Melissa Albers, studente diëtetiek
compact aan de Haagse Hogeschool
voerde de afstudeeropdracht ‘Ranking
the diet’ uit. De gegevens uit dit artikel

zijn afkomstig uit haar onderzoek
getiteld, ‘De waarde van diëten bij
obesitas; kunnen diëten zorgen voor
gezond en duurzaam gewichtsverlies?’

Zowel de referenties als het volledige
rapport kunnen worden opgevraagd
bij de redactie via infobesitas@
obesitasvereniging.nl.

Door: Melissa Albers

Ranking the diet?
De waarde van diëten bij obesitas

Naam dieet

Calorieën per dag

Overige kenmerken

Voorbeelden

Energiebeperkt
dieet

Minimaal 600 kcal minder dan
huidige inname of de beperking in
energetische waarde is gebaseerd
op de persoonlijke
energiebehoefte
1000-1200 kcal (4,2-5,0 MJ)

Beperking in koolhydraten,
vet en alcohol

Weight Watchers

Dieet met maaltijdvervangers

Zeer laagcalorisch
dieet (VLCD)

400-800 kcal (1,6-3,4 MJ)

Laagvetdieet
(LVD)
Hoogeiwit-, laagkoolhydraatdieet
(HELKD)
Overige diëten

Alleen beperking in vetinname

Op basis van
maaltijdvervangers (hoog in
eiwit, laag in koolhydraten en
zeer laag in vet)
10-25 en% vet

Shakes, repen en
maaltijdvervangers van
verschillende fabrikanten zoals
Slimfast, Herbalife, Protislank,
maar ook Sonja Bakker
Modifast, Weight care, Prodimed,
Cambridge

Laagcalorisch
dieet (LCD)
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Sonja Bakker, Dokter Frank, Montignac, Soep, Sap
en Atkins. Er zijn tal van diëten en afvalmethoden
die de consument van alles beloven. Maar wat zijn
de eigenschappen van deze diëten en wat doen ze?
Is het mogelijk om een instrument te ontwikkelen
waarmee je kunt nagaan hoe verschillende diëten
werken, zowel op de korte als de lange termijn?
En kun je met dat instrument mensen helpen bij de
keuze voor een dieet dat bij hem of haar past?

Zonder begeleiding groot risico
op jojo-en
Ondanks succesvol lijnen blijkt gemiddeld 80% van de mensen die op dieet
gaan, na het beëindigen van de dieetkuur, terug te vallen. Zij eindigen met
hetzelfde of een hoger gewicht dan
bij de start van hun afvalpoging. Het
volgen van een dieet is daarmee geen
structurele oplossing. Het is hooguit
een middel om gewicht te verliezen;
een ‘eerste stap’. Gewichtsbehoud
bereik je pas door ná het dieet je voedings- en leefpatroon permanent aan
te passen. Daarbij is het van belang
persoonlijke wensen en mogelijkheden
goed en verantwoord in te passen. Zo
vergroot je de kans om na de dieetkuur
niet terug te vallen in oude gewoonten, maar om nieuwe gewoonten aan
te leren en te behouden.

Begeleiding door een diëtist, eventueel in combinatie met langdurige (vervolg)therapie, kunnen je helpen deze
overstap te maken. Het inschakelen
van professionele hulp en het volgen
van therapie blijkt de belangrijkste
voorwaarde voor succesvol gewichtsbehoud. Een therapie kan bestaan
uit ondersteuning van een diëtist,
leefstijlcoach, arts maar ook uit hulp
van een psycholoog.
Welk dieet is het beste voor mij?
Een vraag die ik met deze opdracht
graag had beantwoord. Maar het
ontwikkelen van een zogenaamde
‘labelling tool’ bleek niet het ideale
middel om te bepalen wat het werkelijke effect van een dieet is. Het is niet
mogelijk om een soort van ‘gouden
standaard’ te formuleren. Daarvoor
zijn de resultaten te zeer afhankelijk
van het individu. Naast verschillen in sekse, leeftijd en etniciteit
heeft iedereen een eigen (medische)
geschiedenis, (genetische) aanleg
en lichaamssamenstelling. Daarnaast
spelen ook de psychische gesteldheid
en de omgeving een grote rol. Al deze
zaken zijn van invloed op het effect
van een dieet of afvalmethode. Dit
maakt het vrijwel onmogelijk om een
conclusie te trekken over effectiviteit
en toepasbaarheid in het algemeen.
Indelen in categorieën kan wel
Men kan diëten en afvalmethoden
rangschikken door ze in categorieën
te plaatsen (zoals laagvet- of hoogeiwitdieet, zie tabel 1). Ook uit de
effectiviteit en de mate waarin een
methode verantwoord is of niet, kan
een theoretisch advies voortvloeien.
Door bijvoorbeeld te kijken naar het

Afvalmethoden

Ornish, Zone

Vaak <1600 kcal (6,7 MJ)

20 en% eiwit en < 40 gram
koolhydraten

Dr. Frank, Atkins, Dukan, South
Beach, Montignac

Energetische waarde niet bekend
of met verschillende
samenstellingen, aangepast op
het individu
Energie-inname afhankelijk van de
methode

Hebben verschillende
eigenschappen, afhangend
van het dieet

Brooddieet, bloedgroepdieet

Pillen, poeders, etc. die
naast een bepaalde voeding
worden gebruikt

Alli, Green coffee 800/1000,
Obesimed, Bio HCG
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hoe hoger de dieettrouw. Deze bevindingen kunnen de basis zijn voor het
opstellen van een zogenaamde tailoring
tool; een instrument dat aan de hand
van sekse, leeftijd, ras, BMI, medische

het vinden van een passende afvalmethode en professionele ondersteuning
tijdens en na de afvalperiode helpen bij
het handhaven van het nieuwe gewicht.
Dit zijn de succesfactoren voor gewichtsbehoud na gewichtsverlies.
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Diëten werken!
Uit mijn studie blijkt dat vrijwel alle
diëten zorgen voor gewichtsverlies.
Daarbij zorgen maaltijdvervangers,
vooral in de eerste weken, voor het
beste resultaat. Uit de studie blijkt
ook dat, hoe hoger het gewichtsverlies in de eerste weken is, hoe groter
het gewichtsbehoud op lange termijn
zal zijn. Daarmee lijken maaltijdvervangers effectiever dan een dieet. Zij
zorgen voor een hogere dieettrouw
en meer gewichtsverlies. De samenstelling van de maaltijdvervanger is
daarbij van belang. Maaltijdvervangers
met hoge eiwitgehalten geven sneller
en langer een ‘vol’ gevoel. Hierdoor
eet je minder tijdens een maaltijd (als
je slechts een deel van de maaltijden
door maaltijdvervangers verruilt).
Ook blijkt dat maaltijden die veel eiwit
bevatten meer verzadigend zijn dan
maaltijden met weinig eiwit.

