
De beste nu ook de 
Goedkoopste!

Nieuw! De Waukesha MDL serie 
sanitaire lobbenpompen, de beste 
kwaliteit voor de laagste prijs en  
direct uit voorraad leverbaar!
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MarktactueelStelling

Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl

Stelling: ‘De focus op bewegen in de 
gezondheidsnota zal obesitas niet 
terugdringen.’

a) Eens. Minder eten en meer bewegen en een beter aanbod 
zijn allemaal even belangrijk. 

b) Oneens. Structureel bewegen heeft meer gezondheidsef-
fecten dan afvallen alleen. 

c) Het aanbod aan eten is zo groot dat iets meer bewegen 
niet zal helpen om overgewicht terug te dringen.

Woordvoerster Fleur van Bruggen van Unilever lijkt voor a te 
kiezen.
“Als mede-initiatiefnemer van het Ik Kies Bewust-logo stimu-
leren we de consument om gebalanceerd en gezonder te 
eten. Dit betekent ook dat we zelf, als producent van voe-
dingsmiddelen, een grote verantwoordelijkheid hebben om 
ervoor te zorgen dat onze producten minder verzadigd vet, 
transvet, suiker en zout bevatten. Echter, voor een gezonde 
leefstijl en een gezond gewicht, zijn goede voeding en voor-
lichting alleen niet genoeg. Ook voldoende bewegen is 
belangrijk. Daarom nemen sporten en bewegen bij ons een 
prominente plaats in. Onze partnerships met de KNVB en 
NOC*NSF zijn daarvan het bewijs. En als Rotterdams bedrijf 
steunen we lokaal het actieprogramma Lekker Fit!. Dit pro-
gramma richt zich op het bestrijden van overgewicht en 
bewegingsarmoede onder Rotterdamse kinderen in de basis-
schoolleeftijd.”

Sportdiëtiste Anne-Marijke Ambergen kiest voor a. 
“Het is altijd én én én. Meer bewegen helpt zeker, maar als 
iemand daarnaast ook meer gaat eten helpt het niet. En 
alleen met bijvoorbeeld rode stickers op voedingsmiddelen 
zoals volle melk of pindakaas te plakken, komen we er ook 
niet. Daarmee maak je de consument wel bewuster, maar als 
iemand veel beweegt en verder gezond eet, kunnen deze 
producten prima in een gezond leefpatroon passen. De uit-
daging is om mensen met overgewicht zowel hun eetpa-
troon als hun bewegingspatroon te laten verbeteren.”

De meeste internetstemmers zijn van mening dat bewegen 
meer gezondheidsvoordelen heeft dan alleen afvallen.

Bewegen staat centraal in 
gezondheidsnota kabinet 

Bewegen is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en 
is verbonden met de andere speerpunten.’ Dit is een van de stellin-
gen uit de gezondheidsnota ‘Gezondheid dichtbij’ die het ministe-
rie van VWS op 25 mei naar buiten bracht. Hierin benoemt minister 
Edith Schippers de landelijke prioriteiten op het gebied van publie-
ke gezondheid. De vijf speerpunten uit de vorige gezondheidsnota 
van 2006 blijven belangrijk om de volksgezondheid te verbeteren: 
overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcohol-
gebruik. In de huidige nota legt het kabinet het accent op bewegen. 
In de nota kiest het kabinet ervoor burgers zelf in staat te stellen de 
gezonde keuze te maken en jongeren een gezonde basis te bieden. 
Het Voedingscentrum reageert op de nota door te benadrukken dat 
bewegen alleen niet voldoende is. Felix Cohen, directeur van het 
Voedingscentrum, geeft een voorbeeld: “Besef wel dat je maar liefst 
tachtig minuten moet wandelen om de calorieën van twee glazen 
bier en drie bitterballen te verbranden. Realiteit is dat je daar vaak 
de tijd niet voor hebt. Het is dan een relatief eenvoudigere keuze 
om minder te eten dan om te compenseren met beweging. Die 
informatie heb je wel nodig om gezonde besluiten te kunnen 
nemen.” Het Voedingscentrum geeft aan dat het zich, in lijn met de 
nota, zal inzetten om het beschikbare geld zo effectief mogelijk te 
besteden. Dit doet het Voedingscentrum door het beschikbaar stel-
len van toegankelijke en toepasbare informatie en het organiseren 
van activiteiten waarbij de focus op de jeugd ligt.
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