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SAMENVATTING 

 

Obesitas bij de hond vormt een belangrijk, groeiend probleem in de gehele hondenpopulatie. Een 

overmatige aanvoer van energie via de voeding wordt als dé voornaamste oorzaak beschouwd. Uit 

onderzoek blijkt echter dat ook de oorsprong van deze energie, afhankelijk van de verschillende 

macronutriënten, een rol speelt. In deze literatuurstudie wordt de invloed van deze nutriënten op het 

energiemetabolisme, de genexpressie en de gastro-intestinale microbiota nader toegelicht. De 

belangrijkste bevindingen hierbij zijn o.a. dat de koolhydraat/vet ratio een belangrijke rol speelt. Zo 

zullen voeders met gemiddelde ratio’s meer aanleiding geven tot obesitas dan voeders met hoge of 

lage ratio’s. Hoewel vooral het vetgehalte vaak nadelig blijkt te zijn, zou het fout zijn om alleen hierop 

te focussen. Verschillende studies tonen namelijk aan dat de glycemische index van het voeder ook 

een rol kan spelen. Anderzijds zou er voor bepaalde vetzuren (omega-3 en omega-6) zelfs een 

preventieve rol weggelegd zijn. Wat betreft de invloed op de darmmicrobiota is de informatie nog vrij 

gering, maar gaf onderzoek reeds aanleiding tot speculaties over de behandeling of preventie van 

obesitas met pre- en probiotica en eventueel zelfs antibiotica. Op basis van de bevindingen bij deze 

verschillende invalshoeken brengt deze literatuurstudie de hypothese naar voor dat het mogelijks 

‘ideale’ voeder ter preventie van obesitas bij de hond zou bestaan uit een combinatie van een hoog 

eiwitgehalte, gemiddeld vetgehalte en laag koolhydraatgehalte. Wat de behandeling van obesitas 

betreft is er reeds veel onderzoek voorhanden, toch is ook dit gebied nog volop in evolutie. Nieuwe 

ontwikkelingen kaarten aan dat voeders met een hoog eiwitgehalte, hoog vezelgehalte en 

koolhydraten met een lage glycemische index, een goede aanvulling zijn bij de andere streefdoelen 

tijdens de vermageringskuur (verminderde energieopname en verhoogde beweging). Gezien de 

nieuwe ontwikkelingen op vlak van de genexpressie en invloed op de darmmicrobiota zal ook dit 

ongetwijfeld aanleiding geven tot vernieuwde inzichten.  

Trefwoorden: Darmmicrobiota - Genexpressie - Hond - Macronutriënten - Obesitas 
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INLEIDING 

 

De prevalentie van obesitas in de hondenpopulatie is de laatste jaren drastisch aan het toenemen. 

Algemeen wordt aangenomen dat ongeveer 33% van de honden lijden aan deze multifactoriële ziekte 

(Zoran, 2010). Hoewel het eenvoudig lijkt obesitas te voorkomen, o.a. door te zorgen voor voldoende 

beweging en geen overmatige aanvoer van energie via het voeder, lijkt dit onvoldoende te zijn om 

deze epidemie tegen te houden. Het is dan ook noodzakelijk om zoveel mogelijk predisponerende 

factoren op te sporen, enerzijds om zo meer inzicht te verwerven in de pathogenese van deze 

aandoening, anderzijds om mogelijke preventieve maatregelen op te sporen. 

Algemeen wordt de dysbalans tussen energieopname en energieverbruik als dé voornaamste oorzaak 

beschouwd (German, 2006). Uit onderzoek blijkt echter dat niet enkel een overmatige aanvoer van 

energie van belang is, maar dat ook de oorsprong van deze energie een rol speelt. Dit laatste wordt 

uiteraard vooral beïnvloed door de samenstelling aan macronutriënten in het dieet. De invloed van de 

macronutriënten als energieleveranciers is reeds uitvoerig onderzocht (Rocchini et al., 1987, 1989; 

Kaiyala et al., 2000;  Yoo et al., 2006), recent zijn er echter nieuwe ontwikkelingen die aantonen dat 

macronutriënten ook d.m.v. van andere mechanismen een cruciale rol kunnen spelen in de 

ontwikkeling van obesitas (Turnbaugh et al., 2006, 2008; Madsen et al., 2008). In deze literatuurstudie 

worden deze verschillende mechanismen bij elkaar gebundeld met het doel om mogelijks, in het kader 

van obesitas, de ‘ideale’ samenstelling van het dieet te achterhalen ter preventie van deze 

aandoening. In het eerste hoofdstuk volgt een algemene oriëntering van obesitas bij de hond. 

Vervolgens wordt er kort ingegaan op de samenstelling, met nadruk op de macronutriënten, van 

hondenvoeding. In het 3
e
 hoofdstuk worden de verschillende mechanismen waarbij macronutriënten 

een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van obesitas besproken. Hierbij worden vooral volgende 

onderwerpen aangehaald: de rechtstreekse invloed van de macronutriënten op het 

energiemetabolisme, hun invloed op de genexpressie, alsook de relatie tussen de macronutriënten, 

gastro-intestinale microbiota en de ontwikkeling van obesitas bij de hond. Om af te sluiten wordt er 

ook aandacht besteed aan de rol van de macronutriënten in de behandeling van obesitas bij de hond. 
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LITERATUURSTUDIE 

1. PREVALENTIE, DIAGNOSE EN RISICOFACTOREN VAN OBESITAS BIJ DE HOND 

 

Obesitas wordt gedefinieerd als een extreme toename van vetweefsel in het lichaam en is de meest 

voorkomende nutritionele aandoening van honden in westerse landen (German, 2006). Bij de mens 

spreekt men van obesitas wanneer het lichaamsgewicht 20% meer bedraagt dan het ideale gewicht 

(Burton & Foster, 1985). Deze waarde wordt ook gehanteerd bij de hond (Laflamme, 2006). 

Afhankelijk van de studie, locatie en de gebruikte criteria varieert de prevalentie van overgewicht of 

obesitas bij de hond tussen de 20 en 45% (McGreevy et al., 2005; Colliard et al., 2006; Lund et al., 

2006; Gossellin et al., 2007). De laatste jaren concludeert men dat minstens 33% van de honden, 

aangeboden in dierenklinieken, lijden aan deze stoornis, alsook dat obesitas een groeiend probleem 

vormt in de gehele populatie (Zoran, 2010). Hoewel osteoartritis, ademhalingsstoornissen, diabetes 

mellitus, hypertensie, chirurgische complicaties en een sterke vermindering van de levensduur 

gekende gevolgen zijn van obesitas, leidt deze aandoening zelden tot een consultatie bij de dierenarts 

(Zoran, 2010). Dit kan o.a. verklaard worden door het feit dat vele eigenaars het gewicht van hun hond 

onderschatten (White et al., 2011).  

De diagnose van obesitas kan, in het kader van onderzoek, gesteld worden d.m.v. densitometrie, het 

meten van het totale lichaamswater, beeldvormingstechnieken zoals computer tomografie en MRI, 

absorptiometrie, ultrasonografie, maar ook door gebruik te maken van biomerkers zoals leptine 

(German, 2006; Kil & Swanson, 2010). Praktijkgericht zijn deze methoden te duur en maakt men 

eerder gebruik van Body Condition Scoringssystemen (BCS). Hierbij wordt d.m.v. palpatie en visuele 

inspectie van de ribben, het abdomen, de lumbale regio en de staartbasis obesitas gediagnosticeerd 

en gekwantificeerd (Michel, 2012). Er bestaan verschillende BCS voor honden, maar het 9-punt 

systeem is gevalideerd met metingen van het vetgehalte d.m.v. Dual Energy X-ray Absorptiometry 

(DEXA) (Laflamme et al., 1997). Elke verhoging in BCS komt overeen met een toename van 10-15% 

van het lichaamsgewicht. Een score van 4-5 wordt beschouwd als optimaal voor de hond en komt 

overeen met een vetgehalte van 15-20% (Michel, 2012). Recent werd ook een algoritme-gebaseerd 

7 -punt systeem ontwikkeld, vooral gericht op hondeneigenaars. Aan de hand van enkele vragen en 

bijhorende onderzoekjes kan men hierbij de BCS van zijn/haar huisdier bepalen (German et al., 2006). 

German et al. (2006) toonden reeds aan dat ook deze methode een goede correlatie heeft met de 

bepaling van het vetgehalte d.m.v. DEXA. Van groter belang waren echter de overeenkomsten die 

men in dit onderzoek terugvond tussen de scorebepalingen van ervaren personen en deze van de 

hondeneigenaars. Men concludeerde dan ook dat dit systeem toegepast kan worden zonder dat 

voorafgaande training noodzakelijk is (German et al., 2006). 

Obesitas is een multifactoriële aandoening waarbij het evenwicht tussen energieopname en -verbruik 

een belangrijke rol speelt. Gekende risicofactoren die dit evenwicht verstoren zijn ras, leeftijd, 

geslacht, sterilisatie/castratie en levensstijl (Billerey et al., 2004). Onderliggende ziekten zoals 

hypothyroïdie kunnen ook aanleiding geven tot obesitas en moeten uitgesloten worden vooraleer men 

overgaat tot de diagnose (Zoran, 2010). Recent suggereerde Landsberg et al. (2009) ook dat het 

verschil in metabole efficiëntie een rol kan spelen in de ontwikkeling van obesitas. Een efficiënt 

metabolisme leidt tot meer opslag van vet, bij een minder efficiënt metabolisme gaat er meer energie 

verloren aan de thermogenese. Piccione et al. (2011) vergeleek de rectale temperatuur van honden 

met obesitas met deze van niet obese honden en kwam tot de conclusie dat de lichaamstemperatuur 

bij de obese hond gemiddeld  . - .      lager is dan bij de hond zonder overgewicht. Buiten deze 

risicofactoren wordt de overmatige aanvoer van energie, die niet gebruikt wordt maar opgeslagen 
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wordt onder de vorm van vet, als voornaamste oorzaak van obesitas beschouwd (German, 2006). Een 

aanvoer van 32 KJ/dag boven de aanbevolen hoeveelheid is reeds voldoende om een 

gewichtstoename van 1 g/dag te veroorzaken (Fremaut, 2008). Mason (1970) toonde aan dat honden 

die gevoederd worden met tafelresten een verhoogde kans hebben op ontwikkeling van obesitas, ook 

was dit risico verhoogd voor honden met obese eigenaars. Andere belangrijke diëtaire factoren zijn 

het aantal maaltijden en de aanwezigheid van de hond bij het bereiden en/of consumeren van eigen 

maaltijden (German, 2006). Omtrent de eventuele invloed van huisbereide maaltijden bestaat er nog 

veel discussie (Colliard et al., 2006). Het is dus duidelijk dat voeding een belangrijke rol speelt in de 

ontwikkeling van obesitas. De vraag is echter op welke manier de macronutriënten, waaruit de 

voeding is samengesteld, hierin een rol spelen. 

2. SAMENSTELLING VAN MACRONUTRIËNTEN IN HONDENVOEDING 

 

De hond behoort tot de orde van de carnivoren, maar daar hij zowel eigenschappen van een carnivoor 

als een omnivoor bezit werd door D. Kornfeld, een diergeneeskundige nutritionist, de term 

“geadapteerde carnivoor” gelanceerd (Fascetti & Delaney, 2 12). Dit gaf de mogelijkheid om 

hondenvoeding samen te stellen zonder gebruik te maken van dierlijke producten, wat op zijn beurt 

leidde tot de productie van vele verschillende soorten hondenvoer die op zeer variabele wijze zijn 

samengesteld (NRC, 2006).  

Ondanks de grote keuze aan voeder voor de hond brengt men steeds de metabole energiebehoefte in 

rekening, m.a.w. alle nutriënten zijn telkens in een optimale verhouding met de energiewaarde 

aanwezig (Fremaut, 2008). De metaboliseerbare energie (ME) van voeder wordt bepaald door de 

macronutriënten, zijnde koolhydraten, vetten en eiwitten (NRC, 2006). Wanneer men uitgaat van een 

verteerbaarheid van 85% voor koolhydraten, 90% voor vet en 80% voor de eiwitten dan kan de 

energiewaarde van deze nutriënten weergegeven worden door de gemodificeerde Atwaterfactoren. 

Hierbij leveren deze macronutriënten respectievelijk 3.5 kcal/g, 8.5 kcal/g en 3.5 kcal/g (FEDIAF, 

2013). Het betreft hier echter een geschatte waarde. De gouden standaard voor het berekenen van de 

ME van een voeder zijn de zogenaamde “feeding trials”, welke steeds d.m.v. een vastgelegd protocol 

uitgevoerd worden. Feeding trials meten eigenlijk de verteerbare energie, maar door gebruik te maken 

van een omrekeningsfactor (1.25 kcal/g verteerbaar ruw eiwit) kan vanuit het energieverlies via de 

urine de ME van het voeder afgeleid worden (FEDIAF, 2013). Een recente studie toonde aan dat 

wanneer honden vrije keuze hebben om hun voeding samen te stellen, deze een constante 

hoeveelheid aan eiwitten, vetten en koolhydraten zou bevatten, die respectievelijk 30%, 63% en 7% 

bedraagt (Hewson-Hughes et al., 2013). Uit de vooraf vermelde Atwaterfactoren kan men dus afleiden 

dat honden een zeer energiedens dieet nastreven. Bij overvloedige toevoer van energie kan deze in 

kleine mate opgestapeld worden onder de vorm van glycogeen, maar in grote mate onder de vorm 

van vetweefsel (Michel, 2012). Een ongecontroleerde voeding zal bij de hond dus zeer snel leiden tot 

obesitas. Dit laatste werd ook aangetoond in een studie met 48 Labradors, waarbij de groep die ad 

libitum gevoederd werd een hoger gehalte aan lichaamsvet verkreeg dan de beperkt gevoederde 

groep (Kealy et al., 2002). Zowel voor de dagelijkse energiebehoefte van de hond als voor de 

hoeveelheid aan macronutriënten in het hondenvoer werden richtlijnen opgesteld door FEDIAF 

(Tabel 1). Men kan reeds opmerken dat het macronutriënt koolhydraat niet aanwezig is in deze 

richtlijnen. Deze macronutriënten worden verder afzonderlijk besproken.   
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Tabel 1: Europese richtlijnen voor de dagelijkse energiebehoefte van de hond en de samenstelling van de 

macronutriënten in de voeding (AAFCO, 2008; FEDIAF, 2013). 

 Europese richtlijnen voor de dagelijkse energiebehoefte van de hond. 

leeftijd Aanbevolen hoeveelheid Kcal ME/kg
0.75

 

1 - 2 j 130 

3 – 7 j 110 

> 7j 95 

Europese en Amerikaanse richtlijnen voor de samenstelling van macronutriënten in de voeding bij een 

dagelijkse opname van 110Kcal/kg
0.75  

door de
 
volwassen hond. 

 Proteïnen Vet 

Minimum/100g droge stof 18g 5.5g 

Minimum/1000 Kcal ME 45g 13.75g 

 

2.1 Koolhydraten 

 

Diëtaire koolhydraten (KHD) worden op basis van hun verteringsproces onderverdeeld in de 

absorbeerbare, verteerbare, fermenteerbare en de slecht fermenteerbare (NRC, 2006). Uit Tabel 1 

kan men afleiden dat dit macronutriënt niet werd opgenomen in de Europese of Amerikaanse 

richtlijnen voor petfood. KHD worden dan ook als niet essentieel beschouwd voor niet-drachtige, 

volwassen honden (Delaney & Fascetti, 2012). Net zoals bij de mens zijn er echter bepaalde organen, 

zoals de hersenen, die een absolute noodzaak hebben aan glucose. Bij afwezigheid in de voeding kan 

de hond deze synthetiseren vanuit aminozuren en glycerol d.m.v. de gluconeogenese (Romsos et al., 

1976). Omwille van een aantal voordelen zijn KHD toch vaak in commerciële voeders aanwezig. Ze 

vervullen in het voeder waterbindende eigenschappen en vermijden bederf. Voor het dier vormt dit 

macronutriënt een belangrijke bron aan energie en is het een leverancier van diëtaire vezels, wat van 

belang is voor een goede darmwerking en –gezondheid (NRC, 2006).  

Diëtaire vezels worden onderverdeeld in de oplosbare en onoplosbare. Oplosbare vezels houden 

water vast en maken de faeces zachter, ze komen voor in fruit en gommen. Doordat gommen zorgen 

voor de gewenste textuur van petfood worden zij het frequentst gebruikt. Onoplosbare vezels zoals 

hemicellulose zorgen vooral voor bulk en houden geen water vast, zij zijn afkomstig van granen 

(Delaney & Fascetti, 2012). Commerciële hondenvoeders bevatten gemiddeld 5 % ruwe celstof, dit 

omvat vooral cellulose wat beschouwd wordt als een onoplosbare vezel (Fremaut, 2008). In 

tegenstelling tot de onoplosbare vezels zijn veel oplosbare vezels fermenteerbaar en dus van belang 

voor een goede werking van de darmmicrobiota. Dit fermentatieproces leidt tot de vorming van 

vluchtige vetzuren, welke o.a. zorgen voor een verzuring van de darm maar ook een rol spelen in de 

energievoorziening (NRC, 2006). Het korte maagdarmstelsel en de snelle passage bij de hond zorgen 

er echter voor dat de vluchtige vetzuren maar weinig (5%) bijdragen tot de dagelijkse 

energievoorziening (Fremaut, 2008). Een overmatige opname van vezels kan leiden tot flatulentie en 

diarree. Van groter belang is echter de vermindering in energiedensiteit van het voeder, wat leidt tot 

een verdunning van de overige nutriënten. Hierdoor is het mogelijk dat het dier niet in staat is om 

voldoende voeder op te nemen om aan zijn nutritionele behoeften te voldoen (Fremaut, 2008). 
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2.2 Vetten 

 

In de vooraf vermelde gemodificeerde Atwaterfactoren werd reeds duidelijk dat vetten een zeer 

geconcentreerde bron aan energie vormen. Vetten vervullen echter nog andere functies, zo zijn ze 

cruciaal voor de aanvoer van vetzuren, welke o.a. zorgen voor de opbouw van celmembranen en 

optreden als precursoren van inflammatoire mediatoren (NRC, 2006). Verder is een vetpercentage 

van 1 à 2% noodzakelijk om een goede opname van vetoplosbare vitaminen te verzekeren (Fremaut, 

2008). Een tekort aan vetzuren leidt tot een vertraagde wondheling en vachtproblemen (McDonald et 

al., 2011). De belangrijkste essentiële vetzuren bij de hond zijn het linolzuur (omega-6 vetzuur) en het 

alfa-linoleenzuur (omega-3 vetzuur) (NRC, 2006). Hoewel er steeds meer bewijzen opduiken voor 

positieve effecten van omega-3 VZ in het voeder zijn er enkel voor het linolzuur richtlijnen opgenomen 

door FEDIAF (1.32g/100g droge stof voor adulte honden). Wel wordt aanbevolen dat de 

omega-3/omega-6 ratio niet zeer groot mag zijn (NRC, 2006; FEDIAF, 2013). 

In het voeder zorgen vetten voor een verhoogde smakelijkheid en goede textuur, ze kunnen 

toegevoegd worden d.m.v. dierlijke vetten of plantaardige oliën (Fremaut, 2008). Honden bezitten 

hoge gehalten aan high-density-lipoproteïnes, welke een belangrijke rol spelen in het transport van 

vetten in de bloedcirculatie, en kunnen dus veel vet in hun voeding verdragen (NRC, 2006). Een 

overmatige aanvoer van vet via het voeder kan rechtstreeks opgeslagen worden in het vetweefsel, dit 

in tegenstelling tot de eiwitten en koolhydraten welke eerst een lipogene cyclus moeten ondergaan 

(Debraeckeleer, 2009).  

2.3 Eiwitten 

 

Magendie toonde reeds in 1816 aan dat honden niet kunnen overleven zonder de aanwezigheid van 

eiwitten in hun dieet (Hewitt, 1944). Daar vooral de aanvoer van aminozuren via de eiwitten van 

belang is, spreekt men nu eerder van een aminozuurbehoefte dan van een eiwitbehoefte (Fremaut, 

2008). De aminozuren spelen vooral een belangrijke rol in verschillende anabole processen en zorgen 

voor de aanvoer van stikstof (Delaney & Fascetti, 2012). Groenten zijn gelimiteerd in zwavel 

houdende AZ waardoor methionine vaak gesupplementeerd wordt. Lysine is gelimiteerd in granen. In 

vele voeders maakt men dan ook gebruik van een combinatie aan groenten en granen (NRC, 2006). 

Bij nutritionele eiwitten maakt men een duidelijk onderscheid tussen de minimumbehoefte en de 

aanbevolen hoeveelheid (NRC, 2006). Bij een eiwitgehalte lager dan de minimumbehoefte zal dit 

aanleiding geven tot tekorten die gepaard gaan met anemie, een doffe vacht, spieratrofie, etc. 

(McDonald et al., 2011). Om dit te vermijden is er een veiligheidsmarge ingebouwd waarbij voeders 

moeten voldoen aan een aanbevolen hoeveelheid. Bij gebruik van een eiwitbron van zeer goede 

kwaliteit (vb. Lactalbumine) is het mogelijk dat het eiwitgehalte van het voeder slechts 6% (op droge 

stof basis) bedraagt. Dit wordt uiteraard wel beschouwd als het absolute minimum (Fremaut, 2008). 

De voorgestelde richtlijn door FEDIAF (2013) (Tabel 1) is uitermate belangrijk om voldoende aanvoer 

van essentiële aminozuren mogelijk te maken. Hoe lager het eiwitgehalte van het voeder, hoe 

belangrijker de kwaliteit van het eiwit. Aangezien eiwitten niet opgeslagen worden, zal een overmatige 

aanvoer steeds zorgen voor een sterke gluconeogenese wat kan leiden tot een lipogenese 

(Debraeckeleer, 2009). Verder kan opname van hoge eiwitgehalten ook aanleiding geven tot 

overbelasting van de lever en nier (Fremaut, 2008).  
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3. MACRONUTRIENTEN EN OBESITAS 

 

Obesitas wordt gekenmerkt door een toename van vetweefsel in het lichaam (German, 2006). 

Overmatige aanvoer van substraten voor het energiemetabolisme stimuleert dit proces. Recente 

ontwikkelingen in de voedingsleer tonen echter aan dat macronutriënten, door activatie van 

transcriptiefactoren, ook een rechtstreekse invloed op de hypertrofie en hyperplasie van vetweefsel 

hebben (Madsen et al., 2008). Bovendien zouden ook de darmmicrobiota, welke beïnvloedt kunnen 

worden door de macronutriënten, een rol spelen in de ontwikkeling van obesitas (Turnbaugh et al., 

2006). Deze verschillende invalshoeken worden verder besproken. 

3.1 Macronutriënten als substraat voor het energiemetabolisme 

 

Zoals reeds eerder vermeld leidt een overmatige energieopname tot de ontwikkeling van obesitas 

(German, 2006). Aangezien zowel de KHD, vetten als eiwitten belangrijke energieleveranciers zijn, 

kan een overmaat van elk van deze macronutriënten aanleiding geven tot obesitas. Voor de 

experimentele ontwikkeling van obesitas bij de hond maakt men echter vooral gebruik van een 

toename in de energievoorziening d.m.v. een verhoging van het vetgehalte (Rocchini et al., 1989; 

Truett et al., 1998). Een studie bij de rat toonde namelijk aan dat, bij ad libitum voedering, de kans op 

obesitas stijgt met een toenemend vetgehalte in het voeder (Salmon & Flatt, 1984). Verder toonde een 

humane studie aan dat overvoeding (50% boven de dagelijkse energiebehoefte) met vet meer 

aanleiding geeft tot vetopslag (90-95%) dan wanneer men gebruik maakt van KHD (75-85%) (Horton 

et al., 1995). Vet wordt dus beschouwd als het meest efficiënte macronutriënt om obesitas te 

induceren, de vraag is echter door welke mechanismen dit fenomeen verklaard kan worden. Buiten 

een overmatige aanvoer van energie via een specifiek macronutriënt blijken ook vooral de 

glycemische index en de verhoudingen van de macronutriënten een invloed te hebben op de 

ontwikkeling van obesitas. Zowel dit laatste als de mechanismen van vet in de ontwikkeling van 

obesitas worden verder besproken. 

3.1.1 Mechanismen van diëtair vet in de ontwikkeling van obesitas 

 

Verschillende onderzoeken tonen aan dat vet een grote rol speelt in de ontwikkeling van obesitas bij 

de hond (Rocchini et al., 1987, 1989; Kaiyala et al., 2000). Mogelijke verklaringen hiervoor kunnen 

volgens Yoo et al. (2006) onderverdeeld worden in 2 categorieën. Ofwel geeft diëtair vet aanleiding tot 

een verhoogde energieopname, ofwel gaat vet in de voeding gepaard met een lager energieverbruik. 

Dit laatste werd door Yoo et al. (2006) verder onderzocht. In deze studie werden 10 Labrador 

Retrievers onderverdeeld twee groepen. Hierbij werd de ene groep gevoederd werd met een vetrijk 

dieet (41% van de energie) en de andere met een vetarm dieet (14% van de energie). Beide groepen 

werden gevoederd met het doel hun lichaamsgewicht te behouden. Na 30 dagen was er geen verschil 

in lichaamsgewicht tussen beide groepen aanwezig, bovendien werd ook d.m.v. DEXA geen verschil 

in vetmassa waargenomen. Van groter belang was echter het feit dat er tussen beide groepen geen 

verschil in rust energieverlies aanwezig was. Onder rust energie verlies verstaan we de hoeveelheid 

energie die verbruikt wordt voor het in stand houden van de homeostatische processen, de 

lichaamstemperatuur, etc. Het obesitas inducerend effect van vet in het voeder kan bijgevolg niet 

verklaard worden door wijzigingen in dit onderdeel van het metabolisme.  
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Landsberg et al. (2009) haalden aan dat energieverlies in rust 80% uitmaakt van het volledige 

energieverlies in het lichaam. Energieverbruik kan bijgevolg nog verder onderverdeeld worden in 

energieafname door activiteit (10%) en energieverlies ten gevolge van de adaptieve thermogenese 

(10%). Tot dit laatste behoort de thermogenese die optreed als reactie op koude, maar ook de dieet-

geïnduceerde thermogenese (DIT). Daar opname van voeder aanleiding geeft tot een verhoging van 

de lichaamstemperatuur zou dit laatste een mogelijke verklaring kunnen vormen voor het obesitas 

inducerend effect van vet. Een humane studie toonde namelijk aan dat voedsel met een hoog KHD- 

en hoog eiwitgehalte (29% eiwit, 61% KHD, 10% vet) een hogere DIT veroorzaakt in vergelijking met 

vetrijk dieet (9% eiwit, 30% KHD, 61% vet) (Westerp-Plantenga et al., 1999). Rothwell et al. (1982) 

daarentegen kon bij de rat geen verschil in DIT waarnemen tussen voeder met een hoog vetgehalte of 

een koolhydraatrijk voeder. Bij de hond werd de invloed van macronutriënten in het voeder op de DIT 

nog niet onderzocht. Ook over het exacte mechanisme van de adaptieve thermogenese bestaat er 

nog veel discussie. Mogelijks zou er een activatie van de nervus sympathicus plaatsvinden, een 

andere theorie is dat er een invloed zou zijn op het bruine vetweefsel (Rothwell et al., 1982). Recent 

werd aangetoond dat dit bruine vetweefsel nog steeds functioneel is bij adulte dieren, maar wat betreft 

de mogelijks preventieve rol in dieet-geïnduceerde obesitas door activatie van de thermogenese, is 

verder onderzoek nog noodzakelijk (Kozak, 2010). 

Yoo et al. (2006) haalde reeds aan dat ook een verhoogde calorie opname door vet in het voeder een 

rol kan spelen in de ontwikkeling van obesitas. Vetten verhogen namelijk de smakelijkheid van het 

voeder, wat uiteraard een belangrijke rol speelt bij dieren die ad libitum gevoederd worden (Hill et 

al.,1989). Zo neemt men onder andere de rat bij ad libitum voedering een vetrijkdieet verkiest boven 

een koolhydraatrijkdieet en dat dit vetrijkdieet bovendien aanleiding geeft tot hyperphagie (Bailey et 

al., 1985). 

3.1.2 De glycemische index van het voeder 

 

Jenkins et al. (1981) merkte op dat de chemische analyse van KHD in het voeder niet overeen komt 

met de fysiologische glucose-respons in het bloed. In een humaan onderzoek definieerde hij de 

Glycemische Index (GI) voor de verschillende diëtaire leveranciers van KHD. Absorbeerbare KHD 

zoals glucose en fructose hebben een hoge GI, zij zorgen dus na opname voor een sterke en snelle 

stijging van het bloedglucose. Snelle stijgingen van het bloedglucose gaan gepaard met verschillende 

opeenvolgende effecten (Tabel 2) en plaatsen het metabolisme onder grote druk (Ludwig, 2002). 

Deze effecten kunnen verklaard worden door het feit dat het lichaam continu streeft naar homeostase, 

waarmee in deze situatie bedoeld wordt dat het lichaam streeft naar een constante glucosewaarde in 

het bloed. Om dit te verkrijgen wordt bij hyperglycemie het insulinehormoon vrijgesteld door de 

bètacellen van de pancreas. Dit leidt tot een verhoogde opname van glucose door de gevoelige 

cellen. Hypoglycemie daarentegen zal zorgen voor een stijging van glucagon, adrenaline, het 

groeihormoon en andere antagonisten van het insuline hormoon waardoor meer glucose zal worden 

vrijgesteld in de bloedcirculatie (Ludwig, 2002). 

De glycemische index wordt beïnvloed door de natuur van het KHD en andere voedingsfactoren die 

de verteerbaarheid of de insulinerespons beïnvloeden (Ludwig, 2002). Doordat vetten de vertering 

vertragen en proteïnen de secretie van insuline uitlokken hebben deze een negatief effect op de GI 

(Jenkins et al., 1981). Bij de kat werd aangetoond dat het hoofdzakelijk de koolhydraten zijn die een 

invloed hebben op de glycemische respons van het voeder. Diëten met een hoog vet- of eiwitgehalte 

gaven namelijk een gelijkaardige glucose respons welke veel lager (20-30%) gelegen was dan deze 
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bij voedering met een koolhydraatrijk dieet (Farrow et al., 2002). Bij de hond kwam men tot dezelfde 

conclusie door een vergelijkende studie te maken tussen voeders met veel verteerbare koolhydraten 

in vergelijking met voeders arm aan verteerbare koolhydraten (Elliott et al., 2012). Bij de obese hond 

verkrijgt men na nasale voedering van oplosbaar zetmeel ook een grotere glucoserespons dan na 

toediening van onoplosbaar zetmeel (Kimura, 2013). Wanneer men dus voeders wil ontwikkelen met 

een bepaalde glycemische index zal men vooral rekening moeten houden met het koolhydraatgehalte 

als ook het type koolhydraat dat men hiervoor zal aanwenden.  

Tabel 2: Vergelijking tussen de metabole gevolgen na opname van voeding met een hoge glycemische index 

versus een voeding met een lage glycemische index  (naar Ludwig, 2002).  

Tijd na opname hoge GI-maaltijd Effect op metabolisme Verschil met lage GI-maaltijd 

2 uur 
↑glucose  ↑ insuline  ↑ glycogenese 

en lipogenese 

↑glucose is 2x groter dan bij lage GI 

2 – 4 uur 

↓absorptie van KHD maar nog steeds 

hoge insulinewaarden  

=> bloedglucose ↓↓ zeer snel 

=> hypoglycemie 

Hypoglycemie treedt niet op bij lage GI 

4 – 6 uur 

 

Weinig glucose en weinig vetzuren in de 

circulatie  stimulatie glycogenolyse en 

gluconeogenese 

 

Effecten zijn veel minder uitgesproken 

na maaltijden met lage GI + dit stadium 

wordt normaal pas veel later bereikt. 

 

De metabole effecten die werden aangetoond door Ludwig (2002) (Tabel 2) kunnen een rol spelen in 

de ontwikkeling van obesitas. Bij de rat werd aangetoond dat de fenomenen die optreden 2 - 4 uur 

postprandiaal zorgen voor een sterker hongergevoel (Campfield & Smith, 1990). Ratten gevoed met 

hoge GI tegenover lage GI vertoonden na 3-5 weken grotere afmetingen aan adipocyten en een 

sterkere vetzuursynthese, na 32 weken ontwikkelden ze duidelijk obesitas (Kabir et al., 1998). Bij de 

hond toonde men aan dat bij gebruik van voeders met een lage GI (bonendieet) in tegenstelling tot 

een dieet met een hoge GI (rijst) er een distributie van het subcutane vet naar het vicerale vetdepot 

plaatsvindt (Adolphe et al., 2012). Momenteel wordt er bij de hond vooral aandacht besteed aan de GI 

van het voeder bij de controle van diabetespatiënten of in het kader van gewichtsverlies-programma’s 

(zie Hoofdstuk 4) (Nagaoka et al., 2007; Mitsuhashi et al., 2010).  

3.1.3 Verhouding van de macronutriënten 

 

Romsos et al. (1976) kon besluiten dat de koolhydraat/vet ratio in het voeder een heel belangrijke rol 

speelt in de opstapeling van vet in het lichaam. Uit zijn onderzoek met opgroeiende Beagle honden 

bleek dat voedering van diëten (ad libitum) met zeer hoge (62% KHD, 13% vet) of zeer kleine ratio’s  

(0% KHD, 76% vet) minder aanleiding gaven tot opstapeling van vet dan voedering met gemiddelde 

ratio’s (42% KHD, 38% vet of 20% KHD, 55% vet). Een hoog of laag eiwitgehalte bleek geen invloed 

te hebben. Uit een onderzoek bij de rat kon men echter besluiten dat eiwitten inderdaad geen invloed 

hebben op lichaamsvet wanneer het gaat om een dieet rijk aan KHD (grote KHD/vet ratio), bij een 

dieet rijk aan vetten (kleine KHD/vet ratio) gaf een hoog eiwitgehalte wel aanleiding tot minder 

vetopstapeling (Hartsook et al., 1973). Enkele jaren later concludeerde Romsos et al. (1978), in een 

nieuwe studie, dat honden die ad libitum gevoederd worden met een hoog (51%) vetgehalte een 

hoger lichaamsgewicht verkregen dan honden met een koolhydraatrijk (59%) dieet. De 
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gewichtstoename was hierbij voor 80% te wijten aan een vettoename (Romsos et al., 1978). Twee 

mogelijke verklaringen werden hieromtrent naar voor gebracht; een verhoogde voederopname 

(verhoogde smakelijkheid) bij het vetrijke dieet, alsook het feit dat diëtair vet efficiënter wordt 

opgeslagen in het lichaam dan diëtaire KHD. Vetten vanuit het voeder kunnen namelijk rechtstreeks 

opgeslagen worden in het vetweefsel, eiwitten en koolhydraten moeten hiervoor eerst een lipogene 

cyclus ondergaan (Debraeckeleer, 2009). Verder onderzoek bij de hond toonde aan dat wanneer, bij 

ad libitum voedering, 30% of meer van de energie geleverd wordt door vet, dit aanleiding zal geven tot 

obesitas (Hill et al., 2000).  

Bij de voorgaande studies werden de dieren steeds ad libitum gevoederd. Hierbij is het echter moeilijk 

om effecten zoals een verhoogde voedselopname of de efficiëntere opslag van diëtair vet in het 

lichaam uit te schakelen. Uit studies waarbij honden gevoederd werden naar hun dagelijkse 

energiebehoefte kon men concluderen dat de opstapeling van vet in het lichaam niet noodzakelijk 

gepaard hoeft te gaan met een toename in het lichaamsgewicht. Kim et al. (2003) voerde een 

onderzoek uit met 2 isocalorische voeders bij de hond. Bij het eerste voeder was 37.9% van de 

energie afkomstig van KHD, 26.3% van eiwit, 35.8% van vet, in tegenstelling tot het 2
e
 voeder waarbij 

32.9% van de energie geleverd werd door KHD, 22.9% door de proteïnen en 44.2 % door vet. Na 

voedering van het 2
e
 dieet gedurende een periode van 12 weken zag men een verdubbeling van het 

vetgehalte in de honden hoewel er geen significante gewichtstoename aanwezig was. Op te merken 

valt dat dit onderzoek slechts uitgevoerd werd op 6 honden (Kim et al., 2003). Door Mittelman et al. 

(2000) werd eerder een gelijkaardige studie uitgevoerd. Hierbij leidde een verhoging van de 

energievoorziening door het diëtaire vet van 23% naar 33% tot een toename van het totale 

lichaamsvet van 12% naar 18%.  

3.2 Invloed van de macronutriënten op de genexpressie 

 

Het humane genoom project leidde tot een sequenering van het menselijk genoom, wat op zijn beurt 

aanleiding gaf tot tal van nieuwe inzichten en o.a. het ontstaan van de “nutrigenomics”. Nutrigenomics 

is een relatief nieuwe tak in de wetenschap waarbij men de invloed van nutriënten in de voeding op de 

expressie van genen onderzoekt (Innes, 2006). Daar honden veel genetische ziekten (± 200) 

gemeenschappelijk hebben met de mens, werd ook hun genoom gesequeneerd (de Godoy et al., 

2013). Honden hebben in tegenstelling tot de mens een minder gevarieerd genoom, dit is voor een 

groot deel te wijten aan de inteelt die vele rassen hebben ondergaan ten gevolge van verschillende 

ingrepen door de mens (Kaput & Ning, 2009). Het onderzoek naar de invloed van voedingsnutriënten 

op de expressie van genen leidde ook tot de vraag of deze mechanismen ook een rol zouden kunnen 

spelen in de ontwikkeling van obesitas. 

De ontwikkeling van obesitas gaat gepaard met een hypertrofie (volumetoename) en hyperplasie (cel 

toename) van het vetweefsel. Preventie van deze hyperplastische processen zou dus een goede 

strategie kunnen zijn in de bestrijding van obesitas, ware het niet dat dit problemen kan geven in 

perioden van een positieve energiebalans (Madsen et al., 2008). Vetweefsel ondergaat een continue 

evolutie, deze kan zowel direct als indirect beïnvloed worden door de macronutriënten. Het directe 

effect berust op de rechtstreekse activatie of onderdrukking van transcriptiefactoren, het indirecte 

effect ontstaat door de vrijstelling van hormonen (Madsen et al., 2008). 
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3.2.1 Directe invloed van de macronutriënten 

 

 De ontwikkeling van vetweefsel start met mesenchymale stamcellen die evolueren tot pre-adipocyten, 

welke vervolgens omgevormd worden tot vetcellen (de Godoy et al., 2013). Dit complex proces wordt 

gecoördineerd d.m.v. verschillende transcriptiefactoren. De macronutriënten in de voeding oefenen 

vooral een invloed uit op volgende factoren: Peroxisome Proliferator–activated Receptor Y (PPARy), 

Sterol Regulatory Element Binding Protein (SREBP-1c) en de Lever X receptor alfa (LXRa) (Madsen 

et al., 2008) (zie Figuur 1).  

Figuur 1: De activiteit van belangrijke 

transcriptie- factoren met een rol in de 

adipogenese kan beïnvloed worden door 

macronutriënten  

Stimuleert 

Remt 

 (naar Madsen et al., 2008).  

 

PPARy wordt geactiveerd door vetzuren en speelt een centrale rol in de differentiatie van stamcel tot 

adipocyt (Barak et al., 1999; Rosen et al., 1999). Ratten gevoederd met liganden van PPARy vertonen 

een dosis-afhankelijke toename van de vetmassa (de Souza et al., 2001). Lopez et al. (2003) toonde 

aan dat de inductie van obesitas door voedering met een hoog vetgehalte, gepaard gaat met een 

verhoogde expressie van deze transcriptiefactor. PPARy kan geactiveerd worden door verschillende 

vetzuren, maar poly-onverzadigde-vetzuren (PUFA’s) blijken een sterkere invloed te hebben dan 

mono-onverzadigde of verzadigde vetzuren (Kliewer et al., 1997). Het type PUFA is ook van belang 

aangezien omega-3-vetzuren de hyperplasie en hypertrofie van vetcellen limiteren (Belzung et al., 

1993). De transcriptiefactoren SREBP-1C en LXRa spelen vooral een belangrijke rol in de lipogenese 

(volumetoename) van de adipocyten (Madsen et al., 2008). Zij worden gestimuleerd door 

koolhydraten, maar kennen een inactivatie onder invloed van omega-6-vetzuren (Horton et al., 1998). 

Buiten de vetzuren en KHD zouden ook proteïnen en vooral hun aminozuursamenstelling, welke een 

invloed hebben op de vrijstelling van het Polypeptide YY ter hoogte van de darm, een directe invloed 

hebben op de ontwikkeling van vetweefsel en zijn functie, maar verder onderzoek hieromtrent is nog 

noodzakelijk (Batterham et al., 2006). 

Voorgaande gegevens zijn vooral afkomstig van onderzoek bij de rat, maar lijken ook geldig te zijn 

voor de hond. Kabir et al. (2005) voederde 6 honden gedurende een periode van 12 weken met een 

vetrijk dieet (vetten leverden 42% van de energie) en nam hierbij een verhoogde expressie van 

PPARy en SREBP-1c in het vetweefsel waar. Onderzoeken naar insulineresistentie bij de hond 

toonden bovendien aan dat PPARy een belangrijke rol speelt in het differentiatieproces van de 

adipocyten, maar dat in volwassen vetcellen deze transcriptiefactor de insulinegevoeligheid 

onderdrukt (Gayet et al., 2007).  

Men kan dus besluiten dat vetten vooral aanleiding geven tot een verhoogde aanmaak van vetcellen, 

terwijl de KHD in de voeding zorgen voor de opvulling van deze cellen d.m.v. activatie van de lipogene 

processen. Vetten in de voeding zorgen uiteraard ook voor volumetoename van de vetcellen. Zij 

hoeven echter geen lipogene cyclus te ondergaan en geven dan ook geen aanleiding tot de activatie 

van deze processen. Bovenvermelde onderzoeken toonden bovendien ook aan dat zowel omega-3-
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vetzuren als omega-6-vetzuren een negatieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van 

vetweefsel, beiden door onderdrukking van verschillende transcriptiefactoren. Bij knaagdieren toonden 

onderzoeken aan dat omega-3-vetzuren een grotere preventieve rol zouden spelen in de ontwikkeling 

van obesitas (Petersen et al., 2003; Yan et al., 2003), terwijl andere studies aantoonden dat zowel de 

omega-3 als de omega-6-vetzuren een gelijkwaardig effect kunnen uitlokken (Toussant et al., 1981; 

Ikeda et al., 1998). Madsen et al. (2005) merkte aan de hand van een review onderzoek op dat er de 

laatste jaren in de humane voeding vooral het nutriënt vet als dé boosdoener wordt beschouwd 

waardoor er een wijziging is ontstaan naar voedsel met veel minder vet maar een verhoogd 

koolhydraatgehalte. In deze voeders zijn bijgevolg veel minder omega-3 en omega-6-vetzuren 

aanwezig waardoor het lichaam zich continu in een lipogene status bevindt. Deze methode is dus niet 

optimaal in de preventie van obesitas. Bij de hond wordt er vooral onderzoek verricht naar het gebruik 

van omega-6-vetzuren (o.a. geconjugeerd linolzuur) in vermageringsdiëten om een beter behoudt van 

spiermassa ten opzichte van vetmassa tijdens de vermageringskuur te bekomen (zie hoofdstuk 4). 

3.2.2 Indirecte invloed van macronutriënten 

 

Via de vrijstelling van hormonen hebben macronutriënten ook een indirecte invloed op de transcriptie 

van genen. Insuline en glucagon zorgen na binding op hun receptor voor een beïnvloeding van het 

Cyclisch AMP (cAMP), wat aan de hand van een cascadesysteem finaal leidt tot de activatie of 

inactivatie van transcriptiefactoren (Madsen et al., 2008). Het betreft hier andere factoren dan deze 

besproken in hoofdstuk 3.2.1. De hormonaal geactiveerde factoren beïnvloeden vooral de lipolyse en 

glycogenolyse. 

Insuline wordt vrijgesteld bij hyperglycemie en is noodzakelijk voor de opname van glucose in de 

adipocyten en spiercellen (Ludwig, 2002). Dit hormoon zal door binding op haar receptor een daling 

van het cAMP in zowel de lever- als vetcellen veroorzaken (Madsen et al., 2008). In vetweefsel zorgt 

een daling van cAMP voor een defosforylatie van het Hormoon Afhankelijke Lipase, wat aanleiding 

geeft tot een onderdrukking van de vetafbraak (lipolyse) en een verminderde vrijstelling van vetzuren 

(Witters et al., 1979). In de levercel leidt een daling van het cAMP tot een onderdrukking van de 

glycogenolyse en een daling van het acetyl coënzyme A carboxylase, welke een belangrijke rol speelt 

in de aanmaak van vetzuren (Madsen et al., 2008). In tegenstelling tot glucagon en de 

cathecholamines heeft insuline wel een invloed op de transcriptiefactoren vermeld in hoofdstuk 3.2.1. 

Door activatie van het SREBP-1c zal de lipogenese in de lever en vetweefsel toenemen. In dit 

activatieproces is de transcriptiefactor LXR mogelijks ook betrokken (Foufelle & Ferré, 2002). 

Samenvattend kan men stellen dat bij continue opname van KHD met een hoge glycemische index er, 

onder invloed van insuline, een activatie van de adipogenese en lipogenese plaatsvindt, terwijl 

gelijktijdig de verbranding van vetzuren geremd wordt. Wanneer dit plaatsvindt in combinatie met een 

grote aanvoer van vet via de voeding zal dit leiden tot een nóg sterkere opslag van vet in het lichaam 

(Madsen et al., 2008).  

Glucagon, een belangrijke antagonist van insuline, wordt vrijgesteld bij hypoglycemie en zorgt voor 

een stijging van het cAMP. Dit gebeurt vooral in de levercellen en leidt finaal tot activatie van de 

gluconeogenese (Fanelli et al., 2006). In het gluconeogenese proces spelen aminozuren een 

belangrijke rol, bovendien veroorzaakt eiwitopname uit de voeding een toename van de glucagon/ 

insuline ratio (Felig et al., 1970; Jarrousse et al., 1980). Een eiwitrijkdieet met een laag 

koolhydraatgehalte zal bijgevolg zorgen voor een grote glucagon/insuline ratio, minder cAMP in de 

lever en het vetweefsel en dus een activatie van de vetafbraak. Verder wordt ook de gluconeogenese 
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gestimuleerd waardoor er vanuit eiwitten energie gevormd wordt. Dit inefficiënt proces zal leiden tot 

een kleiner energieoverschot waardoor finaal minder vet zal opgeslagen worden (Madsen et al., 

2008). 

Bij de hond is de informatie wat betreft de invloed van hormonen, vrijgesteld onder invloed van het 

dieet, op de expressie van genen of transcriptiefactoren zeer gering. Wat de hormonen in het 

algemeen betreft wordt er wel frequent aangehaald dat er bij de obese hond een stijging van het 

leptinehormoon en een daling van het adiponectine kan worden waargenomen (de Godoy et al., 

2013). Leptine wordt gecodeerd door het ob gen en is gecorreleerd met de hoeveelheid vet aanwezig 

in het lichaam (de Godoy et al., 2013). Transcriptie van het ob gen zou plaatsvinden o.i.v. 

verschillende mediatoren zoals glucocorticoïden, endotoxines, IL-6, maar ook door het 

insulinehormoon (Zoran, 2010). De leptine receptoren zijn het talrijkst aanwezig ter hoogte van de 

hypothalamus. Inwerking op deze receptoren leidt tot een onderdrukking van het hongergevoel 

(Zoran, 2010). Onderzoek toonde aan dat expressie van het ob gen bij de hond enkel plaatsvindt in 

het witte vetweefsel, dit in tegenstelling tot andere diersoorten waar het leptine mRNA ook kan terug 

gevonden worden in de placenta, melkklieren en lever. (Eisele et al., 2005). Het adiponectine wordt 

ook geproduceerd door het witte vetweefsel (de Godoy et al., 2013). Deze productie wordt o.a. 

gestimuleerd door insuline, maar ook door bepaalde diëtaire componenten (eieren, visolie, 

linoleenzuur en soya proteïnen). Dit laatste werd echter nog niet aangetoond bij de hond, wel werd 

aangetoond dat adiponectine sterk verweven is met het glucosemetabolisme. Vrijstelling van dit 

hormoon geeft aanleiding tot een verhoogde glycolyse, insulinegevoeligheid en verhoogde 

vetverbranding (Zoran, 2010). In tegenstelling tot het leptine leidt de aanwezigheid van vet in het 

lichaam tot een verminderde adiponectine productie (Kaput & Ning, 2009). 

3.3 Invloed van de macronutriënten op de gastro-intestinale microbiota 

 

Micro-organismen zijn talrijk vertegenwoordigd ter hoogte van het maagdarmstelsel, waar ze in 

symbiose met de gastheer samenleven (Zhao, 2013). Recente onderzoeken toonden aan dat de 

gastro-intestinale microbiota van dieren met obesitas verschillend is van deze aanwezig in magere, 

gezonde dieren. De vraag rees dan ook of de samenstelling van deze microbiota een mogelijke 

oorzaak zou kunnen zijn in de ontwikkeling van obesitas (Turnbaugh et al., 2006; Shen et al., 2012). 

3.3.1 De rol en mechanismen van de gastro-intestinale microbiota in de ontwikkeling van obesitas 

 

Om meer inzicht te verwerven in de invloed van de gastro-intestinale microbiota in de ontwikkeling van 

obesitas werden er vooral vergelijkende studies uitgevoerd tussen standaard proefdier muizen en 

kiemvrije muizen. Kiemvrije dieren, in dit geval muizen, worden vanaf de geboorte geweerd van 

contact met kiemen en bezitten bijgevolg geen flora, ook niet ter hoogte van de darm (Shen et al., 

2012). Bij transplantatie van gastro-intestinale microbiota uit normaal ontwikkelde muizen, gevoederd 

met een laag vet, hoog KHD dieet, naar kiemvrije muizen verkrijgen deze laatste 60% meer 

lichaamsvet en worden ze bovendien insulineresistent ondanks het feit dat ze minder voeder 

opnemen (Bäckhed et al., 2004). Een studie met pseudo-kiemvrije muizen, waarbij een deel van de 

microflora verwijderd werd door de dieren te behandelen met een combinatie aan antibiotica 

(ampicilline en neomycine), toonde aan dat deze muizen geen obesitas ontwikkelen bij voedering met 

een hoog vetgehalte (Cani et al., 2008). De aanwezigheid van microflora blijkt dus noodzakelijk te zijn 

in dit proces. Uit voorgaande studie zou men kunnen afleiden dat de afwezigheid van microbiota in de 

darm bescherming zou kunnen bieden tegen de ontwikkeling van obesitas. Bäckhed et al. (2007) 
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toonde aan dat in tegenstelling tot de standaard muizen, kiemvrije muizen geen obesitas ontwikkelen 

bij voedering met een hoog vet, hoog KHD dieet. Fleissner et al. (2010) maakte in zijn studie gebruik 

van een andere kiemvrije muizenstam en bevestigde dat deze inderdaad geen obesitas ontwikkelen 

bij voedering met een hoog vet, hoog KHD dieet, maar dat dit wel het geval is bij gebruik van een laag 

KHD, hoog vet dieet. We kunnen dus concluderen dat ondanks het feit dat microbiota duidelijk een rol 

lijken te spelen in de ontwikkeling van obesitas, een eliminatie van deze micro-organismen geen 

efficiënt preventiemiddel zal zijn. 

Hoewel men reeds aantoonde dat er wel degelijk een verband bestaat tussen de gastro-intestinale 

microbiota en de ontwikkeling van obesitas blijven onderliggende mechanismen nog onduidelijk. Twee 

mogelijke invalshoeken zijn dat de microbiota een verhoogde energieopname uit het voeder 

veroorzaken en dat ze een invloed zouden hebben op de genexpressie bij de gastheer. Beiden 

worden verder besproken. 

Microbiota in de darm zijn in staat om (voor de gastheer) onverteerbare polysachariden te fermenteren 

tot monosachariden en korte vetzuren (propionaat, butyraat en acetaat). Deze kunnen vervolgens 

geabsorbeerd worden en rechtstreeks als energiebron door de gastheer verbruikt worden (Shen et al., 

2012). Hoe groter de aanvoer van deze metabolieten, hoe meer energie er dus beschikbaar zal zijn 

voor de gastheer. Onderzoek bij de muis toonde bovendien aan dat dieren met gastro-intestinale flora 

meer monosachariden (glucose) absorberen dan kiemvrije dieren (Turnbaugh et al.,  2006, 2008). Dit 

kan verklaard worden doordat de aanwezigheid van microbiota ter hoogte van de darm gepaard gaat 

met een verhoogde expressie van de sodium/glucose transporter- 1 op de darmcellen, alsook een 

verhoogde doorbloeding van de darmwand (Hooper et al., 2001; Stappenbeck et al., 2002). Kiemvrije 

muizen waarbij men microbiota van obese muizen transplanteert, worden significant vetter dan met 

flora van magere muizen (Turnbaugh et al., 2006, 2008). Hieruit concludeerde men dat de microflora 

aanleiding geeft tot een verhoogde energieopname uit het voeder en dat deze bovendien kan 

overgedragen worden via transplantatie van de darmflora. 

Wat de invloed op de genexpressie betreft kunnen we 2 groepen onderscheiden. Een eerste groep 

omvat de invloed van de microbiota op de genexpressie welke veroorzaakt wordt door de verhoogde 

opname van glucose of korte vetzuren (zie bovenstaande). Een andere groep omvat wijzigingen in 

genexpressies die waargenomen worden in aanwezigheid van de microbiota, maar welke nog niet 

verklaard kunnen worden. 

Wat deze laatste groep betreft namen Bäckhed et al. (2007) waar dat een transplantatie van 

microbiota uit de darm naar kiemvrije muizen gepaard gaat met een verminderde activiteit van het 

AMP-Activated Proteine Kinase (AMPK) en een verhoging van het Fasting-induced Adipose Factor 

(FIAF). AMPK is een enzym dat voorkomt in de lever, spieren en hersenen en geactiveerd wordt door 

metabole stress situaties zoals inspanning en glucosetekorten. Via de activatie van verschillende 

cascadesystemen geeft het AMPK aanleiding tot een verhoogde vetverbranding, glucose transport en 

aanmaak van glucose (Shen et al., 2012). FIAF wordt geproduceerd in het vetweefsel, de lever en 

darmcellen. Het zorgt voor een inhibitie van het lipoproteine lipase waardoor vet vanuit de circulatie 

minder kan opgenomen worden door de vetcellen. Bäckhed et al. (2007) concludeerde dus dat een 

verminderde activiteit van het AMPK en FIAF, veroorzaakt door aanwezigheid van darm microbiota, 

predisponeert tot de ontwikkeling van obesitas. Fleissner et al. (2010) vond echter, na voedering met 

een vetrijkdieet gedurende 4 weken, hogere FIAF concentraties terug in de darmcellen bij kiemvrije 

muizen dan bij conventionele muizen en concludeerde dat FIAF, geproduceerd ter hoogte van de 
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darm, niet bijdraagt tot de plasmaconcentratie en dus ook niet tot de onderdrukking van het 

lipoproteïne lipase en de ontwikkeling van obesitas. 

Anderzijds beïnvloedt ook de verhoogde opname van glucose en korte vetzuren de expressie van 

genen, welke een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van obesitas. Bäckhed et al. (2004) toonde 

aan dat de aanwezigheid van gastro-intestinale microbiota een invloed heeft op de transcriptiefactoren 

SREBP-1c en CHREBP in levercellen. Zoals reeds aangetoond in 3.2.1 speelt SREBP-1c een rol in 

de lipogenese. Een verhoogde expressie van SREBP-1c kan verklaard worden door de verhoogde 

glucose opname. Opname van acetaat stimuleert de vetzuursynthese door activatie van het fatty acid 

synthetase, dit in tegenstelling tot propionaat, welke aanleiding zal geven tot een inhibitie van dit 

enzym. De ratio acetaat/ propionaat zal dus bepalend zijn voor het effect op de lipogenese. Hoewel 

propionaat beter wordt opgenomen door de lever vanuit de vena porta, zal vooral het soort 

onverteerbaar KHD (dat gefermenteerd wordt door de microbiota) bepalend zijn voor de uiteindelijke 

acetaat/propionaat ratio (Conterno et al., 2011). 

3.3.2 Identificatie van het oorzakelijke agens 

 

Door de recente evolutie in sequeneringstechnieken is men beter in staat om de samenstelling van de 

darmflora te achterhalen. Bij de mens werden op deze manier 6 grote fyla teruggevonden ter hoogte 

van de darm: Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria, Fusobacteria en 

Verrucomicrobia. De Firmicutes en Bacteroidetes vertegenwoordigen 90% van de darmflora (Eckburg 

et al., 2005; Zhang et al., 2009) Op genusniveau zijn er echter nog weinig overeenkomsten wat betreft 

de verschillende studies. Bij de hond werden gelijkaardige onderzoeken uitgevoerd en vond men 

vooral Firmicutes, Fusobacteria, Bacteroidetes, Proteobacteria en Actinobacteria terug (Middelbos et 

al., 2010; Kil & Swanson, 2011; Handl et al., 2013). Anders dan bij de mens en de muis behoren 

vooral de Fusobacteria samen met de Bacteroidetes en Firmicutes tot de meest dominante fyla 

(Middelbos et al., 2010). 

In het verder onderzoek naar het verband tussen de microflora en de ontwikkeling van obesitas is het 

uiteraard van belang om het oorzakelijke agens te achterhalen. Een humane studie toonde bij 

obesitaspatiënten een stijging in de Firmicutes en een daling in de Bacteroidetes aan (Zhang et al., 

2009). Bij de muis werd aangetoond dat overgewicht gepaard gaat met een lagere diversiteit aan 

microflora (Turnbaugh et al., 2008). De wijziging in samenstelling van de gastro-intestinale microbiota 

bij obesitas patiënten blijkt ook omkeerbaar te zijn. Wanneer personen met overgewicht 

overschakelen op een calorie gelimiteerd dieet (verlaagd in vetgehalte of koolhydraatgehalte) neemt 

men opnieuw een stijging van de Bacteroidetes waar (Ley et al., 2006). Opvallend was dat in deze 

studie de toename in Bacteroidetes in verband stond met het gewichtsverlies en niet met de 

verminderde calorie inname. Ook bij obese muizen of muizen gevoederd met een hoog vet dieet blijkt 

de verhouding aan Firmicutes/Bacteroidetes in de darm niet in relatie te staan met de capaciteit van 

de flora om energie aan het voeder te onttrekken (Murphy et al., 2010). Deze studies wijzen erop dat 

wijzigingen in Firmicutes en Bacteroidetes een invloed hebben op het gewicht van de gastheer 

onafhankelijk van de energie extractie. Hoewel voorgaande studies vooral verwijzen naar de 

Firmicutes en de Bacteroidetes zijn er ook onderzoeken die helemaal geen verbanden konden 

terugvinden tussen deze agentia en obesitas (Duncan et al.,2008; Jumpertz et al.,2011). Jumpertz et 

al. (2011) nam in zijn humane studie wel invloeden waar op de Firmicutes en Bacteroidetes wanneer 

er sprake was van voedsel-geïnduceerde obesitas.  
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De fyla Bacteroidetes en Firmicutes bezitten echter veel verschillende types van bacteriën welke 

verder wetenschappelijk worden ingedeeld volgens klasse, orde en genus. Daar er geen conclusies 

getrokken kunnen worden op basis van de verschillende klassen en genera aan bacteriën werden er 

ook reeds studies uitgevoerd op basis van andere onderverdelingen van de microbiota. Zo werd 

geïnsinueerd dat vooral het voorkomen van H2 producerende bacteriën in combinatie met de H2 

verbruikende Archae (ook wel oerbacteriën genoemd) obesitas zouden induceren d.m.v. een 

verhoogde productie van korte vetzuren (Zhang et al., 2009). Swanson et al. (2010) toonde ook de 

aanwezigheid van Archae en methanogene bacteriën aan bij de hond. Anderzijds verwijzen sommige 

studies ook naar een mogelijke rol van Lipopolysacharide-producerende kiemen in de ontwikkeling 

van obesitas (Cani et al., 2007; Sotos et al., 2008; Amar et al., 2011). 

Net zoals bij mens en muis is er bij de hond nog veel onduidelijkheid wat betreft de oorzakelijke 

agentia. Een beperkte studie in 2013 nam vooral een sterke stijging van Actinobacteria (bacteriën met 

schimmel kenmerken) en Roseburia (klasse Clostridia, fylum Firmicutes) waar bij honden met 

obesitas (Handl et al., 2013). In het kader van hetzelfde onderzoek werden gedurende 6 maanden 5 

Beagle honden ad libitum gevoederd en 4 honden werden gelimiteerd gevoederd. Na deze periode 

nam men bij de beperkt gevoederde groep een toename van Firmicutes en een daling van 

Bacteroidetes waar in vergelijking met de honden die ad libitum gevoederd werden (Handl et al., 

2013). Middelbos et al. (2010) maakte gebruik van dezelfde techniek om bacteriën die een rol zouden 

spelen in de ontwikkeling van obesitas bij de hond op te sporen, maar vond andere resultaten terug 

(minder Firmicutes en meer Bacteroidetes en Fusobacteria). 

3.3.3 Invloed van macronutriënten op de gastro-intestinale microbiota 

 

Buiten leeftijd, geslacht, stress en medicatie zou vooral het voeder een zeer grote invloed hebben op 

de samenstelling van de microbiota ter hoogte van de darm (Kil & Swanson, 2011). Een hoog vet, 

laag KHD dieet (obesitas inducerend) zorgt bij de muis voor een daling van de Bifidobacteria. In 

knock-out muizen (resistent aan dieet-geïnduceerde obesitas) zorgt hetzelfde dieet voor een 

vermindering in Bacteroidetes en een toename in Firmicutes en Proteobacteria. Hieruit kan men 

afleiden dat voeding op zich, dus niet de obese toestand, verantwoordelijk is voor de verandering in 

microflora (Delzenne et al., 2011). De eerder vermelde studie van Handl et al. (2013) toonde reeds 

aan dat de manier van voederen een invloed heeft op de samenstelling van de microbiota. Verder 

wordt vooral ingegaan op de invloed van de verschillende macronutriënten.  

Vooral de invloed van een hoog vetgehalte in het dieet werd reeds bestudeerd in het kader naar de 

invloed op de microbiota. Turnbaugh et al. (2008) nam bij voedering van zijn muizenstam met een 

vetrijk dieet (41% van de energie) een sterke stijging van de Mollicutes (behoren tot de Firmicutes) 

waar, alsook een daling van de Bacteroidetes. Cani et al. (2007) voederde zijn muizenstam met een 

zéér vetrijk dieet (72% van de energie) en concludeerde dat dit vooral leidde tot een sterke toename 

van de lipopolysacharide bevattende bacteriën. Fleissner et al. (2010) voederde conventionele muizen 

met 3 verschillende types van voeders. Een eerste was een vetrijk dieet (43% van de energie), een 

tweede een commercieel dieet en als derde voeder met laag vetgehalte (17% van de energie). Bij 

voedering met dit laatste werden er drie keer meer Bacteroidetes (15) terug gevonden dan bij 

voedering met het vetrijk dieet en het commerciële voeder (5%). In dit onderzoek gebeurde er ook een 

kwantitatieve bepaling van de Erysipelotrichaceae (behoren tot de Firmicutes). Na 4 weken bleek dat 

deze veel sterker aanwezig waren bij de dieren gevoederd met het vetrijk dieet (55%) in tegenstelling 

tot het commerciële (26%) en vetarm dieet (8%). Opvallend aan deze studie was echter dat het vetrijk 
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dieet en het commerciële dieet enkel van elkaar verschilden o.b.v. het type KHD en vet dat gebruikt 

werd. Het commerciële dieet was vooral opgebouwd uit trans-vetzuren (31%) terwijl het vetrijk dieet 

nagenoeg geen trans-vetzuren bevatte. Mogelijks speelt het type vet dus ook een rol in de 

beïnvloeding van de gastro-intestinale microbiota. Het commerciële dieet bevatte, in tegenstelling tot 

het vetrijk dieet, ook meer sucrose. Gazzinelli et al. (1991) toonde aan dat conventionele muizen, bij 

voedering met sucrose, gevoeliger zijn aan de toename van vetmassa dan kiemvrije muizen. Hieruit 

kunnen we dus besluiten dat ook wat de koolhydraten betreft het type van belang is. Zoals reeds 

aangehaald zou het soort KHD ook een invloed hebben op de acetaat/propionaat ratio geproduceerd 

door de microflora. Vogt et al. (2004) toonde in een humaan onderzoek o.a. aan dat L-rhamanose 

zorgt voor een stijging van het propionaat en dat lactulose leidt tot een verhoging van de acetaat/ 

propionaat ratio. Wijzigingen in de acetaat/propionaat ratio beïnvloeden vooral de lipogenese (zie 

3.3.1). Buiten de vetten en koolhydraten spelen uiteraard ook de voedingsvezels, welke een 

belangrijke voedingsbron zijn voor de microbiota, een rol in de samenstelling ter hoogte van de darm. 

Voedingsvezels (bietenpulp 7.5 %) bij de hond  zorgen voor een toename in Firmicutes en een daling 

van de Fusobacteria en Actinobacteria (Middelbos et al., 2010). 

Als laatste kunnen we ook de eiwitten aanhalen want ook dit macronutriënt kan een invloed uitoefenen 

op de samenstelling van de gastro-intestinale microbiota. Amtsberg et al. (1978) toonde aan dat de 

hoeveelheid en het soort eiwit in de voeding een invloed heeft op de Clostridium Perfringens 

concentraties in de faeces van de hond. Een lage eiwitkwaliteit leidt tot het meer beschikbaar zijn van 

eiwitten voor de microbiota, aanwezig in de lager gelegen darmsegmenten. Dit gaat gepaard met een 

toename van de proteolytische bacteriën (waaronder Clostridium Perfringens), alsook een verhoogde 

productie van ammoniak, indolen, phenolen en zwavelhoudende componenten welke toxisch kunnen 

zijn in hoge concentraties. Een studie bij de kat toonde ook aan dat voedering met een eiwitrijk dieet 

gepaard gaat met een toename van Clostridium Perfringens in combinatie met en afname van de 

Bifidobacterium (behoort tot de Actinobacteria) en Lactobacillus (behoort tot de Firmicutes) (Lubbs et 

al., 2009). Zowel Bifidobcterium als Lactobacillus zijn vooral gekend omwille van hun gunstige effecten 

ter hoogte van de darm. Bovendien zouden deze species een verhoogde capaciteit bezitten om 

onverteerbare koolhydraten om te vormen tot korte vetzuren (Buddington & Weiher, 1999) 

Samenvattend kunnen we concluderen dat vetten, koolhydraten en opvallend genoeg ook 

voedingsvezels leiden tot een toename van bacteriële species ter hoogte van de darm welke 

gecorreleerd worden met een verhoogde kans op de ontwikkeling van obesitas. Eiwitten daarentegen 

zorgen voor onderdrukking van species met een verhoogde capaciteit om korte vetzuren te 

produceren, welke een rol spelen in het energiemetabolisme. 

4. MACRONUTRIENTEN EN DE BEHANDELING VAN OBESITAS 

 

Bij de bespreking van de risicofactoren in de ontwikkeling van obesitas werd reeds aangehaald dat 

een overmatige opname van energie beschouwd wordt als de voornaamste oorzaak van deze 

multifactoriële ziekte (German, 2006). Het is dan ook niet te verwonderen dat een vermindering van 

de energieopname een cruciale rol speelt in de behandeling van obesitas. Zoals reeds eerder vermeld 

zijn de concentraties aan de verschillende nutriënten in het hondenvoer gecorreleerd aan de 

energiewaarde van het voeder (FEDIAF, 2013). Om een vermindering in energievoorziening te 

bekomen kan men louter de hoeveelheid van het voeder limiteren, ware het niet dat dit aanleiding 

geeft tot tekorten. Speciale dieetvoeders zorgen ervoor dat de concentraties aan essentiële nutriënten 

opgedreven worden in verhouding met de energiewaarde en zijn dan ook noodzakelijk tijdens de 
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vermageringskuur (Michel, 2012). De ideale vermageringskuur leidt enkel tot een verlies van 

vetmassa, waarbij de vetvrije massa behouden blijft. Laflamme (2006) stelde dat de samenstelling van 

het dieet bij de hond een belangrijke invloed heeft op welke weefsels er verloren gaan tijdens de 

vermageringskuur. Verder blijkt ook, in tegenstelling tot de snelheid en de mate van de 

energierestrictie, vooral de mate van het gewichtsverlies evenredig te zijn met het verlies van vetvrije 

massa (German et al., 2007). Daar macronutriënten een belangrijke rol spelen in de samenstelling 

van het dieet gaan we vooral op dit onderdeel verder in.  

4.1 Macronutriënten in het huidige vermageringsdieet 

 

Reeds eerder werd aangehaald dat hondenvoeder op zeer variabele wijzen kan samengesteld worden 

(NRC, 2006). Traditioneel maakt men gebruik van voeders met een hoog vezelgehalte en laag 

vetgehalte om een verminderde energievoorziening en een betere verzadiging te bekomen (Billerey et 

al., 2004; German, 2010). In deze voeders bedraagt het vezelgehalte op droge stof basis gemiddeld 

20 - 40 % in vergelijking met 2,5 - 4,5 % in gewone commerciële voeders (Diez et al., 2002; NRC, 

2006). Het mogelijks verzadigend effect van vezels kan verklaard worden door een sterkere 

maagvulling en cholecystokinine vrijstelling, wat door inwerking op de nervus vagus zorgt voor een 

signaal van verzadiging t.h.v. de hersenen (Billerey et al., 2004). Deze samenstelling van het 

vermageringsdieet krijgt de laatste jaren echter veel kritiek. Het lager vetgehalte zorgt namelijk voor 

minder smakelijkheid en een verminderde opname van essentiële vetzuren, wat op zijn beurt 

aanleiding geeft tot o.a. vachtafwijkingen (Fremaut, 2008). Een overmaat aan vezels kan bovendien 

aanleiding geven tot een verlaagde verteerbaarheid van andere nutriënten, waarbij men vooral vreest 

voor een verminderde eiwitopname (Diez et al., 2002; Billerey et al., 2004). In studies waarbij honden 

ad libitum voeder met een hoog vezelgehalte opnamen leidde dit wel tot een verminderde eetlust 

(Jewell & Toll, 1996; Jackson et al., 1997), maar onderzoeken waarbij obese honden gelimiteerd 

gevoederd werden leidde een verhoogd vezelgehalte niet tot een verhoogde verzadiging (Butterwick & 

Hawthorne, 1998). Dit verzadigend gevoel is echter een belangrijke factor in het vermageringsdieet 

daar een verminderde verzadigdheid zal leiden tot verhoogd bedelgedrag en schuldgevoel bij de 

eigenaar wat finaal leidt tot het falen van het dieet (Bierer & Bui, 2004). Nieuwe dieetvoeders maken 

gebruik van een andere invalshoek. Zij streven vooral naar een vermindering van de lipogenese, een 

verhoogde verzadigdheid en promoten tegelijk de vetvrije massa. Dit wordt mogelijk gemaakt door 

een verhoging van het eiwitgehalte, gebruik van koolhydraten (KHD) met een lage glycemische index 

(GI) en het gebruik van nutraceuticals (Billerey et al., 2004). 

4.1.1 Koolhydraten met een lage glycemische index 

 

In punt 3.1 bespraken we reeds de effecten van voeders met een hoge GI op het metabolisme en hoe 

deze mogelijks een invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van obesitas. Het lijkt dan ook logisch 

dat er bij de behandeling van obesitas vooral gebruik gemaakt wordt van voeders met een lage GI. In 

de literatuur zijn er echter weinig studies terug te vinden die dit ook daadwerkelijk onderzocht hebben 

bij de hond. Billerey et al (2004) stelde wel dat wanneer men KHD uitkiest met een lage GI dit zorgt 

voor minder vrijstelling van insuline, wat resulteert in minder opslag van triglyceriden onder de vorm 

van vetweefsel. Nguyen et al. (1998) concludeerde dat vooral de hoeveelheid zetmeel in commerciële 

hondenvoeders de grootste invloed heeft op de glucose en insulinerespons bij volwassen, gezonde 

honden. Dit komt overeen met conclusies uit studies bij de mens en rat (Mitsuhashi, 2009). Om deze 

reden kan het belangrijk zijn om in vermageringsdiëten rekening te houden met het soort zetmeel dat 

aanwezig is (Mitsuhashi, 2009). Zetmeel kan bestaan uit een lineaire keten van glucosemoleculen 
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(amylose) of sterk vertakte ketens van glucosepolymeren (amylopectine). Omwille van de afwezige 

vertakkingen bij het amylose wordt deze trager gehydroliseerd dan het amylopectine. Bijgevolg kan 

amylose beschouwd worden als een zetmeel met een lage GI (McDonald et al., 2011). Nagaoka 

(2008) voerde een vergelijkende studie uit bij de hond tussen voeders met lage GI zetmeel en voeders 

met hoge GI zetmeel en nam waar dat de groep met de lage GI zetmeel een groter gewichtsverlies 

kende dan de andere (2% per week vs. 1% per week). Het verschil tussen beiden werd echter vooral 

veroorzaakt door een verschil in verteerbaarheid, welke lager was voor het voeder met lage GI.  

Opvallend is echter een studie die werd uitgevoerd bij de mens waarbij 11 personen gedurende 5 

weken een dieet met een hoge GI innamen gevolgd door 5 weken voederopname met een lage GI 

(Bouché et al., 2002). In de periode van de lage GI verloor men gemiddeld 700 gram vetmassa 

hoewel er geen significant gewichtsverlies aanwezig was en de totale energieopname ook gelijk bleef. 

Hieruit zou men dus kunnen afleiden dat zuiver een omschakeling van KHD met een hoge GI naar 

een lage GI verlies van vetmassa tot gevolg kan hebben (Bouché et al., 2002). 

4.1.2 Verhoging van het eiwitgehalte 

 

Door het eiwitgehalte te verhogen ten opzichte van de calorieën ontstaan er geen nutritionele tekorten 

en is het voeder beter verteerbaar in vergelijking met voeding rijk aan vezels. Hoge eiwitgehalten 

leiden bovendien tot een verhoogd verzadigd gevoel (McDonald et al., 2011). Dit laatste kan verklaard 

worden doordat aminozuren traag verteerd worden en dat bij gebruik in het energiemetabolisme 

eiwitten eerst gluconeogenese moeten ondergaan. Bij dit laatste is de bijdrage van insuline minimaal 

waardoor hypoglycemie later optreed (Billerey et al., 2004). Het verzadigend effect zou ook verklaard 

kunnen worden door het thermogeen effect dat proteïnen na opname veroorzaken (zie 3.1.1) (Crovetti 

et al., 1998). Verschillende onderzoeken tonen ook aan dat voederopname, na consumptie van een 

eiwitrijk dieet, lager is dan bij voeders met hoog KHD of vetgehalte (Diez et al., 2002; Farrow et al., 

2002). Buiten het verminderd hongergevoel zorgt een verhoogd eiwitgehalte voor een beter behoud 

van de vetvrije-massa. Men verkrijgt dus een verhoogd verlies van vetweefsel t.o.v. spierweefsel (Diez 

et al., 2002). Bovendien verbetert een hoog eiwitgehalte de smakelijkheid van voedsel (NRC, 2006). 

Yamka et al. (2007) merkte op dat zuiver een verhoging van het totaal eiwitgehalte van het voeder niet 

noodzakelijk de optimale aminozuurbalans levert om de spiermassa tijdens de vermageringskuur te 

behouden. Bovendien moet er ook aandacht besteed worden aan het feit dat hoge eiwitgehalten in het 

voeder nefast zijn voor de nierwerking. Daar lysine het voornaamste limiterend aminozuur is, raad dit 

onderzoek aan dat er vooral rekening moet gehouden worden met de lysine/calorie ratio. Een 

kwalitatieve eiwitverhoging zou dus belangrijker zijn dan kwantitatieve eiwit verhoging (Yamka et al., 

2007).  

Een toename van het eiwitgehalte in het dieet gebeurt meestal in het nadeel van de koolhydraten 

(Diez et al., 2002; Bierer & Bui, 2004). Bierer & Bui (2004) vergeleken een hoog proteïne, laag KHD 

dieet (52% eiwit, 22% KHD, 8% vet), met een laag proteïne, hoog KHD dieet (28% eiwit, 43 % KHD, 

11% vet) tijdens een vermageringskuur van obese honden. Uit deze studie concludeerde men dat het 

hoog proteïne dieet, in de periode van 12 weken, aanleiding gaf tot een groter gewichtsverlies (10 % 

in vergelijking met 5 % bij het hoog KHD dieet) en dat de vetvrijemassa beter behouden bleef. In deze 

studie werden de honden gevoederd aan 85 % van hun dagelijkse energiebehoefte (berekend o.b.v. 

het ideale gewicht). Diez et al. (2002) voerde een gelijkaardige studie uit waarbij de honden 

gevoederd werden aan 50% van hun dagelijkse energiebehoefte en verkreeg gelijkaardige resultaten.  
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Recent introduceerde men de hypothese dat een voeder met een combinatie aan hoog vezelgehalte 

en hoog eiwitgehalte zou zorgen voor een nog betere verzadigdheid in vergelijking met voeders 

waarbij enkel het eiwitgehalte of het vezelgehalte wordt verhoogd (Billerey et al., 2004). Dit werd 

experimenteel bevestigd bij de hond (Weber et al., 2007). In deze studie werden 3 voeders met elkaar 

vergeleken; een met een hoog eiwitgehalte, een hoog vezelgehalte en een laatste voeder met een 

combinatie van beiden. Zowel op korte als op lange termijn werd er minder voeder opgenomen door 

de honden na het eten van dieet 3 dan bij de anderen. German (2010) bevestigde dit in 

praktijkomstandigheden d.m.v. een vergelijkende studie tussen een hoog vezel, hoog proteïne dieet 

en een medium vezel, hoog proteïne dieet waarbij men een sneller gewichtsverlies en een beter 

behoud van de vetvrijemassa waarnam bij gebruik van het hoog vezel, hoog proteïne dieet. Fritsch et 

al. (2010) voerde ook een studie uit in praktijk omstandigheden en maakte hierbij gebruik van een 

proteïne- en vetrijk voeder in vergelijking met een dieet hoog in vezel, laag in vet. Tijdens deze studie 

van 24 weken nam men bij het hoog proteïne, hoog vet dieet slechts een gewichtsverlies van 7 % 

waar, terwijl dit bij het andere 13% bedroeg. De samenstelling van de verschillende voeders gebruikt 

in voorgaande studies worden weergegeven in Tabel 3. Bij zowel de studie van Fritsch (2010) als 

German (2010) kaartte men aan dat in praktijkomstandigheden een hoog vezelgehalte wel een 

belangrijke rol speelt, daar het voedervolume hierbij groot genoeg overkomt voor de eigenaar, terwijl 

dit voor de sterk geconcentreerde voeders mogelijk niet het geval is. 

Tabel 3: Samenstelling voeders (droge stof basis) gebruikt in verschillende studies voor het aantonen van 

verhoogd verzadigend effect bij gebruik van een dieet met de combinatie van een hoog proteïne en hoog 

vezelgehalte. 

Studie Voeder Eiwitten Vet KHD Vezels 

Weber et al., 2007 Hoog eiwitgehalte 37% 11% - 
20% (12.6% Ruwe 

vezel) 

Weber et al., 2007 Hoog vezelgehalte 25% 8% - 
38% (5.4% Ruwe 

vezel) 

Weber et al., 2007 
Hoog eiwit, hoog 

vezelgehalte 
33% 11% - 

30% (19% Ruwe 

vezel) 

German, 2010 
Hoog vezel, hoog 

proteïne 
30% 10% - 

28% (17.5% Ruwe 

vezel) 

German, 2010 
Medium vezel, hoog 

proteïne 
34% 10% - 

18.8% (11.5% 

Ruwe vezel) 

Fritsch et al., 2010 Proteïne- en vetrijk 38% 21% 33% 3% Ruwe vezel 

Fritsch et al., 2010 Hoog vezel, laag vet 25.3% 8% 38% 22% Ruwe vezel 

 

Ondanks deze verschillende studies werd er in een recent humaan onderzoek aangetoond dat de 

verhouding aan macronutriënten in de voeding geen invloed hebben op het uiteindelijke 

gewichtsverlies. Gedurende 2 jaar maakte men gebruik van 4 verschillende soorten 

vermageringsdiëten, variërend in percentage aan vetten, eiwitten en KHD (Tabel 4). Er werd geen 

verschil opgemerkt tussen de 4 diëten, alle deelnemers hadden op het einde van de periode een 

vergelijkbaar gewichtsverlies (Sacks et al., 2009). In dit onderzoek werd er ook geen verschil 

waargenomen in het verzadigend gevoel bij navolging van de 4 diëten. Op te merken valt dat er in 

deze studie slechts een beperkte energie restrictie (750 kcal minder dan dagelijkse energiebehoefte) 

werd uitgevoerd waardoor het gewichtsverlies gemiddeld 4 kg was voor alle deelnemers. 



21 
 

Tabel 4: Voeders gebruikt in de studie van Sacks et al., 2009 

4.2 Toekomstige mogelijkheden van macronutriënten in het vermageringsdieet 

4.2.1 Het macronutriënt vet 

 

Het macronutriënt vet kwam reeds uitvoerig aan bod in hoofdstuk 3. Zowel als substraat voor het 

energiemetabolisme alsook via de invloed op de genexpressie en de microbiota kan een hoog 

vetgehalte in het voeding predisponeren tot de ontwikkeling van obesitas. Het is dan ook logisch dat 

dit macronutriënt gemeden wordt in de behandeling van obesitas. Recent duiken er echter studies op 

welke aantonen dat vet, of beter gezegd bepaalde vetzuren ook voordelig kunnen zijn in het 

vermageringsdieet. Geconjugeerd linolzuur (CLA) komt voor in dierlijke producten zoals vlees en vet. 

Specifieke isomeren van dit vetzuur voorkomen de opslag van triglyceriden (Billerey et al., 2004). Bij 

de muis werd aangetoond dat CLA in combinatie met een hoog proteïne, laag KHD dieet aanleiding 

geeft tot meer verlies van vetmassa in vergelijking met de vetvrije massa (DeLany & West, 2000). 

Bierer & Bui (2004) kon dit echter niet bevestigen in zijn onderzoek bij de hond. In hetzelfde kader 

vinden er ook onderzoeken plaats naar het gebruik van diacylglycerol (DAG). Onderzoek met Beagle 

honden toonde aan dat bij aanwezigheid van DAG in het voeder gepaard gaat met een lagere 

triacylglycerol (vet) concentratie in het plasma post prandiaal (Nagaoka, 2008). Mitsuhashi (2009) 

onderzocht de combinatie aan DAG met een lage GI (amylose) in het voeder en stelde dat dit in de 

hond aanleiding gaf tot nóg lagere triacylglycerol concentraties post prandiaal.  

4.2.2 Beïnvloeding van de gastro-intestinale microbiota 

 

De bevindingen dat de gastro-intestinale microbiota een invloed kan hebben op de ontwikkeling van 

obesitas (zie hoofdstuk 3.3) leidde tot de vraag of we aan de hand van pre- en probiotica of eventueel 

zelfs antibiotica in staat zouden zijn om obesitas te behandelen of te voorkomen (Conterno et al., 

2011). Recente studies zijn vooral gericht op het gebruik van probiotica. Zo toonde een studie bij 

muizen reeds gunstige effecten aan bij gebruik van het probioticum Bifidobacterium breve in de 

preventie van dieet-geïnduceerde obesitas (Kondo et al., 2010). Probiotica zouden een invloed 

kunnen uitoefenen op verschillende mechanismen welke een rol spelen in de ontwikkeling van 

obesitas (zie figuur 2). Op te merken valt dat bij de kat werd aangetoond dat eiwitrijke voeders (zoals 

deze die gebruikt worden bij de hond ter behandeling 

van obesitas) aanleiding geven tot een verhoogde 

aanwezigheid van de pathogene C. Perfringens ter 

hoogte van de darm, waardoor het belangrijk kan zijn 

om probiotica toe te voegen aan het 

vermageringsdieet (zie 3.3.3). Daar macronutriënten 

een onderdeel zijn van de prebiotica en hierover 

nog geen studies beschikbaar zijn wordt er op dit 

onderdeel ook niet verder ingegaan. 

Voeder Vet Eiwitten KHD 

1 20% 15% 65% 

2 20% 25% 55% 

3 40% 15% 45% 

4 40% 25% 35% 

Figuur 2: De verschillende effecten van probiotica in 

de ontwikkeling van obesitas.(Uit Arora et al., 2013) 
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BESPREKING 

 

 Reeds lang is geweten dat een overmatige aanvoer van energie via het voeder een zeer grote rol 

speelt in de ontwikkeling van obesitas (German, 2006). Hoewel het dus eenvoudig lijkt om deze 

aandoening te voorkomen is de prevalentie van obesitas in de hondenpopulatie de laatste jaren alleen 

maar drastisch toegenomen (Zoran, 2010). In de zoektocht naar predisponerende factoren blijken de 

macronutriënten waaruit het voeder is opgebouwd een belangrijke rol te spelen. 

In deze literatuurstudie werd de invloed van de macronutriënten op het energiemetabolisme, de 

genexpressie en de gastro-intestinale microbiota nader toegelicht. Uit deze 3 invalshoeken kan men 

concluderen dat vooral de combinatie van een hoog vetgehalte met een hoog koolhydraat gehalte in 

het voeder vermeden moet worden. Men kan bijgevolg de hypothese opstellen dat het mogelijks 

‘ideale’ voeder in de preventie van obesitas zou bestaan uit een hoog eiwitgehalte, gemiddeld 

vetgehalte en laag koolhydraatgehalte. Door de invloed op de genexpressie zou de combinatie van 

een hoog eiwitgehalte en laag koolhydraatgehalte de vetafbraak stimuleren (Madsen et al., 2008). 

Bovendien is de gluconeogenese vanuit eiwitten een inefficiënt proces, wat leidt tot een verminderd 

energieoverschot en bijgevolg lagere vetopslag (Fremaut, 2008). Buiten deze effecten leidt een 

verhoogd eiwitgehalte in de voeding ook tot een onderdrukking van bacteriële species ter hoogte van 

de darm die in staat zouden zijn om zeer efficiënt energie uit het voeder te onttrekken (Lubbs et al., 

2009). Bij het samenstellen van dit hypothetisch anti-obesitas dieet zal men rekening moeten houden 

met een voldoende kleine KHD/vet ratio (Romsos et al., 1976), alsook met het feit dat zeer hoge 

eiwitgehalten aanleiding kunnen geven tot een overbelasting van lever en nier (Fremaut, 2008). Buiten 

de verhouding van de macronutriënten in het voeder moet men ook rekening houden met de 

eigenschappen van elk nutriënt. Zo zou bijvoorbeeld het aanwenden van koolhydraten met een lage 

glycemische index (GI) een bijkomstig preventief effect kunnen uitoefenen. Hoewel vet beschouwd 

wordt als het meest nadelige macronutriënt zouden omega-3 en omega-6-vetzuren door hun invloed 

op de genexpressie ook een belangrijke preventieve rol kunnen spelen (Belzung et al., 1993; Horton 

et al 1998). Daar de effecten van een voeder met een hoog eiwit gehalte, gemiddeld vetgehalte 

(bestaande uit omega-3 en omega-6 vetzuren) en laag koolhydraat gehalte (lage GI) nog niet werden 

bestudeerd bij de hond is verder onderzoek noodzakelijk om deze hypothese te bevestigen. Uit deze 

literatuurstudie valt ook op te merken dat de verschillende onderdelen, namelijk de gastro-intestinale 

microbiota, de genexpressie bij de gastheer, invloed op het energiemetabolisme en de ontwikkeling 

van obesitas, allemaal met elkaar in relatie staan. Dit toont aan dat verder onderzoek in deze 

gebieden nog veel nuttige informatie kan opleveren en dat er mogelijks nog andere onbekende 

oorzaken van obesitas aanwezig zijn. 

Wat betreft de huidige studies kunnen er ook een aantal opmerkingen gemaakt worden. Zo werden er 

reeds vele studies uitgevoerd bij diersoorten zoals de rat, muis en mens, maar werd nog niet 

nagegaan of de bevindingen ook geldig zijn bij de hond. Zo werd bijvoorbeeld bij de hond nog niet 

bevestigd of het macronutriënt vet ook aanleiding geeft tot een lagere adaptieve thermogenese, i.t.t. 

de andere macronutriënten. Ook wat betreft de invloed op genexpressie werd bij de hond enkel de 

invloed van een vetrijk dieet onderzocht. Swanson et al. (2010) toonde aan dat de microbiota van 

mens, muis en hond zeer sterk vergelijkbaar is. Hoewel bij de hond enkel de invloed van vezels en 

eiwitten in het dieet op de darmmicrobiota werd onderzocht, zouden we dus kunnen stellen dat de 

resultaten van deze onderzoeken extrapoleerbaar zijn naar de hond. We kunnen ook opmerken dat bij 

verschillende experimentele studies bij de hond deze ad libitum gevoederd werd. Hierbij is het moeilijk 

om conclusies te trekken over de invloeden bij honden die beperkt gevoederd worden (zoals in de 
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praktijk meestal het geval is). Verder maken de meeste studies, uitgevoerd bij de hond, gebruik van 

een beperkt aantal dieren en werden ze uitgevoerd op korte termijn, waardoor conclusies op lange 

termijn moeilijk zijn (Tabel 6). Wat betreft de onderzoeken naar de invloed van de microbiota, in de 

ontwikkeling van obesitas, moet worden aangehaald dat de gastro-intestinale microbiota verschilt van 

individu tot individu (Handl et al., 2013). Hieruit kan men concluderen dat er veel beïnvloedende 

factoren bestaan. Omdat ook de voeding op zich een invloed heeft op de ontwikkeling van obesitas is 

een afzondering van de effecten veroorzaakt door de microbiota moeilijk. In toekomstige 

experimentele studies moet men dan ook trachten deze verschillende invloeden zo veel mogelijk te 

standaardiseren. De twee voornaamste studies die werden uitgevoerd bij de hond maakten bovendien 

niet gebruik van hetzelfde protocol. Zo werd er bij Handl et al. (2013), in vergelijking met Middelbos et 

al. (2010), een extra stap uitgevoerd (bead beating) om de DNA extractie te optimaliseren. Een 

standaardisatie van deze experimenten is dus ook aangewezen. Als laatste werd ook door Garcia- 

Mazcorro et al. (2012) aangetoond dat de microbiota in de faeces van de hond verschilt van dag tot 

dag. Om deze reden zou men toekomstige onderzoeken beter gebruik maken van mengstalen van 

verschillende opeenvolgende dagen. 

Tabel 6: voorbeelden van 

enkele studies uitgevoerd bij 

de hond in het kader van de 

invloed van macronutriënten 

in de ontwikkeling van 

obesitas 

Studie Aantal honden Duur 

Elliott et al., 2012 12 3 weken 

Adolphe et al., 2012 17 12 weken 

Romsos et al., 1976 18 32 weken 

Kim et al., 2003 6 12 weken 

Mittelman et al., 2000 6 12 weken 

Kabir et al., 2005 6 12 weken 

Gayet et al., 2007 6 - 

 

Het bestuderen van de invloeden van de macronutriënten op het energiemetabolisme en de 

samenstelling van de gastro-intestinale microbiota bracht ook een grote tegenstelling naar voor. 

Studies bij kiemvrije muizen tonen aan dat de microbiota zorgen voor een toename van de energie 

extractie uit het voeder en dus bijdragen tot de ontwikkeling van obesitas. Studies bij de hond gaven 

echter weer dat een verhoging van het vezelgehalte in het voeder (= stimulatie van de microflora) kan 

zorgen voor een verminderde energie opname en dus bescherming biedt tegen obesitas. Mogelijks 

overtreft het energie verdunnend effect van de verhoogde vezelopname de invloed van de microbiota. 

Bepaalde studies toonden ook aan dat de gastro-intestinale microbiota een invloed hebben op het 

gewicht van de gastheer onafhankelijk van de energie extractie (Murphy et al., 2010). 

Wat betreft de behandeling van obesitas werden er reeds talrijke studies uitgevoerd bij de hond. Men 

kan concluderen dat ook hier een verhoogd eiwitgehalte de meest voordelige effecten biedt. Hoge 

eiwitgehalten zorgen voor een optimaal behoud van de vetvrije massa, een verzadigend gevoel en 

verhogen bovendien de smakelijkheid van het voeder (Diez et al., 2002; Billerey et al., 2004). Dit 

verzadigend effect speelt een belangrijke rol in het slagen van het vermageringsdieet daar een 

verhoogd bedelgedrag aanleiding geeft tot schuldgevoel bij de eigenaar. Recent werd aangetoond dat 

de combinatie van een hoog eiwitgehalte met een hoog vezelgehalte ideaal zou zijn om dit te 

voorkomen (Weber et al., 2007; Fritsch et al., 2010; German, 2010). Buiten het verhoogde 
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eiwitgehalte blijkt ook het gebruik van koolhydraten met een lage glycemische index (GI) meer 

aanvaard te zijn in het kader van vermageringsdiëten i.t.t. de preventie van obesitas. Een humane 

studie toonde namelijk aan dat door zuiver de GI van het voeder te verlagen er reeds gewichtsverlies 

kan verkregen worden (Bouché et al., 2002). Hoewel het macronutriënt vet als nadelig wordt 

beschouwd in het vermageringsdieet toonde men recent ook aan dat bepaalde vetzuren wel 

voordelige effecten kunnen hebben. Onderzoeken op lange termijn ontbreken echter nog om deze 

vetzuren te kunnen opnemen in het standaard vermageringsdieet. Ook wat betreft de beïnvloeding 

van de gastro-intestinale microbiota via eventuele prebiotica, is er nog een groot gebrek aan 

experimentele studies aanwezig. 

Samenvattend kunnen we stellen dat macronutriënten in de voeding wel degelijk een belangrijke rol 

spelen in zowel de ontwikkeling als behandeling van obesitas. De onderliggende mechanismen 

zouden zich zelfs op meerdere vlakken afspelen dan oorspronkelijk gedacht. Verder onderzoek is 

echter noodzakelijk om deze recente ontwikkelingen ook te kunnen toepassen in de praktijk. Verder 

valt op te merken dat toekomstige onderzoeken meer gebruik moeten maken van grotere aantallen 

honden, een langere studieduur en meer standaardisatie om concrete conclusies te kunnen trekken 

voor de gehele hondenpopulatie. 
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