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Voedingstrends

Gemiddeld kampt maar liefst 15 tot 20%
van de bevolking in Westerse landen met
obesitas. Van obesitas wordt gesproken
als de ‘body mass index’ (BMI), groter is
dan 30 kg/m2. Ook in ontwikkelingslan-
den zijn de cijfers alarmerend. "In de
Derde Wereld, vooral Latijns Amerika,
lijdt tien tot twintig procent van de men-
sen aan overgewicht en dit percentage
stijgt zeer snel", illustreerde prof. Jaap
Seidell tijdens zijn presentatie op de
European Conference on Nutrition in
oktober in Rome. Daarnaast wordt een
sterke toename in overgewicht verwacht
in Oost-Europese transitielanden. De
grootste boosdoeners zijn de afname in
lichamelijke activiteit en de beschikbaar-
heid van goedkope, veelal vet- en suiker-
rijke voedingsmiddelen. Mensen krijgen,
simpel gezegd, meer energie binnen dan
ze verbruiken, waardoor hun energieba-
lans verstoord raakt.

Voorkómen
Met de toename van overgewicht groeit
ook het aantal mensen met andere wel-
vaartsziekten, zoals diabetes, een hoge
bloeddruk en hart- en vaatziekten. In
Europa is een hoge bloeddruk de belang-
rijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden,
gevolgd door roken, alcoholconsumptie,
een hoog cholesterolgehalte en een hoge
BMI. Volgens Seidell is 80 tot 90% van de
gevallen van hart- en vaatziekten en dia-
betes te voorkomen door een gezond
voedingspatroon, voldoende lichaamsbe-
weging en niet-roken.
De Amsterdamse hoogleraar refereerde
tijdens zijn presentatie en het daarop-

Hoogleraar aan de VU in Amsterdam prof. Jaap
Seidell: "Men realiseert zich dat overgewicht
wordt beïnvloed door uiteenlopende factoren
en dat alle partijen schuldig zijn aan de ont-
stane situatie. Niet alleen de overheid en het
bedrijfsleven, maar ook maatschappelijke
organisaties, de wetenschap en de consu-
ment zelf."

18

Overgewicht:
Tijd voor serieuze actie! 

Alleen in sub-Sahara Afrika en Azië drukken voedseltekorten en infectieziekten een grotere stem-

pel op de volksgezondheid dan welvaartsziekten. Maar niet voor lang, want ook daar breidt de

overgewichtepidemie zich uit. Tijd voor serieuze actie. Dat was de boodschap tijdens de European

Conference on Nutrition in Rome. Prof. Jaap Seidell, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in

Amsterdam, pleit in dit verband voor intensieve samenwerking tussen overheid, wetenschap,

maatschappelijke organisaties en levensmiddelenindustrie. 
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volgende interview aan het in mei dit jaar
verschenen WHO-deskundigenrapport
‘Diet, nutrition and the prevention of
chronic diseases’ (zie kader European
Conference on Nutrition). Seidell was zelf
ook lid van het expertpanel dat het rap-
port opgestelde.
In het WHO-rapport werd voor het eerst
behalve aan voedingskundige aspecten
ook aandacht besteed aan niet-voedings-
gerichte factoren. "Bij het ontstaan van
bijvoorbeeld overgewicht spelen immers
uiteenlopende factoren mee, variërend
van voedselaanbod, reclame en sociaal-
economische aspecten tot onderwijs en
gezondheidsvoorlichting", illustreerde
Seidell. Maar ook andere aspecten, zoals
veiligheid en ruimtelijke ordening, doen
een duit in het zakje. "Met name in grote
steden vinden ouders het bijvoorbeeld
onveilig op straat en is er weinig ruimte
voor speelplaatsen. Daardoor spelen kin-
deren minder vaak buiten en kruipen ze
achter de computer of de tv, activiteiten
waarbij ze weinig lichaamsbeweging krij-
gen."

Kinderen
Het is dan ook niet verbazingwekkend
dat er juist bij kinderen en jongeren een
sterke toename in overgewicht is, een
ontwikkeling die Seidell zorgen baart. Uit
onderzoek blijkt dat wie op jonge leeftijd
al te zwaar is, dit op latere leeftijd vaak
blijft. Bovendien is bij kinderen met over-
gewicht de kans op andere aandoenin-
gen, zoals diabetes, groot.
Overigens is het niet alleen de afname in
fysieke activiteit die leidt tot overgewicht
bij jeugdigen. "Het eetpatroon van kin-
deren is de laatste jaren behoorlijk veran-
derd. Zo hebben ze al vanaf steeds jonge-
re leeftijd de beschikking over zakgeld,
dat ze het liefst uitgeven aan snoep, fris-
drank en suikerrijke zuivelproducten",
aldus de hoogleraar. De invloed van
reclame moet daarbij niet worden onder-
schat. "Verhoudingsgewijs wordt aan
reclame een paar duizend keer meer geld
uitgegeven dan aan voedingsvoorlich-
ting. En juist kinderen zijn gevoelig voor
reclamespotjes, omdat zij minder dan
volwassenen in staat zijn zorgvuldige
afwegingen te maken over de samenstel-
ling van hun voedselpakket."

Erkenning
Nadat voorheen verschillende partijen de
verantwoordelijkheid voor het overge-
wichtprobleem van zich afschoven, con-
stateert Seidell dat men de issue nu

begint te erkennen: "Men realiseert zich
dat overgewicht wordt beïnvloed door
uiteenlopende factoren en dat alle partij-
en schuldig zijn aan de ontstane situatie.
Niet alleen de overheid en het bedrijfsle-
ven, maar ook maatschappelijke organi-
saties, de wetenschap en de consument
zelf."
Hoewel de gezamenlijke bewustwording
de sectoren dichter bijeen heeft
gebracht, zijn er nog veel kloven te dich-
ten. "Zo speelt er momenteel een verhitte
discussie tussen de WHO en de suikerin-
dustrie, die er niet blij mee is dat suiker,
in het bijzonder in frisdrank, in het WHO-
rapport zo prominent naar voren komt
als boosdoener. Enige maanden terug
dreigde de Amerikaanse suikerlobby zelfs
haar steun aan de WHO in te trekken als
de organisatie niet op haar uitspraken
zou terugkomen", aldus Seidell. Maar
ook de standpunten van overheden ver-
schillen soms sterk van elkaar. "De Euro-
pese Unie bijvoorbeeld beschouwt in
haar gezondheidsbeleid voeding en
lichaamsbeweging nog als twee aparte
hoofdstukken, terwijl deze aspecten vol-
gens de Nederlandse overheid zouden
moeten worden geïntegreerd", illustreert
Seidell.

Dubbele boodschap
Naast tegengestelde standpunten zijn er
veel onduidelijkheden. Zo vindt Seidell
het anti-overgewichtbeleid van voedings-
middelenbedrijven vaak verwarrend.
"Bedrijven dragen een dubbele bood-
schap uit. Enerzijds zeggen ze bijvoor-
beeld dat er geen verband is tussen sui-
kerconsumptie en overgewicht, ander-
zijds promoten ze light-producten die
minder suiker bevatten. En daar waar
bedrijven vroeger aangaven dat het ging

om de samenstelling van het totale voed-
selpakket, maken ze nu onderscheid in
‘good foods’ en ‘bad foods’."
De hoogleraar is zich terdege bewust van
de lastige positie waarin de levensmidde-
lenindustrie zich bevindt. "Het bestaans-
recht van een bedrijf is het vermarkten
van producten en marketing is nu een-
maal geen voorlichting. Ik kan me voor-
stellen dat een issue als overgewicht dan
interne conflicten oplevert."
Desondanks ziet de voedingskundige
voor zowel de overheid als het bedrijfsle-
ven een belangrijke rol weggelegd bij de
aanpak van overgewicht: "De consument
is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn
eigen gedrag, maar het bedrijfsleven en

de overheid zouden gezond gedrag zo
veel mogelijk moeten faciliteren. Het
helpt bijvoorbeeld enorm als de gemeen-
te veilige fietspaden naar scholen aanlegt
en zorgt voor voldoende veilige speel-
veldjes in de wijken. Ook maakt het veel
verschil als scholen in de lessen aandacht
besteden aan voeding en bewegen en op
het voedselaanbod op school letten. Het
bedrijfsleven kan een bijdrage leveren
door voor kinderen aantrekkelijke voe-
dingsmiddelen te maken met minder vet
en/of suiker, bijvoorbeeld in de vorm van
‘verantwoord snoep’, en het belang van
een evenwichtige voeding te onderstre-
pen", illustreert hij.

Reclame toestaan
Seidell ziet geen heil in het verbieden van

Light in de vorm van minder
suiker en/of vet als norm is
geschikt voor product-
groepen als chips of koekjes

Jaap Seidell behaalde zijn docteraal
Voeding van de Mens aan Wagenin-
gen Universiteit en promoveerde daar
op het onderwerp ‘Overgewicht, vet-
verdeling en gezondheid’. Hij is hoofd
van het Centrum voor Chronische
Ziekten Epidemiologie van het RIVM
in Bilthoven. Tevens is Seidell hoogle-
raar Voeding en gezondheid aan de
Vrije Universiteit en VU Medisch Cen-
trum te Amsterdam en directeur van
het Instituut voor Gezondheidsweten-
schappen. Jaap Seidell bekleedt diver-

se nevenfuncties. Zo is hij bestuurslid
van de International Obesity Task For-
ce (IOTF) en het Kenniscentrum Over-
gewicht.
Het onderzoeksterrein betreft vooral
de oorzaken en gevolgen van overge-
wicht en de rol van voeding bij de pre-
ventie van chronische ziekten. Op dit
terrein is Seidell (mede)auteur van
ruim 300 publicaties in wetenschap-
pelijke tijdschriften en boeken.

Prof. dr. ir. Jaap C. Seidell
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reclame. Reclame is immers een van de
middelen waarmee een organisatie zich-
zelf en haar producten naar buiten toe
presenteert. Wél denkt hij aan een sterke
profilering van light- boven gangbare
producten, waarbij de gangbare produc-
ten een aparte plaats in het geheel krij-
gen en light-producten de norm worden.
"Bij de gangbare producten kun je bij-
voorbeeld aangeven dat ze moeten pas-
sen in een gezond leefpatroon met vol-
doende lichamelijke activiteit", licht hij
toe. Light in de vorm van minder suiker
en/of vet als norm acht Seidell geschikt
voor bepaalde productgroepen, zoals
chips of koekjes.
Ook het verkleinen van standaard portie-
groottes kan volgens de hoogleraar effec-
tief zijn. Vermeldenswaardig is in dit ver-
band een presentatie tijdens de FENS-
conferentie door de Italiaanse

onderzoeker Maffeis, afkomstig van de
Universiteit van Verona, die de gedachte
bevestigt dat kinderen meer eten naar-
mate zij een grotere portie voorgezet krij-
gen.

Onderzoek
Seidell pleit ook voor nader onderzoek
naar de effectiviteit van preventiepro-
gramma’s: "Zo ongeveer het enige dat we
hier over weten is dat voorlichtingscam-
pagnes veelal alleen effect hebben
zolang ze duren. Dergelijke campagnes
moeten daarom ingepast worden in een
bestaande structuur." Volgens Seidell
speelt nutrigenomics slechts een beperk-
te rol bij de preventie van overgewicht.
"Ik geloof zeker dat genetische factoren
ertoe kunnen leiden dat de ene persoon
eerder last heeft van overgewicht dan de
andere. Het lijkt me echter niet haalbaar
deze kennis te gebruiken voor bestaande
voorlichtingsprogramma’s. Enerzijds
omdat de identificatie van mensen met
een bepaalde genetische samenstelling
vooralsnog lastig is, anderzijds omdat
onderscheid naar hoog- en laagrisico-
doelgroepen voorlichtingscampagnes
onnodig complex maakt."

Vruchtbare samenwerking
Intensieve samenwerking tussen weten-
schap, bedrijfsleven, overheid en maat-
schappelijke organisaties is voor Seidell
een sleutelwoord bij de aanpak van over-
gewicht. Het ministerie van VWS zou
hierbij een coördinerende functie moe-
ten vervullen. "In feite heeft zij daar al
een begin mee gemaakt door het oprich-
ten van een platform voor overgewicht en
door het thema op te nemen in onder
meer de preventienota. Het ministerie
heeft in haar beleid het accent duidelijk
verlegd van roken naar overgewicht."
Ondanks de kloven die nog moeten wor-
den gedicht, heeft Seidell vertrouwen in
een vruchtbare samenwerking tussen de
verschillende sectoren. "We bevinden
ons nu in een stadium waarbij we ver-
schillende kanalen inschakelen en initia-
tieven bij elkaar brengen. Het proces ver-
loopt langzaam, maar we komen er wel.
Zolang we de referentiekaders maar goed
afbakenen."

Lisette de Jong
Ir. L.S. de Jong is freelance journalist en adviseur bij Schut-

telaar & Partners. 

De 9th European Conference on Nutrition vond plaats van 1
tot 4 oktober in het hoofdgebouw van de Food and Agricul-
tural Organisation (FAO) in Rome. De bijeenkomst werd
georganiseerd door de Federation of European Nutrition
Societies (FENS), in samenwerking met de European Acade-
my of Nutritional Sciences (EANS) en de International Union
for Nutritional Sciences (IUNS). De bijeenkomst beoogde
voedinggerelateerde gezondheidsvraagstukken, Europese
voedselpatronen en hun gezondheidseffecten en onder-
zoeksbehoeften te inventariseren. Ook werden mogelijkhe-
den voor voedingsinterventies ter verbetering van de volks-
gezondheid op een rijtje gezet. Aan het congres namen ruim
1.000 Europeanen deel. Zowel wetenschap als bedrijfsleven
was vertegenwoordigd.
In de schijnwerpers stonden thema’s als welvaartziekten
(‘non-communicable diseases’), glycaemische index in rela-
tie tot diabetes en overgewicht, functional foods en de
onderbouwing van gezondheidsclaims. Onderwerpen als

voedselveiligheid, consumentengedrag, hart- en vaatziekten
en de effecten van micronutriënten, met uitzondering van
foliumzuur, kregen daarentegen relatief weinig aandacht.
Er werd regelmatig gerefereerd aan het WHO-deskundigen-
rapport ‘Diet, nutrition and the prevention of chronic disea-
ses’, waarin de rol van voeding bij de zes belangrijkste niet-
overdraagbare ziekten – obesitas, kanker, hart- en vaatziek-
ten, diabetes mellitus, osteoporose en tandaandoeningen –
centraal stond. Momenteel loopt er een consultatieprocedu-
re, waarbij bedrijfsleven, VN-organisaties, nationale overhe-
den en de publieke sector op het rapport kunnen reageren.
Het congres werd tevens benut om de resultaten van ver-
schillende EU-onderzoeksprojecten van het 5e Kaderpro-
gramma, Key Action 1 (Health and Nutrition) te presenteren,
zoals EPIC, Passclaim, Eurostarch en Flair Flow. 

In 2007 wordt de tiende editie van de conferentie in Frankrijk
gehouden.

European Conference on Nutrition

Het anti-0vergewichtsbeleid
van voedingsmiddelen-
bedrijven is vaak verwarrend

"Bedrijven dragen een dubbele boodschap
uit. Enerzijds zeggen ze bijvoorbeeld dat er
geen verband is tussen suikerconsumptie en
overgewicht, anderzijds promoten ze light-
producten die minder suiker bevatten. En
daar waar bedrijven vroeger aangaven dat
het ging om de samenstelling van het totale
voedselpakket, maken ze nu onderscheid in
‘good foods’ en ‘bad foods’."


