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Over the last decades, the prevalence of obesity has reached epidemic proportions. In 2014, the 

World Health Organization estimated that of adults aged 18 and over, 39% were overweight and 13% 

were obese. The increasing prevalence of obesity is a major health concern since it increases the risk 

for developing type 2 diabetes mellitus, cardiovascular diseases and certain types of cancer. The 

simple remedy to obesity is losing weight by limiting energy/food intake and increasing daily physical 

activity for a longer period of time. However, the greatest challenge is the seemingly inevitable 

weight regain after weight loss (WL), the so-called “yoyo-effect”. In general up to 80% of the people 

are unsuccessful in maintaining weight loss. It has become clear that the adipose tissue plays an 

important role in the increased risk for weight regain after weight loss. During a negative energy 

balance, loss of triglycerides decreases the volume of an adipocyte. This decrease in volume creates 

cellular stress in adipocytes due to the misfit between cell volume and the surrounding extracellular 

matrix (ECM). This stress can be resolved by remodeling of the ECM or re-storing of triglycerides 

within the adipocytes. Re-storing of triglycerides would lead to an increase in body weight of the 

host. This suggests that cellular stress accumulated in adipocytes during a negative energy balance, 

due to the misfit between cell volume and ECM, is a driving force behind the risk for weight regain. 

Therefore, studies described in this thesis investigated the involvement of adipocyte stress- and 

ECM-related factors in the process of weight regain after weight loss. 

 

First, we looked at the relationship between ECM-related factors and the risk for weight regain in 

two independent cohorts.  

In Chapter 2, we looked at the role of genetic variation in 124 ECM genes in the risk of weight regain 

amongst participants of a Pan-European, randomized, controlled dietary intervention study (the so-

called “DiOGenes study”).  In this study, overweight and obese subjects (310 women, 159 males) 

followed an 8-week low calorie diet (LCD) with a 6-month follow-up period. Body weight was 

measured before and after the diet, and after follow-up. As a value for weight regain, the weight 

maintenance scores (WMS) were calculated as follows: (weight after follow-up – weight after WL) ÷ 

(weight before WL – weight after WL). A score equal or lower than zero indicated that the participant 

maintained or continued to lose weight during the follow-up period, while a score higher than zero 

indicated that the participant regained weight during the 6-month follow-up. Furthermore, we 

retrieved data for 2903 genetic variations in and near the 124 ECM-related genes. With regression 

analyses we determined the relation between the WMS and the genetic variations. In men, variants 

of the POSTN, LAMB1, COL23A1, and FBLN5 genes are related to the risk of weight regain after 

weight loss. In women, a variant of the FN1 gene is related to the risk of weight regain. 

Chapter 3 focusses on the relation between weight regain and changes in expression of ECM genes. 

This was analysed in a randomized, controlled dietary intervention study (the so-called “yoyo-study”) 

in which 61 participants lost weight by either a 5-week VLCD or a 12-week LCD, with a subsequent 4-

week weight stable (WS) diet, and a 9-month follow-up period. The weight loss (WL) and WS phase 

taken together was named the dietary intervention (DI). As a value for weight regain, the weight 

regain percentage (WR%) was calculated as follows: ((weight after follow-up – weight after WS) ÷ 

weight after WS) x 100%. Next, the expression changes of 277 ECM-related genes during WL, WS and 

DI were correlated with the WR%. We observed 25 genes that were strongly correlated with the 

WR% and the highest number of correlations was observed in the VLCD WS phase. Five of these 

genes appeared to belong to a group of 26 genes of which the expression changes correlated highly 

among each other. This group could be divided into three clusters, one of which is mainly composed 

of leukocyte-specific integrin genes. Our results suggest that a lower reduction of the expression of 
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certain leukocyte integrin genes shortly after weight loss by calorie restriction leads to a higher risk 

of weight regain, which seems linked to ECM remodelling. Possibly, a stronger reduction of ECM 

remodelling capacity during the WS phase leads to more retention of immune cells suggesting that 

resident inflammation after weight loss increases the risk for weight regain. 

 

Second, we looked at the relationship between stress-related factors and the risk for weight regain in 

two independent cohorts. 

In Chapter 4, we determined stress protein levels during weight loss and weight maintenance in 

relation to weight regain. For this, 18 healthy overweight and obese subjects underwent an 8-week 

VLCD with a 10-month follow-up. Participants were categorised as weight maintainers if there was a 

weight reduction of at least 10% but then regained less than 6% weight during follow-up. Participants 

were categorised as weight regainers (WR) if there was a weight reduction of at least 10% but then 

regained 6% or more weight. At the end of WL, WR had higher levels of the stress proteins β-actin, 

calnexin, heat shock protein (HSP) 27, HSP60 and HSP70. Changes of β-actin, HSP27 and HSP70 were 

correlated to HSP60, a proposed key factor in weight regain after weight loss. These findings 

underscore that adipocyte stress plays a role as a biological risk factor for weight regain. 

Chapter 5 provides information about the relation between weight regain and expression changes of 

stress-related genes during WL, WS and DI which was investigated in the yoyo-study. Expression 

changes of 107 stress-related genes during WL, WS and DI were correlated with the WR%. We found 

that correlations between expression changes and weight regain were more frequent for the VLCD 

group than for the LCD group and most correlations appeared in the WS and DI phases. Eight of the 

nine correlating stress genes of the WS phase were clustered. These genes indicate that there is a 

link between weight regain and the biological processes on actin filament dynamics, glucose handling 

and nutrient sensing.  

 

Third, we looked at the relationship between stress- and ECM-related factors and their influence on 

the risk for weight regain in the yoyo-study. 

In Chapter 6, we performed correlation and interaction analysis with the WR% using a stress-related 

and an ECM-related gene set. Correlation analyses revealed that during the WS phase in the VLCD 

group a co-expression network could be constructed consisting of 8 stress- and 15 ECM-related 

genes, which all correlated with the WR%.  The network links to the biological processes on 

leukocyte-activity, ECM remodelling, actin cytoskeleton organisation and glucose handling. 

Interaction analysis between stress- and ECM-related genes revealed several gene combinations that 

were highly related to the weight regain percentage. In particular, the epidermal growth factor 

signaling pathway was identified as strongly influencing the risk of weight regain, possibly through 

interaction with actinin alpha-1 (ACTN1), a component of stress fibers, and with integrin beta 4 

(ITGB4), cystatin C (CST3) and laminin alpha-3 (LAMA3). 

 

This thesis provides important insights into the underlying mechanism of weight regain after weight 

loss. We showed that the risk for weight regain is related to expression changes of distinct sets of 

stress- and ECM-related genes including the interaction of these changes during the first four weeks 

after returning to energy balance. Furthermore, we showed that genetic variations of ECM genes are 

associated with weight regain. 
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De prevalentie van obesitas is de afgelopen jaren enorm toegenomen. In 2014 rapporteerde de 

Wereldgezondheidsorganisatie dat 39% van alle volwassenen overgewicht heeft en dat 13% obese is. 

De toenemende prevalentie van obesitas is een groot gezondheidsprobleem omdat het leidt tot een 

verhoogd risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes mellitus, cardiovasculaire aandoeningen en 

bepaalde vormen van kanker. De eenvoudigste oplossing om obesitas tegen te gaan is door het 

verlagen van het lichaamsgewicht door gedurende een langere periode de energie/voedsel inname 

te verlagen en de dagelijkse lichamelijke activiteit te verhogen. Gewichtsverlies kan op deze manier 

eenvoudig worden bereikt maar de grootste uitdaging blijft de schijnbaar onvermijdelijke 

gewichtstoename na gewichtsverlies, het zogenaamde "jojo-effect". Studies hebben laten zien dat 

tot 80% van de individuen die met een dieet gewicht verliezen, na 1 jaar weer significant in gewicht 

zijn gestegen. Gebleken is dat het vetweefsel een belangrijke rol speelt in het verhoogde risico op 

gewichtstoename na gewichtsverlies. Als men een dieet volgt ontstaat er een negatieve 

energiebalans omdat er minder energie wordt ingenomen dan het lichaam eigenlijk nodig heeft. 

Tijdens deze negatieve energiebalans verliezen vetcellen hun vet waardoor het volume van deze 

cellen afneemt. Deze afname in volume zorgt ervoor dat de cel en de omliggende extracellulaire 

matrix (ECM) niet meer bij elkaar passen en dit veroorzaakt stress in de vetcellen. Deze stress kan op 

meerdere manieren worden opgelost. Ten eerste kan de ECM worden aangepast zodat het weer past 

bij het lagere volume van de vetcel. Ten tweede kan er opnieuw vet worden opgeslagen in de cel 

zodat het volume toeneemt en de vetcel daardoor weer past bij de ECM. Echter, het opnieuw 

opslaan van vet leidt ertoe dat het lichaamsgewicht van de persoon weer toeneemt. Dit alles 

suggereert dat stress in vetcellen, die ontstaat tijdens een negatieve energiebalans doordat het 

volume van de cel niet meer past bij de omliggende ECM, een drijvende kracht achter het risico op 

gewichtstoename is. In de studies die beschreven staan in dit proefschrift onderzochten we de 

betrokkenheid van stress- en ECM-gerelateerde factoren binnen het vetweefsel in het proces van 

gewichtstoename na gewichtsverlies. 

 

Ten eerste hebben we gekeken naar de relatie tussen de ECM-gerelateerde factoren en het risico op 

gewichtstoename in twee onafhankelijke studies. 

In Hoofdstuk 2 hebben we gekeken naar de invloed van genetische variatie in 124 ECM-gerelateerde 

genen op het risico van gewichtstoename na afvallen onder de deelnemers van een pan-Europese, 

gerandomiseerde gewichtsverliesstudie (de zogenaamde "DiOGenes studie"). In deze studie werden 

personen met overgewicht en obesitas (310 vrouwen, 159 mannen) op een caloriearm dieet 

gehouden gedurende 8 weken en daarna werden deze personen nog gedurende 6 maanden (follow-

up periode) gevolgd. Het lichaamsgewicht werd gemeten voor en na het dieet en na follow-up. Deze 

waarden zijn gebruikt om een score te berekenen die weergeeft hoeveel iemand weer is 

aangekomen in gewicht na het afvallen: (gewicht na follow-up – gewicht na afvallen) ÷ (gewicht voor 

afvallen – gewicht na afvallen). Een score gelijk of lager dan nul geeft aan dat de persoon niet in 

gewicht is aangekomen of zelfs nog meer gewicht heeft verloren tijdens follow-up, terwijl een score 

hoger dan nul betekent dat het gewicht van de persoon is toegenomen tijdens follow-up. Daarnaast 

hebben we de gegevens van 2903 genetische variaties in en nabij de 124 ECM-gerelateerde genen 

verkregen. Met behulp van correlatie analyses is de relatie tussen de berekende score en de 

genetische variaties bepaald. Hierbij zagen we dat bij mannen variaties in de POSTN, LAMB1, 

COL23A1 en FBLN5 genen verband houden met het risico op gewichtstoename na gewichtsverlies. Bij 

vrouwen is een variant van het gen FN1 geassocieerd met het risico van gewichtstoename. 
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Hoofdstuk 3 richt zich op de relatie tussen gewichtstoename en veranderingen in expressie van ECM-

gerelateerde genen. Dit werd onderzocht in een gerandomiseerde gewichtsverlies studie (de 

zogenaamde “jojo-studie”) waarin 61 deelnemers gewicht verloren door een zeer laagcalorisch dieet 

(VLCD, 500 kilocalorieën/dag) te volgen voor 5 weken of een laagcalorisch dieet (LCD, 1250 

kilocalorieën/dag) voor 12 weken. Daarna volgde er een gewichtsstabiele periode van 4 weken en 

een follow-up periode van 9 maanden. De gewichtsverlies periode (WL) en de gewichtsstabiele (WS) 

periode samen heten de dieet-interventie (DI) periode. Het gewichtstoename percentage (WR%) 

werd berekend als waarde voor de gewichtstoename tijdens de follow-up: ((gewicht na follow-up - 

gewicht na WS) ÷ gewicht na WS) x 100%.  

Vervolgens is de gen expressie verandering van 277 ECM-gerelateerd genen tijdens WL, WS and DI 

gecorreleerd met de WR%. We zagen dat 25 genen sterk correleerde met de WR% en het hoogste 

aantal correlaties werd waargenomen tijdens de WS fase in de VLCD groep. Vijf van deze genen 

bleken te behoren tot een groep van 26 genen waarvan de expressieverandering sterk correleerde 

met elkaar. Deze groep genen kan worden onderverdeeld in 3 clusters, waarvan één voornamelijk 

bestaat uit genen die coderen voor leukocyt-specifieke integrines. Het lijkt zo te zijn dat een 

geringere vermindering van expressie van deze specifieke integrines tijdens de WS fase leidt tot een 

hoger risico op gewichtstoename en tevens lijkt dit samen te hangen met aanpassingen van de ECM. 

Het is mogelijk dat een sterkere vermindering van de capiciteit om de ECM aan te passen kan leiden 

tot het vasthouden van immuun cellen in het vetweefsel. Dit suggereert dat het risico op 

gewichtstoename wordt vergroot door behoud van ontstekingen van het vetweefsel kort na 

gewichtsverlies. 

 

Ten tweede hebben we gekeken naar het verband tussen de stress-gerelateerde factoren en het 

risico op gewichtstoename in twee onafhankelijke studies. 

In Hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of de niveaus van specifieke stress eiwitten tijdens het 

gewichtsverlies en de follow-up gerelateerd zijn aan het risico voor gewichtstoename.  Daartoe 

hebben 18 gezonde personen met overgewicht of obesitas een zeer-laagcalorisch dieet gevolgd voor 

8 weken en 10 maanden daarna werden de personen opnieuw gezien. De personen werden 

vervolgens ingedeeld als zijnde ‘gewichtsstabiel’ of ‘gewichtstoename’, afhankelijk van de gewichts 

veranderingen tijdens de studie. Tot de gewichtsstabiele groep behoorden de personen die 

tenminste 10% van hun gewicht verloren hadden tijdens de dieetperiode en niet meer dan 6% waren 

aangekomen in gewicht tijdens de follow-up. Tot de gewichtstoename groep behoorden de personen 

die tenminste 10% van hun gewicht verloren hadden maar meer dan 6% aankwamen in gewicht 

tijdens de follow-up. Na het afvallen werden de niveaus van de verschillende stress eiwitten in het 

vetweefsel vergeleken tussen de 2 groepen en daarbij kwam aan het licht dat de niveaus van β-actin, 

calnexin, heat shock protein (HSP) 27, HSP60 en HSP70 hoger waren in de gewichtstoename groep. 

De veranderingen tijdens gewichtsverlies van β-actin, HSP27 en HSP70 bleken gerelateerd aan 

veranderingen van HSP60, een mogelijk belangrijke factor in het risico voor gewichtstoename na het 

afvallen. Deze bevindingen bevestigen dat stress in vetcellen een rol speelt in het risico op 

gewichtstoename.  

Hoofdstuk 5 geeft informatie over de relatie tussen gewichtstoename en veranderingen in expressie 

van stress-gerelateerde genen tijdens de WL, WS en DI in de jojo-studie. Expressie veranderingen van 

107 stress-gerelateerde genen tijdens WL, WS en DI werden gecorreleerd met het WR%. We zagen 

dat er meer correlaties tussen de WR% en gen expressie veranderingen waren in de VLCD groep ten 

opzichte van de LCD groep. Deze correlaties waren vooral te zien tijdens de WS en DI periode. Acht 
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van de negen gecorreleerde stress genen tijdens de WS fase waren aan elkaar gelinkt. Deze genen 

geven aan dat er een verband bestaat tussen gewichtstoename en bepaalde biologische processen in 

het vetweefsel: actine filament dynamica, glucose metabolisme en nutrient sensing. 

 

Ten derde hebben we in de jojo-studie gekeken naar de interactie tussen de stress- en ECM-

gerelateerde factoren en hun invloed op het risico van gewichtstoename. 

In Hoofdstuk 6 werden correlatie en interactie analyses uitgevoerd met stress- en ECM-gerelateerde 

genen om te achterhalen of combinaties van genen een effect hebben op het WR%. Uit de correlatie 

analyses bleek dat er tijdens de WS fase in de VLCD groep een netwerk kan worden gevormd 

bestaande uit 8 stress- en 15 ECM-gerelateerd genen, die allemaal correleren met de WR%. Het 

netwerk linkt aan specifieke biologische processen in het vetweefsel: leukocyten-activiteit, ECM 

aanpassingen, actine cytoskelet organisatie en glucose metabolisme. Interactie analyses lieten zien 

dat verschillende combinaties van stress en ECM genen een significant effect hebben op het WR%. 

Vooral  de signalering door de epidermale groeifactor werd geïdentificeerd als sterke beїnvloeder 

van het risico op gewichtstoename waarbij actinine alfa-1 (ACTN1), integrine beta 4 (ITGB4), 

cystatine C ( CST3) en laminine alfa-3 (LAMA3) een rol spelen. 

 

Dit proefschrift biedt belangrijke inzichten in het onderliggende biologische mechanisme van 

gewichtstoename na gewichtsverlies. We hebben aangetoond dat het risico van hernieuwde 

gewichtstoename samenhangt met celstress in het vetweefsel. Tekenend daarvoor zijn de expressie 

veranderingen van verschillende stress- en ECM-gerelateerde genen gedurende de eerste vier weken 

van terugkeer in energiebalans. Daarnaast laten we zien dat de interacties tussen de stress- en ECM- 

gerelateerde genen een effect hebben op de gewichtstoename na het afvallen. Tevens hebben we 

aangetoond dat gewichtstoename geassocieerd is met genetische variaties van ECM genen , die 

verschillend zijn voor vrouwen en mannen.

 


