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NEdErlaNdSE SamENvattiNg

Epidemiologie van de metabole gezondheid - leefstijl determinanten en 
gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven

Overgewicht en obesitas leidt vaak tot de ontwikkeling van een verstoord glucose me-
tabolisme, een verhoogde bloeddruk en dyslipidemie (te lage waarden van het ‘goede’ 
HDL-cholesterol en te hoge triglyceriden waarden). De combinatie van deze metabole 
(stofwisselings) complicaties, wordt het metabool syndroom genoemd (zie box 1). Het 
metabool syndroom heeft een negatief effect op de gezondheid. Zo is er een verhoogd 
risico op type 2 diabetes (suikerziekte) en hart- en vaatziekten. Ongeveer één op de 
vier Europeanen is belast met het metabool syndroom. Hoewel het metabool syndroom 
meestal veroorzaakt wordt door overgewicht, lijkt een subgroep van zwaarlijvige men-
sen minder vatbaar te zijn voor de metabole gezondheidsrisico’s. Ze hebben een even 
gezonde stofwisseling als slanke mensen. In de literatuur wordt dit metabool gezonde 
obesitas genoemd.

In dit proefschrift is gekeken naar de prevalentie van het metabool syndroom en 
metabool gezonde obesitas, en er is gekeken naar de invloed van leefstijlfactoren op 
de metabole gezondheid. Daarnaast is onderzocht welke aspecten van kwaliteit van 
leven beïnvloed worden door obesitas en obesitas-gerelateerde complicaties. Voor het 
onderzoek beschreven in dit proefschrift hebben we de data van de grote populatie 
studie LifeLines gebruikt. Alle resultaten zijn gebaseerd op volwassen deelnemers van 
West-Europese afkomst.

box 1. Definitie metabool syndroom en metabool gezonde obesitas

Er is sprake van het metabool syndroom als ten minste 3 van de 5 criteria 
aanwezig zijn:

- Abdominale obesitas, gekenmerkt door een vergroot middelomtrek.
- Verhoogde bloeddruk (of wordt ervoor behandeld).
- Te hoge nuchtere bloedglucose waarde of type 2 diabetes.
- Lage HDL-cholesterol waarde (of krijgt medicatie die deze beïnvloed).
- Verhoogde triglyceriden (of krijgt medicatie die deze beïnvloed).

Er is sprake van metabool gezonde obesitas als een persoon met obesitas 
geen van bovenstaande metabole risicofactoren heeft (behalve abdominale 
obesitas) en hart- en vaatziekten.
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prevalentie van het metabool syndroom en metabool gezonde obesitas 
varieert sterk tussen Europese studies.

In hoofdstuk 2 staan de resultaten beschreven van een Europese samenwerking, 
BioSHaRE-EU Healthy Obesity Project. Voor deze studie hadden we 163.517 deelnemers 
tot onze beschikking, afkomstig uit tien grote populatie onderzoeken in Europa. De 
prevalentie van obesitas varieerde van 11,6% in Italië tot 26,3% in Duitsland. In de 
subpopulatie met obesitas (28.077 deelnemers) nam de prevalentie van het metabool 
syndroom toe met toenemende leeftijd, terwijl de prevalentie van metabool gezonde 
obesitas afnam. Omdat de leeftijdsverdeling binnen de Europese studies varieerde ten 
opzichte van de leeftijdssamenstelling in het desbetreffende land, hebben we leeftijd 
gecorrigeerde cijfers gebruikt. Echter, de prevalentie van het metabool syndroom en 
metabool gezonde obesitas varieerde alsnog sterk tussen de verschillende Europese 
studies. Het metabool syndroom kwam vaker voor bij mannen (43-78%) dan bij vrou-
wen (24-65%), terwijl metabool gezonde obesitas vaker voorkwam bij vrouwen (7-28%) 
dan bij mannen (2-19%).

roken is slecht voor je vet profiel

In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht in welke mate roken het risico op het ontstaan 
van het metabool syndroom beïnvloedt. Dit hebben we gedaan door te kijken naar de 
individuele componenten van het metabool syndroom, door te kijken naar apolipopro-
teine (apo) A1 en apoB waarden (eiwitten die zich binden aan vetten om deze door het 
bloedbaan te vervoeren) en de samenstelling van de lipoproteïne (de combinatie van 
apolipoproteïne met vetten). Dit laatste aspect is ook een risico factor voor het ontstaan 
van hart- en vaatziekten. Data van 59.467 LifeLines deelnemers is gebruikt. We vonden 
dat het metabool syndroom vaker voorkwam bij mensen met overgewicht en obesitas, 
mannen, ex-rokers, en naar mate men meer tabak gebruikte. Zowel bij mannen als vrou-
wen in elke body mass index (BMI) categorie zorgde roken voor een hoger risico op het 
metabool syndroom. Ook vonden we dat de hoeveelheid roken geassocieerd was met 
ongezondere waardes voor HDL-cholesterol, triglyceriden, apoA1, apoB, de samenstel-
ling van de lipoproteïne en middelomtrek.

Aan de hand van dit onderzoek concludeerden wij dat roken verband houdt met 
een verhoogd risico op het ontstaan van het metabool syndroom, onafhankelijk van 
geslacht of BMI categorie.

licht alcohol gebruik zou deels de negatieve invloed van roken kunnen 
tegenwerken

Roken gaat vaak samen met het drinken van alcohol. Daarom hebben we in hoofd-
stuk 4 bekeken hoe groot de invloed is van roken en alcohol samen op het hebben 
van het metabool syndroom. Daarvoor hebben we het rookgedrag en alcoholgebruik 
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van 64.046 LifeLines deelnemers bestudeerd. Het metabool syndroom kwam met name 
voor bij rokers en bij mensen die geen of juist veel alcohol drinken. We vonden tevens 
dat licht alcohol gebruik (minder dan 1 glas alcohol per dag) geassocieerd was met 
een gezonder metabool profiel, onafhankelijk van de rookstatus. Licht alcohol gebruik 
zou daarom deels de negatieve invloed van roken kunnen tegenwerken. Het mogelijk 
gunstige effect van alcohol op het ontwikkelen van het metabool syndroom was groter 
bij wijndrinkers dan bij bierdrinkers of drinkers van sterke alcohol.

We concludeerden in deze studie dat naast afvallen, het stoppen met roken en te-
gelijkertijd het reduceren van het alcoholgebruik het aantal gevallen van het metabool 
syndroom zou kunnen verminderen.

voedingskeuzes en lichamelijke activiteit zouden de metabole gezondheid 
kunnen verbeteren

In hoofdstuk 5 is bekeken wat de verschillen zijn in voedingspatroon en lichamelijke 
activiteit bij mensen met metabool gezonde obesitas en obese mensen met metabool 
ongezonde obesitas (obese mensen met het metabool syndroom). Hiervoor hadden we 
data tot onze beschikking van 9.270 obese mensen. Op basis van de antwoorden die 
mensen hadden gegeven op de voedselvragenlijst, konden we vier voedingspatronen 
onderscheiden. Daarvan waren twee voedingspatronen gerelateerd aan metabool 
gezonde obesitas in vrouwen. Een hogere score op het dieet patroon dat vooral geken-
merkt werd door consumptie van fruit, groente, vis en gefermenteerde melkproducten 
verhoogde de kans op metabool gezonde obesitas. Echter, een verlaagde kans op 
metabool gezonde obesitas werd gezien bij hogere scores op het dieet patroon dat ge-
kenmerkt werd door consumptie van brood, aardappelen en zoete snacks (zoet brood 
beleg, koek(jes), taart en toetjes). In tegenstelling tot de vrouwen, werd bij mannen niet 
een dieet patroon maar zwaar lichamelijke activiteit geassocieerd met een hogere kans 
op metabool gezonde obesitas.

De resultaten van deze studie vormen de hypothese dat zelfs zonder gewichtsaf-
name aanpassingen in de voeding en lichamelijke activiteit de metabole gezondheid 
van obese mensen positief kunnen beïnvloeden.

de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven is verminderd in obesitas

In een groep van 13.686 LifeLines deelnemers met obesitas hebben we gekeken naar 
de kwaliteit van leven, zowel op lichamelijk als mentaal gebied, als maat voor de be-
perkingen die ze ervaren door de ernst van hun obesitas en de daaraan gerelateerde 
aandoeningen (hoofdstuk 6). Zowel mensen met een hogere graad van obesitas, met 
of zonder type 2 diabetes, als mensen met het metabool syndroom of met hogere 
ontstekingswaarden in het lichaam, hadden een lagere kwaliteit van leven. Ze ervoeren 
met name problemen op het gebied van algemene gezondheid en fysiek functioneren. 
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We zagen echter dat met name de ernst van de obesitas en type 2 diabetes mannen 
beperkte in hun fysieke functioneren, terwijl bij vrouwen vooral de mate van ontsteking 
in het lichaam de boosdoener was. Deze bevinding suggereert dat bij mannen en vrou-
wen andere mechanismen een rol spelen die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Ten 
opzichte van het lichamelijke aspect van kwaliteit van leven, werd op mentaal gebied 
minder beperkingen gevonden in zowel mannen en vrouwen.

Het uitvragen van de kwaliteit van leven in mensen met obesitas zou zorgverleners 
kunnen helpen om een meer gepersonaliseerde behandeling aan te bieden. Door de 
probleemgebieden te betrekken in de behandeling, kunnen persoonlijke doelen ge-
steld worden.

diagnose van het metabool syndroom wordt vooral gedreven door een 
verhoogde bloeddruk en buikvet

In hoofdstuk 7 hebben we heel gedetailleerd gekeken naar de prevalentie van het 
metabool syndroom en de individuele metabool syndroom risico factoren. Daarvoor 
hebben we 74.531 LifeLines deelnemers opgesplitst naar geslacht, BMI categorie en 
leeftijdsgroep. Zo’n 19% van de mannen en 12% van de vrouwen had het metabool 
syndroom. De kans op het metabool syndroom nam toe bij hogere BMI categorieën en 
bij hogere leeftijd. Een verhoogde bloeddruk en een verhoogde middelomtrek kwam 
het vaakst voor in de populatie. Met het ouder worden neemt de bloeddruk toe door-
dat slagaders met de jaren stijver worden. Echter, de definitie voor een verhoogde 
bloeddruk als risicofactor voor het metabool syndroom, is erg strikt voor een oudere 
populatie (systolische bloeddruk ≥130 mmHg en/of een diastolische bloeddruk ≥85 
mmHg). Daarom hebben we ook leeftijdsspecifieke afkapwaarden gebruikt om een 
verhoogde bloeddruk te definiëren (mensen <60 jaar: ≥140/90 mmHg; en mensen ≥60 
jaar: ≥150/90mmHg). Niet alleen daalde de prevalentie van een verhoogde bloeddruk 
met 6-36%, ook de prevalentie van het metabool syndroom daalde met 0,2-12%. Daar-
naast zagen wij dat de prevalentie voor een verhoogde bloeddruk - op basis van op de 
leeftijd aangepaste afkapwaarden- beter paste bij het percentage van mensen die ook 
daadwerkelijk behandeld wordt voor een verhoogde bloeddruk.

De prevalentie cijfers van het metabool syndroom en de individuele metabole risico 
factoren zijn nog steeds erg hoog. Nu en in de toekomst moeten we actief (blijven) 
inzetten op het verlagen van deze risicofactoren zodat het aantal nieuwe gevallen met 
type 2 diabetes en hart- en vaatziekten zal dalen.
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conclusie

In dit proefschrift hebben we laten zien dat het metabool syndroom in Europa en Neder-
land vaak voorkomt. Hoewel metabool gezonde obesitas veel minder vaak voorkomt, is 
toch nog bijna 1 op de 4 obese vrouwen en 1 op de 10 obese mannen in de LifeLines 
studie metabool gezien gezond, afhankelijk van de leeftijd. Uit de resultaten lijkt verder 
het rook-, drink-, eet- en beweeg gedrag bij te dragen aan de ontwikkeling van het 
metabool syndroom. Het intensief aanpakken van deze leefstijl factoren kan helpen om 
het aantal mensen met het metabool syndroom terug te dringen en draagt daarmee bij 
aan het minder voorkomen van type 2 diabetes en hart- en vaatziektes in de toekomst. 
Echter, nog voordat type 2 diabetes of hart- en vaatziekten ontstaan, hebben mensen 
met obesitas (ook zonder metabole complicaties) een verminderde kwaliteit van leven. 
Het dient daarom aanbeveling om aspecten van de kwaliteit van leven mee te laten 
wegen in de behandeling van obesitas.
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