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Rapport in het kort 
 
De genetica van overgewicht: stap naar beleid en maatschappij 
Resultaten van een expertmeeting 
 
Op dit moment is er te weinig concrete kennis over de erfelijke factoren van overgewicht beschikbaar 
om daar overheidsbeleid op te kunnen baseren. Dit blijkt uit een bijeenkomst georganiseerd door het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met experts afkomstig uit verschillende 
disciplines. Om hier meer inzicht in te krijgen zijn omvangrijke studies nodig met duizenden 
deelnemers van wie het voedings- en beweeggedrag nauwkeurig wordt gemeten. Hierin moeten ook de 
hoeveelheid lichaamsvet en de verdeling daarvan over het lichaam worden gemeten. 
 
Volgens de experts is het met deze verkregen inzichten in de toekomst mogelijk om nieuwe medicijnen 
te ontwikkelen die overgewicht voorkomen en behandelen. Verder zal het mogelijk zijn om te dikke 
mensen met een hoog risico op complicaties, zoals hart- en vaatziekten en diabetes mellitus, op basis 
van genetische informatie vroegtijdig te identificeren. Deze groep mensen kan vervolgens preventief 
worden behandeld met medicijnen en voedings- en beweegadviezen, afgestemd op hun genetisch 
profiel. 
 
Of deze toekomstverwachtingen werkelijkheid worden en zo ja wanneer is onbekend. De overheid kan 
nu wel alvast op deze toekomstige ontwikkelingen inspelen door algemene kennis over genetica onder 
burgers en medische professionals te vermeerderen. Voor burgers is deze kennis nodig om te kunnen 
omgaan met keuzes die deze ontwikkelingen met zich meebrengen. Medische professionals kunnen er 
vragen van hun patiënten mee beantwoorden. De overheid kan ook al intern een discussie opzetten over 
de mogelijke gevolgen voor het beleid en over haar verantwoordelijkheden in deze. 
 
Trefwoorden: 
erfelijkheid, overgewicht, beleid, maatschappij, expertmeeting 
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Abstract 
 
The genetics of overweight: the step towards policy-making and society 
Results of an expert meeting 
 
The amount of concrete data on heritable factors contributing to overweight is inadequate and, as such, 
there is currently no solid basis for (changes in) government policies. This is the consensus conclusion 
of experts in several associated disciplines who participated in an expert meeting organized by the 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). To obtain more insight into the 
genetics of overweight, it will be necessary to carry out large-scale studies in which the diet and 
physical activity of thousands of participants are accurately measured. The amount of body fat and its 
distribution throughout the body should also be determined. 
 
According to the participants of the expert meeting, the insights gained from such studies will facilitate 
the development of new medicines that will be able to prevent and treat overweight. The acquired 
knowledge will also enable for example healthcare providers to identify overweight individuals with a 
high risk of complications, such as cardiovascular diseases and diabetes mellitus, at an early stage 
based on their genetic background. It would then be possible to treat this group of people with 
medicines and dietary and physical activity recommendations that have been determined on the basis of 
their genetic profile. 
 
Whether these expectations will ever become a reality – and if so, when – is unknown. However, in 
anticipation that such future developments are put into practice, the government can take steps now to 
improve the level of general knowledge of genetics among the general public and medical 
professionals. The general public will require this knowledge to be able to deal appropriately with the 
choices that will emerge from the application of these medical developments. Medical professionals 
will also be better able to answer questions from their patients. The government could also start internal 
discussions on the possible consequences of such developments on their policies as well as their own 
responsibility in this area. 
 
Key words: 
genetics, overweight, policy, society, expert meeting 
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Samenvatting 
 
Erfelijkheid speelt een rol bij het ontstaan van overgewicht. Er wordt daarom veel geïnvesteerd in 
onderzoek naar genetische varianten die - alleen of in combinatie met andere genen of 
omgevingsfactoren - mede verantwoordelijk zijn voor overgewicht. Hoe en op welk termijn de 
uitkomsten van dit soort onderzoek gebruikt kunnen worden in de preventie en behandeling van 
overgewicht is onbekend. Ook is nog weinig bekend over de gevolgen hiervan voor de beleidsvorming 
rondom overgewicht. Over dit onderwerp is gediscussieerd tijdens een expertmeeting georganiseerd 
door het RIVM in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tevens 
zijn onderzoeksprioriteiten op het terrein van genetische factoren en overgewicht geïnventariseerd. 
Experts waren afkomstig uit verschillende werkvelden te weten genomics, beleid, ethiek, kliniek en de 
volksgezondheid. 
Uit de expertmeeting kwam naar voren dat er op dit moment nog te weinig concrete toepassingen van 
genetische informatie bij de preventie en behandeling van overgewicht zijn om nu al gevolgen te 
hebben voor het overheidsbeleid. Experts verwachten dat kennis over de rol van genetische factoren bij 
het ontstaan van overgewicht en obesitas zal bijdragen aan: 1) het ontwikkelen van nieuwe medicijnen 
ter preventie en behandeling van overgewicht en gerelateerde ziekten, 2) een verschuiving in de 
advisering op het gebied van voeding en bewegen van populatieniveau naar een individueler niveau en 
3) een nauwkeurigere schatting van het risico op obesitas en bijbehorende complicaties. Of deze 
mogelijkheden daadwerkelijk toegepast zullen worden en op welke termijn is onbekend. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met de wenselijkheid van bepaalde toepassingen, de praktische 
haalbaarheid, maatschappelijke consequenties en ethische vraagstukken. 
De overheid kan alvast inspelen op deze verwachte ontwikkelingen door het vermeerderen van kennis 
op het gebied van genetica onder burgers en medische professionals. Om als burger goed om te kunnen 
gaan met de keuzes die deze ontwikkelingen met zich meebrengen, is kennis over genetica in het 
algemeen en kennis over het interpreteren van risicoschattingen namelijk vereist. De overheid zou 
tevens reeds een intern debat kunnen voeren over de gevolgen van het toepassen van genetische kennis 
bij de preventie en behandeling van obesitas voor het beleid en over haar verantwoordelijkheden in 
deze. Meer in het algemeen is het belangrijk bij het informeren en adviseren van de burgers over 
obesitas een persoonlijke en positieve benadering voor te staan. Ook vereist de preventie van 
overgewicht een interdepartementale aanpak. Volgens de geraadpleegde experts liggen de prioriteiten 
binnen het onderzoek op het gebied van de genetica van overgewicht met name op het gebied van het 
verbeteren van het studiedesign (grotere studies die beter de omgeving, het gedrag en het fenotype in 
kaart brengen) en  meer aandacht voor psychosociale factoren en hun invloed op biologische processen. 
 

RIVM Rapport 350020007                                                                                                                                    7 



 

Summary 
 
Heredity plays a role in the development of overweight. Much has been invested in research on genetic 
variants that – alone or in combination with other genes or environmental factors – influence the risk of 
overweight. How and when the results from this type of research can be practically used in the 
prevention and treatment of overweight is, however, unknown. Also little is known about the possible 
consequences for policy making regarding overweight. These issues have been discussed during an 
expert meeting organized by the RIVM in order of the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport. 
Also an inventory of research priorities in the area of the genetics of overweight has been made. The 
consulted experts came from several disciplines including genomics, policy making, ethics, clinical 
practice and public health research. 
Results from the expert meeting show that currently there are not enough specific applications of 
genetic information in the prevention and treatment of overweight to have consequences for current 
government policies. Experts await that knowledge about the contribution of genetic factors to the 
development of overweight and obesity will result in: 1) the development of new medicines to be used 
in the prevention and treatment of overweight and its complications, 2) a shift in recommendations 
about diet and physical activity from the population level to a more individual level and 3) a more 
accurate estimation of an individuals risk of obesity and its complications. Whether and when the 
expected applications will become reality in the future not solely depends on technical possibilities but 
also on desirability, the feasibility of its application in practice, social consequences and ethical aspects. 
The government can already anticipate on the expected applications by improving general knowledge 
about genetics among the general public and medical professionals. The fact is that to deal 
appropriately with choices coming forward from the potential applications, people need general 
knowledge about genetics and knowledge to interpret risk estimations. Also, the government could 
already discuss internally the consequences for their policies of applying genetic information in the 
prevention and treatment of obesity, as well as their own responsibility regarding this issue. More 
generally speaking, experts find it important that the government advocates a personal and positive 
approach when providing information and recommendations about obesity to the general public. 
Furthermore, the prevention of overweight requires an interdepartmental approach. According to the 
consulted experts, research priorities in the area of the genetics of overweight mainly lie in improving 
the design of the study (larger studies that measure environment, behavior and phenotype more 
accurately) and giving more attention to psychosocial factors and their influence on biological 
processes. 
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1 Inleiding 
 
Het aantal mensen met een ongezond lichaamsgewicht neemt nog steeds toe. Naar schatting hebben 
wereldwijd ongeveer 1,6 miljard mensen overgewicht (body mass index (BMI) ≥ 25 kg/m2) en 400 
miljoen mensen extreem overgewicht ofwel obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2) (1). Overgewicht is een 
langdurige verstoring van de energiebalans, waarbij de dagelijkse inneming van energie groter is dan 
het dagelijkse energieverbruik (2). Het overschot aan energie wordt opgeslagen als vet. Bekende 
risicofactoren voor het krijgen van overgewicht zijn een hoge energie-inneming, een hoge vetinneming, 
een lage vezelinneming en lichamelijke inactiviteit (3). Daarnaast zijn er aanwijzingen vanuit familie- 
en tweelingstudies dat erfelijkheid bijdraagt aan overgewicht. Alle onderdelen van energiebalans, dus 
inneming, verbruik en opslag, worden beïnvloed door genetische factoren (4). Aangenomen wordt dat 
genetische factoren in combinatie met elkaar en in combinatie met leefstijlfactoren (bijvoorbeeld een 
hoge vetinneming of lichamelijke inactiviteit) tot gewichtstoename kunnen leiden (5). 
In 2007 is in opdracht van het ministerie van VWS een literatuurstudie uitgevoerd door het RIVM naar 
de stand van zaken omtrent de erfelijkheid van overgewicht (6). Hieruit bleek dat ongeveer 30% tot 
70% van de verschillen in BMI tussen personen toe te schrijven is aan variaties in het genetisch 
materiaal. Genetische factoren blijken een prominentere rol te spelen naarmate de ernst van het 
overgewicht toeneemt. Er zijn enkele zeldzame genvarianten (mutaties) bekend die leiden tot ernstige 
vormen van overgewicht. In het overgrote deel van de gevallen zijn deze mutaties niet verantwoordelijk 
voor het overgewicht. Tot nu toe is er voor vier frequent voorkomende genetische varianten 
onomstotelijk bewijs dat ze het risico op obesitas beïnvloeden (7-10). Deze variaties verklaren mogelijk 
10% van de gevallen met overgewicht en 20% van de gevallen met obesitas. Er wordt veel geïnvesteerd 
in onderzoek naar genetische varianten die - alleen of in combinatie met andere genen of 
omgevingsfactoren - mede verantwoordelijk zijn voor overgewicht. Er wordt aangenomen dat kennis 
op dit gebied van groot belang is voor de advisering over gezonde leefstijl in de algemene bevolking en 
in het domein van de preventie van overgewicht. Daarnaast wordt er meer inzicht verkregen in de 
processen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van overgewicht en in de redenen waarom 
sommige mensen gevoeliger zijn voor overgewicht dan anderen. Vaak wordt gezegd dat dit uiteindelijk 
zou kunnen leiden tot een meer individuele vorm van preventie, eventueel op basis van een genetisch 
profiel. Door genetische screening zouden dan mensen met een hoog risico op obesitas vroegtijdig 
geïdentificeerd kunnen worden. 
Het is nog niet duidelijk welke concrete toepassingen te verwachten zijn en op welke termijn. Het is 
dus de vraag of de huidige resultaten al voor dergelijke doeleinden toepasbaar zijn. Voor het beleid is 
het daarom nog onduidelijk wat voor gevolgen de huidige wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen 
hebben. 
In 2008 is daarom in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM een expertmeeting 
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is met experts afkomstig uit verschillende disciplines 
(genomics, beleid, ethiek, kliniek, volksgezondheid) gediscussieerd over de mogelijke toepassingen 
van erfelijke informatie bij de preventie van overgewicht en de gevolgen hiervan voor de 
beleidsvorming rond overgewicht. Tevens zijn onderzoeksprioriteiten op het terrein van genetische 
factoren en overgewicht geïnventariseerd. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van deze expertmeeting. 
In hoofdstuk 2 wordt de opzet van de bijeenkomst beknopt weergegeven. Mogelijke toepassingen van 
de kennis op het gebied van genetica en overgewicht, die door de experts genoemd zijn, staan 
beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 beschrijft een aantal maatschappelijke consequenties en 
ethische vraagstukken rondom dergelijke toepassingen. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de mogelijke 
gevolgen voor toekomstige beleidsvorming rond overgewicht door de overheid. De resultaten van de 
inventarisatie van onderzoekprioriteiten op het gebied van de genetica van overgewicht staan 
beschreven in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 staan de conclusies van de expertmeeting weergegeven. 
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2 Opzet van de expertmeeting 
 
De expertmeeting vond plaats op donderdag 22 mei 2008 op het terrein van het RIVM. Diverse 
Nederlandse experts gekomen vanuit verschillende disciplines op het gebied van overgewicht en de 
genetica zijn bijeengebracht. Dit gaf de mogelijkheid om uit een breed terrein aan expertises te putten 
en de discussie vanuit verschillende invalshoeken te voeren. De deelnemerslijst is in overleg met de 
opdrachtgever vastgesteld. De deelnemers vertegenwoordigden de volgende disciplines: genomics 
onderzoek, beleid, ethiek, kliniek en volksgezondheid. Uiteindelijk hebben dertien experts, twee à drie 
per discipline, aan de expertmeeting deelgenomen. Een overzicht van deze experts is te vinden in 
Bijlage 2. 
 
Het programma van de expertmeeting is gegeven in Bijlage 1. De bijeenkomst bestond uit een drietal 
presentaties en drie discussierondes. De presentaties hadden tot doel de experts een gemeenschappelijk 
uitgangspunt voor de discussies te bieden. Eerst zijn de belangrijkste resultaten uit de voorafgaande 
literatuurstudie naar de genetische component van overgewicht gepresenteerd (zie ook de inleiding) (6). 
Het rapport met de resultaten van deze literatuurstudie was ruim voor de expertmeeting naar de 
deelnemers verstuurd en verschafte achtergrondinformatie voor de bijeenkomst. De tweede en derde 
presentatie werden gegeven door experts. In de ene presentatie werd de rol van de genetica bij het 
ontstaan van overgewicht verder toegelicht. Tevens werd ingegaan op de rol die de kennis over 
genetische determinanten zou kunnen spelen in de preventie en behandeling van overgewicht. De 
andere presentatie gaf een inleiding op de ethische en maatschappelijke issues rondom het gebruik van 
genetische informatie bij de preventie of behandeling van overgewicht. 
 
In de eerste discussieronde is gebrainstormd over de verdere ontwikkeling van de kennis over de 
erfelijkheid van overgewicht en over de toekomstige (± 2020) toepassingsmogelijkheden van deze 
kennis in de praktijk. De experts werd gevraagd zo concreet mogelijk aan te geven waarvoor kennis of 
informatie over genetische determinanten van overgewicht toegepast zou kunnen worden. Hierbij werd 
benadrukt dat het om de technische mogelijkheden ging, los van de vraag of deze wenselijk, praktisch 
haalbaar of ethisch verantwoord zouden zijn. De genoemde toepassingsmogelijkheden zijn meteen 
tijdens de brainstormsessie verwerkt in een zogenaamde mindmap (zie Bijlage 3). ‘Mindmapping’ is 
een middel om brainstormsessies te structuren en de uitkomsten te visualiseren. Aan het eind van deze 
discussieronde was er de mogelijkheid om te reageren op de mindmap. De resultaten van deze 
discussieronde staan beschreven in hoofdstuk 3. 
 
In de tweede discussieronde is een vijftal stellingen aan de experts voorgelegd (zie Bijlage 4) en is om 
een beargumenteerde reactie op de stellingen gevraagd. Met deze stellingen is getracht een brug te 
slaan tussen de discussie over de relevantie van genetische factoren bij het ontstaan van overgewicht, 
de eventuele toepassingsmogelijkheden van informatie over genetische determinanten voor 
overgewicht en mogelijke gevolgen voor overheidsbeleid op het terrein van overgewicht. De reacties 
van de experts op de stellingen zijn verwerkt in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van dit rapport. Een 
uitgebreider verslag van de reacties per stelling staat in Bijlage 4. 
 
In de laatste discussieronde is de stap naar beleid gemaakt. Een aantal vragen stond in deze ronde 
centraal: 

1) Kan en/of moet de overheid de kennis op het gebied van genetische determinanten voor 
overgewicht toepassen in haar toekomstige beleidsvorming? 

2) Zo ja, hoe en op welke terreinen? 
3) Wat zijn de voor- en nadelen hiervan? 
4) Zou de overheid op basis van de huidige kennis reeds maatregelen kunnen of moeten nemen? 
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Deze discussieronde eindigde met een inventarisatie van het onderzoek dat volgens de experts nog 
nodig is om uiteindelijk de kennis over genetische determinanten voor overgewicht in de praktijk toe te 
kunnen passen. In twee groepen is nagegaan welk type onderzoek op het gebied van de genetica van 
overgewicht prioriteit heeft. De onderzoeksthema’s die genoemd zijn, zijn onder elkaar gezet in één 
lijst. Vervolgens werd elke expert verzocht zijn of haar persoonlijke top 3 aan te geven. De eerste keus 
kreeg 3 punten, de tweede 2 punten en de derde keus kreeg 1 punt. Op basis van de totale score per 
thema is na de bijeenkomst een prioriteitenlijst voor onderzoek opgesteld. 
 
Het verslag van de expertmeeting (de conceptversie van hoofdstuk 3 tot en met 6 van dit rapport) is ter 
commentaar voorgelegd aan de experts. Eventuele opmerkingen zijn in dit rapport verwerkt. 
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3 Toepassingsmogelijkheden van kennis op het gebied 
van genetica en overgewicht 
 
Tijdens de expertmeeting is gebrainstormd over de verdere ontwikkeling van de huidige kennis over de 
erfelijkheid van overgewicht en hoe deze kennis in de toekomst (± 2020) gebruikt zou kunnen worden 
in de praktijk. In de presentatie van het RIVM-rapport die aan deze discussieronde vooraf ging, werd 
gesteld dat ongeveer 40 procent van alle variatie in BMI tussen mensen verklaard kan worden door 
genetische factoren (6). Deze schatting komt van resultaten uit tweelingstudies, familiestudies en 
adoptiestudies. Sommige experts waren van mening dat deze schatting van de ‘heritability’ voor BMI 
mogelijk hoger is, misschien wel 70 procent. Zij baseren zich op de resultaten van tweelingstudies, 
omdat zij menen dat dit type studie de meest betrouwbare informatie geeft. De mate van erfelijkheid 
van overgewicht is dus nog onderwerp van discussie. 
In het algemeen verwachten de experts dat toepassingen van genetica in de praktijk allereerst binnen 
andere domeinen dan obesitas zullen plaatsvinden. Genoemd zijn de gebieden van kanker en 
farmacogenetica (medicijngebruik afgestemd op iemands genetisch profiel). Deze kennisvelden zijn 
namelijk al verder ontwikkeld. 
De toepassingsmogelijkheden die de experts noemden zijn tijdens de expertmeeting verwerkt in een 
mindmap (zie Bijlage 3). De genoemde toepassingen zijn globaal in drie onderwerpen samen te 
voegen, te weten: 1) preventie en voorlichting, 2) diagnostiek en 3) behandeling. Deze worden in dit 
hoofdstuk nader beschreven. 
 

3.1 Preventie en voorlichting 

De experts verwachten dat het al in de nabije toekomst relatief goedkoop zal zijn om de gehele 
volgorde van het DNA van een individu in kaart te brengen. Iedereen zou dan toegang tot zijn of haar 
eigen persoonlijk genoom kunnen krijgen. Het panel verwacht dat hierdoor de advisering op het gebied 
van voeding en bewegen zal verschuiven van populatieniveau naar een individueler niveau. De 
adviezen zullen dus meer op maat zijn. Een enkele expert denkt dat dit zal leiden tot advisering op 
individueel niveau. Dit wordt ook wel ‘personalized’ advies genoemd. Als voorbeeld werd genoemd 
een genetische kaart waarmee een individu bij de sportschool een sportadvies kan krijgen dat precies 
bij hem of haar past. Met dezelfde kaart kan het individu ook bij de supermarkt terecht voor een 
voedingsadvies op maat. Het merendeel van de experts kan zich echter niet vinden in deze 
toekomstverwachting. Het interpreteren van iemands persoonlijke genetische code en het gebruik van 
deze informatie bij preventie in het algemeen en in het bijzonder bij de preventie van multifactoriële 
vormen van obesitas zal nagenoeg niet mogelijk zijn. Zij denken wel dat in plaats van het benaderen 
van de totale - genetisch heterogene - populatie, specifiekere adviezen gericht zullen worden op een 
genetisch homogenere subgroep (doelgroepsegmentatie). Dit zal voornamelijk een belangrijke rol gaan 
spelen bij de preventie van met obesitas samenhangende ziektes (comorbiditeiten) zoals hart- en 
vaatzieken en diabetes mellitus. Daarnaast verwachten de experts dat de industrie op deze ontwikkeling 
zal inspelen door specifieke voedingsmiddelen te ontwikkelen, gericht op subgroepen of individuen. 
 

RIVM Rapport 350020007                                                                                                                                    12 



 

3.2 Diagnostiek 

Kennis op het gebied van de genetica van overgewicht zal in de toekomst bijdragen aan een 
nauwkeurigere schatting van het risico op overgewicht en obesitas. Op basis van het genetische profiel 
van een individu zal een persoonlijkere voorspelling kunnen worden gegeven van zijn of haar kansen 
op overgewicht of complicaties hiervan. De experts verwachten dat dit voornamelijk veel zal gaan 
betekenen bij de bestrijding van met obesitas samenhangende comorbiditeiten. Aan de hand van het 
DNA zal onderscheid gemaakt kunnen worden tussen ‘gezonde obesen (fit fat)’ en obesen met een 
hoog risico op complicaties. De laatste groep kan dan behandeld worden om complicaties te 
voorkomen. Mede als gevolg van deze ontwikkeling zal er in de toekomst meer duidelijkheid zijn over 
de noodzakelijke wetgeving om misbruik van genetische informatie te voorkómen. 
Het panel verwacht niet dat er op populatieniveau gescreend zal gaan worden op de thans bekende, 
meest belangrijke genetische varianten die samenhangen met het ontstaan van obesitas. Zij verwachten 
wel dat de mogelijkheden voor zelfdiagnostiek, aangeboden vanuit de commerciële sector, in de 
toekomst toe zullen nemen. Ook noemden zij dat genetische factoren die het risico op overgewicht 
beïnvloeden, meegenomen zouden kunnen worden bij de ontwikkeling van een risicoscore voor 
obesitas, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de bestaande Framingham risk score voor hart- en vaatziekten. 
Een betere schatting van het risico op mogelijke complicaties, zou gebruikt kunnen worden in de 
verzekeringssector. De experts verwachten echter geen directe toepassingen zoals kortingen op 
verzekeringspolissen op basis van je genetisch profiel. In tegenstelling tot genetische kenmerken 
worden fysieke en fysiologische criteria veel waarschijnlijker geacht voor premieberekening. Voor 
BMI is dit al het geval. 

3.3 Behandeling 

De experts verwachten dat, net zoals op het gebied van preventie en voorlichting, ook in de 
behandeling een verschuiving plaats zal vinden naar een individueler niveau. Het merendeel van het 
panel denkt hierbij aan een beter afgestemde behandeling op basis van genetische informatie. Voor de 
ene groep obese individuen zal bewegen effectiever blijken te zijn, terwijl voor een ander groep obese 
individuen een specifiek dieet veel meer resultaat zal bieden. 
Verder wordt gedacht dat kennis op het gebied van de genetica van overgewicht in de toekomst zal 
bijdragen aan het bestrijden van het ‘jojo’-effect. Zij verwachten dat in de toekomst de genetische 
componenten van het ‘jojo’-effect bekend zullen zijn. Hierdoor kan een persoonlijker advies gegeven 
worden over hoe af te vallen en vervolgens het gewicht langdurig te handhaven. 
Voorts zullen in de toekomst nieuwe metabole routes (pathways) worden geïdentificeerd die betrokken 
zijn bij het ontstaan van obesitas en bij obesitas gerelateerde aandoeningen zoals hypertensie, diabetes 
mellitus en hart- en vaatziekten. Ontdekking van deze nieuwe routes biedt mogelijkheden tot het 
ontwikkelen van nieuwe medicijnen ter preventie en behandeling van obesitas en van de met obesitas 
samenhangende comorbiditeiten. Zo heeft de ontdekking van het genetisch defect dat verantwoordelijk 
is voor het overgewicht in de ob/ob-muis (het leptine-gen), geleid tot behandeling van patiënten die ook 
een functionerend leptine-gen missen. Dit is een klein aantal patiënten. De experts verwachten op dit 
gebied de meest waardevolle toepassing. 
 

3.4 Conclusie toepassingsmogelijkheden 

Experts denken dat kennis op het gebied van de genetica van overgewicht in de toekomst zal leiden tot: 
1) het ontwikkelen van nieuwe medicijnen ter preventie en behandeling van overgewicht en 
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gerelateerde comorbiditeiten, 2) een verschuiving in de advisering op het gebied van voeding en 
bewegen van populatieniveau naar een individueler niveau en 3) een nauwkeurigere schatting van het 
risico op obesitas en bijbehorende complicaties. Concrete toepassingen van genetische informatie 
worden allereerst binnen andere domeinen dan obesitas verwacht. Of deze mogelijkheden 
daadwerkelijk toegepast zullen worden en op welk termijn is onbekend. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met de wenselijkheid van bepaalde toepassingen, de praktische haalbaarheid, 
maatschappelijke consequenties en ethische vraagstukken. 
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4 Maatschappelijke consequenties en ethische 
vraagstukken 
 
Het toepassen van genetische informatie in de preventie en behandeling van obesitas brengt 
maatschappelijke en ethische vraagstukken met zich mee. Een aantal hiervan is tijdens de verschillende 
discussierondes aan de orde gekomen. Zij worden in dit hoofdstuk beschreven. 
 
Uit onderzoek onder obese individuen blijkt dat kennis over hun genetische aanleg voornamelijk leidt 
tot drie reacties, namelijk: 
1) het is een stimulans om er wat aan te doen, 
2) schaamte omdat het genetisch bepaald is en 
3) het geeft een excuus / apathie ‘ik ben genetisch gevoelig, dus ik kan er niets aan doen’. 
Wanneer individuen kennis hebben van hun persoonlijke genetische gevoeligheid voor overgewicht 
kan dit dus positieve effecten hebben, maar het kan net zogoed leiden tot een toename in fatalistisch 
denken. Dit laatste heeft mogelijk een toename van overgewicht en obesitas tot gevolg. Beoogd wordt 
echter dat de kennis over de genetische factoren voor overgewicht leidt tot een afname van het aantal 
mensen met overgewicht en obesitas. 
Bij het toepassen van genetische informatie ter bestrijding van overgewicht moet gewaakt worden over 
een aantal rechten van ieder individu. Zo dient rekening te worden gehouden met het recht op 
keuzevrijheid/autonomie. Eenieder heeft het recht zijn eigen keuzes te maken, bijvoorbeeld over de 
testen die hij ondergaat, de dingen die hij eet of de activiteiten die hij ontplooit. Daarnaast dient het 
recht op het weten versus niet-weten in ogenschouw genomen te worden. Wanneer een individu kennis 
heeft over zijn of haar genetische gevoeligheid met betrekking tot overgewicht heeft dit ook 
consequenties voor de andere familieleden. Zij weten dan ook iets over hun eigen risico terwijl ze dat 
misschien wel helemaal niet willen weten. Om tot weloverwogen keuzes hieromtrent te kunnen komen 
dient de consument goed geïnformeerd te zijn. Het gebruik van genetische informatie in de preventie en 
behandeling van obesitas vereist daarom een bepaalde kennis bij het algemene publiek. Deze kennis 
hebben consumenten nodig om op basis van hun genetische gevoeligheid voor overgewicht een 
afgewogen keuze kunnen maken, bijvoorbeeld wat betreft hun voeding en beweging. 
Als informatie over de genetische gevoeligheid voor obesitas alom gebruikt zal gaan worden, komt er 
waarschijnlijk een sterkere nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van het individu te liggen. Als je 
weet dat je genetisch gevoelig bent moet jij er iets aan gaan doen. Dit doet afbreuk aan het huidige 
solidariteitsbeginsel in de zorg. De vraag die beantwoord dient te worden is in hoeverre overgewicht 
een individuele dan wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid is. 
Het veelvuldig toepassen van kennis over de genetica van obesitas kan ook leiden tot discriminatie 
door de sociale omgeving of door verzekeringsmaatschappijen en tot stigmatisering (bijvoorbeeld ‘dik 
zijn is iemands eigen fout’). Mogelijk beïnvloedt kennis over het genetische profiel zelfs de 
partnerkeuze of kinderwens. In het extreme geval zou dit tot gevolg kunnen hebben dat bepaalde 
huwelijken niet worden aangegaan of dat voor het aangaan van een relatie met een kinderwens eerst de 
genetische profielen van de ouders naast elkaar worden gelegd om te kijken of deze genetisch matchen. 
Dit om te voorkomen dat een kind met een hoog risico op overgewicht geboren wordt. 
 
Bovengenoemde aspecten dienen meegewogen te worden alvorens daadwerkelijk mogelijke 
toepassingen van informatie over genetische factoren voor overgewicht in de praktijk te introduceren. 
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5 Wat kan de overheid met de kennis over de genetica 
van overgewicht in haar toekomstige 
beleidsvorming? 
 
Zoals in hoofdstuk 3 van dit rapport staat beschreven zijn er in het algemeen nog geen concrete 
toepassingen van genetische informatie bij de behandeling en preventie van overgewicht. In de 
toekomst zijn er volgens de experts wel ontwikkelingen op dit gebied te verwachten. In hoeverre de 
technische mogelijkheden ook daadwerkelijk een toepassing gaan vinden, hangt af van meerdere 
factoren, waaronder de mogelijke maatschappelijke consequenties (zie hoofdstuk 4). De gevolgen voor 
beleidsvoering in de toekomst zijn vanwege de weinig concrete toepassingen die er nu zijn moeilijk aan 
te geven. Tijdens de expertmeeting is geïnventariseerd op welke aspecten de overheid nu al beleid zou 
kunnen of moeten voeren. De resultaten van deze discussie, die regelmatig breder werd gevoerd dan 
alleen over de genetische aspecten van overgewicht, staan in dit hoofdstuk beschreven. 
 

5.1 Kennisvermeerdering 

De experts verwachten in de toekomst een ontwikkeling naar een persoonlijkere risicoschatting en 
advisering omtrent overgewicht (zie paragraaf 3.2). Om hier als burger goed mee om te kunnen gaan is 
kennis over genetica in het algemeen vereist, evenals kennis over het interpreteren van 
risicoschattingen. Volgens het panel is deze kennis onvoldoende aanwezig in de Nederlandse 
bevolking. Kennisvermeerdering op deze gebieden zou mogelijk ook kunnen leiden tot minder 
stigmatisering van personen met obesitas. Immers, de informatie over genetische factoren kan dan beter 
op waarde geschat en geïnterpreteerd worden. Ten minste dient men te beschikken over de volgende 
kennis: wat is genetica, hoe is het toepasbaar, welke rol spelen de omgeving en de interactie tussen 
genen en omgeving bij het ontstaan van overgewicht? Daarnaast gaat het om het bijbrengen van 
publieke begripsvorming. Een voorbeeld van dergelijke begripsvorming is ‘een genetische predispositie 
(verhoogde kans) voor een complexe aandoening houdt niet automatisch in dat je deze aandoening zult 
krijgen, je kunt er nog wel wat aan doen’. 
De kennis zou enerzijds aangeboden kunnen worden via onderwijs op scholen en anderzijds via 
medische professionals of ‘genetische adviseurs’. Medische professionals (zoals diëtisten, huisartsen, 
fysiotherapeuten, internisten) zouden in elk geval moeten beschikken over een bepaald niveau van 
kennis over de genetica, zodat zij algemene vragen van hun patiënten hieromtrent en specifieke vragen 
op het gebied van genetische factoren en overgewicht kunnen beantwoorden. 
De overheid kan een rol spelen bij het aanbieden van deze kennis en het creëren van bewustwording bij 
het algemene publiek. Daarnaast kan de overheid bijdragen aan de acceptatie van het gebruik van 
genetische informatie. De experts benadrukken dat wanneer men zou willen starten met het aanbieden 
van bovengenoemde kennis, de psychologische, sociale en emotionele gevolgen hiervan in kaart 
gebracht dienen te worden. Deze zijn op dit moment nog onduidelijk. 
 

5.2 Faciliteren ethisch debat 

Zoals uit hoofdstuk 4 blijkt, brengt het nadenken over het toepassen van kennis op het gebied van de 
genetica van overgewicht allerlei ethische vraagstukken met zich mee. De overheid kan een rol spelen 
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in het entameren van een ethisch debat waarin zaken zoals het recht op weten versus niet-weten en 
keuzevrijheid met betrekking tot voeding en bewegen, worden meegenomen. Op basis hiervan zou een 
politiek-ethische afweging gemaakt kunnen worden tussen het wel of niet doorvoeren van een bepaalde 
toepassing. Op dit moment is het voor een dergelijk maatschappelijk debat te vroeg. Eerst moet 
concrete toepassing van de kennis mogelijk zijn. 
Als voorbereiding op een publieke discussie, zou er al wel een discussie binnen de overheid gevoerd 
kunnen worden. Deze discussie zou tot doel moeten hebben duidelijk te maken hoe beleidsmakers de 
inzet van genetica zien bij de preventie van overgewicht, wat mogelijk gereguleerd moet worden en 
waar de verantwoordelijkheden liggen voor de overheid. Om de discussie wat concreter te maken kan 
deze toegespitst worden op de kwestieuze genetische testen die nu al door bedrijven via internet 
worden aangeboden. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: is er voldoende 
wetenschappelijke basis voor deze testen en moet de consument beschermd worden door de overheid? 
 

5.3 Interdepartementale aanpak 

Volgens de aanwezige experts zou binnen de overheid meer aandacht uit moeten gaan naar een 
geïntegreerde aanpak van het obesitasprobleem. Het beleid dat door afzonderlijke departementen wordt 
gemaakt en uitgevoerd zou beter op elkaar afgestemd moeten worden. Hierbij is het zoeken naar een 
parallellie van belangen. Om een interdepartementale aanpak te bespoedigen zou de interactie tussen 
genen en omgeving een extra argument bij het bestrijden van het obesitasprobleem kunnen zijn. Het 
beleid zou gericht moeten zijn op het creëren van een minder obesogene omgeving, vooral als een groot 
deel van de mensen op basis van hun genetische achtergrond gevoelig voor deze omgeving blijken te 
zijn. Als voorbeeld werd door de experts genoemd dat een verschuiving in het landbouwsubsidiebeleid 
van suiker en vet naar groente en fruit wenselijk is. Op het gebied van ruimtelijke ordening werden als 
voorbeelden genoemd: strijden voor het behoud van oude voorzieningen die bewegen faciliteren en, 
indien mogelijk, het terugdraaien van nieuwe trends die bewegen ontmoedigen. 
Bij de vertaling van resultaten uit genomicsonderzoek naar het beleid en de volksgezondheid 
zouden instituten vergelijkbaar met het bestaande Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC)/ National office of public health genomics in Amerika een rol kunnen spelen. 
(http://www.cdc.gov/genomics/) 
 

5.4 Persoonlijke en positieve benadering voorstaan 

Experts benadrukken ten slotte dat de manier waarop de overheid de burger informeert en adviseert ten 
aanzien van obesitas erg belangrijk is. De experts pleiten voor een positieve benadering waarbij er een 
focus is op gezond eten en bewegen. Een negatieve benadering waarbij overgewicht en de bijbehorende 
risico’s op ziekten worden benadrukt, moet worden vermeden. Ook pleiten zij voor een persoonlijke 
aanpak waarbij de actieve rol van de burger wordt benadrukt en waarbij persoonlijke aandacht wordt 
georganiseerd (bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning, beweegkuur met persoonlijke coach). 
 

5.5 Conclusie genetica en beleid 

Hoewel concrete toepassingen van genetische informatie bij de preventie en behandeling van 
overgewicht nog ver weg lijken, kan de overheid alvast inspelen op de verwachte ontwikkelingen op dit 
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terrein. Hierbij valt te denken aan kennisvermeerdering op het gebied van genetica onder burgers en 
medische professionals. Alvorens een maatschappelijk debat over het gebruik van genetische 
informatie bij de preventie van overgewicht te entameren, zou de overheid een intern debat kunnen 
voeren over zijn verantwoordelijkheden in deze en over de gevolgen voor het beleid. Meer algemeen is 
het belangrijk bij het informeren en adviseren van de burgers over obesitas een persoonlijke en 
positieve benadering voor te staan. Ook vereist de preventie van overgewicht een interdepartementale 
aanpak bij het creëren van een minder obesogene omgeving. 
 
 

RIVM Rapport 350020007                                                                                                                                    18 



 

6 Onderzoeksagenda 
 
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat er op dit moment te weinig bekend is over de genetica van 
overgewicht om deze kennis concreet toe te gaan passen in het overheidsbeleid. Hiervoor is meer 
onderzoek nodig. Tijdens de expertmeeting is in twee groepen geïnventariseerd welk type onderzoek 
op het gebied van de genetica van overgewicht prioriteit heeft. Alle genoemde onderzoeksthema’s zijn 
onder elkaar gezet in één lijst, waarbij onderwerpen die door beide groepen genoemd zijn, zijn 
samengevoegd, onder de noemers: 1) maatschappelijk en ethisch onderzoek, 2) verbetering van de 
kwaliteit van studies door betere meting van omgeving dan wel van het fenotype, en 3) onderzoek naar 
gen-omgevingsinteracties. De lijst is geprioriteerd (zie ook hoofdstuk 2) en globaal in drie groepen 
ingedeeld, te weten onderwerpen met een hoge, gemiddelde (midden) en een lage onderzoeksprioriteit. 
De onderzoeksthema’s staan genoemd in Tabel 1 en worden in dit hoofdstuk nader beschreven op 
volgorde van de globale prioritering. 
 
Tabel 1. Onderzoeksprioriteiten op het gebied van de genetica van overgewicht.  
Thema   Totaalscore  Prioriteit 

Studiedesign; beter bepalen fenotype, omgeving en gedrag 14 Hoog 
Bio-psychosociaal onderzoek 13 Hoog 

Gen-gen, gen-omgevingsinteracties in grote cohorten 7 Midden 
Risico op comorbiditeit bij obesen 6 Midden 
Maatschappelijk, ethisch, juridisch onderzoek 6 Midden 
Bestudering biologische systeem als geheel 5 Midden 
Identificeren van betrokken genen  5 Midden 
Vraaggestuurd onderzoek vanuit obese patiënt 4 Midden 

Genetische determinanten van gedrag 1 Laag 
Epigenetica bij zeer jonge kinderen 0 Laag 
Nieuwe voorspellende modellen 0 Laag 
Onderzoek gedreven op basis van toepasbaarheid resultaten 0 Laag 
Relevantie en betrouwbaarheid van genetische testen 0 Laag 

 

6.1 Hoge onderzoeksprioriteit 

 

6.1.1. Studiedesign: beter bepalen van fenotype, omgeving en gedrag 
Genetische factoren dragen bij aan het ontstaan van overgewicht en obesitas. Er zijn echter weinig 
specifieke factoren geïdentificeerd. Om in deze context meer resultaat te boeken is in toekomstig 
onderzoek meer aandacht nodig voor het verbeteren van het studiedesign. Dit betreft niet alleen een 
behoefte aan grotere studies, maar ook een behoefte aan het beter in kaart brengen van 
omgevingsfactoren en het gedrag. De huidige meetmethoden voor voedselconsumptie en beweeggedrag 
dienen verbeterd te worden. Daarnaast zouden nieuwe meetinstrumenten voor gedrag in de breedste zin 
van het woord, zoals voedingsperceptie, voedselkeuze, smaaksensatie ontwikkeld moeten worden. Ook 
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werd genoemd dat er meer aandacht besteed moet worden aan het verbeteren van de fenotypering. Het 
meten van alleen de BMI is niet voldoende. Naast BMI zou bijvoorbeeld de vetverdeling en de 
efficiëntie van individuen bij het verteren, opnemen en opslaan van nutriënten bepaald kunnen worden. 
 

6.1.2. Bio-psychosociaal onderzoek 
In het huidige onderzoek naar overgewicht wordt vaak een scheiding gemaakt tussen somatisch en 
psychisch onderzoek. Dit is niet terecht, vinden veel experts. Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat de 
sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen met extreem obesitas verstoord is. In toekomstig 
onderzoek naar overgewicht en chronische ziekten zou daarom ook aandacht moeten zijn voor 
psychosociale factoren en hun invloed op biologische processen. 

6.2 Gemiddelde onderzoeksprioriteit 

 

6.2.1 Gen-gen, gen-omgevingsinteractie in grote cohorten 
Tot nu toe hebben de resultaten uit genoomwijde associatiestudies op het gebied van obesitas enkele 
nieuwe genen opgeleverd. Verder onderzoek naar de interacties tussen deze genen en 
omgevingsfactoren in grote cohorten is noodzakelijk. Als voorbeeld van een groot cohort werd de 
Lifelines-studie uit Groningen genoemd. Hierin worden 160.000 individuen uit drie generaties 
(grootouders, ouders en kinderen) gedurende dertig jaar gevolgd. Ook zouden bestaande cohorten 
samengevoegd kunnen worden. Met de kennis over de interacties tussen genen en omgeving kunnen 
voorspellende modellen voor obesitas verbeterd worden. 
 

6.2.2 Risico op comorbiditeiten bij obesen 
Toekomstig onderzoek zou gericht moeten zijn op genetische factoren die een rol spelen bij het 
ontwikkelen van obesitasgerelateerde aandoeningen (comorbiditeiten). Doel hiervan is om aan de hand 
van het genetisch profiel, vroegtijdig individuen met obesitas te identificeren die een hoog risico lopen 
op het ontwikkelen van complicaties. Zij kunnen dan in een vroeg stadium een passende behandeling 
krijgen. 
 

6.2.3 Maatschappelijk, ethisch, juridisch onderzoek 
Voordat de resultaten uit onderzoek naar de genetische component van overgewicht toegepast kunnen 
worden in de praktijk, is het belangrijk om inzicht te hebben in de wensen en de verantwoordelijkheden 
van betrokken partijen, zoals consumenten, patiënten, artsen en overheid. Hiervoor is meer kennis over 
de maatschappelijke consequenties, ethische kwesties en juridische aspecten van dergelijke 
toepassingen noodzakelijk. Vragen die onder andere beantwoord dienen te worden zijn: wat willen de 
burgers wel en wat willen ze niet weten, welke kennis kunnen mensen wel of niet aan, waar liggen 
verschillende verantwoordelijkheden en wat mag je van de betrokken partijen verwachten? Een ethisch 
debat is een van de mogelijkheden om deze vragen te onderzoeken. 
 

RIVM Rapport 350020007                                                                                                                                    20 



 

6.2.4 Bestudering biologisch systeem als geheel 
De focus van toekomstig onderzoek naar de genetica van overgewicht zou moeten liggen op 
bestudering van het biologische systeem als geheel in plaats van het bestuderen van een aantal genen 
en/of fenotypes afzonderlijk. 
 

6.2.5 Identificeren van betrokken genetische factoren 
Op dit moment is er voor een beperkt aantal genetische variaties overtuigend bewijs dat ze het risico op 
obesitas beïnvloeden. Toekomstig onderzoek op het gebied van de genetica van overgewicht zou zich 
moeten blijven richten op het ontrafelen van de genetische oorzaken van obesitas. 
 

6.2.6 Vraaggestuurd onderzoek vanuit de obese patiënt 
Ten slotte zou toekomstig onderzoek meer gestuurd moeten zijn vanuit de vraag van de obese patiënt. 
Wat willen obese patiënten en met welke problemen zitten zij. Bij het opstarten van nieuw onderzoek is 
een meer bottom-up benadering gewenst. 
 

6.3 Lage onderzoeksprioriteit 

 

6.3.1 Genetische determinanten van gedrag 
Het huidige genetisch onderzoek naar overgewicht richt zich voornamelijk op de energie-inneming en 
bewegen. Het gaat echter bij overgewicht niet alleen om de balans tussen de energie die het lichaam in, 
en de energie die het lichaam uit gaat. Er ligt meer aan ten grondslag, zoals de reden waarom mensen 
bepaalde keuzes maken ten aanzien van eten en bewegen. Toekomstig onderzoek naar de genetische 
component van overgewicht zou zich ook moeten richten op de genetische determinanten van gedrag 
(food genomics, food perception genomics, food choice genomics). 
 

6.3.2 Epigenetische variatie bij zeer jonge kinderen 
Ook zou er meer aandacht moeten zijn voor onderzoek naar epigenetische variatie bij zeer jonge 
kinderen. Op dit moment is hier nog zeer weinig over bekend, maar het staat wel erg in de 
wetenschappelijke belangstelling. Epigenetische variatie is een specifieke vorm van genetische variatie 
waarbij er verandering in genexpressie optreedt zonder dat de volgorde van de nucleotiden in het DNA 
verschillend is. Er zijn aanwijzingen dat het epigenoom tijdens bepaalde fasen in de ontwikkeling (in 
utero, maar ook als kind en puber) extra beïnvloedbaar is door het milieu (zoals voeding). Er wordt 
gedacht dat epigenetische variaties een belangrijke rol zouden kunnen spelen bij het bepalen van het 
risico op ziekten, zoals bijvoorbeeld obesitas. 
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6.3.3 Nieuwe voorspellende modellen 
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe op basis van de afzonderlijke risico’s per genetische variant 
te komen is tot het bepalen van één totaal risico. Zullen de afzonderlijke risico’s additief zijn, of elkaar 
wellicht versterken of afzwakken door bijvoorbeeld dominante effecten of interacties tussen 
verschillende genen? Om het risico op obesitas te kunnen kwantificeren op basis van een genetisch 
profiel, dienen er nieuwe voorspellende modellen ontwikkeld te worden die deze aspecten meenemen. 
 

6.3.4 Onderzoek gedreven op basis van toepasbaarheid resultaten 
Toekomstig onderzoek op het gebied van de genetica van overgewicht zou gedreven moeten worden 
door de toepasbaarheid van de uitkomsten. Onderzoek zou niet moeten voortkomen uit pure 
nieuwsgierigheid, maar moeten voortborduren op kennis die al beschikbaar is (bijvoorbeeld uit 
genoomwijde associatiestudies). Als idee werd genoemd om een groep mensen al vanaf jonge leeftijd 
te volgen en vast te stellen wanneer en waar het misgaat wat betreft gewichtstoename en de 
ontwikkeling van obesitas. Vervolgens kan worden onderzocht welke factoren (genetische, sociale, 
leefstijl) dit kunnen verklaren en hoe dit in de toekomst voorkómen kan worden. 
 

6.3.5 Relevantie en betrouwbaarheid van genetische testen 
Al geruime tijd worden er via internet door bedrijven genetische testen aangeboden aan consumenten. 
Op basis van deze testen kunnen individuen een persoonlijk voedingsadvies krijgen. Uit onderzoek 
blijkt dat de wetenschappelijke onderbouwing van deze adviezen vaak ver te zoeken is. De overheid 
heeft als taak de consument te beschermen tegen ondeugdelijke testen. Dit pleit voor het ontwikkelen 
van een onafhankelijk orgaan dat relevantie en betrouwbaarheid van genetische testen beoordeelt en 
naar de burger communiceert via bijvoorbeeld een internetsite. 
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7 Conclusies 
 
• Op dit moment zijn er nog te weinig concrete toepassingen van genetische informatie bij de 

preventie en behandeling van overgewicht om nu al gevolgen te hebben voor het overheidsbeleid. 
 
• Experts verwachten dat kennis over de rol van genetische factoren bij het ontstaan van overgewicht 

en obesitas zal bijdragen aan: 
1) het ontwikkelen van nieuwe medicijnen ter preventie en behandeling van overgewicht en 

gerelateerde ziekten; 
2) een verschuiving in de advisering op het gebied van voeding en bewegen van populatieniveau 

naar een individueler niveau; 
3) een nauwkeurigere schatting van het risico op obesitas en bijbehorende complicaties. 

 
• De overheid kan alvast inspelen op deze verwachte ontwikkelingen door het vermeerderen van 

kennis op het gebied van genetica onder burgers en medische professionals. Om als burger goed om 
te kunnen gaan met de keuzes die deze ontwikkelingen met zich meebrengen is kennis over genetica 
in het algemeen en kennis over het interpreteren van risicoschattingen namelijk vereist. De overheid 
zou tevens reeds een intern debat kunnen voeren over de gevolgen van het toepassen van genetische 
kennis bij de preventie en behandeling van obesitas. Meer in het algemeen is het belangrijk bij het 
informeren en adviseren van de burgers over obesitas een persoonlijke en positieve benadering voor 
te staan. Ook vereist de preventie van overgewicht een interdepartementale aanpak. 

 
• Of de toekomstverwachtingen werkelijkheid worden en op welke termijn is niet alleen afhankelijk 

van de technische mogelijkheden maar ook van de wenselijkheid, praktische haalbaarheid, 
maatschappelijke consequenties en ethische aspecten van de beoogde toepassingen. 

 
• Volgens de geraadpleegde experts liggen de prioriteiten binnen het onderzoek op het gebied van de 

genetica van overgewicht met name op het gebied van het verbeteren van het studiedesign (grotere 
studies die beter de omgeving, het gedrag en het fenotype in kaart brengen) en  meer aandacht voor 
psychosociale factoren en hun invloed op biologische processen. 
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8 Conclusions 
• Currently there are not enough specific applications of genetic information to be used in the 

prevention and treatment of overweight to have consequences for current government policies 

• Experts await that knowledge about the contribution of genetic factors to the development of 
overweight and obesity will result in: 

1) the development of new medicines to be used in the prevention and treatment 
of overweight and its complications; 

2) a shift in recommendations about diet and physical activity from the 
population level to a more individual level; 

3) a more accurate estimation of an individuals risk of obesity and its 
complications.  

• The government can already anticipate on the expected applications by improving knowledge about 
genetics among the general public and medical professionals. The fact is that to deal appropriately 
with choices coming forward from the potential applications, people need general knowledge about 
genetics and knowledge to interpret risk estimations. Also, the government could already discuss 
internally the consequences for their policies of applying genetic information in the prevention and 
treatment of obesity, as well as their own responsibility regarding this issue. More generally 
speaking, experts find it important that the government advocates a personal and positive approach 
when providing information and recommendations about obesity to the general public. Furthermore, 
the prevention of overweight requires an interdepartmental approach. 

• Whether and when the expected applications will become reality in the future does not solely 
depend on technical possibilities but also on desirability, social consequences, ethical aspects and 
the feasibility of its application in practice. 

• According to the consulted experts, research priorities in the area of the genetics of overweight 
mainly lie in improving the design of the study (larger studies that measure environment, behavior 
and phenotype more accurately) and giving more attention to psychosocial factors and their 
influence on biological processes. 
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Bijlage 1. Programma expertmeeting 

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert het 

RIVM op donderdag 22 mei 2008 een expertmeeting: 

 

De genetica van overgewicht: 

stap naar beleid en maatschappij 
  9:30 – 10:00 Ontvangst met koffie 

10:00 – 10.10 Welkom door Dr. Jolanda Boer 

10:10 – 10:40  Presentatie van de belangrijkste resultaten uit de RIVM 

literatuurstudie (2007) naar de genetische component 

van overgewicht. 

Ir. Saskia van den Berg 

10:40 – 11:10 Kan de omics technologie een rol spelen in de preventie 

en behandeling van overgewicht? 

Prof. Wim Saris 

11:10 – 11:30 Koffiepauze 

11:30 – 12:30 Discussieronde 1 

12:30 – 13:30 Lunch 

13:30 – 14:15 Discussieronde  2 

14:15 – 14:45 Ethische en maatschappelijke issues rondom de genetica van overgewicht. 

Prof. Michiel Korthals 

14:45 – 15:30 Bewegingspauze 

15:30 -  17:00 Discussieronde  3 

17:00 – 17:15 Afsluiting Dr. Jolanda Boer 

17:15 -   Diner 

 

Locatie: 

RIVM: hoofdgebouw zaal T.0.19 

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 

3720 BA Bilthoven 
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Bijlage 3. Mindmap: toekomstige potentiële toepassingsmogelijkheden van de 
kennis op het gebied van de genetica van overgewicht
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Bijlage 4. Resultaat van de discussie aan de hand 
van stellingen 
 
Aan de experts zijn vijf stellingen voorgelegd. De eerste stelling betrof de mate waarin genetische 
factoren bijdragen aan overgewicht. Stelling 2 en 3 betroffen de mogelijke gevolgen van kennis over 
genetische determinanten van overgewicht. Stelling 4 en 5 betroffen de rol van de overheid inzake het 
gebruik van genetische informatie bij de preventie en behandeling van obesitas. De reacties van de 
experts op de stellingen zijn verwerkt in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van dit rapport. Een specifieker 
verslag van de reacties per stelling staat in deze bijlage. 
 
Stelling 1. Onze omgeving bevordert in zulke mate lichamelijke inactiviteit en overconsumptie dat deze 
omgevingsfactoren vanuit pragmatisch oogpunt niet meer te veranderen zijn. Daarom zijn juist 
genetische factoren uiteindelijk bepalend voor het krijgen van overgewicht en obesitas. 
 
Geen van de experts is het met deze stelling eens. De stelling is fatalistisch en zou juist andersom 
geformuleerd moeten zijn. Het zijn namelijk juist de genetische factoren die niet te veranderen zijn. 
Echter de samenleving is nog wel te veranderen. Door middel van strikte maatregelen (zoals genomen 
in het kader van roken) kan er wel degelijks iets veranderd worden. Er zou juist sterk ingezet moeten 
worden op de veranderde omgevingsfactoren. Bijvoorbeeld het (nog sterker) benadrukken van 
beweging, gezonde voeding etc. 
 
De stelling is erg polariserend. Er is niet één obesogene omgeving, maar er zijn verschillende vormen 
en maten van de obesogene omgeving. Daarnaast zijn omgevings- en genetische factoren beide erg 
belangrijk bij het ontstaan van obesitas, maar in welke mate is nog niet bekend. Op dit moment kunnen 
we ongeveer 2,5% van de patiënten met obesitas verklaren door een mutatie in één gen. Uiteindelijk 
gaat het om de interactie tussen genetische en omgevingsfactoren. Het is de genetische predispositie die 
‘reageert’ op de veranderende omgeving. ‘Genes load the gun, environment pulls the trigger’ (quote 
van Judith Stern). 
 
 
Stelling 2. De kennis over de genetica van overgewicht zal bijdragen aan meer inzicht in de 
mechanismen die tot overgewicht leiden (etiologie) en niet tot het ontwikkelen van specifieke preventie- 
en behandelingsmethoden voor genetisch gevoelige groepen. 
 
Alle experts zijn het er over eens dat deze stelling niet opgaat voor patiënten met monogenetische 
obesitas (obesitas veroorzaakt door een mutatie in één enkel gen). Zo heeft de ontdekking van de 
mutatie in het leptine gen als oorzaak van obesitas geleid tot een specifieke behandelingsmethode voor 
patiënten met leptinedeficiëntie, namelijk de behandeling met leptine. Zonder genetisch onderzoek was 
dit nooit ontdekt. 
 
Voor multifactoriële obesitas (obesitas veroorzaakt door een samenspel van meerdere genetische 
factoren in combinatie met leefstijlfactoren) ligt deze stelling gecompliceerder. Alle experts zijn het er 
over eens dat de kennis over de genetica van overgewicht zal bijdragen aan een toename in kennis 
omtrent de processen die betrokken zijn bij het ontstaan van obesitas (eerste deel van de stelling). 
Over het tweede deel van de stelling ‘dat de kennis niet zal bijdragen aan het ontwikkelen van 
specifieke preventie- en behandelingsmethoden voor genetisch gevoelige groepen’ zijn de meningen 
verdeeld. Een enkele expert is het hier niet mee eens omdat het doel van kennisvermeerdering altijd 
zou moeten zijn het ontwikkelen van nieuwe preventie- en behandelingsmethoden. Andere experts 
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vinden het op basis van de huidige kennis niet mogelijk om hier uitspraken over te doen. Daarnaast 
menen zij dat kennis op meerdere gebieden noodzakelijk is voor het ontwikkelen van nieuwe preventie- 
en behandelingsmethoden. Alleen kennis op het gebied van genetica van overgewicht is niet voldoende. 
Kennis op het sociaal-wetenschappelijke vlak is ook vereist. Bijvoorbeeld welke preventiemethode is 
effectief? 
Ten slotte, kennis omtrent genetische factoren hoeft niet alleen te leiden tot specifieke preventie- en 
behandelingsmethoden van genetisch gevoelige subgroepen, maar kan ook leiden tot nieuwe algemene 
preventiemethoden gericht op de hele populatie. 
 
 
Stelling 3. Kennis over hun genetische aanleg voor overgewicht zal individuen motiveren om hun 
voedings- en beweeggedrag te verbeteren. 

 
Een enkele expert is het eens met deze stelling. Wanneer je weet dat een bepaald product beter voor jou 
is vanwege je genetisch profiel waarom zou je dat dan niet nemen? Voorwaarde hiervoor is wel dat 
verschillende productvarianten beschikbaar moeten zijn, die identiek ogen en dezelfde genotswaarde 
hebben. Hierin is een belangrijke rol voor de voedingsindustrie weggelegd. 
 
Het merendeel van de experts is het echter niet eens met deze stelling. De stelling is te breed 
geformuleerd, stigmatiseert en gaat alleen op voor een heel beperkt deel van de bevolking, namelijk de 
personen die al gezondheidsbewust zijn. Bij bijvoorbeeld zwangere vrouwen zou dit kunnen werken, 
echter zwangere vrouwen worden al gebombardeerd met adviezen. Het overgrote deel van de 
bevolking zal toch hun gebruikelijke gewoonten voortzetten. Voorts is kennis zonder aanmoedigen 
meestal niet effectief. Daarbij is het mogelijk al te laat om gedrag te veranderen tegen de tijd dat een 
individu zelf keuzes kan maken. Overgewicht begint vaak al in de kindertijd. 
Wanneer je vanuit obese individuen kijkt, blijkt dat kennis van genen geen grote rol speelt. Het feit dat 
beide ouders dik zijn zegt voor hen al dat het genetisch is. Kennis over hun genetische aanleg leidt 
voornamelijk tot drie reacties namelijk: 1) het is een stimulans om er wat aan te doen, 2) schaamte dat 
het genetisch is en 3) het geeft een excuus / apathie ‘ik ben genetisch gevoelig, dus ik kan er niets aan 
doen’ (fatalistisch). 
 
Veel experts zouden zich kunnen vinden in deze stelling wanneer deze gerelateerd wordt aan met 
obesitas samenhangende comorbiditeit. Kennis over de genetische aanleg voor het ontwikkelen van 
complicaties zou individuen mogelijk wél motiveren om hun gedrag te veranderen. Dit vereist heel 
specifieke kennis over erfelijkheid en het interpreteren van risico’s. Deze kennis is niet aanwezig in de 
algemene bevolking. Het merendeel van de experts is het er over eens dat kennisvermeerdering 
noodzakelijk is. Dit zou al op jonge leeftijd moeten gebeuren, bijvoorbeeld op middelbare scholen. 
Over de benadering zijn de experts verdeeld. Een deel vindt dat kennis bijgebracht moet worden over 
risico’s op het ontwikkelen van toekomstige ziektes. Een ander deel vindt dit een negatieve aanpak en 
pleit voor een positieve benadering gericht op genot (bijvoorbeeld smaaklessen), gezonde voeding en 
het nu. 
 
 
Stelling 4. Indien de gevoeligheid voor overgewicht grotendeels erfelijk bepaald is, is de eigen 
verantwoordelijkheid van het individu beperkt en is het de taak van de overheid om duidelijke 
initiatieven te nemen ter preventie van overgewicht. 

 
De experts zijn het niet eens met het begin van de stelling. Genetische predispositie maakt wel uit, maar 
het zijn uiteindelijk de eigen keuzes van het individu die bepalend zijn. Genetische gevoeligheid zou 
juist het individu extra alert moeten maken. 
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De experts zijn het eens met het laatste deel van de stelling. De overheid heeft de verantwoordelijkheid 
om de omgeving zo goed mogelijk maken, maar uiteindelijk blijft het individu zelf verantwoordelijk 
voor de keuzes die hij of zij maakt. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is erg lastig, omdat 
individuen blootgesteld worden aan zeer veel prikkels uit de omgeving. Hierin wordt de industrie wel 
erg vrijgelaten. Daarbij is het nakomen van de eigen verantwoordelijkheid voor individuen met lichte 
predispositie makkelijker dan voor individuen met een sterke predispositie. Wanneer mensen weten dat 
ze genetisch gevoeliger zijn voor overgewicht vergroot dit hun eigen verantwoordelijkheid voor de 
nadelige gevolgen van hun gedrag. 
 
Stelling 5. De overheid moet het testen van genetische profielen om risico’s in te schatten of individuele 
voedingsadviezen te verstrekken verbieden omdat daarvoor op dit moment nog onvoldoende 
wetenschappelijk bewijs is. 
 
Over deze stelling verschillen de experts van mening. De een is het er mee eens, individuen moeten 
gewaarschuwd en beschermd worden tegen het feit dat ze belazerd worden. De ander vindt dat mensen 
zichzelf laten belazeren. Daarbij is het onbegonnen werk voor de overheid om alles te gaan verbieden 
waar nog onvoldoende bewijs voor is. Verbod op een dergelijke test valt of staat niet met het feit of de 
test valide is, maar met de gevolgen van de test. Als de testen schadelijke gevolgen zouden hebben voor 
bijvoorbeeld de lichamelijke of geestelijke gezondheid, kunnen ze mogelijk verboden worden op grond 
van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO). Wanneer de testen niet schadelijk zijn, zou het 
eventueel onder fraude kunnen vallen. Een regulerend kader zal waarschijnlijk niet werken aangezien 
veel bedrijven van buiten Europa hun testen via internet aanbieden. Een enkele expert meent dat je niet 
al deze bedrijven over één kam moet scheren. Er zitten ook bedrijven tussen die heel serieus bezig zijn. 
Deze leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Deze bedrijven zijn zogenoemde ‘early 
adaptors’ die vernieuwend bezig zijn en zorgen dat grenzen verlegd worden. 
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