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handhaven.5 De hypothese van dit onderzoek was dat de

discrepantie tussen de

dieetbehandeling van obesitaspatiënten toegepast

kwaliteit van leven van obesitaspatiënten verbetert na

verwachtingen van de patiënt en

(tabel I). Voor welk dieet wordt gekozen, is in de

gewichtsverlies. Nieuw in dit onderzoek is dat er een

die van de diëtist bij aanvang van

praktijk afhankelijk van de mate van overgewicht, de

vergelijking is gemaakt tussen de kwaliteit van leven in

voorkeur van de patiënt en de inpasbaarheid in het
dagelijks leven. Daarbij wordt rekening gehouden
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van gewichtsreductie is, behalve afname van

In de periode van september 2000 tot juni 2001 zijn 66

Mijn Idee is te onderzoeken of

gezondheidsrisico's, verbetering van de kwaliteit van

obesitaspatiënten in het UMC Utrecht behandeld door

een extra Interventie, gericht op

leven. Mensen met obesitas ervaren een slechter dan

een diëtist. Selectiecriteria om deel te nemen aan het

het bijstellen van te hoogge-

gemiddelde kwaliteit van leven op emotioneel, sociaal

onderzoek waren: een leeftijd van 18 tot 75 jaar en een

spannen verwachtingen, effect

en lichamelijk gebied.2 Obese vrouwen hebben met

body mass index (BM1) >33 en <50 kg/m2 of een BMI

heeft op de lange termijn/

name last van psychosociale problemen en bij obese

>30 en <50 kg/m2 met hypertensie of dyslipidemie.

mannen is vaker sprake van verminderd functioneren
ten

Samenvatting
Doel. Doel van dit onderzoek was na te gaan hoe de kwaliteit van leven van obesitaspatiënten Is veranderd na

Conclusie en implicaties. Het dieet met maaltijdvervangers heeft een

een dieetlnterventle.

gunstig effect op het gewicht en de kwaliteit van leven. Dit resultaat

Methoden. In een niet-gecontroleerde interventiestudie werden gedurende acht weken 66 obesitaspatiënten

kan motiveren om een gezond eetpatroon te handhaven.

behandeld met een energiebeperkte voeding in de vorm van maaltijd vervangers. De groep bestond uit 48
vrouwen en 18 mannen tussen de 23 en 73 jaar, met een BMI van 30,8 tot 48,6, Vooraf en na afloop van de
interventie werd het gewicht gemeten en de score bepaald van diverse dimensies van de kwaliteit van leven.
Resultaten. Alle deelnemers zijn afgevallen. Het gemiddelde gewichtsverlies van 10,2% van het oorspronkelijke
gewicht was statistisch significant. Na afloop van de dieetbehandeling waren de kwalitelt-van-leven-scores voor
alle dimensies significant beter. Op vier daarvan lag de score zelfs boven de norm voor de Nederlandse
bevolking. Er was geen samenhang tussen de mate van gewichtsverlies en verandering In de kwaliteit van
leven.
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Tabel I. Overzicht van In het Universitair Medisch Centrum Utrecht gebruikte energiebeperkte diëten.
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maaltijdvervangers (tabel I). Voorafgaand aan de

volgens een vast protocol tijdens ieder bezoek
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internationale vragenlijst bestaande uit 36 vragen over

De data zijn geanalyseerd met SPSS 10.0. Met een

de huidige kwaliteit van leven. De vragenlijst bevat
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schalen voor 'fysiek functioneren', 'sociaal
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functioneren', 'fysieke rolbeperkingen', 'emotionele

dieetbehandeling. Om de kwaliteit-van-leven-scores te

rolbeperkingen', 'mentale gezondheid', 'vitaliteit', 'pijn'

vergelijken met de gezonde normgroep van de

en 'algemene gezondheidsbele-

Nederlandse bevolking (n= 1063)6 is voor individuele
patiënten berekend hoeveel de score afweek van de

Tabel II. Voorbeeldvraag per kwalitelt-van-leven-schaal uit de Rand-36-vragenlijst.

leeftijdsnorm. Vervolgens is met een t-toets nagegaan
of deze voor leeftijd gecorrigeerde scores afweken van
nul (de norm). Veranderingen per patiënt zijn met

Schaal

Voorbeeldvraag

effectgroottes (r) in beeld gebracht. Een effectgrootte
is het verschil tussen de score vóór en ná de

Fysiek functioneren

Wordt u door uw gezondheid op dit moment beperkt om
uzelf te wassen of aan te kleden? Zo ja, In welke mate?

Sociaal functioneren

In hoeverre belemmeren uw lichamelijke gezondheid of
emotionele problemen u in uw sociale activiteiten
(zoals bezoek aan vrienden of naaste familieleden)?

interventie, gedeeld door de standaarddeviatie van de
normgroep. Een waarde tussen 0,2 en 0,5 reflecteert
een klein effect, tussen 0,5 en 0,8 een middelmatig
effect en meer dan 0,8 een groot effect.8

Resultaten

Fysieke rolbeperklngen

Heeft u ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid minder tijd
kunnen besteden aan werk of andere bezigheden?

Gewicht

Emotionele rolbeperkingen

Heeft u ten gevolge van een emotioneel probleem uw werk of

In tabel III zijn de start- en eindgegevens van het

andere bezigheden niet zo zorgvuldig gedaan als u gewend

gewicht van de onderzoekspopulatie vermeld. De

bent?

gemiddelde gewichtsverandering van 115,1 (±

Mentale gezondheid

Voelt u zich gelukkig?

17.7) kg vóór de dieetbehandeling naar 103,3 (±

Vitaliteit

Voelt u zich energiek?

15.7) kg na de dieetbehandeling was significant

Pijn

In welke mate belemmert pijn u bij uw normale werk-

(t=28,3; p=0,00). Ook de verandering In BMI van 39,4

zaamheden (zowel werk buitenshuis als huishoudelijk werk)?

(±3,8) kg/m2 naar 35,4 (±3,4) kg/m2 was significant

Gezondheidsbeleving

Wat vindt u, over het algemeen, van uw gezondheid?

(t=32,1; p=0,00). Het gemiddelde

beleving obesitas
gewichtsverlies was 10,2%
(spreiding 6,2%-16,9%). Er is

Tabel III. Gemiddelden (± standaarddeviatie (SD)) van leeftijd, gewicht en BMI bij obesitaspatiënten vóór en na

geen verband gevonden tussen

de interventie.

leeftijd en gewichtsverlies (r
=0,01).
Kwaliteit van leven Na afloop van
de dieetbehandeling was de
gemeten score voor alle acht
dimensies van
kwaliteit van leven significant beter dan ervoor (tabel
IV). De verandering in de kwaliteit van leven was niet
afhankelijk van geslacht of leeftijd.

Tabel IV.Gemiddelden (± standaarddeviaties (SD)) op acht dimensies van kwaliteit van leven voor

In figuur 1 is weergegeven hoe de gemiddelde score

en na de dieetinterventie bij 66 obesitaspatiënten. Hogere scores op de honderdpuntsschalen

van patiënten vóór en na de behandeling is in

reflecteren een betere kwaliteit van leven.

vergelijking met de leeftijdsnorm. Voorafgaand aan de
dieetbehandeling beoordeelden obesitaspatiënten hun
kwaliteit van leven significant slechter dan
leeftijdgenoten op de vier lichamelijke dimensies
'fysiek functioneren', 'vitaliteit', 'mate van pijn' en
'gezondheidsbeleving'. Na afloop van de
dieetbehandeling beoordeelden de patiënten hun
kwaliteit van leven significant beter dan
leeftijdgenoten op de dimensies 'fysieke
rolbeperkingen', 'emotionele rolbeperkingen', 'mentale
gezondheid' en 'vitaliteit'. De scores verschilden niet
voor mannen en vrouwen, met uitzondering van de
dimensie 'fysiek functioneren' na de dieetbehandeling.
Mannen in dit onderzoek beoordeelden hun fysiek

Het verschil tussen voor- en nameting is getoetst met een t-toets voor gepaarde

functioneren na de dieetbehandeling gemiddeld beter

metingen.

dan hun leeftijdgenoten, vrouwen (evenals vóór de

Een p-waarde kleiner dan 0,05 geeft een significant verschil aan.

behandeling) slechter. Het verschil tussen mannen en
vrouwen is significant voor deze dimensie (t= -2,43;
p=0,02). Er is een significant verband gevonden tussen
leeftijd en de mate van afwijking ten opzichte van
leeftijdgenoten op 'vitaliteit' (r=0,26; p=0,03) en
'gezondheidsbeleving' (r=0,24; p=0,05) vóór de
dieetbehandeling en op 'fysiek functioneren' (r=0,33;
p=0,01) ná de dieetbehandeling. Hoe jonger de patiënt
is, hoe ongunstiger de kwaliteit van leven wordt
ervaren in vergelijking met leeftijdgenoten.
Per dimensie is het percentage patiënten berekend dat
een kleine, middelmatige of grote verbetering of
verslechtering ervoer in de kwaliteit van leven ten
opzichte van de meting voorafgaand aan de
dieetinterventie. Verbetering in de kwaliteit van leven
varieerde van 27% ('emotionele rolbeperkingen') tot
73% ('fysiek functioneren') (tabel V). Het percentage
dat een verslechtering in de kwaliteit van leven
ondervond varieerde van 5% ('emotionele
rolbeperkingen') tot
functioneren functioneren rolbepalingen rolbepallngen gezondheid *p<0,05

**p<0,01
Figuur 1. Verschil in score op acht dimensies van de kwaliteit van leven tussen de Nederlandse
bevolking (norm) en obesitaspatiënten (n = 66) vóór en ná dieetinterventie.

beleving obesitas

Tabel V, Percentage obesitaspatiënten (n = 66) dat een grote, middelmatige of kleine verbetering of verslechtering ervoer in de kwaliteit van
leven na de dieetinterventie.

Veranderingen zijn gedefinieerd als effectgroottes: het verschil tussen voor-en nameting, waarbij de metingen werden uitgedrukt in een
standaarddeviatie-afwijking van de norm voor leeftijdgenoten. Een waarde kleiner dan 0,2 reflecteert geen verandering, een waarde tussen 0,2
en 0,5 een kleine verandering, een waarde tussen 0,5 en 0,8 een middelmatige verandering en een waarde groter dan 0,8 een grote verandering.
32% ('mentale gezondheid'). Over alle dimensies ervoer

zienlijke vermindering van gezondheidsrisico's.9 Het

gemiddeld 52% een verbetering en 18% een

is daarom zinvol om tijdens het eerste consult een

verslechtering.

reëel behandeldoel te formuleren met 10%

Er is geen samenhang gevonden tussen de mate van

gewichtsverlies als uitgangspunt. De kwaliteit van

gewichtsverlies en de verandering in de kwaliteit van

leven is na afloop van de dieetbehandeling significant

leven. De correlaties variëren van 0 tot 0,07.

verbeterd. Op vier van de acht subschalen is de score
zelfs hoger dan de norm. Mogelijk reflecteren deze

Ervaringen met het dieet

scores de euforie van de gunstige

De deelnemers rapporteerden dat ze het dieet met

gewichtsverandering die men heeft doorgemaakt. Dit

maaltijdvervangers over het algemeen goed konden

kan bijdragen aan de motivatie om in de toekomst

volhouden, mede dankzij intensief contact met de

een gezond eetpatroon te handhaven. Een nadeel van

behandelend diëtist. Enkele deelnemers vonden het

onze onderzoeksopzet is dat er geen controlegroep is

moeilijk niet deel te kunnen nemen aan de warme

opgenomen. Hierdoor is niet bekend wat het effect

maaltijd thuis. Een voordeel van een dieet met

van de extra aandacht door de diëtist is op de

maaltijdvervangers is dat de mogelijkheid kan worden

kwaliteit-van-leven-scores. In een recent onderzoek

geboden om af en toe een warme maaltijd te gebruiken

bleek dat obese mannen die gedurende tien weken

van ongeveer 400 kilocalorieën, in plaats van twee maal-

een zeer laag energetisch dieet (400-800

tijdvervangers van 200 kilocalorieën. Op deze manier

kilocalorieën) kregen, bij een follow-up na zes

bleef men toch binnen de toegestane 800-1000

maanden nog steeds een verbetering in fysiek en

kilocalorieën.

psychosociaal functioneren rapporteerden.10 Ons
onderzoek kent geen follow-upmeting. De uitkomst

Beschouwing

direct na de interventie is in ons onderzoek

Een energiebeperkt dieet met maaitijdvervangers heeft

veelbelovend, maar we hebben niet onderzocht of

gemiddeld een gunstig effect op het gewicht en de

deze voorspellend is voor de uitkomst op lange

kwaliteit van leven. Alle deelnemers verliezen gewicht

termijn.

en een groot deel van de patiënten ervaart een

In ons onderzoek is geen samenhang gevonden

significante verbetering in de kwaliteit van leven. Na

tussen gewichtsverlies en verandering in de kwaliteit

acht weken hebben de deelnemers in dit onderzoek

van leven. Hiervoor zijn diverse verklaringen

gemiddeld ruim 10% van hun begingewicht verloren.

mogelijk. Om correlaties tussen twee variabelen te

Een gewichtsverlies van 10% geeft - indien het wordt

berekenen, is het nodig dat op beide variabelen

behouden - een aan-

individuele verschillen voorkomen. De individuele
verschillen in gewichtsverlies waren echter klein en
allemaal in dezelfde rich-

ting. Alle deelnemers verloren ongeveer evenveel

sluitend gedragsadviezen krijgen, kunnen worden

gewicht. Alle deelnemers hadden bovendien bij

vergeleken met een groep die beide krijgt. In dit

aanvang een te hoog gewicht, maar niet iedere

onderzoek is vastgesteld dat dieetinterventie met

deelnemer ervoer een slechte kwaliteit van leven. Bij

maaltijd vervangers leidde tot gewichtsverlies bij alle

een gunstige gewichtsverandering zal de kwaliteit van

deelnemers. Het merendeel rapporteerde een toename

leven niet mee veranderen als die al goed was.

van de lichamelijke, emotionele en sociale kwaliteit van

Bovendien wordt verandering in de kwaliteit van leven

leven. Dit resultaat kan motiveren om een gezond eetpa-

door meer variabelen verklaard dan

troon te handhaven.

gewichtsverandering alleen, zoals aanmoediging door
mensen die het gewichtsverlies observeren, de
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