur hebben grote invloed op de verzadigende 

werking van een product [24]. 

3.1.1 Verzadiging door macro-nutriënten 

Componenten uit de voeding dragen in verschillende mate bij aan het gevoel van 

verzadiging. Eiwitten geven het hoogst gevoel van verzadiging, gevolgd door koolhydraten. 

Vetten en alcohol geven een laag gevoel van verzadiging, terwijl zij meer energie per gram 

geven dan de koolhydraten en eiwitten [13]. 
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Voedingsmiddelen verzadigen dus meer naarmate ze meer eiwit bevatten. Over het 

algemeen is ongeveer 15% van de energie die we binnen krijgen afkomstig uit eiwitten. Het 

zou verzadigend kunnen werken om dit aandeel te verhogen naar bij voorbeeld 20%. Een 

ontbijt dat veel eiwit bevat, remt de trek in eten en de hoeveelheid energie die 

proefpersonen innemen gedurende de rest van de dag [24].  

 

Ook vezels zorgen voor een verzadigend gevoel. De gezondheidseffecten van voedingsvezel 

zijn [25-27]: 

- Verbetering van de darmgezondheid 

- Verhoging van de glucosetolerantie en de insulinerespons 

- Reductie van hyperlipodemie, hypertensie en andere factoren voor hart-en 

vaatziekten 

- Reductie in het risico van de ontwikkeling van kanker 

- Verhoogde satiety en dus enige mate van ‘gewichtsbeheersing’ 

 

Deze effecten van een vezelrijk dieet zijn soms moeilijk te bepalen, doordat een vezelrijk 

dieet ook minder vet en meer antioxidanten, vitaminen en mineralen bevat. 

3.1.2 Meetmethoden voor verzadiging en eetlust 

Eetlust kan op verschillende manieren gemeten worden; namelijk door het geven van een 

subjectieve eetlust-score (vragenlijst), door het eetgedrag of de daadwerkelijke 

voedselinname en door het meten van biomarkers in het lichaam [21]. 

Deze biomarkers geven de mate van zowel de metabole als de sensorische verzadiging aan. 

Deze biomarkers worden ook weergegeven in Tabel 6.  
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Tabel 6 Evaluatie van biomarkers voor satiety en satiation [21] 

 
 

Hier blijkt dat geschikte biomarkers voor ‘vol zitten’ (satiation) de hormonen 

cholecystokinine (CCK) en glucagon-like peptide-1 (GLP-1) zijn. Biomarkers voor 

‘verzadiging’ (satiety) zijn de hormonen leptine (niet altijd een reproduceerbaar 

resultaat), ghreline en het neuropeptide YY. Deze biomarkers spelen een rol in het 

feedbacksysteem dat bepaalt hoeveel energie wordt ingenomen en hoeveel energie wordt 

verbruikt (zie ook Figuur 22). 
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Figuur 22 Biomarkers spelen een rol in de feedback tussen energie-inname en 

energieverbruik [12] 

 

Er is een middel op de markt dat Pinnothin heet (producent is Lipid Nutrition). Pinnothin 

wordt gemaakt van olie van de Koreaanse pijnboom en stimuleert het vrijkomen van de 

hongeronderdrukkende hormonen cholecystokinine (CCK) en glucagon-like peptide-1 (GLP-

1). Lipid Nutrition stelt dat Pinnothin: 

- Het gevoel van verzadiging stimuleert 

- Het verlangen om te eten onderdrukt 

- De toekomstige voedselinname reduceert 

- Het vrijkomen van CCK en GLP-1 bevordert 

- Controle verschaft over de eetlust 
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Onderzoek (42 vrouwen met overgewicht) toont aan dat bij inname een half uur vóór de 

lunch de voedselinname daalde met 9% ten opzichte van de controle groep. Pinnothin 

bevat ruim 92% onverzadigde vetzuren en wordt geleverd als olie. Het ingrediënt is 

ondermeer verwerkt in de drank Naturally Gorgeous en de gelijknamige chocolade. Het is 

ook verkrijgbaar als voedingssupplement [24]. 

3.2 Niet-opneembaar voedsel en voedingsvezels 

Er zijn producten die niet worden afgebroken in het maag-darmkanaal en dus niet worden 

opgenomen in het lichaam. Hierdoor kunnen ze ook geen energie leveren. Producten die in 

deze categorie vallen zijn voedingsvezels en suikeralcoholen (de suikervervangers in light-

producten). 

 

Het is aannemelijk dat de consumptie van moeilijk verteerbare koolhydraten de eetlust 

remt waardoor de totale energie inname verlaagd wordt. De consumptie van voedingsvezel 

(resistant starch; RS) verlaagde in sommige studies de eetlust en zorgde voor een gevoel 

van verzadiging [28-30]. Eenduidig bewijs over het effect van de consumptie van RS op de 

eetlust is er nog niet.  

Langdurige consumptie (tussen de 5 en 14 weken) van RS leidt wel tot een duidelijke 

afname in cholesterolconcentratie [29]. 

 

De mate waarin humane enzymen zoals α-amylase bij de te verbreken chemische binding 

kunnen komen bepaalt of zetmeel snel, langzaam of helemaal niet afgebroken kan worden. 

In de analytische chemie worden de afkortingen RDS (rapid digestible starch), SDS (slowly 

digestible starch) en RS (resistant starch) gebruikt [31]. Er worden vier soorten resistent 

zetmeel onderscheiden:  

- RS1: dit is fysisch ontoegankelijk zetmeel dat vooral te vinden is in onverwerkte 

granen, bijvoorbeeld in rijst. 

- RS2: dit zijn enzymbestendige B-type zetmeelkorrels zoals die aanwezig zijn in 

onrijpe bananen en rauwe aardappel. Deze komen in lage concentratie voor in 

onbewerkte tarwe. 

- RS3: dit is geretrogradeerd zetmeel waarbij bijvoorbeeld granen eerst gekookt zijn 

en vervolgens afgekoeld. 

- RS4: is chemisch gemodificeerd zetmeel. 

 

In Tabel 7 wordt van verschillende typen voedingsvezel aangegeven in welke 

levensmiddelen ze voorkomen en hoe de verteerbaarheid kan worden beïnvloed.  
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Tabel 7 Verschillende types Resistant Starch en factoren die de afbraak in de darm 

beïnvloeden [32] 

 
 

Zetmeel dat pas laat of helemaal niet door humane enzymen in het maag-darmkanaal 

wordt afgebroken tot opneembaar glucose, kan als voedsel voor darmbacteriën dienen. 

Vooral de productie van korte keten vetzuren (Short Chain Fatty Acids (afgekort SCFA)) 

zoals butyraat door deze bacteriën geeft de darmwandcellen bescherming. Hierdoor wordt 

de kans op genetische beschadiging, die uiteindelijk kan leiden tot kanker, verlaagd.  

In diverse gepubliceerde humane studies wordt een positief effect van de consumptie van 

resistent zetmeel op biomarkers voor darmgezondheid gevonden [33-35]  

 

Bijna alle mechanistische en korte-termijn proeven suggereren dat voedingsvezel 

beschermt tegen obesitas.  

 

De energiedichtheid van voedingsvezel is laag: slechts 40% van de voedingsvezels zijn 

afbreekbaar. Dit is 1-2 kcal/gram. Vezel bindt veel water, waardoor de energie/gewicht 

ratio van het voedsel daalt. Voedingsvezel geeft geen verlaagde energie-inhoud van 

levensmiddelen. Dit is doordat er een zodanig laag vezelgehalte zit in levensmiddelen dat 

het bijna geen effect heeft. 

 

Satiety: voedingsvezels verhogen de satiety door: 

 - verhoogd maagvolume, 

- vertraagde lediging van de maag 

- vertraagde snelheid van nutriënt absorptie. 

- de concentratie darmhormonen (CCK, GLP-1, peptide YY en neurotensine) worden 

verhoogd [36]. 

 

Hoog-vezel studies laten consistent resultaat zien: 

- Verhoogde satiety 

- Reductie hongergevoel 

- Zowel bij oplosbare als onoplosbare vezels 

- Verlaagde calorie-inname 

- Onafhankelijk van calorie-inname, vet en energiedichtheid 
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Oplosbare vezels vormen gelachtige substanties in de maag en dunne darm. Deze gels 

vertragen het legen van de maag, versnellen de passage door de dunne darm en vertragen 

de absorptie van nutriënten. Hierdoor komen nutriënten en glucose langzamer in het 

bloed, wat grote invloed heeft op de glycemische index van een levensmiddel. Het heeft 

ook impact op het gevoel van satiety en uiteindelijk op de totale hoeveelheid voedsel die 

gedurende een periode wordt geconsumeerd [32]. Waarschijnlijk is het verzadigend effect 

van een vezelrijk dieet te verklaren door de verlaging van de bloedglucose-respons en een 

tragere glucoseabsorptie na de maaltijd [32]. 

 

Overgewicht en obesitas worden meer waargenomen bij mensen met een lage vezelinname 

(20.9 g/dag) dan bij mensen met een hogere vezelinname (26.9 g/dag).  

Toch is het niet zeker en duidelijk dat vezel een beschermend effect heeft tegen 

gewichtstoename, want zowel de hoog-vezelgroep als de laag-vezelgroep nemen in 

gewicht toe tijdens 8 jaar monitoring. De toename in de hoog-vezelgroep (0.39 kg) is wel 

minder dan in de laag-vezelgroep (1.4 kg). Er is geen duidelijk mechanisme dat verklaart 

waardoor de consumptie van volkorenproducten wordt geassocieerd met verminderde 

gewichtstoename, dus dit zou ook het effect kunnen zijn van een gezondere levensstijl 

geassocieerd met diëten rijk aan volkorenproducten [32]. 

 

Samengevat zou de gewichtsafname door voedingsvezel worden veroorzaakt door: 

 Verzadigend effect van vezel 

 Vezelrijk dieet bevat weinig vet en daardoor minder energie 

 Vezelrijk dieet vereist langere kauwtijd, wat zorgt voor een groter verzadigend 

gevoel [32], 

3.2.1 Vezelinname en verlaagde energie-inname 

Er is alleen een effect van voedingsvezel op de totaal ingenomen energie wanneer er heel 

veel vezel wordt gegeten. Bijvoorbeeld 29 gram vezel bij het ontbijt zorgt voor 14% 

afname van energie-inname tijdens de lunch. Dit is een enorme toename van de 

vezelinname en het is de vraag of dat in de praktijk haalbaar is (referentie: de aanbevolen 

dagelijkse hoeveelheid vezel is 30 g/dag) [32]. Het effect van de hoeveelheden vezel die 

nu gemiddeld worden gegeten is nihil. 

 

Er zijn verschillende methoden om de hoeveelheid vezels te verhogen in het voedsel: er 

kunnen hoogvezel ingrediënten worden toegevoegd aan samengestelde gerechten en er 

kunnen onverteerbare koolhydraten worden ingebouwd in levensmiddelen [32]. 

3.2.2 Vezelrijk dieet 

Een deel van het hongergevoel dat mensen die aan de lijn doen hebben, wordt veroorzaakt 

door het gebrek aan ‘bulk’ in het maag-darmkanaal. Daarom werkt vezels eten goed voor 

een verzadigd gevoel. Er zijn veel commerciële producten in deze lijn: afvalrepen leveren 

1/3 van de benodigde hoeveelheid eiwit, vitaminen, mineralen maar met lage energie-

inhoud. Ze worden gegeten in plaats van een maaltijd (dus 3 stuks per dag). Om satiety te 
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geven, bevatten ze carboxymethylcellulose of een andere onverteerbare polysaccharide. 

Alternatief is om een tablet of suspensie van niet-zetmeel polysacchariden te nemen vóór 

de maaltijd: dit levert ook een gevoel van vol zitten [13]. 

3.3 Verhoogde verbrandingssnelheid 

Een stof die wordt genoemd voor haar effect op de verbrandingssnelheid, is efedrine. 

Efedrine wordt gewonnen uit de plant ephedra en bootst de werking van het deel van het 

zenuwstelsel na dat de lichaamsfuncties tijdens gevaar of spanning beïnvloedt. Het 

lichaam wordt daardoor alerter en klaar voor actie. Er komt bij het gebruik van efedrine 

adrenaline en noradrenaline vrij in het lichaam. Efedrine is vooral bekend als partydrug en 

geeft een ‘speed’ effect. 

Het is sinds april 2004 verboden door de Nederlandse overheid om efedrine-bevattende 

preparaten in de vrije handel te verkopen, efedrine valt nu onder de wet 

geneesmiddelenvoorziening [37].  

Gebruik van dit soort middelen valt buiten de focus van deze studie. 

 

3.4 Glycemische index 

De glycemische index is een manier om koolhydraten in levensmiddelen te classificeren 

volgens hun effect op de snelheid waarin glucose in de bloedbaan terechtkomt. De 

glycemische index wordt bepaald door de bloedglucose-respons te vergelijken van 50 gram 

beschikbaar koolhydraat van een testvoedsel, met die van een referentievoedsel (ofwel 

glucose ofwel wit brood, wat op de referentiewaarde 100 wordt gesteld). 

Een levensmiddel met een hoge GI (>70) veroorzaakt een snelle scherpe stijging van de 

bloedglucose concentratie, terwijl een laag-GI levensmiddel (<55) een tragere en 

duurzamere glucose release in het bloed verzorgt. Er is weinig bewijs voor de associatie 

van een laag – GI dieet met gewichtsverlies [32]. De glycemische respons op een maaltijd 

wordt beïnvloed door andere factoren, zoals de hoeveelheid koolhydraten, de aard van de 

maaltijd, voorgaande maaltijden en recentelijke fysieke activiteit van de eter. 

 

Traditionele oplosbare vezels vormen een gel wanneer ze in de maag en dunne darm 

worden blootgesteld aan water. Deze gels vertragen het leegmaken van de maag, 

versnellen de doorvoer door de dunne darm en helpen de absorptie van nutriënten te 

beheersen. Dit kan een enorme impact hebben op de snelheid waarin glucose in de 

bloedbaan terechtkomt en dus op de GI van een levensmiddel. Het kan ook effect hebben 

op het gevoel van satiety en uiteindelijk op de totale hoeveelheid voedsel die gedurende 

een periode wordt geconsumeerd [32].  

 

De glycemische index (GI) is gedefinieerd als het percentage van het oppervlak onder de 

bloedsuikercurve (zie Figuur 23) na consumptie van een levensmiddel met 50 gram 

beschikbaar koolhydraat, ten opzichte van dit oppervlak na consumptie van 50 gram 

koolhydraat van een standaard levensmiddel [38]. Een hoge glycemische index betekent 

dat de bloedsuiker snel stijgt na opname en tot grote hoogte.  
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Figuur 23 Het effect van een koolhydraat met een hoge en een lage GI op de 

bloedglucose-concentratie [39] 

 

Levensmiddelen worden onderverdeeld in 3 GI klassen: 

 lage GI d.w.z. GI ≤ 55 

 gemiddelde GI d.w.z. GI tussen 55 en 70 

 hoge GI d.w.z. GI ≥ 70. 

 

Cornflakes hebben een hoge GI (84) net als gepofte tarwe (74). Linzen en sojabonen 

hebben een lage GI (28, 18) net als standaard pasta’s (38 tot 48). De GI van rijstwafels 

variëert tussen 79 en 110 [40]. 

 

In het algemeen geldt dat verwerkingsprocessen die leiden tot sterk geleerde, hoog 

viskeuze levensmiddelen met veel oplosbaar zetmeel een hoge GI geven. De combinatie 

van hoog vochtgehalte, hoge temperatuur en of hoge druk of afschuiving geeft compleet 

gegeleerd zetmeel en dus een hoge GI. Kortom voor producten met een lage GI en een 

hoog RS gehalte moet bij zo laag mogelijk vochtgehalte, temperatuur en afschuiving 

gewerkt worden. Door tijdens de productie te sturen op temperatuur en vochtgehalte kan 

een product gemaakt worden met een hoog resistent zetmeel gehalte (RS type 3) of 

langzaam afbreekbaar zetmeel gehalte. Deze principes en methoden zijn generiek 

toepasbaar op alle zetmelen. 

 

Er komt steeds meer bewijs in de richting van mogelijke beschermende effecten van een 

dieet met een lage glycemische index (GI) tegen ziekten als diabetes type 2, obesitas en 

hartziekte [41]. 

 

Wanneer de hoeveelheid vezel in granen wordt bekeken, blijkt dat spelt en gierst het 

hoogste gehalte resistent zetmeel bevatten, gevolgd door tarwe en haver (vertrouwelijke 

gegevens van TOP bv).  

 

Tabel 8 Zetmeelsamenstelling van gekookte granen (op zetmeelbasis) 
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Graan RDS (%) SDS (%) RS (%) 

Spelt 41.5 44.0 14.5 

Gierst 47.2 32.4 21.0 

Tarwe 82.9 7.1 10.0 

Haver 49.7 37.1 10.2 

Rogge 72.8 23.5 <1 

Quinoa 73.5 23.1 <1 

Teffzaad 60.5 36.8 <1 

 

Ook groenten, fruit en peulvruchten zoals sojabonen kunnen een goede bron zijn van 

vezels.  

 

Van de 16 uitgevoerde studies waren er 15 waarin lage-GI levensmiddelen zorgden voor 

een verhoogde inner- en intra-maaltijd verzadiging en een verlaagde calorie-inname. 

In andere studies bleek dat er een inconsistent verband is tussen eetlust en 

gewichtsbehoud op de lange termijn. Er waren veel fouten in de methodologie en er was 

een te korte trialduur. Hierdoor geen mogelijke vertaling van resultaten naar 

aanbevelingen over koolhydraatinname [36]. 

3.5 Amylaseblokkers en lipaseblokkers 

In veel gevallen van obesitas is er sprake van overconsumptie van snel-opneembare 

koolhydraten. Theoretisch zou een stof die interfereert met de afbraak van complexe 

koolhydraten de hoeveelheid beschikbare calorieën van koolhydraten verminderen. Een 

test met phaseolamine, een alfa-amylase-blokker gewonnen uit kidneybonen werd gebruikt 

in combinatie met een calorie-beperkt dieet en koolhydraatrijk dieet. Er waren twee 

groepen gebruikers: een amylaseblokker-groep en een controlegroep. 

 

Zowel de amylaseblokker-groep als de controle groep namen af in gewicht (door de 

calorierestrictie), maar de amylaseblokker-groep viel significant meer af in de tijd van 1 

maand. Bovendien namen BMI, vetmassa en huidplooidikte af. De auteurs vinden dat het 

middel werkt, maar de calorierestrictie en het zeer koolhydraatrijke dieet hebben daar 

zeker aan bijgedragen dus het is onduidelijk of het in praktijksituaties ook werkt [13, 23]. 

Een ander geciteerd onderzoek (met een lagere dosis en een minder strikt dieet) liet zien 

dat het middel niet werkt. 

 

Een voorbeeld van een lipaseblokker is het middel Orlistat. Het zorgt ervoor dat het lipase 

geen vet meer kan afbreken. Daardoor kan het vet uit de voeding niet worden opgenomen 

en blijft in de darm achter. Het kan zorgen voor maximaal 15% gewichtsverlies (zie Figuur 

20). Het grote nadeel is dat het vet in de darm voor diarree zorgt [12]. 

 

 

Er zijn een aantal producten en productcategorien op de huidige markt die vermeend 

werken om de eetlust te verlagen: 
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- veel vezel (lightfull satiety smoothies) 

- Veel eiwitten of veel eiwitten en vezel (fiber one fulfill bars (general mills), slimfast 

hunger shot (Unilever) 

- Eiwitten, vezels en romige textuur (shape (Danone)) 

- Aardappelextract P12 (stimuleert vrijkomen van hongerremmend hormoon CKK) 

(Slendesta(Kemin)) 

- Emlgold (Kerry) op basis van Arabische gom 

- Fabuless (Optimel control)(DSM) met de werkzame stof Olibra. Wetenschappelijke 

testresultaten met Olibra: korte-termijn effecten: 20-ers zijn na eten van yoghurt 

met Olibra langer verzadigd, maar 40-ers met overgewicht niet. Consumptie van 

Olibra heeft in beide groepen geen invloed op de totale energie-inname. De 

effecten op de korte en middellange termijn zijn echter nog onduidelijk. Fabuless 

zit in de zuiveldrank Optimel control (Campina), producten van Bionessere (Italië) 

en de drank Slimshot (Amerika) [24]. 

- Pinnothin (producent Lipid Nutrition). Gemaakt van olie van de Koreaanse pijnboon. 

Pinnothin stimuleert het vrijkomen van cholecystokinine (CCK) en glucagon-like 

peptide-1 (GLP-1) die hongergevoelens onderdrukken. Lipid Nutrition stelt dat 

Pinnothin: 

o Het gevoel van verzadiging stimuleert 

o Het verlangen om te eten onderdrukt 

o De toekomstige voedselinname reduceert 

o Het vrijkomen van CCK en GLP-1 bevordert 

o Controle verschaft over de eetlust [24] 

 

Onderzoek onder gezonde vrouwen bevestigt dat langzaam eten leidt tot een lagere 

inname van calorieën. Dit kan worden veroorzaakt door het groter verzadigend effect door 

de langere blootstelling van de zintuigen [24]. 

3.6 Textuur 

Textuur van een product heeft invloed op de sensorische verzadiging. Koekjes met een 

eenvoudige textuur verzadigen meer dan complexe texturen. Dus een mariakaakje 

verzadigt eerder dan een koekje met chocolade, suiker of vet. 

Behalve de textuur speelt ook de uitgesproken en sterke smaak van sommige producten 

met een eenvoudige textuur ook een rol in het verzadigingsproces. 

 

De bereidingswijze en de consistentie van voeding heeft ook gevolgen voor het legen van 

de maag en daarmee de metabole verzadiging (satiation). Gemakkelijk verteerbaar voedsel 

heeft een kleinere verzadigingswaarde, omdat de maag eerder leeg is. 

 

3.7 Aroma’s 

De mate van het vrijkomen van aroma’s in de neus tijdens consumptie is afhankelijk van 

de structuur van het product. De metabole verzadiging (satiation) neemt toe door geur- en 
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smaakstoffen. Lekker geurend en smakend voedsel prikkelt de reukzenuwen waardoor 

meer spijsverteringssappen worden afgescheiden en de vertering sneller plaatsvindt. 

Bij vaste voeding komen er langere tijd en meer uitgesproken aroma’s vrij dan bij 

vloeibare producten. Dranken kunnen meer verzadigend worden gemaakt door het profiel 

van de aroma’s te laten overeenkomen met dat van vaste voedingsmiddelen. 
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