samenvatting

Lichaamsgewicht en macronutriënten
Energieverbruik en vetmassaverlies zijn hoger
bij diëten hoog in koolhydraten en laag in vet
vergeleken met diëten hoog in vet en laag in
koolhydraten. Dat blijkt uit een recente metaanalyse van 32 gecontroleerde onderzoeken,
waarin koolhydraten en vet isocalorisch werden
uitgewisseld. De onderzoekers, dr. Kevin Hall en
dr. Juen Guo, zijn verbonden aan het National
Institute of Diabetes & Digestive & Kidney
Diseases in Bethesda, Maryland.
In de 32 geïncludeerde onderzoeken, zaten in totaal
563 proefpersonen en de hoeveelheid koolhydraat
varieerde van 1-83% en de hoeveelheid vet van 4-84%
van de totale calorie-inname. De hoeveelheid eiwitten

en calorieën was gelijk in de geïncludeerde
onderzoeken. In de laagvetdiëten was het gemiddelde
energieverbruik gemiddeld 26 kcal per dag hoger dan
in de hoogvetdiëten (p < 0.0001). De laagvetdiëten
scoorden gemiddeld ook hoger wat betreft vetverlies;
16 gram per dag meer dan bij hoogvetdiëten
(p < 0.0001). Het effect is echter zo klein dat het
fysiologisch niet relevant is. Maar de resultaten zijn
tegenovergesteld van wat het populaire ‘koolhydraatinsulinemodel’ voorspelt; namelijk dat koolhydraten
specifiek dikmakend zouden zijn omdat ze zorgen voor
de afgifte van insuline, wat de opslag van nutriënten
stimuleert. Een calorie is dus gewoon een calorie
wanneer het aankomt op lichaamsvet en
energieverbruik onder deze omstandigheden.

Figuur 1. Overzicht van geïncludeerde isocalorische onderzoeken met verschillende
energiepercentages vet en koolhydraat en een gelijke hoeveelheid eiwit en calorieën.
A: het verschil in energieverbruik (kcal per dag)
B: het verschil in lichaamsvet (gram per dag)1
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Wel is het mogelijk dat verschillen in de samenstelling
van macronutriënten gezondheidseffecten hebben die
ongerelateerd zijn aan lichaamsvet of energieverbruik.
Ook kan de samenstelling van een voeding invloed
hebben op de energie-inname in een ongecontroleerde
omgeving, aldus Hall.
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