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SUMMARY 

This thesis deals with the following key-question in body weight management, namely 
whether the decrease in body weight and limited weight regain thereafter and its related 
metabolic risk factors, can be optimized by adjusted macronutrient composition of the 
diet. The first question is, whether a sustained and/or supra-sustained daily protein 
intake would be beneficial in weight stable conditions, and during weight loss and 
weight maintenance thereafter. Second, to what extent protein type or ratio of 
carbohydrate and fat would influence the results of an energy-restriction program on 
weight loss and weight maintenance thereafter. Third, if preloads containing sucrose, 
High Fructose Corn Syrup (HFCS), or milk differ in short-term satiating effects. 
Fourth, to what extent the genetic background of perilipin interacts with a differential 
response to a weight -loss weight-maintenance dietary intervention. 
 Overweight and obesity develop due to a minor daily positive energy balance over 
a long period of time. Oppositely, a major negative energy balance over a short period 
of time, i.e. bouts of energy restriction, traditionally targets the state of excess body 
weight. The resulting rapid decrease in body weight also decreases daily energy 
expenditure. This is mainly due to a decrease in fat free mass, the main determinant of 
energy expenditure. In this respect, an increased protein to carbohydrate and fat ratio in 
the diet results into an increased ratio of fat free mass to fat mass. 
 Regarding the period of body-weight loss and more importantly weight 
maintenance thereafter, the question remains whether the decrease in body weight can 
be optimized by adjusted macronutrient composition of the diet. We hypothesized, 
based upon the protein leverage hypothesis, that sustaining a protein intake of 0.8 g/kg 
body weight, a WHO advised daily amount in weight stable conditions, during energy 
restriction would optimize body-weight loss, i.e. result in a more favorable body 
composition of increased fat free mass to fat mass ratio, and weight maintenance 
thereafter. It appeared that sustained absolute protein intake of 0.7-0.8 g/kg body 
weight irrespective of energy intake, thus relatively increased protein intake during 
energy restriction, supports reduction of fat mass, and limits reduction of fat free mass 
and energy expenditure compared to predicted-losses based upon the amount of body-
weight loss. 
 The then following question was whether a supra-sustained daily protein intake 
would be beneficial during weight loss. The supra-sustained absolute daily protein 
intake, of 1.0-1.2 vs. 0.7-0.8 g/kg body weight is (i) more successful in decreasing 
body weight and fat mass co-occurring with a similar decrease in fat free mass, and (ii) 
more successful in sparing fat free mass and preserving energy expenditure co-
occurring with a similar decrease in body weight and fat mass during energy restriction 
in overweight to severe obese individuals. 
 With respect to weight maintenance thereafter, the supra-sustained absolute protein 
intake is more successful in limiting weight regain upon body-weight loss. These 
effects were confirmed in a weight stable situation when subjects were in energy 
balance; therefore they also play a role in preventing the accumulation of a positive 
energy balance during lifetime leading to overweight and obesity. An increase in 
protein intake to 1.2 g/kg body weight increases fat free mass and increases stimulated 
fat oxidation independently of change in body weight and physical activity in energy 
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balanced normal-weight subjects. Consequently, the daily protein intake of 1.2 vs.    
0.9 g/kg body weight differs significantly in change in body fat percentage over time. 
Regarding the metabolic risk factors related to the excess of fat mass and body weight, 
targeting overweight and obesity and preventing weight gain during lifetime with 
sustained absolute protein intake of 0.8-1.2 g/kg body weight is a successful way to 
decrease blood pressure, and plasma insulin, glucose and lipid profiles, irrespective of 
possible effects on bone mass or kidney function. 
 With respect to the ratio of carbohydrate and fat, the efficacy of supra-sustained 
absolute protein intake during energy restriction is reinforced in combination with low-
carbohydrate intake resulting into greater reduction of body weight. Oppositely, 
combination with normal carbohydrate intake is most effective in limiting body-weight 
regain upon successful weight loss. 
 Maintaining the achieved reduction of fat mass and body weight is the difficult part 
concerning treatment of overweight and obesity. Weight regain upon body-weight loss 
is limited by an improved body composition during weight loss. The increased ratio of 
fat free mass to fat mass preserves the drop in daily energy expenditure. Building up of 
fat free mass by whole body nitrogen retention is induced by a positive protein balance. 
Presence and magnitude of a protein-intervention needs to be confirmed by quantifying 
the grams of protein intake using 24-hour urine nitrogen content. Proteins are 
furthermore energetically inefficient and induce the highest thermogenic response after 
a meal of all macronutrients. This elevated thermogenesis thereby supports a negative 
energy balance and is able to facilitate body-weight maintenance despite previous 
body-weight loss. Weight loss and weight maintenance thereafter is furthermore 
optimized in a diet with high compliance. Compliance to the diet is supported by 
increase in dietary restraint, a measure of control of food intake by thought and will 
power, and decrease in disinhibition of control, and an incidental inability to resist 
eating cues. Compliance to the diet is furthermore supported by a decreased level of 
hunger and an increased level of satiety. Of all macronutrients, protein is the most 
satiating. The satiety effect of sustained absolute protein intake of 1.0-1.2 g/kg body 
weight is reinforced in combination with low-carbohydrate intake resulting into greater 
reduction of body weight during energy restriction. A mechanism underscoring this 
very strong satiety effect may be based upon the ketogenic state created by this diet. 
Furthermore, lowering carbohydrate intake with constant protein intake increases 
intake of fat, the third macronutrient. The relatively high fat intake in combination with 
low carbohydrate intake during this diet results in increased postprandial fat oxidation. 
Increased postprandial fat oxidation in combination with the formation of ketone 
bodies, such as beta-hydroxybutyrate, reinforces the already high satiety capacity of 
supra-sustained-protein intake and is thus related to appetite reduction and greater 
reduction of body weight in energy-restricted humans. Over the long term however, 
increased hepatic gluconeogenesis consequently creates a situation where protein 
requirements are increased, and thereby possibly interferes with weight management 
upon weight loss. 
 Moreover, promising short-term effects are not always translated into long-term 
effects. Concerning protein type effecting reduction of body weight, alpha-lactalbumin, 
a protein containing relatively high levels of tryptophan and relatively low levels of 
large neutral amino acids, does not affect loss of body weight compared to a complete 
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protein having all essential amino acids, i.e. milk-protein. Furthermore, short-term 
effects of preloads containing sucrose, HFCS, or milk do not differ in satiety, 
compensation, or overconsumption despite differences in biochemical properties and 
differences in mechanisms underlying satiety in relation to GLP-1 and ghrelin release. 
A dietary approach to target overweight and obesity can furthermore be optimized by 
personalization of the treatment. Knowledge of the genetic background of the 
metabolism involved in energy intake and/or energy expenditure and genetic 
susceptibility to an energy restriction intervention can help to reach and maintain a 
negative energy balance during weight loss and weight maintenance thereafter, or 
prevent a positive energy balance during lifetime. For example the genetic background 
of perilipin interacts with a differential response to a weight-loss weight-maintenance 
dietary intervention, supported by a differential effect on body composition, especially 
body fat, as perilipin is expressed in adipocytes and involved in regulating fat storage. 
Therefore, further knowledge of both genetic and environmental factors, such as the 
diet, can impact treatment and prevention of overweight and obesity. 
 In conclusion, sustained absolute daily protein intake irrespective of energy intake 
is effective for optimizing body-weight loss and the important weight maintenance 
thereafter, while supra-sustained absolute daily protein intake is even more effective. 
Mechanisms underscoring these effects are limited reduction of fat free mass, limited 
drop in energy expenditure, increased reduction of fat mass, increased stimulated fat 
oxidation, decreased hunger, and good compliance to the diet, without negatively 
affecting bone mass and kidney function. The optimized diet therefore influences 
short- and long-term factors of successful treatment and prevention of overweight and 
obesity during lifetime. 
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SAMENVATTING 

Dit proefschrift getiteld: ‘Doeltreffendheid van macronutriënten gericht op het verlagen 
van overgewicht en meer’, behandelt het optimaliseren van verlaging in 
lichaamsgewicht en het daaropvolgende behoud van gewicht met behulp van 
optimalisering van de macronutriënt verhouding van de dagelijkse voedselinname. Ten 
eerste wordt de vraag gesteld of het handhaven van de aanbevolen absolute dagelijkse 
eiwit inname of juist een verhoging hiervan resulteert in verbeterde handhaving van 
een stabiel lichaamsgewicht in energiebalans, een verbeterde verlaging van het 
lichaamsgewicht tijdens een energiebeperkt dieet en daaropvolgend een beter behoud 
van het verkregen lichaamsgewicht. Ten tweede, in hoeverre de ratio van de overige 
twee macronutriënten koolhydraat en vet van belang is bij verlaging van het 
lichaamsgewicht en het daaropvolgende behoud van het gewicht op genoemde 
eiwitdiëten. Ten derde, of sucrose, High Fructose Corn Syrup (HFCS) en melk 
verschillen in korte termijn effecten op verzadiging. Ten vierde, in welke mate de 
genetische blauwdruk van het eiwit perilipine de effecten van verlaging van het 
lichaamsgewicht en daaropvolgend behoud van het gewicht beïnvloedt. 
 Overgewicht is een erkend maatschappelijk probleem dat gepaard gaat met een 
verhoogd gezondheidsrisico en verlaagde levenskwaliteit. Verlaging in energie inname 
resulteert in verlaging van overgewicht. Echter, het handhaven van het verlaagde 
lichaamsgewicht is moeilijk vol te houden. Hierbij is met name de 
lichaamssamenstelling van belang. De wijze waarop het lichaamsgewicht verlaagd 
wordt is een cruciale factor. Met name de overvloed aan vetmassa, die gepaard gaat 
met overgewicht is gerelateerd aan het verhoogde gezondheidsrisico. Voorts bepaalt de 
vetvrije massa, bestaande uit organen, spiermassa en botmassa, het dagelijkse 
energiegebruik. Dit energiegebruik daalt tijdens verlaging van het lichaamsgewicht. 
Het is dus van belang om het energiegebruik zo goed mogelijk te handhaven om zo de 
frequent geconstateerde gewichtstoename na eerdere gewichtsafname te beperken. 
Daarom is het relevant om de vetmassa wel maar de vetvrije massa niet te reduceren 
tijdens het verlagen van het lichaamsgewicht. 
 Betreffende verlaging van het lichaamsgewicht met behulp van verlaging in 
energie inname en het daaropvolgende behoud van het verlaagde gewicht is de vraag 
wat de meest optimale macronutriënt samenstelling van de dagelijkse voedselinname 
is. Uit deze vraag volgt de hypothese dat het handhaven van absolute dagelijkse eiwit 
inname van de WHO aanbeveling van 0.8 g/kg lichaamsgewicht tijdens een verlaagde 
energie inname, dus in dat geval een relatief verhoogde eiwit inname verlaging van 
lichaamsgewicht en behoud van het verkregen verlaagde gewicht optimaliseert. Voorts 
is de vraag of een verhoging van deze absolute dagelijkse eiwit inname tot 1.2 g/kg 
lichaamsgewicht tijdens verlaagde energie inname leidt tot verbetering van de 
resultaten van het dieet. Na aanpassing van de hoeveelheid eiwit in het dieet resteert de 
vraag in hoeverre de verhouding van koolhydraat en vet van betekenis zijn. 
 Dit proefschrift geeft de volgende bevindingen weer: het handhaven van de 
absolute dagelijkse eiwit inname tijdens verlaagde energie inname, dus een relatieve 
verhoging van eiwit inname, blijkt reductie in vetmassa te ondersteunen en reductie in 
vetvrije massa en energiegebruik te remmen ten opzichte van de voorspelde reductie 
gebaseerd op de verlaging in lichaamsgewicht. Voorts blijkt het handhaven van een 



 

5 

absolute dagelijkse eiwit inname van 1.0 tot 1.2 g/kg lichaamsgewicht ten opzichte van 
0.7 tot 0.8 g/kg lichaamsgewicht, tijdens verlaagde energie inname (i) een grotere 
reductie in lichaamsgewicht en een grotere reductie in vetmassa met vergelijkbaar 
behoud van vetvrije massa en (ii) een geremde daling in vetvrije massa met 
vergelijkbare verlaging in lichaamsgewicht en vetmassa te bewerkstelligen. Tevens 
blijkt het handhaven van 1.2 g/kg lichaamsgewicht absolute dagelijkse eiwit inname 
meer succesvol te zijn in het beperken van gewichtstoename na een periode van 
reductie in lichaamsgewicht. Bovenstaande effecten zijn bevestigd in een periode 
zonder fluctuatie van het lichaamsgewicht. Hierop gebaseerd zou deze verbetering in 
lichaamssamenstelling met behulp van een absolute dagelijkse eiwitinname van        
1.2 g/kg lichaamsgewicht kunnen bijdragen aan een preventieve aanpak van de 
opstapeling van vetmassa. Een dusdanige eiwitinname blijkt zowel een verhoging in 
vetvrije massa, als een verhoging in gestimuleerde vetoxidatie te creëren en dit 
onafhankelijk van verandering in lichaamsgewicht en fysieke activiteit. Deze effecten 
blijken tot een significant verschil in vetpercentage te leiden tussen absolute dagelijkse 
eiwit innames van 1.2 en 0.9 g/kg lichaamsgewicht per dag. Een dergelijke aanpak ter 
preventie van toename in lichaamsgewicht en het verlagen van overgewicht blijkt een 
succesvolle strategie te kunnen zijn om cardiovasculaire risicofactoren met betrekking 
tot bloeddruk, bloedglucose en vetprofiel te verlagen. Deze positieve resultaten blijken 
te worden bereikt zonder het teweegbrengen van mogelijke negatieve effecten op de 
nierfunctie of de botmassa. 
 Voorts geeft dit proefschrift weer dat de effectiviteit van een dusdanige 
eiwitinname, tijdens verlaagde energie inname ter verlaging van het lichaamsgewicht, 
wordt versterkt door een combinatie met een verlaagde koolhydraat inname ten 
opzichte van vet inname. Een combinatie met een normale koolhydraat inname tijdens 
gewichtsbehoud bewerkstelligt echter een hogere effectiviteit in het beperken van 
toename in lichaamsgewicht na een eerdere reductie in gewicht. Gewichtsbehoud is het 
struikelblok in de aanpak van overgewicht. Toename in lichaamsgewicht na eerdere 
verlaging kan effectief worden beperkt door middel van een verbeterde 
lichaamssamenstelling. Een vergroot aandeel van vetvrije massa ten opzichte van 
vetmassa heeft een gereduceerde daling in energiegebruik als gevolg. Vetvrije massa 
wordt vergroot door middel van stikstof retentie als gevolg van een positieve 
eiwitbalans. Hierbij is de stikstof concentratie in de urine een betrouwbare marker ter 
bepaling van de eiwitinname tijdens de interventie. Naast de opbouw van vetvrije 
massa draagt de inname van eiwitten via hun energetische inefficiëntie bij aan een 
verhoogd dagelijks energiegebruik. Dit hoge thermogene effect draagt tevens bij aan 
het in stand houden van een negatieve energiebalans wat resulteert in een gereduceerd 
lichaamsgewicht. Verlaging in gewicht en het daaropvolgende behoud ervan blijkt te 
worden bevorderd met behulp van een trouwe opvolging van het gebruikte dieet. 
Dieettrouw wordt ondersteund door een verhoging in wilskracht om de voedselinname 
te beheersen en door het weerstaan van verleiding tot meer voedsel inname. Voorts 
blijkt dieettrouw te worden ondersteund door een verlaagd hongergevoel en een 
verhoging in het gevoel van verzadiging. Het macronutriënt welke het sterkste deze 
eetlust onderdrukking teweeg brengt is eiwit. Dit effect wordt versterkt in combinatie 
met een gereduceerde inname van koolhydraat ten opzichte van vet, resulterend in een 
sterkere daling van het lichaamsgewicht tijdens een energiebeperkt dieet. Dit sterke 
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verzadigende effect is mogelijk gebaseerd op de aldus gecreëerde ketogene situatie. 
Verhoogde postprandiale vetoxidatie in combinatie met de vorming van keton 
lichamen zoals beta-hydroxybutyraat verhoogt het verzadigende effect van een 
absolute dagelijkse eiwit inname van 1.2 g/kg lichaamsgewicht en is gerelateerd aan 
een sterkere verlaging van het lichaamsgewicht tijdens een energiebeperkt dieet. 
Bovendien veroorzaakt de verhoogde gluconeogenese van de lever tijdens een 
ketogene situatie op lange termijn een verhoging in de behoefte aan eiwit inname, en 
beïnvloedt daardoor mogelijkerwijs de effecten op lichaamsgewicht tijdens de periode 
na verlaging in lichaamsgewicht. Effecten op korte termijn blijken dus niet altijd 
vertaald te kunnen worden in effecten op lange termijn. Een eiwit met een relatief hoge 
concentratie van tryptofaan en relatief lage concentratie van grote ongeladen 
aminozuren, zoals alfa-lactalbumin, heeft goede verzadigende eigenschappen. Echter 
geeft dit proefschrift weer dat reductie in lichaamsgewicht na langdurige inname niet 
verschillend blijkt te zijn van een compleet eiwit dat alle aminozuren bevat, zoals melk 
eiwit. Voorts blijken drankjen gezoet met sucrose, HFCS of melk niet te verschillen in 
verzadiging, compensatie of overconsumptie van de daaropvolgende maaltijd die ten 
grondslag liggen ondanks verschillen in biochemische eigenschappen en verschil in 
mechanismen aan verzadiging in relatie tot GLP-1 en ghreline. 
 Behandeling van overgewicht met behulp van een dieet kan geoptimaliseerd 
worden door middel van een persoonsspecifieke behandeling. Kennis van de 
genetische achtergrond van het metabolisme betrokken bij energie inname en energie 
gebruik, en kennis van genetische gevoeligheid ten aanzien van energie inname 
beperking en het sparen van vetvrije massa kan bijdragen aan het creëren en 
instandhouden van een negatieve energiebalans ter verlaging van het lichaamsgewicht 
en daaropvolgend behoud van het gewicht, of kan bijdragen aan preventie van gedurig 
langzame opbouw van een positieve energiebalans. Dit proefschrift geeft weer dat de 
genetische blauwdruk van het eiwit perilipine het effect van een interventie met als 
doel verlaging en daaropvolgend behoud van lichaamsgewicht blijkt te beïnvloeden. 
Dit blijkt uit een effect op de lichaamssamenstelling met name op afname van 
lichaamsvet. Waarschijnlijk doordat perilipine betrokken is bij de regulering van de 
vetopslag en met name aanwezig is in de adipocyten. Meer kennis betreffende de 
interactie tussen genetica en omgevingsfactoren zoals voedsel inname kan een 
positieve wending geven aan de aanpak van overgewicht. 
 Samenvattend, het handhaven van een absolute dagelijkse eiwit inname, 
onafhankelijk van energie inname, optimaliseert verlaging in lichaamsgewicht en het 
daaropvolgende behoud van gewicht door middel van beperkte verlaging in vetvrije 
massa, beperkte verlaging in energiegebruik, gestimuleerde verlaging in vetmassa, 
gestimuleerde vetoxidatie, gereduceerd gevoel van eetlust en honger, en dieettrouw, 
zonder een negatief effect op botmassa en nierfunctie te veroorzaken. Hierdoor 
beïnvloedt een dergelijk geoptimaliseerd dieet korte en lange termijn factoren voor een 
succesvolle behandeling en preventie van overgewicht en obesitas. 
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