
Overgewicht? 
U staat er niet

alleen voor!

Heeft u al van alles geprobeerd om af te
vallen, maar wil het niet lukken? 

 
De afname van gewicht verkleint de kans op
lichamelijke, mentale en sociale problemen.

Hierdoor wordt de kwaliteit van leven verbeterd.
Mensen met een gezonder gewicht zijn en voelen
zich ook daadwerkelijk gezonder, ze hebben veel

later in hun leven kans op allerlei ziektes en
overlijden later. In deze whitepaper leest u meer

over wat overgewicht en obesitas nu precies is en de
oorzaken en effecten hiervan. Daarnaast vertellen
wij u waar een effectieve aanpak uit moet bestaan

om het u dit keer wél te laten lukken.



In deze definitie worden een aantal belangrijke elementen benoemd. Obesitas is een ziekte, wat betekent dat het
medische aandacht vereist. De ziekte is chronisch, wat betekent dat het voortdurende aandacht nodig heeft. Tot
slot moet de vetstapeling zodanig zijn dat dit leidt tot gezondheidsproblemen.
 
Om te bepalen of u overgewicht heeft, kunt u de Body Mass Index (BMI) gebruiken. Dit is een index die de
verhouding tussen je gewicht en lichaamslengte meet. De BMI wordt als volgt berekend: lichaamsgewicht (in
kilo’s) gedeeld door het kwadraat van uw lichaamslengte (in meters). Voor mensen van 18 jaar en ouder is een BMI
tussen 18,5 en 25 een normaalgewicht. Bij een BMI van 25 of hoger heeft u overgewicht, hoger dan 30 heeft u
obesitas.

1. Wat is overgewicht?

De World Health Organisation (WHO) hanteert de
volgende definitie voor overgewicht en obesitas:

 
'Een chronische ziekte, waarbij een zodanige

overmatige vetstapeling in het lichaam bestaat dat
dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s.' 

 

Definitie

Naast het meten van uw BMI is uw buikomvang een

belangrijke indicator voor overgewicht en obesitas.

Het meten van uw buikomvang geeft aan waar het

vet zich in uw lichaam bevindt. Dit wordt gemeten

ter hoogte van de navel. Veel vet in de buikholte

verhoogt het risico op gezondheidsproblemen. De

buikomvang is te groot bij vrouwen >88 cm en bij

mannen >102 cm.

 

In 2019 had 50,1% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht of
obesitas.  In totaal heeft 14,7% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder
obesitas. (Bron: Volksgezondheidenzorg.info)



2. Oorzaken overgewicht

Vaak is er niet één reden voor overgewicht of obesitas, maar gaat het om een combinatie van verschillende
redenen. Deze redenen kunnen bijvoorbeeld te veel eten en te weinig bewegen zijn, maar er kan ook een ziekte
achter zitten. Stress, weinig slapen of genetische aanleg zijn nog andere factoren die overgewicht en obesitas
kunnen veroorzaken. Kortom, de factoren kunnen zowel biologisch, psychologische of sociale aard hebben.
Hieronder worden ze kort uitgewerkt.

Biologisch
Dit zijn factoren die direct of indirect kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van
overgewicht en obesitas. Het kan hierbij gaan om familiaire genen die betrokken
zijn bij vetopslag in het lichaam, maar ook hormonen zoals schildklier- of
bijnierhormonen. Hersenletsel, trauma’s of tumoren kunnen ook oorzaken zijn van
het ontwikkelen van overgewicht en obesitas. Daarnaast kunnen aandoeningen
zoals chronische ziekten, gewrichtspijn, kortademigheid en neurologische
aandoeningen een nadelig effect hebben. Tot slot is het mogelijk dat medicijnen
bijdragen aan een verhoogd risico.

Psychologisch
Deze factoren kunnen zowel het eetgedrag als de dagelijkse
beweging beïnvloeden. Emoties kunnen er voor zorgen dat
iemand meer gaat eten, bijvoorbeeld door verdriet, stress of
woede. Daarnaast kan een depressie of (sociale) angst een
negatieve impact hebben op je beweeg- en eetgedrag.

Sociaal
Bij deze factoren kunt u denken aan invloed van de directe
omgeving (familie, vrienden en werkomgeving). Steun van
uw omgeving in moeilijke perioden of aanmoediging bij het
ontwikkelen van een gezonde leefstijl is erg belangrijk. Ook
op het werk kunt u beïnvloed worden door impulsen, denk
aan de ongezonde verleidingen op de werkvloer en beperkte
mogelijkheid tot lichaamsbeweging.



3. Effecten overgewicht

Als je overgewicht of obesitas hebt, is er te veel overtollig vet in het lichaam opgeslagen. Hiermee loopt u een
verhoogd risico op gezondheidsproblemen in vergelijking met mensen met een normaalgewicht. Ook de
levensverwachting is aanzienlijk lager. Bij mensen met obesitas is dit 5 tot 7 jaar. 
 
Naarmate het overgewicht groter is, treden de gezondheidsproblemen vaker op en zijn ze ernstiger. Wanneer u
overgewicht of obesitas heeft, heeft u een verhoogd risico op onderstaande gezondheidsproblemen.

Diabetes mellitus type 2. 

Spier- en skeletaandoeningen. De meest
voorkomende is osteoartritis, dit is een vorm van
artrose. Daarnaast is er kans op osteoporose, dit
zijn poreuze of zwakke botten. Ook aandoeningen
aan pezen, kraakbeen en bindweefsel komen veel
voor.

Kanker. Van het aantal nieuwe kankergevallen dat
jaarlijks wordt geconstateerd, wordt 4% van de
gevallen veroorzaakt door overgewicht en obesitas.

Hart- en vaatziekten, de meest voorkomende zijn
beroertes en hartaandoeningen.

 

 

 

 

Hoge bloeddruk. Het hebben van een hoge
bloeddruk verhoogt het risico op hart- en
vaatziekten.

Galstenen. Wanneer er veel vet in de buikholte zit is
het risico op galstenen groter. Bij mensen met
overgewicht en obesitas komen galstenen 3 tot 4
keer zo veel voor.

Covid-19. Een verhoogd percentage buikvet zorgt
voor een overactief immuunsysteem. Hierdoor
krijgt een virus makkelijker vrijspel.

 

 

 

 

Ervaren gezondheid

71,3% van de Nederlandse bevolking met overgewicht van 19 jaar en
ouder ervaart zijn of haar gezondheid als (zeer) goed. 

19% van de Nederlandse vrouwen met matig overgewicht is       
 ontevreden over haar gewicht

45% van de Nederlandse vrouwen met ernstig overgewicht is
ontevreden over haar gewicht

11% van de Nederlandse mannen met matig overgewicht is
ontevreden over zijn gewicht

35% van de Nederlandse mannen met ernstig overgewicht is
ontevreden over zijn gewicht



4. Oplossingen

Het verminderen van de energie-inname en verandering in eetgedrag;
Het verhogen van lichamelijke activiteit;
Eventuele toevoeging van psychologische hulp ter ondersteuning van gedragsverandering; 
Eventuele chirurgische ingreep.

Om overgewicht en obesitas aan te pakken moet je het probleem bij de kern aanpakken. U zult uw leefstijl moeten 
aanpassen en dat kost tijd en doorzettingsvermogen. Uit onderzoek blijkt dat een succesvolle behandeling uit
meerdere onderdelen moet bestaan. 

Een succesvolle behandeling dient gericht te zijn op
gewichtsverlies en behoud van een gezonde leefstijl
waarbij een gezond gewicht wordt behouden. Hier
bereik je de meeste gezondheidswinst mee. De
aanbevolen duur van de therapie is minimaal één jaar. 

Dieet
Om u te helpen bij de verandering van uw eetgedrag kan een diëtist veel betekenen. Een goed
dieet is maatwerk dat afgestemd dient te worden op het individu. Een professional kan
meekijken naar uw huidige energie-inname en de inname die u daadwerkelijk nodig heeft.
Daarnaast zorgt zij voor een uitgebalanceerd dieet waarbij geen tekorten ontstaan in vitaminen,
mineralen en andere belangrijke voedingsmiddelen. 

Bewegen
Beweegprogramma’s dragen bij aan het energieverbruik. Een goed afgestemd programma is dan
dus ook essentieel voor maximaal resultaat. Onder leiding van een professional dient u te werken
aan uw belastbaarheid om uw dagelijkse activiteiten uit te kunnen breiden. De Nederlandse
Norm Gezond Bewegen adviseert om dagelijks minimaal 30 minuten matig intensief (verhoogde
hartslag en ademhaling) te bewegen. Voor mensen met overgewicht wordt geadviseerd om dit
ten minste een uur te doen.

Mentaal
Om van uw overgewicht of obesitas af te komen dient u uw leefstijl en gedrag te veranderen, dit
is best een klus! Als hier behoefte aan is kunt u psychologische begeleiding inschakelen. Deze
begeleiding kan u inzicht geven in de rol van de psyche in uw leefstijl. Daarnaast heeft het
contact met lotgenoten een positief effect. Hier kunt u steun en motivatie uit halen en kunt u
ervaringen uitwisselen.

 Met een gewichtsverlies van 

5-10% heeft u al 50% minder

kans op diabetes type 2 en

verlaagt uw bloeddruk. 



Chirurgische ingreep
Om een maagverkleining te ondergaan is het noodzakelijk om uw eetgedrag en beweeggedrag te
veranderen. Daarnaast komt u alleen in aanmerking wanneer u een BMI hebt van >40 of van 35-
39,9 gepaard met gerelateerde ziekte aan obesitas. Een goede begeleiding voor en na de
behandeling is zeer belangrijk. De meeste behandelingen komen voor bij patiënten tussen 45 en
65 jaar.

Van der Valk Vitaal biedt een aanpak in teamverband van

minimaal een jaar aan, waarbij wij helpen u de knop om te zetten.

Dat doet u samen met een gespecialiseerd team van internisten,

fysio-, oefen-, ergotherapeuten, psychologen en diëtisten. 

 

Neem voor meer informatie contact op met Van der Valk Vitaal 

E: info@vandervalkvitaal.nl

T: +31 344 88 10 00

W : https://www.vandervalkvitaal.nl/zorg/overgewichtcentrum/.

Overgewicht programma 
bij Van der Valk Vitaal

Gezond worden, gezond zijn, gezond blijven

https://www.vandervalkvitaal.nl/zorg/overgewichtcentrum/
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