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ALIFE@WORK
DE EFFECTEN VAN EEN LEEFSTIJLPROGRAMMA MET BEGELEIDING OP AFSTAND 
VOOR GEWICHTSCONTROLE BIJ WERKNEMERS

ACHTERGROND
Overgewicht, waarvan obesitas in het bijzonder, is een belangrijk probleem voor de 
volksgezondheid. Overmatig gewicht is geassocieerd met afwijkingen zoals hoge 
bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte en afwijkingen in de andere bloedvetten, 
hart- en vaatziekten, diabetes type 2, diverse soorten kanker, artrose en leververvet-
ting. Wereldwijd is het aantal mensen met overgewicht sterk gestegen. Preventie en 
behandeling van overgewicht zijn daarom van belang, om een toename in overge-
wichtgerelateerde aandoeningen te voorkomen. 
 De werkplek is een aantrekkelijke setting om overgewicht bij een grote groep 
mensen aan te pakken. Toch is het in Nederland niet gebruikelijk om werknemers 
met overgewicht een leefstijlprogramma aan te bieden. In het buitenland zijn eerder 
wel programma’s voor te zware werknemers ontwikkeld en onderzocht. De verschil-
lende programma’s gebruikten verschillende methoden en het effect ervan was ook 
niet eenduidig. Bovendien bleek dat werknemers moeite hebben met deelname, 
omdat ze geen tijd hebben of niet naar de locatie waar het programma plaatsvindt 
kunnen komen. Programma’s die worden aangeboden via telefoon en internet zouden 
deze laatste barrière kunnen slechten. Bij andere doelgroepen hadden dergelijke 
programma’s veelbelovende resultaten op leefstijlverandering en gewichtafname.
 In de ALIFE@Work studie werd een leefstijlprogramma voor werknemers met 
overgewicht ontwikkeld: ‘Leef je Fit’. Het programma voorzag in begeleiding op 
afstand via telefoon of e-mail. Dit proefschrift beschrijft de effectiviteit, kosteneffecti-
viteit en kostenutiliteit van dit programma, in vergelijking met het aanbieden van 
algemene leefstijlbrochures.

OPZET VAN DE STUDIE
In hoofdstuk twee wordt de opzet van de ALIFE@Work studie toegelicht. Het was een 
gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep. De onderzoekspopulatie bestond 
uit 1386 werknemers van zeven Nederlandse bedrijven, allen met een Body Mass 
Index (BMI) van 25 kg/m2 of hoger. Deelnemers werden naar drie studiegroepen 
gerandomiseerd: een controlegroep bestaande uit 460 deelnemers, een telefoon-
groep met 462 deelnemers en een internetgroep met 464 deelnemers.
 De Leef je Fit interventie was gebaseerd op strategieën uit de cognitieve gedrags-
therapie. In tien modules werden de deelnemers door het proces van verbetering van 
hun voeding en lichamelijke activiteit geleid. Opdrachten in iedere module hielpen de 
deelnemer om de strategieën toe te passen in het dagelijks leven. De telefoongroep 
ontving de modules in schriftelijke vorm. De internetgroep had toegang tot een 
website. Na afronding van een module ontvingen de deelnemers feedback van hun 
persoonlijke counselor, per telefoon of per e-mail, afhankelijk van de groep waarbij 
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ze waren ingedeeld. Deze begeleiding was zes maanden beschikbaar. Daarnaast 
ontvingen alle deelnemers algemene brochures over leefstijl en overgewicht. De 
controlegroep kreeg geen begeleiding.
 De belangrijkste uitkomstmaat van het onderzoek was lichaamsgewicht. Andere 
uitkomstmaten waren: voeding en lichamelijke activiteit, middelomtrek, de som van 
vier huidplooien, bloeddruk, cholesterolgehalte en fitheid. Secundaire uitkomstmaten 
van de studie waren kostenutiliteit en kosteneffectiviteit. Lichaamsmaten werden bij 
de nulmeting en na 6 en 24 maanden door onderzoekspersoneel bepaald. Zelfgerap-
porteerde gegevens werden via vragenlijsten gemeten bij de nulmeting en na 6, 12, 18 
en 24 maanden.

NAUWKEURIGHEID VAN ZELFGERAPPORTEERDE LICHAAMSMATEN
In hoofdstuk 3 presenteren we het antwoord op een secundaire vraag van dit onder-
zoek, namelijk: hoe nauwkeurig rapporteert een steekproef van werkende Neder-
landse volwassenen hun lichaamsgewicht, lichaamslengte en middelomtrek? Om 
deze vraag te beantwoorden vergeleken we zelfgerapporteerde gegevens met metin-
gen die door het onderzoekspersoneel waren uitgevoerd.
 We vonden dat lichaamsgewicht gemiddeld 1,4 kg lager werd gerapporteerd dan 
was gemeten. Deelnemers meldden daarnaast dat ze 0,7 cm langer waren dan geme-
ten. Omdat de BMI berekening gebaseerd is op gewicht ten opzichte van de lengte, 
leverden de zelfgerapporteerde gegevens dan ook een lagere BMI op dan de gemeten 
gegevens. Het verschil was 0,7 kg/m2. De middelomtrek werd 1,1 cm hoger gerappor-
teerd. Ondanks deze verschillen was de overeenkomst tussen de zelfrapportage en 
de metingen voldoende om zelfgerapporteerde lengte, gewicht en middelomtrek te 
gebruiken om de prevalentie van overgewicht c.q. obesitas en een te grote middel-
omtrek te bepalen in werkende volwassenen. Wel waren er aanmerkelijke individuele 
verschillen in de nauwkeurigheid van de zelfrapportage. Om te bepalen of een indi-
vidu te zwaar is en een te grote middelomtrek heeft, bevelen we daarom metingen in 
de spreekkamer en door getraind personeel aan.

EFFECTIVITEIT VAN HET LEEFSTIJLPROGRAMMA
Effecten op lichaamsgewicht, middelomtrek, voeding en lichamelijke activiteit die 
direct na afloop van de zes maanden durende interventie optraden, worden gepresen-
teerd in hoofdstuk 4. Voor deelnemers die niet aan de vervolgmeting hadden deelge-
nomen, werd het missende lichaamsgewicht bepaald met multipele imputatie. Ten 
opzichte van de controlegroep was in de telefoongroep het lichaamsgewicht met 1,5 
kg afgenomen en in de internetgroep met 0,6 kg. Verder keken we naar de effecten 
onder de deelnemers die aan alle metingen hadden deelgenomen en die alle vragen-
lijsten hadden ingevuld. In de telefoongroep was de gewichtsafname onder deze deel-
nemers 1,6 kg, 27% (t.o.v. 11% in de controlegroep) was 5% of meer van het startge-
wicht verloren, de middelomtrek nam met 1,9 cm af, de vetconsumptie nam met 1 tot 
4 gram af en de lichamelijke activiteit nam toe met 866 MET-minuten per week (dit 
komt overeen met 108 minuten fietsen met een snelheid van 19-22 km/uur of 289 
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minuten wandelen met 4 km/uur), vergeleken met de controlegroep. De internet-
methode resulteerde in een gewichtsverlies van 1,1 kg waarbij 22% van de deel-
nemers 5% of meer gewicht verloren en de middelomtrek was 1,2 cm afgenomen. In 
beide interventiegroepen werden geen effecten gevonden op fruit- en groentecon-
sumptie. Een directe vergelijking tussen de telefoongroep en de internetgroep leverde 
geen verschillen op. Onze conclusie is dat een programma met zes maanden leefstijl-
counseling per telefoon of e-mail resulteert in een kleine gewichtsafname onder 
werknemers met overgewicht.
 Hoofdstuk 5 betreft de lange termijnresultaten. In de analyse waarin voor 43% van 
de deelnemers missende gewichtsgegevens werden geïmputeerd, werden geen 
verschillen tussen de groepen gezien. Echter, onder deelnemers met complete 
uitkomsten had de internetgroep 1,2 kg meer gewicht verloren en in de telefoongroep 
waren meer deelnemers die 5% of meer gewichtsafname hadden, vergeleken met de 
controlegroep. Wel volgden deelnemers met complete uitkomsten meer counseling-
sessies dan deelnemers met missende metingen. Er waren geen statistisch signifi-
cante verschillen in de andere uitkomstmaten hoewel de richting van de verschillen 
vaak ten gunste van de interventiegroepen uitviel. De twee interventiegroepen 
verschilden in gewichtstoename van elkaar: gecorrigeerd voor de gewichtsverande-
ringen tijdens de interventieperiode, namen deelnemers in de internetgroep 1 kg 
minder toe in gewicht dan de deelnemers uit de telefoongroep. In conclusie: voor 
werknemers die het internetprogramma redelijk actief volgen zou dit een geschikte 
methode kunnen zijn om blijvend een kleine gewichtsafname te bewerkstelligen. Ook 
lijkt het internetprogramma effectiever in het voorkomen van gewichtstoename dan 
het telefoonprogramma. Doordat veel deelnemers niet aan alle metingen deelnamen 
zijn echter geen harde conclusies te trekken.
 Ook onderzochten we cardiovasculaire effecten in een subgroep waarbij we extra 
lichaammaten hadden gemeten, namelijk de som van vier huidplooien (indicatief voor 
het lichaamsvetpercentage), bloeddruk, cholesterolgehalte en fitheid, te vinden in 
hoofdstuk 6. Analyses werden uitgevoerd voor de 141/276 deelnemers die aan alle 
metingen (0, 6 en 24 maanden) hadden deelgenomen. Er werden geen verschillen 
gevonden tussen de groepen, met uitzondering van een -0,23 mmol/l lager choleste-
rolgehalte in de telefoongroep dan in de controlegroep, meteen na de interventie. De 
leefstijlinterventie verbetert het cardiovasculair risico daarom niet onder werkne-
mers met overgewicht die niet wegens andere risicofactoren zijn geselecteerd.

ECONOMISCHE EVALUATIE VAN HET LEEFSTIJLPROGRAMMA
Hoofdstuk 7 betreft de economische evaluatie van de interventie. Deze werd uit gevoerd 
vanuit het perspectief van de maatschappij. De kosteneffectiviteit voor gewichts-
verlies en de kostenutiliteit van beide varianten werd vergeleken met het alleen 
verstrekken van leefstijlbrochures (controlegroep). 976/1386 (70%) van de deelne-
mers had gedeeltelijk missende waarden voor lichaamsgewicht of voor kosten. 
Missende waarden werden multipel geïmputeerd. Er waren geen verschillen in kosten 
tussen de groepen. Het telefoonprogramma was niet kosteneffectief. Voor het inter-
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netprogramma waren de maatschappelijke meerkosten om 1 kg extra gewichts-
afname te bewerkstelligen ten opzichte van de controle-interventie €16/kg, terwijl het 
€1337 extra kostte om één voor de kwaliteit van het leven gecorrigeerd levensjaar 
(QALY) te winnen. Wanneer maatschappelijke beslissers bereid zijn om €20.000 te 
betalen per QALY, is de kans dat het internetprogramma kosteneffectief is 60%. Dit 
zijn veelbelovende resultaten, maar doordat er veel missende waarden waren zijn 
harde conclusies niet te trekken.

DISCUSSIE
In het laatste hoofdstuk worden de methodologische sterktes en zwaktes van het 
onderzoek besproken, doen we aanbevelingen voor verder onderzoek en bespreken 
we de implicaties van de onderzoeksresultaten voor de volksgezondheid en de 
bedrijfsgezondheidszorg.
 Een sterke kant van het onderzoek was de opzet; een gerandomiseerde studie 
met controlegroep. Andere goede punten waren het gebruik van multipele imputatie 
om missende waarden aan te vullen en de lange follow-up duur na afloop van het 
programma. Beperkingen betroffen onder andere de matige deelname aan het leef-
stijlprogramma, het gebruik van zelfgerapporteerde uitkomsten en de grote hoeveel-
heid missende waarden, vooral na twee jaar.
 Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op methoden om lichaamsmaten 
en leefstijlgedrag te meten die meer valide zijn dan zelfrapportage en die toepasbaar 
zijn in grootschalig onderzoek. In onderzoek naar het effect van gewichtsprogram-
ma’s zou meer nadruk moeten liggen op het voorkomen van uitval uit de studie en er 
zou moeten worden onderzocht hoe dit te voorkomen is. Er zou ook onderzoek gedaan 
moeten worden naar de interventie-elementen die het gebruik van counseling op 
afstand stimuleren en die de effectiviteit ondersteunen. Daarnaast dient onderzoek te 
worden gedaan naar de persoonskenmerken die van invloed zijn op deelname aan 
dergelijke programma’s.
 Deze studie toont aan dat leefstijlprogramma’s op de werkplek aantrekkelijk zijn 
voor grote aantallen werknemers en dat deze programma’s daardoor invloed kunnen 
hebben op de gezondheid van werknemers en op de volkgezondheid. Het is echter 
niet waarschijnlijk dat één soort programma iedereen zal aanspreken of bij iedereen 
zal werken. Een verscheidenheid van programma’s en methoden is nodig. Het Leef je 
Fit programma zou een geschikte toevoeging kunnen zijn.
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