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APPENDIX
Samenvatting

VOEDING EN BEWEGING VOORAFGAAND AAN DE ZWANGERSCHAP
Het belang voor de toekomstige leefstijl en gezondheid van twee generaties

Voeding en beweging zijn belangrijke leefstijlfactoren in het alledaagse leven. Beide 

leefstijlfactoren zijn belangrijk voor de gezondheid en in het bijzonder wanneer een 

vrouw zwanger wil worden of zwanger is. Leefstijl voor en tijdens de zwangerschap 

beïnvloedt namelijk zowel de gezondheid van de aanstaande moeder, als ook de 

gezondheid van haar kind. Veel vrouwen in de vruchtbare leeftijd voldoen niet aan de 

richtlijnen voor gezonde voeding en beweging (hoofdstuk 1). Het is echter moeilijk om 

je leefstijl te veranderen. De periode rondom de zwangerschap kan gebruikt worden 

als een trigger om vrouwen aan te zetten tot een gezonde voeding en meer beweging: 

Naast hun eigen gezondheid voelen vrouwen zich dan ook verantwoordelijk voor de 

gezondheid van hun toekomstige kind. Wij verwachtten dat leefstijlbegeleiding in de 

periode voor de zwangerschap, met als doel om gezonder te gaan eten en meer te 

gaan bewegen, de gezondheid en leefstijl van twee generaties verbetert: van vrouwen 

en hun kinderen.

In hoofdstuk 2 hebben we gekeken of leefstijlbegeleiding voorafgaand aan de 

zwangerschap leidde tot een gezondere voeding en meer beweging bij vrouwen met 

vruchtbaarheidsproblematiek, tussen de 18 en 39 jaar oud, met een Body Mass Index 

(BMI) ≥29 kg/m2. Dit onderzoek heeft de naam LIFEstyle onderzoek gekregen. In 

totaal zijn er 577 vrouwen gerandomiseerd (bij toeval ingedeeld) in twee groepen: de 

interventiegroep en de controlegroep. Vrouwen uit de interventiegroep volgden een zes 

maanden durend programma om hun leefstijl te verbeteren, met als doel 5-10% van hun 

lichaamsgewicht kwijt te raken. Vrouwen die in de controlegroep zijn ingedeeld zijn direct 

gestart met vruchtbaarheidsbehandelingen. Vrouwen uit de interventiegroep kregen als 

advies om gezond te eten volgens de Richtlijnen Goede Voeding 2006 en hun energie 

inname met 600 kcal/dag te verminderen in vergelijking tot hun gebruikelijke energie 

inname, maar niet onder de 1200 kcal/dag te komen. Daarnaast kregen deze vrouwen het 

advies om 2-3 keer per week gemiddeld intensief lichamelijk actief te zijn (60-85% van de 

maximale hartslag) gedurende tenminste 30 minuten en om hun lichamelijke activiteit in 

het dagelijks leven te verhogen door tenminste 10.000 stappen per dag te nemen. Onze 

resultaten laten zien dat vrouwen uit de interventiegroep minder suikerrijke dranken 

dronken en minder hartige en zoete snacks aten in vergelijking met vrouwen uit de 
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controle groep. Ook bewogen vrouwen uit de interventie groep meer dan vrouwen uit 

de controle groep. Dit laat zien dat leefstijlbegeleiding voor de zwangerschap leidt tot 

een bescheiden verbetering in voedingspatroon en meer beweging.

We hebben 5,5 jaar na de start van het leefstijl programma opnieuw gekeken naar de 

voedingsinname, beweging en het BMI (hoofdstuk 3). Vrouwen uit de interventiegroep 

rapporteerden een lagere energie inname (kcal) in vergelijking met vrouwen uit 

de controlegroep. Daarnaast zagen we dat vrouwen uit de interventiegroep die 

succesvol zijn afgevallen tijdens het leefstijl programma (BMI<29kg/m2 of ≥5% van 

hun lichaamsgewicht zijn verloren), een lagere BMI hadden 5,5 jaar na de start van het 

leefstijl programma in vergelijking tot vrouwen uit de interventiegroep die destijds niet 

succesvol waren in het afvallen. Ook rapporteerde deze succesvolle groep vrouwen een 

lagere energie inname dan de vrouwen uit de controle groep. We vonden geen verschil in 

de inname van macronutriënten (eiwitten, vetten en koolhydraten) als percentage van de 

totale energie inname, kwaliteit van de voedingsinname en beweging tussen de vrouwen 

uit de interventie- en de controlegroep, ongeacht of ze succesvol gewicht verloren 

hadden tijdens de interventieperiode. Onze resultaten laten zien dat leefstijlbegeleiding 

voorafgaand aan de zwangerschap langdurige effecten heeft op de energie inname 

en BMI, wat in grotere mate tot uiting kwam bij vrouwen in de interventiegroep die 

succesvol gewicht hebben verloren tijdens de interventieperiode.

Bij het onderzoek dat we gedaan hebben in hoofdstuk 2 en 3 zagen we dat de mate 

waarin vrouwen hun leefstijl aanpasten zeer verschillend was. Deze variatie in leefstijl 

verandering heeft in verschillende mate effect op de hart- en vaatgezondheid. 

Daarom hebben we in hoofdstuk 4 onderzocht of veranderingen in voeding, beweging 

en lichaamsgewicht tijdens de eerste zes maanden van het LIFEstyle onderzoek 

samenhingen met de hart- en vaatgezondheid van vrouwen 3-8 jaar later. De 

hart- en vaatgezondheid is in kaart gebracht door het meten van BMI, bloeddruk, 

lichaamssamenstelling (d.w.z. vet massa en vetvrije massa) en pulse wave velocity (een 

maat voor de stijfheid van je bloedvaten). Daarnaast is er bloed geprikt om glycemische 

parameters (glucose, insuline en HOMA-IR) en lipiden profiel (totaal cholesterol, LDL-

cholesterol en HDL-cholesterol) te bepalen. Ook hebben we gekeken of veranderingen 

in voeding, beweging en lichaamsgewicht samenhangen met het al dan niet hebben van 

het metabool syndroom, wat een belangrijke risicofactor is voor het krijgen van diabetes 

mellitus type 2 en hart- en vaatziekten. Vermindering van hartige en zoete snacks tijdens 

de eerste zes maanden van het LIFEstyle onderzoek hing samen met een lagere HOMA-
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IR 3-8 jaar later. Deze verbanden verdwenen echter wanneer we de huidige leefstijl aan 

onze statistische modellen toevoegden. Daarnaast hebben we aanwijzingen gevonden 

dat een hogere fruit consumptie en meer lichamelijke activiteit leidde tot een hogere 

vet vrije massa, een lagere consumptie van suikerrijke dranken leidde tot een lager HDL-

cholesterol en dat gewichtsverlies leidde tot een hoger HDL-cholesterol. Deze resultaten 

laten zien dat verandering in leefstijl een belangrijke eerste stap is voor het verbeteren 

van de hart- en vaatgezondheid, maar dat het noodzakelijk is om een gezonde(re) leefstijl 

vol te houden om de hart- en vaatgezondheid op de lange termijn te verbeteren.

De leefstijl van vrouwen voor de zwangerschap heeft gevolgen voor de groei, 

ontwikkeling en gezondheid van haar kind. Toch is er weinig bekend over de relatie 

tussen voeding en beweging van de moeder voor de zwangerschap en de hart- en 

vaatgezondheid van haar kind. Daarom hebben we deze relatie onderzocht bij vrouwen 

die deelnamen aan het LIFEstyle onderzoek en hun kinderen die verwekt zijn binnen 

24 maanden na de start van dit onderzoek (hoofdstuk 5). De hart- en vaatgezondheid 

van de kinderen is in kaart gebracht door het meten van BMI, middelomvang tot lengte 

ratio, bloeddruk, lichaamssamenstelling en pulse wave velocity. Een hogere groente 

consumptie voor de zwangerschap hing samen met een lagere diastolische bloeddruk 

van het kind en een hogere fruit consumptie voor de zwangerschap hing samen met 

een lagere pulse wave velocity van het kind. Tegen onze verwachting in zagen we dat 

een hogere consumptie van suikerrijke dranken voor de zwangerschap samenhing met 

een hogere vetvrije massa van het kind. Dit resultaat komt niet overeen met de huidige 

literatuur en is mogelijk een toevallige bevinding. We hebben geen andere relaties 

gevonden tussen de voeding en beweging van de moeder voor de zwangerschap en de 

hart- en vaatgezondheid van haar kind. Grotere studies zijn nodig om deze resultaten 

te bevestigen.

In hoofdstuk 6 hebben we een systematische literatuur review uitgevoerd waarin we al 

het onderzoek naar relaties tussen voeding en beweging van de moeder voor en tijdens 

de zwangerschap met de bloeddruk en hart- en vaatgezondheid (pulse wave velocity en 

intima media dikte) van het kind samenvatten. In totaal zijn er 5145 artikelen gevonden 

en zijn er na het beoordelen van de in- en exclusiecriteria 19 artikelen meegenomen 

in onze systematische review. Zestien artikelen rapporteerden over de relatie tussen 

voeding van de moeder tijdens de zwangerschap en de hart- en vaatgezondheid van 

het kind en drie artikelen rapporteerden over beweging van de moeder tijdens de 

zwangerschap en de hart- en vaatgezondheid van het kind. Op basis van de literatuur 
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hebben we kunnen concluderen dat er een gebrek aan consistent bewijs is om een 

duidelijke conclusie te kunnen trekken over de relatie tussen de voedingsinname en 

beweging van de moeder en de hart- en vaatgezondheid van het kind. We zien wel 

aanwijzingen voor een positieve relatie tussen de inname van koolhydraten tijdens de 

zwangerschap en bloeddruk van het kind en een negatieve relatie tussen de inname 

van eiwitten tijdens de zwangerschap en de intima media dikte van het kind. We hebben 

geen eenduidig bewijs gevonden voor een relatie tussen de inname van vetten en de 

hart- en vaatgezondheid van het kind. Er waren te weinig studies om iets te kunnen 

zeggen over mogelijke effecten van energie inname, vezelinname, eiwit tot koolhydraat 

ratio, specifieke voedselgroepen, voedingspatronen en lichamelijke activiteit. Om in de 

toekomst een duidelijke conclusie te kunnen trekken is het noodzakelijk dat het meten 

van voedingsinname en lichamelijke activiteit eenduidig gebeurt, net als het meten van 

de hart- en vaatgezondheid bij het kind.

In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek bediscussieerd 

en in een breder perspectief geplaatst. We hebben laten zien dat het volgen van een 

leefstijl programma voor de zwangerschap leidt tot het verminderen van de consumptie 

van suikerrijke dranken en snacks en tot het verhogen van de lichamelijke activiteit. 

Deze veranderingen in leefstijl waren echter bescheiden. We hadden verwacht dat 

de actieve kinderwens een belangrijke motivatie zou zijn om grote veranderingen 

in leefstijl te maken. Echter, de stress en moeilijkheden die gepaard gaan met 

vruchtbaarheidsproblematiek hebben mogelijk het veranderen van leefstijl bemoeilijkt, 

wat ervoor pleit om eerder te starten met leefstijl begeleiding. Daarnaast laat de hart- 

en vaatgezondheid van kinderen die meededen aan het WOMB project samen met de 

resultaten van onze systematische literatuur review zien dat het belangrijk is om leefstijl 

coaching te continueren tijdens en na de zwangerschap. Tot slot laten onze resultaten 

zien dat een leefstijl programma niet alleen gericht moet zijn op het verminderen van 

ongezond gedrag, maar ook op het stimuleren van gezond gedrag om de gezondheid 

van de kinderen te verbeteren. We raden aan om ook de partner actief te betrekken in 

het volgen van een leefstijlprogramma. We kunnen suggereren dat zowel vrouwen als 

mannen gemotiveerd en geïnformeerd moeten worden over een gezonde leefstijl in het 

belang van hun eigen gezondheid en dat van hun kinderen.
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