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INLEIDING

Het nu volgende verhaal met daarin de belangrijkste onderwerpen over dikker 
wordende mensen, met obesitas als resultaat, zal veel mensen bekend voorkomen. 
Mensen met overgewicht leggen een zwaarwichtig vraagstuk op het bord van de 
mensheid. De hedendaagse obesitasepidemie begon in de USA in de zeventiger en 
tachtiger jaren van de vorige eeuw. Een soortgelijke stijging van overgewicht volgde 
snel daarna over de hele wereld. Deze stijging zet zich in de meeste landen tot op 
de dag van vandaag voort. In elk land waar overgewicht en obesitas toeneemt 
ontstaan ook meer negatieve gezondheidseffecten. Dat zijn vooral hoge bloeddruk, 
diabetes type 2 en hartziekten. Obesitas is wereldwijd, volgens de Wereldgezond-
heidsorganisatie, de vijfde doodsoorzaak.1 De schatting van de extra kosten van 
iedere Amerikaan met obesitas bedraagt meer dan 92.000 dollar. Te dikke mensen 
kosten Amerika momenteel in totaal zo’n 20 biljoen dollar, een cijfer met maar 
liefst 14 getallen.2

De stijging van obesitas hangt samen met een overvloed aan goedkoop voedsel 
dat met veel reclamegeweld wordt verkocht. (Tussen haakjes: ik vermijd het woord 
veroorzaken en kies bewust voor het woord samenhang). Bij de overvloed aan 
voedsel gaat het vooral om industrieel verwerkt voedsel dat rijk is aan vet, suiker 
en zout. Lichamelijke activiteit is weliswaar zeer gezond, maar het speelt slechts 
een kleine rol bij gewichtstoename en -afname. De energiebalans staat centraal bij 
obesitas.

Overheden kunnen obesitas bestrijden door slechte voedingsmiddelen extra te 
belasten. Zij kunnen de beschikbaarheid van slechte producten in de buurt van 
scholen beperken en nog veel meer maatregelen treffen. Maar hoe je het ook 
wendt of keert gewichtsbeheersing is uiteindelijk een zaak van ieder individu. 
Sommige mensen geven hun genen de schuld. Feit is dat genen van mensen lange 
tijd hetzelfde zijn gebleven, terwijl onze omgeving is veranderd en de beschikbaar-
heid van goedkoop, industrieel geproduceerd voedsel sterk is toegenomen. 
Obesitas is voor de volksgezondheid in zekere zin het nieuwe roken. Grote bedrijven 
verdienen grof geld met de verkoop van kwalitatief slecht voedsel. Zij verkopen 
zelfs verslavende voedingsmiddelen en nemen geen verantwoordelijkheid voor hun 
slechte producten met verslavende werking.3 Belastingen moeten de macht van 
deze bedrijven beteugelen. De promotie van goedkope voedingsmiddelen en hun 
beschikbaarheid moet aan banden komen te liggen. Obese mensen moeten, voor 
hun, afschrikwekkende beelden te zien krijgen. Zonder al deze maatregelen zal de 
obesitasepidemie voortwoekeren, vooral bij de meest kwetsbare groepen zoals 
kinderen en sociaal achtergestelde gezinnen.

Kan ik me vinden in het bovenstaande? Ik zou dit boek niet hebben geschreven 
wanneer het antwoord op die vraag ondubbelzinnig ‘ja’ zou zijn. Maar laat ik de 
vraag omdraaien: “Ontken ik categorisch de onderliggende waarheid van dit 
verhaal?” Het antwoord op deze vraag is ook ‘nee’. Ik onderschrijf volledig dat te 
dik zijn een van de belangrijkste en uitdagendste voedingsonderwerpen is waar 
wereldwijd de volksgezondheid mee kampt. Mensen met overgewicht zijn een 
wereldwijde pandemie waarvan het aantal snel toeneemt ook in de opkomende 
economieën. Obesitas draagt in belangrijke mate bij aan chronische ziekten zoals 
diabetes, hoge bloeddruk en hartziekten en dat legt een groot beslag op de gezond-
heidszorg met alle kosten van dien. In het algemeen betwijfel ik de hiervoor  
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beschreven punten niet, maar ik zet wel grote vraagtekens bij de veel te simpele 
stellingname van populistische pleitbezorgers. Zonder blikken of blozen pronken zij 
met hun mening in de media en deze activisten stellen maatregelen aan beleids- 
makers voor. Ik plaats vraagtekens bij het simpele idee dat de moderne voedings- 
middelenindustrie schuldig is aan de om zich heen grijpende obesitasepidemie. 
Een ontkenning dat genen van invloed zijn op wie wel en wie niet te dik wordt wijs ik 
resoluut van de hand. Voor de volksgezondheid beschouw ik obesitas niet als het 
nieuwe roken. Ik zie dat beleidsmakers een aantal belangrijke onderwerpen, 
waaronder eetstoornissen en stigmatisering van overgewicht, stilzwijgend naast 
zich neerleggen. Ik zie ook een bedenkelijke fout van de epidemiologie en de volks-
gezondheid om geen sympathie op te brengen voor mensen die zwaarder zijn dan 
goed voor ze is. Deze mensen, met hun alledaagse genoegens en ellende, behoren 
ook tot de bevolkingsgroepen die epidemiologen bestuderen. Verder ben ik van 
mening dat overheden lippendiensten bewijzen aan het oplossen van obesitas. Zij 
staan grote ego’s toe om het beleid over obesitas te formuleren, terwijl het in feite 
de morele plicht van de overheid is om dat te doen. Politici en bestuurders laten 
ook toe dat een simplistische kijk op obesitas de hobby kan worden van fans van 
overheidsingrijpen: van Michelle Obama4 tot Bloomberg, als burgemeester van 
New York5. Overheden houden hierbij hun handen in de zakken.

‘Verder ben ik van mening dat overheden lippendiensten bewijzen aan 
het oplossen van obesitas. Zij staan grote ego’s toe om het beleid over 
obesitas te formuleren, terwijl het in feite de morele plicht van de 
overheid is om dat te doen.’

Het totaalplaatje van obesitas is simpelweg zeer gecompliceerd. Activisten 
kunnen bij het informeren van het grote publiek en beleidsmakers over dit ingewik-
kelde probleem niet anders dan de complexiteit versimpelen. Zij moeten de 
boodschap ook nog eens continu herhalen voor een brede acceptatie. Is dat gelukt 
dan stellen alleen de gevestigde belangen van de industrie en tegendraadse en 
sceptische fanaten, zoals ik, dat beeld nog ter discussie. Ik heb dit boek geschreven 
in het perspectief van de hiervoor geschetste achtergronden. Ik hoop dat de lezer, 
eenmaal aangekomen bij het eind van het boek, het probleem obesitas beter 
begrijpt. Mogelijk helpt dit boek lezers bij de meningsvorming in alledaagse 
gesprekken over mensen met overgewicht. Bij die mening mag best wel wat meer 

twijfel doorklinken dan nu vaak het geval is. Mijn doel is niet om het probleem op te 
lossen maar wel om het te analyseren en de lezer inzicht te geven in de complex-
iteit.

Het boek heeft de volgende opbouw: de eerste hoofdstukken over obesitas gaan 
in op de definitie, de onderzoeksmethoden, de gezondheidseffecten en het vaststel-
len van de energie-inneming via alledaagse voedingsmiddelen. Deze hoofdstukken 
zijn vooral ter informatie. Maar de filosofie van het hele boek is om alle gangbare 
basisdogma’s kritisch onder een vergrootglas te leggen. Dat gebeurt overal dus 
ook in de eerste hoofdstukken. Alle dogma’s vertonen immers serieuze gebreken. 
Het boek is conservatief van aard doordat ik me beperk tot de feiten. Na deze inlei-
dende aftrap volgen twee hoofdstukken die ingaan op de geschiedenis van obesitas 
en van voedselketens. De populaire, maar foute, gedachte gaat ervan uit dat beide 
recent, pakweg de laatste 100 jaar, zijn ontspoord met te zware mensen als 
resultaat. Dit klopt niet. Obesitas is van alle tijden bij mensen die in welvaart 
leefden. Moderne ‘bewerkte voedingsmiddelen’ kennen een historie die duizenden 
jaren teruggaat. De Grieken gebruikten kristalsuiker in het begin van de tiende 
eeuw en Azteekse meisjes dansten zo’n 500 jaar geleden, opgesmukt met slingers 
van popcorn.

 Dan volgen hoofdstukken die zich concentreren op het hedendaagse aanbod van 
voedingsmiddelen en voedingsstoffen. De opkomst en ondergang en opnieuw de 
opkomst van de modieuze speurtocht naar supercalorieën komt daarin aan de 
orde. Deze zoektocht is zinloos maar wel extreem populair. In die hoofdstukken 
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komen ook de drijvende krachten van ons voedselkeuzegedrag aan bod. De rol van 
ons brein is daarbij moedwillig genegeerd, althans daar lijkt het sterk op. Bij voed-
selkeuzegedrag gaat de meeste aandacht uit naar de obesogene omgeving en hoe 
sommigen daar wel en anderen niet mee kunnen omgaan. Hoe mensen reageren 
op een omgeving, waarvan het aanbod bol staat van de calorieën, staat onder 
invloed van onze genen. In dit deel van het boek kan bij de energiebalans de ener-
gieverbranding door lichamelijke activiteit natuurlijk niet ontbreken. Een zittende 
leefstijl veroorzaakt evenveel, zo niet meer doden, dan lichamelijk te dik zijn. 
Desondanks blijkt lichamelijke inactiviteit een ondergeschoven kind te zijn. 

Ook behandel ik een paar kleine maar wel belangrijke punten. Sommige daarvan 
kunnen op brede belangstelling in de media rekenen en anderen juist niet. Het 
slotakkoord van dit boek begint met de oorzaken en oplossingen van het obesi-
tasprobleem en hoe mensen daarmee omgaan. 

Vervolgens verschijnen broodmagere personen, die leiden aan anorexia nervosa, 
op het toneel, op de voet gevolgd door mensen met andere afschuwelijke eetstoor-
nissen. Deze mensen bevinden zich aan het ene uiterste van onze zorgen over 
voedingsgedrag met obesitas als tegenpool. Doordat te zware mensen falen zich 
verantwoordelijk te gedragen is minachting hun lot. Velen in de samenleving 
verfoeien en stigmatiseren mensen met overgewicht door de onsmakelijke grofheid 
van hun lichaam zonder daarbij normale fatsoensnormen in acht te nemen. Bij een 
discussie over integriteit moet het gedrag van mensen in organisaties ook de maat 
worden genomen. Dan heb ik het over niet-gouvernementele organisaties, wereld-

wijde organisaties, wetenschappers, media, editors van wetenschappelijke tijd-
schriften en de voedingsmiddelenindustrie. Zij allen moeten rekenschap afleggen 
over hun wetenschappelijke integriteit. Bij allemaal blijkt dat tegen te vallen. Tot slot 
stel ik de hamvraag van dit boek: Wat moet er gebeuren? Wat kan iemand doen, wat 
moet de insteek van overheden zijn en wat moet de maatschappij doen om het 
varkentje, met de naam obesitas, eens flink te wassen? Daar eenmaal aanbeland 
heeft de lezer het hele spectrum aan relevante onderwerpen verkend. De discussie 
daarover geeft verklaringen, kritiek en laat altijd een weg voorwaarts zien.

Ik heb tijdens het schrijven van dit boek herhaaldelijk vragen gekregen over de 
titel van het boek: ‘Ooit een dikke vos gezien?’. Daarvoor heb ik de volgende 
gedachtegang gevolgd. Mensen zijn de enige diersoort die te dik worden. Mensen 
en vossen kunnen dezelfde kankersoorten, darm- en hartziekten ontwikkelen. Elke 
diersoort heeft last van infecties door parasieten, bacteriën en virussen en ze 
kunnen allemaal een been verwonden of traumatisch letsel oplopen. Maar vossen 
zijn, net als alle in het wild levende dieren, niet levenslang dik met belangrijke 
ziekten zoals diabetes en hoge bloeddruk als gevolg. Mensen hebben een unieke 
relatie met voedsel die niet bestaat bij de vos noch bij andere diersoorten. We delen 
voedsel met onze familie, maar ook met volslagen vreemden. Vossen doen dat niet. 
Moderne mensen halen hun eigen voedsel niet rechtstreeks van het land of uit een 
dierenstal. Vossen doen dat wel: zij betrekken hun voedsel uit de natuur. Wij leven 
in een zeer ingewikkelde omgeving die continu verandert, mede door technolo-
gische innovaties. Arbeidsdeling scheidt de voedselketen in efficiënte onderdelen: 
productie, verwerking, transport, opslag, distributie en bereiding. Vossen doen daar 
niet aan. Mensen communiceren op de meest geavanceerde manier door middel 
van traditionele media en nu ook via sociale media. Vossen communiceren slechts 
op kleine schaal en leven alleen samen met hun eigen soortgenoten. De meeste 
genen delen mensen met dieren. Daardoor is het voor mij zo klaar als een klontje 
dat mensen dik worden door een samenleving die het niet alleen mogelijk maakt 
om dik te worden maar het zelfs waarschijnlijk maakt. Biljoenen dollars gaan naar 
reductionistisch biologisch onderzoek. Met de kennis die dit oplevert kunnen we, 
tegen beter weten in, dromen dat we op een dag over een goed geneesmiddel bes-
chikken. Dit moet dan voor een wonder in de bestrijding van obesitas zorgen. Dan 
kunnen we blijven leven zoals we nu doen en kunnen we obesitas uitzwaaien. Tegen 



OOIT EEN DIKKE VOS GEZIEN? VIII

diegene die hierop zitten te wachten zeg ik: droom rustig verder. Obesitas is zo 
complex dat er maar mondjesmaat vooruitgang geboekt wordt bij ons inzicht in de 
stukjes van de biologische puzzel en hoe die in elkaar passen. De oplossing van de 
sociale puzzel zal nog meer horten en stoten vertonen. In de tussentijd kunnen we 
wachten en hopen. Maar we kunnen ook toegeven dat dik zijn simpelweg een con-
sequentie is van onze leefwijze. De zoektocht naar oplossingen richt zich dan op 
veranderingen ten goede. Dat is echter een moeilijk begaanbare weg. Het centrale 
thema van dit boek is dan ook de complexiteit van obesitas. Met andere woorden: 
Pas op voor pleitbezorgers die zelfbedachte simpele oplossingen de wereld in 
slingeren. Ik wens iedereen succes die denkt dat een simpele voorstelling van 
zaken effect zal sorteren. Bij obesitas is mijn inspiratiebron de niet dik te krijgen 
vos.

Mike Gibney

Dublin, April 2016 
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Mensen zijn de enige diersoort met obesitas, wanneer we geen acht slaan op 
huisdieren, een aantal proefdieren en wat landbouwhuisdieren. Bij sommige dier-
soorten neemt het lichaamsvet wel toe bij een overvloed aan voedsel maar zij 
verliezen dat vet weer tijdens de winter, met schaarste aan voedsel. Dieren slaan 
vet in hun lichaam op om dat op het juiste moment weer te benutten. Bij mensen 
gaat dat anders: Wij zijn de enige soort die te dik wordt en door te goed voor dieren 
te zorgen mesten we ze vet. Een vos consumeert door het jaar heen genoeg, maar 
niet te veel, voedsel om over voldoende energie te beschikken dat nodig is voor het 
verkrijgen van voedsel, voor de voortplanting en voor de bescherming van het hol. 
Ondanks dit verschil tussen mensen en vossen hebben mensen vrijwel dezelfde 
genen als de vos. Wij hebben echter ook genen die de vos niet bezit, zoals genen 
om met een taal te communiceren. Maar bij de vos zijn veel meer voor de jacht 
nuttige genen ontwikkeld: genen om beter te zien, te horen en te ruiken. Ons evolu-
tionaire pad is via de mensapen verlopen. Met deze naaste familieleden delen we 
nog meer genen dan met de vos. Maar ook deze dieren zijn niet dik te krijgen. De 
stofwisseling -de vertering, de opname en de omzetting- van vet en suiker ziet er 
bij vossen en apen hetzelfde uit als bij ons mensen. Mensen beschikken immers 
over dezelfde hormonen die de stofwisseling regelen en onze eetlust in toom te 
houden. Een moddervette vos zie je echter nooit.

HOOFDSTUK ÉÉN

OOIT EEN 
DIKKE VOS 
GEZIEN?

“Een vos verliest in de loop van een strenge winter steeds meer 
gewicht en vreest de hongerdood te sterven. Hij treft op een dag in een 
holle boom, bij toeval, voedsel aan dat daar is verstopt door een man. 
De man dacht: de opening in de stam is klein genoeg om dieren buiten 
te houden. De sterk vermagerde vos kon echter wel door het gat van 
de holle boom naar binnen. Hij at al het voedsel op waardoor hij te dik 
werd om door het gat naar buiten te gaan. Hij moest een paar dagen 
wachten totdat hij slank genoeg was om de boom te verlaten.” 
(Aesop’s Fables: ‘The too fat fox’). 
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actieplan, met de blik op de lange termijn. Dit eerste hoofdstuk verkent het 
complexe karakter van de moderne menselijke beschaving, dat bijdraagt aan het 
ontstaan van obesitas. De beschaving bepaalt tegelijkertijd het succes en falen van 
goedbedoelde plannen om het obesitasvraagstuk te beteugelen.

Homo sapiens: uniek verstandig en uniek te dik
Het leven op aarde is ongeveer 4,5 miljard jaar oud. Dit leven bestond de eerste 

2,5 miljard jaar uit organismen met slechts één cel en ongeveer één miljard jaar 
later arriveerden meercellige organismen in de vorm van zee sponsen. Een half 
miljard jaar later kwamen de eerste dieren uit zee tevoorschijn. Hominius, de 
eerste mensensoort, arriveerde zeven miljoen jaar geleden. Genen waren in deze 
hele periode de baas over het leven. Alle informatie die elke soort nodig had om te 
overleven zat in hun genen opgeslagen. Vrij recent, 160.000-200.000 jaar geleden, 
gebeurde er iets opmerkelijks: Toen stond een concurrent van de genenheerschappij 
op. Mensen leerden iets wat nog geen andere soort had gepresteerd. De mensheid 
verwierf toen het vermogen om van elkaar te leren en ideeën uit te wisselen.1 Door 
kennis over te dragen, eerst via gebarentaal en gebrekkig babyachtig gebrabbel, 
kon de mens gemakkelijk overleven en dat leidde tot meer welvaart in de wereld. 
Deze ontwikkeling stond los van genetische informatie en de mensheid ontwikkelde 
zich daardoor sneller.

Dieren kunnen leren en zij zijn best slim. Neem bijvoorbeeld een kraai waarvoor 
een op water drijvende pinda in een fles onbereikbaar is. Die kraai heeft wel een 
stapel stenen ter beschikking. De kraai zal leren om stenen in de fles te stoppen 
waardoor het water stijgt. De smakelijke pinda komt daardoor trapsgewijs naar de 

Kennis van de biologie is onvoldoende voor echt begrip over hoe obesitas 
ontstaat en bestreden kan worden. Daarvoor moeten we ook ons licht opsteken  
bij de sociale dimensie van onze leefwereld. Het overgrote deel van de miljarden 
dollars en euro’s van private- en overheidsinstellingen voor obesitasonderzoek 
gaat echter naar onderzoek over de details van het hoe en wat van de energie- 
balans. Proefdieren worden meestal ingezet voor het bestuderen van deze details 
omdat het namelijk onethisch is om dergelijke ingrijpende experimenten bij 
mensen uit te voeren. Experimenten leggen de stofwisselingswegen bloot die naar 
een ophoping van vet in het lichaam leiden. Door dit onderzoek kan met zekerheid 
over de details worden verteld van alle biochemische stofwisselingsstappen die in 
een te dik lichaam hebben plaatsgevonden. Deze stappen gaan over het opnemen, 
omzetten, transporteren, opslaan en weer laten vrijkomen van voedingsstoffen en 
over de verbranding met zuurstof wat energie oplevert. De koppelingen tussen de 
belangrijkste organen van de energiehuishouding, zoals vetweefsel, darmen, 
spieren en de lever tot aan de hersenen toe, zijn bekend terrein voor ons. Via deze 
verbindingen leidt een overmaat aan energie tot een ziekelijke hoeveelheid 
lichaamsvet. Maar ondanks de voor iedereen zichtbare ophoping van lichaamsvet  
is overduidelijk dat het ontwijken van de overtollige kilo’s ons niet lukt. Alle te dikke 
mensen hebben, over langere perioden, aanhoudend meer energie uit voedsel en 
dranken binnengekregen dan zij aan calorieën hebben verbrand. Dit heeft onvrijwil-
lig plaatsgevonden, een aantal zeldzame gevallen daargelaten. Ondanks dat veel 
genen van ons overeenkomen met die van alle andere diersoorten zijn er steeds 
meer mensen die te veel eten; obesitas is dan het resultaat. Deze mensen zijn 
iedere dag te zwaar. Om dat te begrijpen volstaat kennis over de biologische mech-
anismen niet. Andere vragen zijn belangrijk. Waarom eten mensen te veel en 
waarom kiezen mensen in toenemende mate voor een zittend bestaan? Antwoor-
den op deze vragen zijn zeer complex en daar gaat dit boek over. 

‘Alle te dikke mensen hebben, over langere perioden, aanhoudend 
meer energie uit voedsel en dranken binnengekregen dan zij aan 
calorieën hebben verbrand.’

Ik laat in dit boek zien dat de zogenaamde ‘oorlog’ tegen te dik zijn alleen te winnen 
is door een aanpak op meerdere fronten en met de inzet van diverse vakgebieden. 
Ook is voldoende financiering van de centrale overheden nodig alsmede een 
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In de natuur en bij mensen bestaat variatie in de genen. Sommige genen leveren 
zo’n groot voordeel op dat de genenreplicatie tijdens de evolutie van de mensheid 
overleefde en werd doorgegeven aan volgende generaties. In andere gevallen werd 
het doorgeven van genen overbodig. Kijk bijvoorbeeld eens naar het gen dat zorgt 
voor de vorming van vitamine C. Dit gen is afwezig bij gewervelde dieren omdat 
vitamine C overvloedig aanwezig is in het voedsel. Waarom energie verspillen aan 
het maken van vitamine C wanneer de supermarkt van de natuur er vol mee zit?

‘Goeroes schieten onzin-memen over ‘ontgiften’, ‘vetsmelten’ of 
‘snelle stofwisseling’ de wereld in.’

Memen moeten in de samenleving wel een stevig fundament verwerven. Zo niet, 
dan is uitdoven en -sterven hun lot. Zij zijn namelijk overbodig geworden voor de 
menselijke vooruitgang. De uitdaging van de ijsemmer, die in 2014 de wereld in  
zijn greep had, is daar een voorbeeld van. Dat was een meme, maar geen blijvertje.  
Een succesnummer van een bekende popgroep kan maanden nummer één in de 
top-100 staan om daarna bij het grote publiek in de vergetelheid te geraken. Maar 
memen voor het maken van vuur, voor koken, voor sociaal dineren, voor muziek, 
kunst en zang zijn voor de eeuwigheid. Genen mogen weliswaar een verklaring 
geven voor de zenuwnetwerken die muziekvreugde mogelijk maken, maar er zijn 
geen muziekgenen. Memen zijn een essentieel onderdeel van onze cultuur. Vossen 
doen niet aan cultuur. Zij kennen geen rockfestivals, Olympische spelen, hoog- 
missen, opera, vliegreizen, internet, taal, wedstrijdsport of iets anders wat lijkt op 
menselijke cultuur. Zelfs de hogere orde mensapen hebben geen stappen gezet in 
de richting van een menselijke beschaving. Memen staan ook aan de basis van 
onze houding tegenover voedsel en de manier waarop het lichaamsgewicht in toom 
wordt gehouden. Die houding leidt tot het volgen van diëten zoals het Atkins-dieet, 
het Sonja Bakker-dieet, het Grapefruit-dieet, het Paleodieet en het Leven-lang-fit-
dieet. Door die houding worden mensen enthousiast over smoothies en over super-
foods als quinoa, zeewier of goji-bessen. Deze regelaars van onze gezonde leefstijl 
hebben mensen allemaal aan memen te danken. De massamedia koesteren deze 
memen ad nauseam (tot walgens toe) en televisie- en sociale-media-goeroes 
voeden zich voor de recentste meningen met memen. Goeroes schieten onzin- 
memen over ‘ontgiften’, ‘vetsmelten’ of ‘snelle stofwisseling’ de wereld in. Ze ver-
heerlijken pillen, kruidentheeën, draagbare apparaten om vet te verbranden en 

top van de fles. Slim van de kraai. Maar, elke kraai moet dit zelf leren. Mensen 
dragen wel kennis aan elkaar over. In zijn beroemde boek ‘The Selfish Gene’ intro-
duceerde Richard Dawkins de term meme wat staat voor de verspreiding van 
ideeën, kennis en concepten.2 Memen zijn bouwstenen van de cultuur van de 
samenleving.2  Memen kunnen bestaan uit feiten, ideeën, vaardigheden, melodieën, 
morele en esthetische normen, en al het andere dat normaal gesproken is aange-
leerd en wat als een lopend vuurtje wordt doorgegeven aan andere mensen. Het 
denkbeeld van memen is niet onomstreden, maar het helpt ons wel om een aantal 
aspecten van de menselijke communicatie te doorgronden. Memen leiden tot 
cultuur en cultuur bepaalt het menselijke gedrag. Vossen hebben geen memen  
en zij hebben dan ook geen cultuur.

Dawkins noemt in zijn boek zowel de genen als de memen ‘replicatoren’. Voor 
de verspreiding en het voortbestaan moeten memen en genen zich namelijk ver-
menigvuldigen. Wij erven onze genen van onze ouders en afhankelijk van de loterij 
van het leven woonden deze genenleveranciers in Dublin, Dubai, Denver, Dar es 
Salaam, Dubrovnik, Durban of Delhi. Een baby is een godswonder maar kan tijdens 
de prille levensfase niet zonder de ouders. De jonge vos is snel ter been en binnen 
een paar uur na de geboorte klaar voor het leven. De levensvereisten van de vos 
zijn voorgeprogrammeerd in de hersenen met weinig ruimte om te leren behalve 
waar hun hol is. Genen beslissen bijna geheel over het leven van vossen. Een 
pasgeboren baby daarentegen moet de taal en cultuur leren waarin het ter wereld 
is gekomen. Baby’s moeten van de samenleving de geldende normen aanleren en 
ook de manieren, de rituelen, de liefde, de angsten en de haat leren kennen. 
Gaandeweg leert de baby een eigen rol in de samenleving te spelen en dit komt tot 
stand door memen. Genen zijn er nog steeds om de vertering en stofwisseling van 
voedsel te reguleren, om de details van de behoefte aan voortplanting te besturen 
en om het immuunsysteem de weg te wijzen naar ongewenste indringers. Ook zijn 
genen verantwoordelijk voor het zien, het ruiken, het lichamelijk gestel, de gelaat-
suitdrukking en alle biologische basisbehoeften. Maar bijna alle belangrijke zaken 
voor een samenleving met een eigen cultuur ontstaan door memen. Vossen doen 
daar niet aan.

‘Vossen hebben geen memen en zij hebben dan ook geen cultuur.’
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In haar boek ‘A Case of God’ brengt Karen Armstrong een scheiding aan tussen 
‘mythos’ van ‘logos’.4 Over het laatste bestaat geen twijfel: de zon komt op in het 
oosten, winters zijn koud, jonge mensen groeien meestal uit tot volwassenen, door 
een snijwond gaan we bloeden, enzovoort. Dat is logos. Daarentegen gaat mythos 
over datgene wat mensen niet konden verklaren: Waarom hebben we dit jaar geen 
regen gehad? Waarom zijn we twee jaar op rij geconfronteerd met overstromingen? 
Waarom zijn er dit jaar zo veel bizons onze kant op gekomen? Waarom sterven 
sommige baby’s? Waarom hebben sommige ouderen nooit geleden voor hun dood 
terwijl anderen, vermoedelijk door boze geesten, langdurig zijn gekweld? Deze 
vragen kunnen we zo stellen dat onze mythen, legenden en religies het antwoord 
geven. En daarin speelde voedsel een grote rol. Groepsoffers van erg lekkere gas-
tronomische traktaties, zoals vetgemeste kalveren, zijn legendarisch in de reli-
gieuze folklore. Onthoudingen door persoonlijke offers bestaan in alle geloven. 
Christelijke onthouding van vlees en Moslims die tijdens de Ramadan vasten zijn 
daar voorbeelden van. Abnormaal voedingsgedrag is zondig en daarmee komt het 
morele maatschappelijke oordeel over dikke mensen ter tafel.

‘Abnormaal voedingsgedrag is zondig en daarmee komt het morele 
maatschappelijke oordeel over dikke mensen ter tafel.’

Sommige christelijke geloven kennen zeven hoofdzonden. Drie daarvan gaan 
over mentale karaktertrekken: hoogmoed, woede en afgunst. Vier maken 
onderdeel uit van, wat we tegenwoordig, ‘leefstijlkeuzes’ noemen: gulzigheid en 
hebzucht die samenhangen met voeding, luiheid met een zittende leefstijl als 
gevolg en tot slot onkuisheid bij seks. Eten en drinken illustreerde perfect de 
behoefte aan een balans tussen welbehagen en zonde. Alleen streven naar welbe-
hagen heeft grote gevolgen en het begaan van zonden is onheilspellend. In deze 
context ontstond behoefte aan ascese met kluizenaars als haar dienaars. Deze 
asceten leefden in devotie om daadwerkelijk lichamelijke controle te verkrijgen 
over voedsel, beweging en seks. Hun lichamen zonderden zij af van het aardse 
bestaan waardoor het lijf het streven naar het morele ideaal niet meer in de weg 
staat. Gulzigheid springt van de zeven hoofdzonden veruit het meest in het oog en 
mensen die op zoek waren naar het hiernamaals besteedden daaraan de meeste 
aandacht. Kerkelijke organisaties hadden, zoals te doen gebruikelijk, een zeer  
uitgesproken mening over gulzigheid. Niemand minder dan paus Gregorius de 

lichamelijke trainingen. Aan het eind van dit boek laat ik zien dat memen ervoor 
zorgen dat de laatste wetenschappelijke vondsten in krantenkoppen terecht komen. 
De man in de straat blijft vervolgens in verwarring achter door de vele berichten die 
ook nog eens tegenstrijdig zijn. Memen zorgen voor de mode-grillen over voedsel 
en gezondheid: vet is niet langer de boosdoener – dat is suiker. Obesitas begrijpen 
in de context van de moderne menselijke cultuur betekent echter dat we ons 
bewust moeten zijn van de echte oorzaken van dik worden.

Geloof, mystiek en voeding: verleden en heden
Yuval Harari maakt in zijn zeer erudiete werk ‘Sapiens: A Brief History of 

Humankind’3 een paar belangrijke punten over de rol van memen bij het ontstaan 
van de moderne cultuur. Ten eerste: de vroege mens droeg kennis over zoals 
‘Beneden bij de riviermonding is een leeuw.’ en ’Veel zalm is te vinden in het meer 
met de rode rotsen.’. Dit was zonder twijfel een belangrijk onderscheid tussen 
mensen en beesten maar dat was niet genoeg. De mensheid moest in snel tempo 
zeer sterke sociale banden ontwikkelen. Sociale gesprekken waren net zo belang- 
rijk als kennis over de plaats van een roofdier of voedsel. Harari zelf: ‘Voor een 
mens is het niet genoeg om te weten waar leeuwen en bizons uithangen. Die moet 
ook weten wie in de groep ruzie heeft met wie en wie een bedrieger is en wie juist 
niet.’ Buurtgesprekken en roddels verbinden de groep en dat is nu nog steeds 
belangrijk. Harari wijst erop dat er wat bijzonders is gebeurd toen de omvang van 
de groep toenam. Gesprekken waren goed in de eindige structuur van kleine 
groepen mensen maar voor grote volksstammen gaat die vlieger niet op. Niet dat 
mensen stopten met de communicatie over leeuwen, zalmen en bizons en zij 
stopten ook niet met kletsen. Mensen ontwikkelden echter het vermogen om infor-
matie over te dragen over zaken die helemaal niet bestaan. Dit betrof legenden, 
mythen, goden en religies. Daar bekommeren vossen zich niet om. 
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Gegarandeerd doen mensen dat wel. De epidemie van het Ebolavirus jaagt 
mensen schrik aan. Obesitas doet dat niet. Door de bank genomen is het publiek 
immuun voor de voortdurende mediaberichten over vermeende oorzaken en 
onheilspellende gevolgen van obesitas. Bij een mediabericht over Ebola is het nog 
steeds oppassen geblazen. Drie factoren, die tegelijk optreden, blijken het publiek 
te alarmeren.5 De dreiging moet vreemd zijn, moet beducht zijn en moet grotend-
eels buiten de eigen controle liggen. Ebola bezit deze drie factoren allemaal. Voor 
obesitas geldt dat niet. Iedereen kent het van dichtbij. Obesitas staat niet echt als 
beducht te boek en, wanneer het echt moet, zijn te zware mensen doorgaans zelf in 
staat om het lichaamsgewicht aan te passen. Maar in werkelijkheid is obesitas een 
grotere epidemie dan Ebola. De schatting van de jaarlijkse sterfte aan obesitas 
bedraagt 2,8 miljoen gevallen, terwijl op het moment van schrijven minder dan 
11.300 mensen besmet zijn met het Ebolavirus, een bijna 250-voudig verschil. Dit is 
niet in balans. Aan de ene kant een voorbeeld van een door velen gevreesde ziekte 
met wereldwijd een geringe omvang en aan de andere kant een sociaal geaccep- 
teerde aandoening die wereldwijd op grote schaal voorkomt. Maar hoe kunnen we 
de balans bij de zorgen van mensen over gezondheidsbedreigingen herstellen? We 
moeten daarvoor proberen consumenten te laten overstappen van een emotionele 
beleving naar een meer rationele analyse van volksgezondheid. We moeten 
vertellen over de schaal, de kosten en de gevolgen van dik zijn in de hoop dat de 
samenleving obesitas dan door een andere bril gaat bekijken. Wel ben ik bang dat 
de kans hierop klein is. De wetenschap van de risicobeoordeling weet al vele jaren 
dat emoties van mensen de overhand hebben bij zorgen over voedsel. Hierdoor zijn 
mensen grotendeels immuun voor logische argumenten. Hopelijk is er toch een 
aantal mensen die luisteren en leren.

‘Het wemelt van de strategieën om dit te bereiken en elke strategie 
kent zijn eigen pleitbezorgers.’

De economische kosten van obesitas zijn op wereldschaal vergelijkbaar met de 
kosten die de gezondheidszorg moet maken als gevolg van roken. Dat geldt ook 
voor de kosten voor de gezondheidszorg door de combinatie van gewelddadige 
criminaliteit, terrorisme en oorlogvoering. Op nationaal niveau zijn de gezond- 
heidszorgkosten van te dik zijn in Groot-Brittannië gelijk aan de gecombineerde 
totale kosten van de politiemacht, de brandweer, het gevangeniswezen en de recht-

Grote slaagde erin om zes niveaus van gulzigheid te definiëren: nimis (te veel eten), 
ardenter (eten met onbetamelijke gretigheid), forente (als een wilde eten), prae-
propere (niet wachten op gepaste etenstijden), laute (genieten van te duur voedsel) 
en studiose (te kieskeurig zijn). Tot de twintigste eeuw was voedsel onlosmakelijk 
verbonden met religie. Toen mannen als John Harvey Kellogg gezonde voeding 
koppelden aan het vermijden van overdadige seks kwam dat verbond onder druk te 
staan. Dus toen de mens zich afscheidde van de overige diersoorten, in een redelijk 
vroeg stadium ook van onze vriend de vos, lag de weg open naar mystificatie en dat 
betrof ook voedsel. Nu is de vermeende nuttige band tussen voedsel en geloof 
verdwenen. Godsdienst is in verval en in de plaats daarvan komen anderen met 
mythes en anekdotes die allemaal tot doel hebben om ons geestelijk leven te 
voeden. Vroeger was religie de hofleverancier van de voeding voor onze geest. 
Tegenwoordig voeden we de innerlijke mens ook met antioxidanten, superfoods, 
darmspoeling, vasten en multivitaminen en balanceren we tussen Ying en Yan. Wij 
omarmen de voedingsgoeroe van vandaag en die van morgen. We houden onszelf 
collectief voor de gek door te denken dat we ons innerlijke welzijn zo goed behan-
delen dat onze organen daardoor mooi oud worden. Bij voeding en gezondheid 
nemen de memen van de samenleving ons op sleeptouw. Voor een deel komt dit 
door onze onmacht om de antieke ‘mythos’ te verklaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
het Hunzadieet uit de Khyberbergpas, voor spirulina en voor een micro-alg van de 
Azteken. We moeten beseffen dat de hedendaagse wegwijzers en memen over 
voeding en gezondheid zelden onze bondgenoten zijn. Dit geldt ook voor de 
regelaars van ons lichaamsgewicht en onze lichamelijke activiteit.

Mensen leren leven met tegenstrijdigheden
Een gemiddelde ‘stadsvos’ is niet bang voor auto’s, noch voor sirenes, voor 

huisalarm, voor veiligheidsverlichting en zelfs niet voor ons huisdier de hond. Een 
vos merkt een gevaar op en kan het dan ontkennen of een weg er omheen vinden. 
Soms heeft dit noodlottige gevolgen voor de vos. Overleeft de vos dan is de vos op 
de hoogte van het gevaar en kan vervolgens het levensbedreigende gevaar 
ontlopen. Maar vossen halen zich geen angstaanjagende gevaren in hun hoofd. 

‘Drie factoren, die tegelijk optreden, blijken het publiek te alarmeren.5 
De dreiging moet vreemd zijn, moet beducht zijn en moet grotendeels 
buiten de eigen controle liggen.’
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op de leefstijl waar voedselkeuzes onderdeel van uitmaken. Hong Kong, Zuid-Korea 
en Japan hebben hetzelfde gemiddelde welvaartniveau als de USA, UK en Australië 
(met 30-35% van de bevolking met obesitas). Ondanks dat Hong Kong, Zuid-Korea 
en Japan een vergelijkbaar welvaartsniveau hebben als de USA-UK en Australië 
komt obesitas daar minder voor. Dit komt waarschijnlijk door de verknochtheid van 
deze landen aan een traditioneel Aziatisch dieet.

 Welvaart is ongetwijfeld een zeer zwaarwichtige drijvende kracht van obesitas. 
Voor de arme delen van de maatschappij is een verhoging van persoonlijke welvaart 
een onontbeerlijke investering in de toekomst van hun kinderen: betere gezond- 
heidszorg en beter onderwijs. De obesitasepidemie raakt niet iedereen in dezelfde 
mate: obesitas komt doorgaans meer, maar niet altijd, voor onder lagere sociaal- 
economische groepen. Het geslacht speelt ook een rol: in veel landen, met name 
Arabische staten en de eilanden in het Caribisch gebied en in de Stille Zuidzee, 
hebben vrouwen vaker obesitas. Obesitas komt vier keer vaker voor in ontwikkelde 
landen dan in ontwikkelingslanden. In de laatste dertig jaar is de groei van obesitas 
in ontwikkelingslanden maar liefst vijf keer hoger dan in ontwikkelde landen. Op de 
keper beschouwd is obesitas een van onze grootste uitdagingen voor de huidige 
volksgezondheid. Van alle vergelijkbare uitdagingen is het oplossen van obesitas 
veruit het meest complex.

banken.6 Het Ebolavirus zal een keer het onderspit delven, net als dat met hiv en 
enkele kwaadaardige griepvirussen is gelukt. Obesitas moet worden aangepakt en 
dat levert uitdagingen op die niet gelden voor andere sectoren van de volksgezond-
heid. Roken is bijvoorbeeld een op zichzelf staand probleem. Een campagne met 
een sterke focus en goede financiering maakt het daardoor mogelijk om tabak 
effectief uit de samenleving te bannen. Betere auto’s, veiliger wegen en beter 
rijgedrag verminderen het aantal verkeersongelukken. Bij de bestrijding van 
obesitas gaat het over zowel voedselaanbod als gedragsverandering. Het wemelt 
van de strategieën om dit te bereiken en elke strategie kent zijn eigen pleitbezorg-
ers. Maar de obesitasepidemie zal blijven heersen totdat de politieke wil ontstaat 
om deze te bevechten, net als bij tabak en verkeersongelukken. In het rijtje van 
grootste maatschappelijke problemen staat overgewicht laag op de ranglijst. 
Bovenop de logica van de economische kosten die de maatschappij moet betalen 
geldt ook het argument van de schaal waarop obesitas in de wereld voorkomt.

De mondiale wereld van Homo Sapiens
Alleen de mensheid heeft het klaargespeeld om over de hele wereld te trekken 

en zich in verafgelegen regio’s te vestigen: van de bevroren toendra tot door de zon 
verschroeide woestijnen en van regenwouden tot de prairies. Overal waar de mens 
kwam, schoot de menselijke beschaving wortel en daarmee ook al onze handel, 
cultuur en kennis. Met de komst van wereldreizen, wereldhandel en wereldwijde 
communicatie kregen alle uithoeken van de wereld toegang tot min of meer 
hetzelfde aanbod of het nu om Armani spijkerbroeken, Ray-ban zonnebrillen of om 
betaalbaar voedsel ging. Bovendien betekende wereldhandel groei van lokale econ-
omieën met een wereldwijde gemiddelde stijging van de koopkracht. Daardoor 
ontstond de levensstijl van de moderne wereld wat voor veel mensen onvermijdelijk 
dik worden betekende. Zoals epidemieën het voor veel mensen betaamt verspreidde 
obesitas zich over de hele wereldbol maar dat vond wel plaats in verschillende 
gradaties en in verschillende tempo’s. Het rapport over obesitas van het McKinsey 
Global Institute laat zien dat landen als Hong Kong, Zuid-Korea en Japan een 
vergelijkbaar niveau (5-15%) aan obesitas hebben als China, Maleisië en Thailand, 
maar de eerstgenoemde landen zijn gemiddeld wel tien keer welvarender.7 Dit 
vergelijkbare getal is geheid te danken aan de recente en massale urbanisatie in 
China, Maleisië en Thailand. Ieder jaar komen er circa acht steden van de omvang 
van Chicago bij, merendeels in China. Migratie naar grote steden werkt negatief uit 
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van één (laag) tot zes (hoog) te scoren. De betreffende activiteiten scoorden de 
deelnemers op zowel de mate van genot als van zingeving in hun leven. Werk 
scoorde hoog op zingeving maar laag op genieten. Voor televisiekijken gold precies 
het omgekeerde: hoog op genot en laag op zingeving. Bij genot zat eten net onder 
televisiekijken, en scoorde goed op de zingevingsschaal. Mensen vinden eten zeer 
aangenaam en ze vinden het duidelijk ook doelgericht. De noodzaak om honger 
tegen te gaan is een bekend gegeven en mensen hopen dat zij meestal op een 
gezonde manier eten en drinken.

‘De eerste manier is afvallen. Daardoor keert iemand terug naar een 
slank postuur en dat maakt die persoon blij. De tweede manier is een 
houding aannemen van ‘Nou en?’.’

Voeding staat bij genieten hoog aangeschreven. Maar hoe staat obesitas ervoor 
wanneer het om genieten en zingeving gaat? Om de verbanden tussen obesitas en 
geluk te begrijpen moet ik eerst de krachten die iemand gelukkig maken uitleggen. 
Deze factoren kunnen zo divers zijn als ons liefdesleven, onze financiële omstan-
digheden, onze familie, ons uiterlijk en imago, onze ambities, voor wie we zorgen, 
ons zelfbeeld, onze gezondheid en welzijn, onze loopbanen, kinderen, ouders die 
ouder worden en alles wat van jou een gelukkig of ongelukkig mens maakt. 
Gelukkig zijn betekent een goede verdeling van aandacht over gelukbepalende 
factoren. De gelukexpert leert ons dat aandacht een eindige bron is waar niet 
alsmaar uit geput kan worden. Aandacht besteden aan een bepaalde gelukbepaler 
of zingevende factor betekent minder aandacht voor andere factoren. Mensen die te 
dik zijn blijven volgens het onderzoek van professor Paul Dolan op twee manieren 
gelukkig. De eerste manier is afvallen. Daardoor keert iemand terug naar een 
slank postuur en dat maakt die persoon blij. De tweede manier is een houding 
aannemen van ‘Nou en?’. Een dieet volgen betekent dag in dag uit dwangmatig een 
mentale inspanning leveren. Overal om ons heen zien we dat afvallen merendeels 
leidt tot een tijdelijk gewichtsverlies. De meeste personen veren terug naar het 
overgewicht van na een vakantie of trouwerij of alles wat een goed moment leek om 
af te vallen. Waarom leer je niet gewoon te leven met je overgewicht en richt je de 
mentale inspanning op productieve gelukfactoren als werk, golf, tuinieren, de kerk 
of wat dan ook? Al het onderzoek van professor Dolan toont aan dat de tweede 
oplossing dominant is. Mensen met overgewicht zien om zich heen veel personen 

Wat maakt je gelukkig?
De gewone burger heeft moeite om de indringende zorgen van de voedings- 

epidemiologie en de volksgezondheid te doorgronden. In hoeverre vraagt dit om 
tegendraads denken? Wanneer epidemiologen grofweg het landschap van leefstijl 
en obesitas schetsen doen ze dat op basis van feiten die alleen over de totale 
bevolking gaan. Zij zetten de lijnen uit voor voedingsdeskundigen die werken aan 
de volksgezondheid en zij adviseren overheden en gezondheidsorganisaties over de 
aanpak van obesitas op landelijk en lokaal niveau. Maar wat zij niet doen is naast 
mensen met obesitas plaatsnemen om poolshoogte te nemen van hun alledaagse 
zorgen. En zoals ik zal laten zien bepalen deze alledaagse beslommeringen van 
families, partners, kinderen en grootouders over werk, over geld, over de woning, 
over vrije tijd, over dromen en verlangens en hoe individuele personen denken over 
voeding en gezondheid. Gewone burgers betreden niet de wereld van de voedings- 
epidemiologie en de volksgezondheid en daarom ga ik nu hun alledaagse zorgen 
bespreken.

‘Maar wat zij niet doen is naast mensen met obesitas plaatsnemen  
om poolshoogte te nemen van hun alledaagse zorgen.’

Katten spinnen en honden slapen aan onze voeten en dat zijn zonneklaar en 
onmiskenbaar tekens van tevredenheid. Vermoedelijk vertonen vossen ook tevre-
denheid. Maar geen enkele diersoort kan met de mens wedijveren wanneer het 
gaat om de complexiteit van tevredenheid en geluk. Om de sociale dimensie van 
dikke mensen echt te begrijpen zal ik zowaar wat in de wetenschap van het geluk 
moeten duiken. Daarvoor geeft het boek ‘Finding Happiness by Design’ van 
professor Paul Dolan een goede aftrap.8 Oorspronkelijke denkers over geluk 
hielden zich bezig met de balans tussen genot en pijn. Je bent het gelukkigst met 
heel weinig negatieve (pijn) en veel positieve (genot) ervaringen. Recente denk-
beelden over geluk vervangen de balans van genieten en lijden door een andere:  
de as van zingeving en zinloosheid. De eerste is verbonden met positieve gevoelens 
zoals volbrenging, betekenis en de moeite waard, terwijl de tweede gaat over 
verveling en nutteloosheid. Het genieten-lijden-principe staat centraal bij de inter-
pretatie van menselijk geluk zoals geschetst door professor Dolan. Geluk is niet 
hetzelfde als genieten. Bij geluk gaat het ook over zingeving. In omvangrijk 
onderzoek is aan mensen gevraagd om uiteenlopende activiteiten op een schaal 
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balwisselingen door het witte basketbalteam en dat is systeem 2. Het simpel 
opmerken van een gorilla is systeem 1. De concentratie op het tellen schakelde een 
bredere blik zo ver uit dat de helft van de proefpersonen een duidelijk zichtbare 
mensgorilla niet waarnam. De resultaten van een ander onderzoek legt de werking 
van systeem 1 bij voedingsgedrag uit. Knipperende plaatjes werden zodanig aan 
mensen getoond dat systeem 1 deze automatisch en onbewust opmerkte zonder 
dat de mentale inspanning van systeem 2 actief werd.11 De eerste reeks beelden 
betrof fast food. Bij de andere reeks ging het om beelden van gewone vierkanten. 
De proefpersonen die onbewust de foto’s van fast food waren getoond lazen een 
tekst 15 seconden sneller dan diegene die de beelden van de vierkanten waren 
gepresenteerd. Fast food heeft connotaties met een vlotte snelle hap. Het doel 
daarbij is het binnenkrijgen van voedsel en het is minder gericht op genieten. Dus 
onbewuste blootstelling aan beelden van bekend fast food leidt tot onsamenhan-
gend gedrag: sneller lezen na het onbewust zien van beelden over voedsel. Andere 
studies keken naar een verwant fenomeen: bijeffecten. Hierbij leidden bepaalde 
prikkels tot gedragsreacties en belevingen. Bijvoorbeeld, mensen die een video 

over lichamelijke activiteit zagen, aten daarna meer van de aangeboden snacks  
dan proefpersonen die ter controle neutrale video’s te zien hadden gekregen. In  
een ander voorbeeld moesten studenten twee minuten lang op en vanaf een kist 
stappen.12 Zij waren verdeeld in vier groepen: Groep 1 kreeg 10 eurocent per stap; 
groep 2 ontving 2 eurocent per stap; groep 3 kreeg geen financiële vergoeding maar 

die dat ook zijn, dus die denken: ‘Wat is het probleem?’. Vandaag is gezondheid nog 
geen probleem en we richten onze aandacht op zaken als werkzekerheid, liefdes- 
leven, ouder wordende ouders, inkomen, kinderen en buren.

In zijn boek ‘Thinking Fast and Slow’ verdeelt Daniel Kahneman, een Nobel- 
prijswinnaar voor Economie, onze beslisprocessen in twee systemen.9 Het eerste 
systeem werkt automatisch en snel, met weinig of geen inspanning en zonder  
vrijwillige sturing. Het tweede systeem daarentegen vraagt om aandacht en dat 
vraagt om inspannende mentale activiteiten. Daarbij gaat het over concentratie en 
keuzes. Hoe kunnen we de systemen 1 en 2 beter doorgronden? Denk hiervoor aan 
een bankbediende die de hele ochtend in beslag is genomen door financiële trans-
acties, waarvoor kennis, oordelen en mentale inspanning nodig is. Dit is systeem  
2 (inspannende mentale activiteiten). Tijdens de lunch geniet de bediende van het 
gezelschap van vrienden en hun gesprek gaat over onderwerpen als sport, politiek, 
mode en boeken. Opvattingen worden geuit maar dit zijn veelal onderbuikgevoelens, 
instincten en intuïties. Meestal spruiten deze ingevingen voort uit oppervlakkige 
bespiegelingen. Zij zijn doorgaans niet ontstaan door diepzinnige analyse met een 
serieuze mentale inspanning. Je houdt van de Amerikaanse acteur George Clooney 
of je doet dat niet en niemand verwacht een uitvoerige analyse van jouw mening 
over de heer Clooney. Dit dollen tijdens de lunch is systeem 1 (automatische en 
snelle beslissingen).

Wij mensen denken dus via twee beslissingsmodellen, die bepalen welke geluk-
bepalende factoren aandacht krijgen. Over het bewust en onbewust beslissen is op 
de universiteit van Harvard een prachtig experiment uitgevoerd. Daarin kregen de 
proefpersonen een video te zien van een wedstrijd tussen twee basketbalteams.  
De ene ploeg speelde in een witte sportuitrusting en de andere ploeg speelde in  
het zwart.10 De onderzoekers vroegen de proefpersonen om nauwgezet het aantal 
keren te turven dat het witte team de bal had afgegeven aan een medespeler. Toen 
de test voorbij was, werden ze gevraagd of ze iets ongewoons in de video hadden 
opgemerkt bij de toeschouwers. Een als gorilla verklede persoon had namelijk in 
het midden van de video door de sportzaal geslenterd. Van de proefpersonen had 
50% dit niet gezien. Dezelfde video werd opnieuw vertoont en de onopmerkzame 
proefpersonen konden niet geloven dat ze dit voorval hadden gemist. Maar dat was 
wel zo. De proefpersonen concentreerden zich sterk op het tellen van het aantal 
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het gewicht en de lengte van 4-5 en 9-10-jarige kinderen. In dit anti-obesitas 
programma kregen de ouders op gestandaardiseerde en op schriftelijke wijze een 
terugkoppeling. Het lot bepaalde welke ouders mochten meedoen aan een enquête 
naar hun reacties op de feedback van het programma. De meerderheid van de 
ondervraagde ouders verwierp de suggestie dat hun kind een gezondheidsprobleem 
had door overgewicht. De ouders waren van mening dat op dit moment gezond en 
gelukkig zijn belangrijker is dan een gezond lichaamsgewicht. In dit boek laat ik 
zien dat goedbedoelde maatregelen geen rekening houden met het grotere plaatje 
waarin geluk de belangrijkste scepter zwaait.

Van vos naar mens
Voedingsadviezen aan bevolkingsgroepen worden niet op blanco papier ge- 

schreven. De pagina’s zijn feitelijk al voorbedrukt met de vele beperkingen waarmee 
onze leefwijze is omgeven. Of je het nu leuk vindt of niet maar alleen de ontwerpers 
van voedingscampagnes ter verbetering van de volksgezondheid vinden hun 
gekozen opzet verstandig en logisch. Onderzoek laat zien dat mensen hun geluk 
zoeken bij genieten en zingeving. Zij besteden aandacht aan datgene waarvan zij 
denken dat hun dat het meeste geluk oplevert. Omgevingssignalen sturen voor een 
deel ons geluk. Een gezonde actie op ongezond gedrag doet dat ook. Angst voor 
een gevaar, zoals Ebola, bestaat maar raakt snel in de vergetelheid. Zo vergaat het 
ook de wereldwijd heersende obesitasepidemie met nijpende gezondheids effecten. 
De problemen staan weliswaar genoteerd, maar gaan vervolgens gerieflijk in de 
parkeerstand. Niet zoekgeraakt maar gewoon geparkeerd. Veranderen van 
menselijk gedrag is complex en om een kentering tot stand te brengen moeten we 
nagaan wat de maatschappij en individuen kunnen doen. Beide zijn nodig. Mensen 
hebben zich sociaal en economisch ontwikkeld maar dat geldt niet voor vossen, die 
niet dik worden. Dik zijn zou voor een vos een groot debacle betekenen. Te zware 
mensen zijn een zwaar volksgezondheidsprobleem. Onze kennis over de sociale 
dimensie van dit probleem schiet te kort. Ook is onze kennis over biologische 
mechanismen onvolledig. Wel neemt deze kennis nog steeds toe. De complexiteit 
van menselijke vetheid ontrafelen is lastig. Het zal dan ook geen verrassing zijn  
dat ons begrip van obesitas onvolmaakt is. Ook kan het zijn dat onze imperfecte 
gereedschappen om obesitas te meten eigenlijk wezenlijke tekortkomingen 
hebben. De complexiteit van dik worden en de gezondheidseffecten daarvan vast-
stellen bij mensen ga ik nu behandelen.

werd sterk aangemoedigd om door te gaan met op- en afstappen; groep 4 kreeg 
geen geldelijke beloning en ook geen verbale aanmoediging. Groepen 1 en 2 
brachten het tot gemiddeld 105 keer op- en afstappen en de groepen 3 en 4 
kwamen niet verder dan 95 keer. Dit waren de objectieve feiten. Maar wat was hun 
gevoel erbij? De groepen 1 en 3 waren het meest voldaan over hun prestatie. Zij 
dachten dat zij met de 2 minuten werk 20-30 kilocalorieën hadden verbruikt. Nu 
komt de omslag in het verhaal. Na de stappentest kon iedere student afzonderlijk 
vrij kiezen uit snacks en sandwiches. De groepen 1 en 3 consumeerden 320 kilocal-
orieën en voor de groepen 2 en 4 was dat 240 kilocalorieën. De groepen 1 en 3 
waren gelukkiger met zichzelf en door dat gevoel van geluk gingen ze meer eten. In 
het echte leven gebeurt dit elke dag en de wetenschappelijke literatuur staat bol 
van dergelijke voorbeelden. Het gaat hier om buitengewoon complex sociaal gedrag 
en dit gaat verder dan de bewering dat obesitas ontstaat door dit of dat voedings- 
middel of door het ene of andere complexe biologische mechanisme.

De vos doorkruist onze stedelijke buurten op zoek naar voedsel. Het lichaam 
van de vos verwerkt het gevonden voedsel op dezelfde biologische wijze als wij 
mensen dat doen. Maar de vos eet niet meer dan nodig is om te leven, zoals het 
hoort. Nogmaals, met uitzondering van de vos in de fabel van Aesop, heb je nog 
nooit een te dikke vos gezien. Gelukonderzoek vertelt ons dat we moeten balanceren 
tussen genot en zingeving en dat verloopt via aandacht aan de gelukbepalende 
factoren. Aandacht besteden aan de ene factor vermindert de toewijding aan een 
andere. Een recente Engelse studie heeft het verband tussen geluk en lichaams-
gewicht verhelderd.13 Het National Childhood Measurement Programme registreerde 
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stond. Drie van de overledenen waren kinderen die dichter bij een andere water-
pomp woonden maar hun school lag vlakbij de pomp van Broad Street. Vijf andere 
personen tapten hun drinkwater niet uit de plaatselijke pomp maar gaven ‘de 
voorkeur’ aan het water van de pomp in Broad Street. Van slechts twee sterfgeval-
len kreeg de pomp niet de schuld in de schoenen geschoven. Snow deed zijn 
onderzoek zonder wetenschap over besmettelijke bacteriën. Die kennis moest  
nog komen. Gewapend met een plattegrond met daarop de woningen van de 71 
dodelijke cholera-slachtoffers liet Snow de pomp buiten werking stellen. Voor de 
duidelijkheid: Snow had geen sluitend bewijs voor de oorzaak van de epidemie. Hij 
baseerde zich op kansberekening. Dat was voldoende om vele levens te redden. 

‘Daardoor spelen statistische gevolgtrekkingen een grotere rol dan 
ons lief is en dat is jammer.’

De moderne epidemiologie bestudeert grosso modo twee belangrijke oorzaken 
van ziekten. De eerste omvat infectieziekten zoals Aids, Ebola, polio, tuberculose 
en pokken. Deze ziekten ontstaan acuut: de ziektesymptomen treden kort na een 
besmetting op. Chronische ziekten zijn het tweede onderzoeksterrein van de 
moderne epidemiologie. De oorzaak is dan niet besmettelijk en de symptomen 
ontstaan pas na langdurige blootstelling aan de boosdoener. Het verband tussen 
roken en longkanker is hier een voorbeeld van. Een ander voorbeeld is de relatie 
tussen hoge bloeddruk en een beroerte. De negatieve gezondheidseffecten van 
obesitas staan ook in dit rijtje. Met statistische analyses van onderzoeksgegevens 
komen de schadelijke effecten van obesitas aan het licht. Een gecontroleerde 
klinische studie, om bijvoorbeeld aan te tonen dat longkanker vaker bij rokers 
optreedt dan bij niet-rokers, is niet altijd mogelijk. Ethische redenen kunnen zo’n 
studie verhinderen. Gecontroleerde interventies met voeding zijn meestal wel uit-
voerbaar. Epidemiologisch onderzoek laat de waarschijnlijkheid van een verband 
zien. Experimenten moeten vervolgens dit vermeende verband tussen het voedings- 
patroon en de ziekte bevestigen of weerleggen. Epidemiologie is onmiskenbaar 
belangrijk voor onderzoek naar obesitas. Daarom is het goed om wat meer 
aandacht te besteden aan dit type onderzoek door een paar voorbeelden te 
bespreken. In wezen draait het hierbij om de vraag of de statistische conclusies  
van de epidemiologie standhouden in het licht van de resultaten van experimenten.

HOOFDSTUK TWEE

OBESITAS: 
METEN EN 
MATEN

 
Iedereen kent wel iemand die met vervelende klachten een medisch specialist, 
zoals een neuroloog, internist of cardioloog, heeft bezocht? Niemand maakt echter 
een afspraak met een epidemioloog, omdat deze tak van de geneeskunde zich 
bezighoudt met bevolkingsgroepen en niet met individuele patiënten. Ik suggereer 
niet dat de epidemiologie niet nuttig is geweest voor de mensheid, integendeel. De 
grondlegger van de moderne epidemiologie, Dr. John Snow, stond aan de basis van 
het afsluiten van de drinkwaterpomp van Broad Street in Londen. Hij beëindigde 
daardoor de toen heersende cholera-epidemie.1 Snow onderzocht 71 sterfgevallen. 
Daarvan leefden er 61 in de buurt van Broad Street waar een pomp voor drinkwater
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kwadraat van de lichaamslengte (in meters), uitgedrukt in kg/m2. Er is een goede 
reden om voor de lengte te corrigeren. Langere volwassen mensen zijn gemiddeld 
zwaarder dan kleinere mensen, zoals kinderen. Door alleen naar het gewicht te 
kijken, vergelijken we mensen van verschillende lengtes met elkaar. Daarom is een 
correctie van het lichaamsgewicht voor de lichaamslengte nodig en de gebruike- 
lijke methode daarvoor is de BMI. De BMI, als maat voor obesitas, heeft sterke en 
zwakke kanten en het is zinvol om wat aandacht te besteden aan de ontstaansges-
chiedenis van de BMI. Het is opvallend dat de oorsprong van de BMI bij de Ameri-
kaanse levensverzekeraars ligt.

‘Zoals we nu weten ‘denken’ mensen dat ze gemiddeld langer zijn en 
ze schatten hun lichaamsgewicht veelal te laag in.’

De Association of Life Insurance Medical Directors publiceerde in 1912 een 
rapport met gegevens over de sterfte veroorzaakt door overmatig lichaams-
gewicht.7 Dit rapport was gebaseerd op zeer uitgebreide actuariële gegevens  
die verzekeringsmaatschappijen routinematig verzamelen om het risico van een 
levensverzekering vast te stellen. Volgens dit rapport is een normaalgewicht: 
minder dan 15% onder en niet meer dan 25% boven het gemiddelde lichaams-
gewicht in het gegevensbestand. Een statisticus van de Metropolitan Life Insurance 
(MLI) onderzocht in 1942 het lichaamsgewicht van vier miljoen Amerikaanse 
burgers met een levensverzekering. Op basis van lichaamslengte ontstonden drie 
groepen: kleine, gemiddelde en grote lichaamsbouw.8 Deze gegevens van de MLI 
zijn veelvuldig gebruikt voor het vaststellen van het ‘ideale gewicht’. In 1959 werd 
de term ‘ideaal gewicht’ vervangen door ‘wenselijk gewicht’ en in 1983 werden  
de tabellen simpelweg aangeduid met gewicht-9 en lengtetabellen10. De MLI- 
gegevens vertonen een aantal makkelijk en overduidelijk te herkennen gebreken. 
Ten eerste bevatte het gegevensbestand alleen mensen met een levensverzekering. 
Dat geeft in het algemeen geen representatief beeld van de bevolking: mensen met 
een verzekering waren gezonder en rijker. Ten tweede waren de gegevens niet 
allemaal gemeten. Ook door de verzekeringnemers zelf gerapporteerde gewichten 
en lengtes zaten in het bestand. Zoals we nu weten ‘denken’ mensen dat ze 
gemiddeld langer zijn en ze schatten hun lichaamsgewicht veelal te laag in. 
Tenslotte hadden de gewichten en lengtes betrekking op mensen die kleren en 
schoenen droegen.

Epidemiologisch onderzoek leverde in de jaren 90 veel gegevens over de 
mogelijkheid dat onze antioxidant status het risico op kanker verlaagt. Experi-
menten en studies met cellen leverden ook het nodige bewijs.2 De antioxidant 
status van ons lichaam is het gevolg van de gebruikelijke inneming van bepaalde 
vitamines en voedingsbestanddelen. Deze stoffen beschermen onze organen tegen 
schade van ongecontroleerde en hoge concentraties zuurstof in vrije vorm. Het 
lichaam transporteert zuurstof normaal gesproken voorzichtig in speciale bezorg-
pakketten, waarvan hemoglobine (de rode kleurstof in bloed) de bekendste is.  
Een groot consortium van onderzoekers was in die tijd gedreven om het idee van 
bescherming door antioxidanten uit te testen. Daarvoor hebben zij een zeer omvan-
grijk onderzoek opgezet bij rokers in China die gedurende zeven jaar zijn gevolgd. 
De experimentele groepen kregen verschillende mengsels toegediend van 
vitamines, met een antioxidant werking, en de controlegroep kreeg een neppil.3  
De conclusie was teleurstellend: geen enkel mengsel had effect op het al dan niet 
ontstaan van longkanker. De jaren daarna zijn veel vergelijkbare studies uitgevoerd 
en de meeste daarvan toonden geen effect aan. Eén studie van het National Eye 
Institute, was wel succesvol: een mengsel van antioxidanten verminderde de ernst 
van het leeftijdsgebonden verval van de ogen, dat bekend staat als maculadegener-
atie. Deze achteruitgang van de ogen is de belangrijkste oorzaak van (gedeeltelijke) 
blindheid bij ouderen.4 Een ander voorbeeld van een statistisch verband uit de epi-
demiologie betreft de relatie tussen B-vitamines en neurale buis effecten, die 
bekend staan als spina bifida ofwel open ruggetje bij pasgeboren babies.5 Het 
bewezen verband tussen de consumptie van industrieel geharde vetten en hoge 
bloedcholesterolwaarden is nog zo’n voorbeeld.6 De onderbouwing voor beleids-
beslissingen is sterker met bewijs uit interventiestudies dat een voedingsstof een 
gunstig effect heeft. Maar dat is soms lastig uitvoerbaar. Vandaar dat we over veel 
meer epidemiologische gegevens beschikken dan over resultaten van voedings- 
interventies. Daardoor spelen statistische gevolgtrekkingen een grotere rol dan  
ons lief is en dat is jammer. De lezer van dit boek moet door het vele beschikbare 
epidemiologisch onderzoek weten wat de waarde en beperkingen zijn van epide- 
miologische conclusies over de oorzaken en gevolgen van obesitas.

Wanneer is iemand te dik?
De meest gebruikte maat voor bovenmatige lichaamsgewicht is de Body Mass 

Index (BMI): het lichaamsgewicht (in kilogrammen) van iemand gedeeld door het 
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len van 1983 is dit verhoogt naar 27 kg/m2. De BMI-waarden van 1983 weken niet 
sterk af van de gegevens van de US National Institute of Health: 27,8 voor mannen 
en 27,3 voor vrouwen. Deze Amerikaanse getallen hielden echter niet lang stand. 
De Wereldgezondheidsorganisatie wilde beschikken over wereldwijd toepasbare 
grenzen en stelde de BMI-waarden naar beneden bij in 1998. Deze grenzen zijn nog 
steeds van kracht: een normaal lichaamsgewicht komt overeen met een BMI van 
18,99 tot 24,99, bij overgewicht is dat 25,00-29,99 en bij een BMI van 30 kg/m2 of 
hoger is sprake van obesitas. Met één pennenstreek drukte de Wereldgezondheids- 
organisatie miljoenen mensen het stempel ‘te dik’ op.13

De BMI is gebaseerd op het vermeende verband met de vetheid van het 
menselijk lichaam. Voor de duidelijkheid: de BMI zelf is geen directe maat voor  
de hoeveelheid lichaamsvet. Daarom moest het verband tussen de BMI en het  
percentage lichaamsvet worden onderzocht. Hierbij is de vetheid vastgesteld met 
bio-elektrische impedantie. Deze techniek werkt als volgt. Een speciaal apparaat 
voert een minuscuul kleine elektrische stroom door het lichaam. Hiervoor zijn vier 
electroden op de (rechter)hand en (rechter)voet aangebracht. Twee electroden 
sturen een niet voelbare elektrische stroom door het lichaam. De twee andere 
electroden meten de verandering in de stroom die door het lichaam is gegaan.  
Per kilogram lichaamsgewicht hebben vettere mensen minder spieren. Een elek-
trische stroom verplaatst zich veel sneller door de waterrijke spieren dan door 
vetweefsel. Dit levert een indirecte maat op voor het vetgehalte van het lichaam.  
Nu de techniek van het meten met bio-elektrische impedantie bekend is kan deze 
worden toegepast. De studie naar het verband tussen BMI en het percentage 
lichaamsvet betrof een grote steekproef van 13.601 volwassen Amerikanen.14 Met 
statistische methoden werd de juistheid van de indeling van obese personen vast-
gesteld. Dit leidde tot de conclusie dat de correlatie tussen BMI en het vetgehalte 
‘goed’ is bij volwassen mannen jonger dan 60 jaar en ‘uitstekend’ voor vrouwen van 
dezelfde leeftijd. Voor mannen ouder dan 60 was de samenhang van de BMI en het 
vetpercentage ‘redelijk’ en opnieuw ‘uitstekend’ voor vrouwen. Maar kan de BMI 
ook de mensen die te zwaar zijn selecteren? De onderzoekers concludeerden 
daarover: “De BMI bleek in het opsporen van te veel lichaamsvet onacceptabel 
ongevoelig. Bij de 13.601 Amerikanen werd allereerst op basis van het percentage 
lichaamsvet vastgesteld of iemand last had van overgewicht of obesitas. Van de 
obese mensen kwam, op basis van hun BMI, meer dan de helft in de groep met een 

Ondanks deze tekortkomingen zijn deze gegevens veelvuldig gebruikt voor het 
vaststellen van het ‘relatieve lichaamsgewicht’ in relatie tot volksgezondheid. 
Relatief gewicht was in die tijd gedefinieerd als het lichaamsgewicht gedeeld  
door het middelpunt van het wenselijke gewicht van mensen met een gemiddelde 
lichaamsbouw.

Het jaar 1972 was een ware mijlpaal voor de BMI. Toen publiceerde de gere-
nommeerde voedingsepidemioloog, professor Ancel Keys van de Minnesota School 
of Public Health, een artikel over gegevens van gewicht en lengte afkomstig uit de 
Zeven-landen-studie.11 Deze studie was primair ontworpen om het verband tussen 
voeding, bloedcholesterol en hart- en vaatziekten te bestuderen in de Verenigde 
Staten, Italië, toenmalige Joegoslavië, Japan, Finland, Griekenland en Nederland. 
Het artikel toonde aan dat de BMI de beste maat voor vetheid was. Tot op de dag 
van vandaag is de BMI de algemeen aanvaarde scheidsrechter om vast te stellen 
wat een gezond en ongezond lichaamsgewicht is. De exacte getallen voor het 
optimale gewicht op de BMI-schaal waren toen nog niet bekend: dat inzicht ontstond 
later.

In 1985 verscheen ‘The Health Implications of Obesity’12 van de US National 
Institute of Health. Volgens de tabellen van 1959 komt een lichaamsgewicht van 
20% boven het ideale gewicht overeen met een BMI van 26 kg/m2. In de MLI-tabel-
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Statistieken over obesitas en gezondheid
Obesitas vaststellen is dus omgeven met problemen. Bevolkingsonderzoek  

naar voeding en gezondheid kent mede daardoor methodologische uitdagingen. 
Een daarvan is het verband tussen dik zijn en gezondheidsproblemen. Diabetes 
type 2 en hoge bloeddruk zijn van deze gezondheidsproblemen het allerbelangrijk-
ste: beide dragen bij aan het ontstaan van hart- en vaatziekten. Het verband tussen 
de BMI en slechte gezondheid en ook sterfte heeft de vorm van een U ofwel een 
kromme lijn. Het horizontale deel van de U komt overeen met BMI-waarden van 
een normaal lichaamsgewicht met de laagste kans op ziekte en sterfte. De BMI ligt 
dan tussen 20-25 kg/m2. Daaronder en daarboven gaat de lijn omhoog: het risico op 
sterfte neemt toe naarmate de BMI verder van de 20-25 kg/m2 afligt. Over het 
U-vormige verband tussen BMI en sterfte bestaat geen twijfel. Het is ongezond om 
vel over been rond te lopen en het is ook ongezond om moddervet te zijn. In deze 
conventionele wijsheid over het verband tussen obesitas en sterfte zitten wel een 
paar uitdagingen verstopt. Een rapport over obesitas uit 1983 van de Royal College 
of Physicians in Londen gaat daarop in. Voor verschillende leeftijdsgroepen is het 
verband tussen BMI en sterfte onderzocht.16 In het algemeen is de kans op sterfte 
groter naarmate de leeftijd stijgt. Het verband tussen sterfte en BMI bleek echter 
ook te veranderen bij het oplopen van de leeftijd. De stelregel dat de BMI-range  
van 20-25 de laagste kans op sterfte oplevert gold voor mensen tot 50 jaar. Voor  
de daaropvolgende tien jaar was de sterfte hoger wanneer de BMI onder 22 of 
boven 30 kg/m2 lag. Dus de optimale BMI voor deze leeftijdsgroep lag tussen de  
22 en 30 kg/m2. Voor de 60-69-jarigen was de sterfte opnieuw hoger bij een BMI 
onder ongeveer 22, maar dat was niet meer het geval bij de hogere waarden. De 
gevestigde wijsheid is een optimale BMI tussen de 20 en 25. Dit klopt voor het  
gemiddelde van alle leeftijdsgroepen samen, maar niet voor mensen ouder dan  
50 jaar. Amerikaanse onderzoekers bevestigden twee jaar later deze bevinding  
en zij wezen op 23 andere artikelen in de literatuur die lieten zien dat het effect  
van de BMI op de sterftekans niet voor alle leeftijdsgroepen hetzelfde is.17 Een 
meer recent onderzoek maakte gebruik van geavanceerde statistische technieken. 
Opnieuw nam, zoals verwacht, de sterfte toe met het stijgen van de leeftijd. Het 
laagste punt van de sterfte bleek in die studie overeen te komen met een BMI van 
ongeveer 20 bij 20-jarigen en te stijgen naar ongeveer 27 bij 70-jarigen.18 Net zo 
belangrijk als deze geleidelijke stijging van het laagste punt van de kromme lijn 
tussen de BMI en sterfte was de bevinding dat de sterfte aan beide kanten van dit 

normaalgewicht of overgewicht terecht.” Lichaamsbouw is hierbij een verstorende 
factor. Kortere mensen hebben namelijk meer kans om op basis van hun BMI het 
stempel van overgewicht opgedrukt te krijgen door hun kortere benen. Bij korte 
mensen levert de romp, het zwaarste deel van het lichaam, meer gewicht voor de 
BMI dan bij langere mensen het geval is.15

De BMI heeft als maat van obesitas dus beperkingen. Verwacht echter niet  
dat de BMI niet meer gebruikt zal worden in onderzoek naar de gezondheids-
consequenties van obesitas. De eenvoudige reden daarvoor is dat de gegevens voor 
de BMI gemakkelijk zijn te verzamelen. Overigens zijn er tegenwoordig excellente 
instrumenten die het vetpercentage van het lichaam meten met behulp van bio- 
elektrische impedantie. Zo’n instrument kan iemand tijdens het meten eenvoudig 
in de hand houden en de kosten per instrument bedragen minder dan 40 euro. 
Deze metingen moeten wat mij betreft een essentieel onderdeel gaan uitmaken 
van alle grote studies naar lichaamsgewicht en gezondheid. Alternatieven voor de 
BMI zijn er ook: bijvoorbeeld de taille-heupverhouding. Een taille-heupverhouding 
hoger dan één betekent dat de buik omvangrijker is dan de heupen. Obesitas door 
buikvet is voornamelijk een mannenaangelegenheid. De vrouwelijke vorm van 
obesitas kenmerkt zich door een lagere taille-heup-verhouding. Dit verschil tussen 
mannen en vrouwen in vetzucht staat ook wel bekend als de appel- respectievelijk 
de peervorm van obesitas. Het meten van de buik- en heupomvang is wel even wat

lastiger dan het vaststellen van de BMI en er is een zorgvuldige training voor nodig. 
Ook verschillen internationale standaarden hoe de buik-heupverhouding precies 
gemeten moet worden.
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Verdeeldheid over het effect van de Body Mass Index op sterfte
Gevestigde wijsheden ter discussie stellen is een zeldzaamheid, maar het 

gebeurt wel. De vermaarde epidemioloog Dr. Katherine Flegel van de US National 
Center for Health Statistics zette zo’n discussie in gang met een artikel dat zij in 
2013 publiceerde.19 Haar team nam de wereldwijde literatuur onder de loep en 
onderzocht 97 studies met daarin gezamenlijk 2,88 miljoen mensen met 270.000 
sterfgevallen. Ook zij vonden het bekende U-vormige verband. Maar het punt van 
de BMI met de laagste sterfte bevond zich nu binnen het gebied van 25-30 kg/m2. 
Dat was een schop tegen het zere been van de gevestigde orde: dan is er toch 
sprake van overgewicht. Dit ongemakkelijke resultaat werd natuurlijk niet zonder 
slag of stoot door iedereen geaccepteerd. Met name de Harvard School of Public 
Health was er als de kippen bij om snel een conferentie te organiseren om daarin 
de fouten in het werk van Dr. Flegel breed uit te meten. De confrontatie haalde zelfs 
het tijdschrift Nature, mogelijk het meest prestigieuze wetenschappelijk tijdschrift 
in de wereld.20 Van een wereldberoemd kopstuk van Harvard was het volgende 
citaat: “Dit onderzoek [van Flegel] is echt een opeenstapeling van nonsens en 
niemand moet zijn tijd verdoen om het te lezen.” Het artikel in Nature probeerde  
de verschillende gezichtspunten te duiden door erop te wijzen dat een analyse van 
grote epidemiologische gegevensbestanden complex is en dat het ontrafelen van 
alle verstorende factoren lastig is. Volgens de Harvard-onderzoekers ontstaat de 
hogere sterfte bij lagere BMI-waarden door tabak-rokers.

‘Dat was een schop tegen het zere been van de gevestigde orde: dan  
is er toch sprake van overgewicht.’

Rokers zijn vaker mager en zij hebben tegelijkertijd door hun rookgedrag een 
grotere kans op sterfte. Dat geldt ook voor zieke mensen: magerder en met grotere 
sterftekans. Daarom hebben zij in een grote studie het verband van BMI en sterfte 
vastgesteld na uitsluiting van de rokers en ook van de mensen die binnen 4 jaar na 
de start van het onderzoek waren overleden.21 Nu vertoonde het verband tussen 
BMI en sterfte een rechte lijn omhoog. Flegel stelde daartegenover dat het uit- 
sluiten van rokers en ex-rokers ervoor zorgt dat de onderzoekspopulatie beter 
opgeleid en gezonder is dan de algemene bevolking. Ook wees zij erop dat gewicht 
en lengte in het Harvard-onderzoek door de personen zelf zijn gerapporteerd. 
Mensen schatten in het algemeen hun lichaamsgewicht lager en lichaamslengte 

laagste punt aanzienlijk steeg. In berichten over de volksgezondheid wordt veelal 
de kromme lijn tussen BMI en sterfte gepresenteerd voor de totale bevolking. Het 
is voor een deel speculatie waarom het effect van leeftijd op deze kromme lijn 
meestal onder tafel verdwijnt. Allereerst bestaat de zorg dat het grote publiek te 
weten komt dat een beetje overgewicht niet zo slecht is voor de gezondheid van 
ouderen. Door dit feit breed uit te meten verwatert de algemene waarschuwing  
aan de bevolking dat dik zijn ongezond is. De tweede reden is dat de wetenschap  
de neiging heeft om te allen tijde te volharden in eerder ingenomen standpunten. 
De kromme lijn tussen de BMI en de sterfte bij de totale bevolking is dominant 
aanwezig in de literatuur, nationale en internationale rapporten en in beleids- 
documenten. Een kromme lijn per leeftijdsgroep vaststellen trekt de conventionele 
dominante wijsheid in twijfel. Ook kunnen diegene die actief zijn op het gebied van 
de volksgezondheid op sympathie rekenen wanneer zij uitgaan van een gelijke 
behandeling van de gezondheidsrisico’s van dik zijn. Een belangrijke les van de 
geringere impact van obesitas bij ouderen is dat bij gewichtsbeheersing in publieks- 
campagnes de prioriteit moet liggen bij jonge doelgroepen: kinderen, tieners en 
jonge volwassenen. Tegelijkertijd moeten professionals in de gezondheidszorg  
vergevingsgezinder zijn wanneer advies over gewichtsbeheersing aan ouderen 
wordt gegeven. 
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gedetailleerd te bespreken. Sommige vereisen dat mensen zich eetmomenten uit 
het verleden herinneren, terwijl andere methoden mensen vragen om actief in een 
dagboek te noteren wat ze eten en drinken. De voedingsepidemioloog heeft, 
ongeacht de methode, uiteindelijk twee belangrijke gegevensbestanden in handen: 
de dagelijkse consumptie van voedingsmiddelen, zoals melk en aardappelen, en de 
inneming van energie en voedingsstoffen, zoals vitamine C en calcium. Dan kan de 
bevolking in groepen met een hoge en een lage BMI worden ingedeeld. Onder-
zoekers kunnen vervolgens het voedingspatroon en de inneming van voedingsstof-
fen van de groepen met hoge en lage lichaamsgewichten berekenen. Dat levert wel 
een probleem op.

‘De maatschappij heeft simpelweg recht op het beste advies over 
voeding, obesitas en gezondheid.’

Het is al lange tijd bekend dat bevolkingsonderzoek de voedselconsumptie 
onderschat.22 Ik begin met mijn persoonlijke verklaring daarover. Veel mensen 
willen vandaag de dag niet aankomen en velen hebben zich voorgenomen om

kilo’s kwijt te raken door een dieet te volgen. Meestal start een dieet op maandag 
en blijven we dat dieet de dagen daarna volgen. Op donderdag aanbeland kan  
elke kleine opwinding of teleurstelling het plan om af te vallen laten ontsporen.  
De betreffende persoon stopt met het dieet en pakt de draad van de oude vertrouwde 
voeding weer op. Mensen die deelnemen aan een voedselconsumptie-onderzoek 

hoger in. Er zijn nog wel meer voor en tegenargumenten te bedenken. Gelukkig 
komen er steeds meer gegevens beschikbaar over overgewicht en sterfte. Mensen 
met overgewicht (zonder obesitas) blijken de ziekten die aan obesitas kleven beter 
te overleven dan magere mensen. Hoe dit precies werkt is nog onbekend. Er is 
gesuggereerd dat de reservevoorraden aan energie, in de vorm van lichaamsvet, 
belangrijk zijn bij het tegengaan van bepaalde ziekten. Is de tijd dan rijp om de 
alom geaccepteerde gezonde range in BMI te herzien? Mijn antwoord: niet doen. 
Het is nodig om onderscheid te maken tussen de ontwikkeling van een ziekte  
(morbiditeit) en de sterfte door een ziekte (mortaliteit). Epidemiologen kunnen  
op basis van officiële doodsverklaringen sterfte gemakkelijk meten. Maar studies 
naar morbiditeit, ofwel ziek zijn, vragen om zekerheid over de diagnose van de 
ziekte die met een vragenlijst is vastgesteld. Zonder een objectieve bevestiging laat 
de betrouwbaarheid van de diagnose te wensen over. Iemand kan wel beweren dat 
een gezondheidsprofessional een hoge bloeddruk heeft geconstateerd, maar die 
diagnose geeft geen 100% zekerheid. Wie stelde bijvoorbeeld de te hoge bloeddruk 
vast? Hoe was de diagnose gesteld? Welke grenswaarde of referentiestandaard 
voor een te hoge bloeddruk is er gebruikt? Antwoorden op deze belangrijke vragen 
zijn nodig voordat een epidemiologisch onderzoek de basis kan vormen voor beleids- 
beslissingen. Dus het is vooralsnog beter om vast te houden aan de bestaande 
BMI-grenswaarden om mensen in te delen in verschillende niveaus van lichaams-
gewicht. Tegelijkertijd kunnen epidemiologen niet rustig achteroverleunen. Het 
vakgebied van de epidemiologie moet namelijk het huidige debat over de ogenschijn- 
lijke conflicterende interpretaties van de optimale BMI tot een goed einde brengen. 
Hierbij gaat het niet om een winnaar aan te wijzen. De maatschappij heeft 
simpelweg recht op het beste advies over voeding, obesitas en gezondheid.

Voedselconsumptie-onderzoek: een uitzonderlijke uitdaging
Gegevens over obesitas vertonen gebreken. Het kookpunt van water kunnen we 

met grote nauwkeurigheid vaststellen. Maar voor de BMI, en alles wat daarmee 
samenhangt, is de nauwkeurigheid aanmerkelijk slechter. Het verband tussen  
BMI en sterfte is niet zo recht toe recht aan als sommigen beweren. Van de drie- 
trapsraket voedsel, lichaamsgewicht en gezondheid ga ik nu dieper in op de 
voeding wat diverse uitdagingen oplevert. Bij voeding is de waarheid pas echt 
moeilijk boven water te krijgen. Er zijn vele technieken beschikbaar om de voedsel-
consumptie in kaart te brengen. Voor dit boek is het niet zinvol om deze allemaal 
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tiekoefeningen’ van de moderne epidemiologie de te laag gerapporteerde inneming 
van voedingsstoffen kunnen corrigeren. Een nog grotere uitdaging is weggelegd 
voor de onderrapportage van afzonderlijke voedingsmiddelen. Mensen moeten alle 
voedingsstoffen binnen krijgen om niet ziek te worden en uiteindelijk dood te gaan. 
Dat vormt een basis voor een correctie, afgeleid van de te lage energie-inneming. 
Dit geldt niet voor voedingsmiddelen. Sommige mensen eten bijvoorbeeld nooit een 
ei, garnalen, koemelk, koffie, alcohol, mosterd of een Chinese maaltijd. Hoe 
kunnen deze ‘geheelonthouders’ van een voedingsmiddel ooit onderdeel uitmaken 
van een correctie voor onderrapportage gebaseerd op de gerapporteerde energie- 
inneming? De inneming van voedingsstoffen in verband brengen met obesitas kent 
tekortkomingen, maar een relatie leggen tussen de consumptie van voedingsmid-
delen en obesitas is echt gedoemd om te mislukken. In de toekomst kunnen 
moderne analytische methoden mogelijk geavanceerde biologische merkers meten. 
Dat levert dan in één keer gegevens van honderden stoffen in bloed en urine op. 
Met patroonherkenningstechnieken ontstaat een kenmerkende combinatie van 
stoffen die overeenkomt met een bepaald voedingsprofiel.24 Deze tak van de weten-
schap staat nog in de kinderschoenen waarbij velen de biologische merkers, als 
panacee, ook nog eens in twijfel trekken.

‘De last van het menselijk lijden door obesitas op zijn beloop laten is 
echter geen optie.’

Bij fundamenteel biologisch onderzoek is het mogelijk om alle verstorende 
factoren in de hand te houden en slechts één (geïsoleerde) factor in het laborato-
rium te bestuderen. Een eenvoudig enzym, een cel, een orgaan, of een genetisch 
gemodificeerde muis kan dan onder zeer sterk gecontroleerde experimentele 
omstandigheden worden onderzocht. Dat is makkelijk. Onderzoek naar menselijk 
gedrag van bevolkingsgroepen is vele malen uitdagender. Obesitas, als wereldwijd 
en serieus gezondheidsprobleem, staat onder invloed van veranderingen in zowel 
de energie-inneming als lichamelijke activiteit. In dit hoofdstuk heb ik laten zien 
dat zelfs de BMI, de belangrijkste maat voor de vetheid van het lichaam, tekort-
komingen kent. Ook bestaan er belangrijke vragen bij het verband tussen BMI en 
sterfte. De last van het menselijk lijden door obesitas op zijn beloop laten is echter 
geen optie. De voedingswetenschap dient wel de ingenomen standpunten met 
gepaste regelmaat tegen het licht te houden, eventueel te heroverwegen en 

krijgen te horen dat ze eerlijk over hun werkelijke geconsumeerde voeding moeten 
rapporteren. Zo iemand staat nu voor de keus: Is de gezonde consumptie van 
maandag tot en met woensdag mijn werkelijkheid of is dat de ongeremde consump-
tie op donderdag tot en met zondag? De keus kan de eerste mogelijkheid zijn,  
maar ook de tweede optie of een combinatie van beide. Wel is duidelijk dat veel 
deelnemers aan voedselconsumptie-onderzoek volgens de rapportage zo weinig 
energie en voedingsstoffen binnenkrijgen dat een mens daar niet van kan leven.  
Dit weten we ,volgens de rapportage, gebruik te maken van zogenaamde onafhan-
kelijke biologische merkstoffen die de waarheid verklikken.

We kunnen bijvoorbeeld aan vrijwilligers vragen om al hun urine gedurende  
een periode van 24 uur te verzamelen en daarin de hoeveelheid stikstof te meten. 
De hoeveelheid stikstof is een maat voor de hoeveelheid eiwit die de proefpersoon 
die dag heeft binnengekregen.23 Voor een kloppend verhaal moet de berekende 
hoeveelheid ingenomen eiwit exact overeenkomen met de hoeveelheid eiwit die is 
vastgesteld aan de hand van de stikstofuitscheiding in de urine. Meestal bestaan  
er verschillen tussen de getallen. Er zijn ook diverse geavanceerde methoden om 
onafhankelijke gegevens over de inneming van voedingstoffen zoals energie, zout  
of eiwit te verkrijgen. Al dit onderzoek laat zien dat een te lage rapportage van de 
energie-inneming vaak voorkomt, namelijk bij 20-60% van de onderzochte vrijwil-
ligers. Ouderen, vrouwen en heel belangrijk mensen die te dik zijn behoren tot de 
bevolkingsgroepen die vaak minder opgeven dan zij werkelijk consumeren.

‘Een nog grotere uitdaging is weggelegd voor de onderrapportage van 
afzonderlijke voedingsmiddelen.’

Epidemiologen hebben, met verschillende technieken, lange tijd gecorrigeerd 
voor de te lage rapportage van de energie-inneming. Deze technieken zijn meestal 
gebaseerd op de aanname dat de inneming van voedingsstoffen in sterke mate 
samengaat met de inneming van calorieën. Dit zal redelijk kloppen voor de voe- 
dingsstoffen die daadwerkelijk energie leveren: koolhydraten, vet, eiwit en alcohol. 
Ook omdat deze voedingsstoffen in ruime mate aanwezig zijn in het voedsel. Daar-
entegen zijn voedingsstoffen als zink, calcium, vitamine C of voedingsvezel 
afkomstig van een beperkt aantal voedingsmiddelen. Daardoor is het moeilijk,  
en voor mij onmogelijk, om te doorgronden hoe eigenaardige statistische ‘gymnas-
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constant te streven naar betere methoden. Samengevat: we hebben een definitie 
van obesitas en inzicht in de daaraan verbonden risico’s op sterfte. Ook kunnen we 
de inneming van voedingsstoffen en de voedselconsumptie meten. Hierbij zijn er 
volop tekortkomingen. Ik, als conservatieveling, geloof dat we moeten leren leven 
met wat we hebben en tegelijkertijd onze instrumenten doorlopend verbeteren. Met 
een gereedschapskist om obesitas te meten ga ik me nu richten op de omvang van 
het probleem van overgewicht en obesitas. 
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HOOFDSTUK DRIE

OBESITAS 
BIJ MENSEN: 
TOEN EN NU

 

“Mensen hebben gedurende duizenden jaren een opmerkelijk stabiel 
lichaamsgewicht gehad. Volwassenen consumeerden evenveel voedsel 
als hun lichaam verbrandde. In de bevolking waren mensen met 
overgewicht een uitzondering. Het menselijke lichaam krijgt tijdens 
het leven miljoenen calorieën te verstouwen. Desondanks steeg of 
daalde het lichaamsgewicht niet significant, een paar vreemde en 
zeldzame uitzonderingen daargelaten. Een perfect uitgebalanceerd 
biologisch systeem leek hier zijn werk te doen. Maar in de jaren 80 
veranderde dat.”

Tot zover het citaat uit de bestseller, ‘The End of Overeating’, van David Kessler.1

Een obesitasepidemie komt met rasse schreden op ons af. Een derde van de 
Amerikaanse bevolking is inmiddels te zwaar. Wanneer de toename van obesitas 
inderdaad vanaf de jaren 80 is begonnen kan Kessler terecht stellen dat de oor- 
zaken van de obesitasepidemie slechts van de laatste tijd zijn. Veranderingen in de 
voedselketen en leefstijl schiepen toen de mogelijkheden voor het ontstaan van 
deze epidemie. Maar Kessler kan het ook bij het verkeerde eind hebben. Stel dat er 
gegevens zijn waaruit blijkt dat dik zijn van alle tijden is geweest. De oorzaken van 
obesitas zijn dan niet simpel en eenduidig te achterhalen. Dan kunnen we niet 
volstaan om alleen de situatie van de tachtiger jaren te beschouwen. Ik zal laten 
zien dat Kessler de gang van zaken verkeerd voorstelt. Obesitas heeft altijd bestaan 
op plekken en tijden waar mensen in voorspoed leefden. De huidige obesitasepide-
mie begon ook niet in de jaren 80 van de vorige eeuw, maar in de 19e- eeuw.

Onderzoekers van de Universität Tübingen ontdekten in 2008 een vrouwelijk 
beeld van zes centimeter hoog. Dat beeldje is maar liefst 35.000 jaar geleden 
gemaakt toen het stenen tijdperk ten einde liep.2 Het beeldje laat een forse obese 
vrouw zien: grote hangende borsten en ernstig overgewicht wat te zien is aan het 
vele buikvet en de dikke dijen en armen. Dergelijke beeldjes, die Venus uitbeelden, 
zijn al duizenden jaren op veel plaatsen gevonden. ‘De Venus van Dolní V�estonice’
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 is 29.000 jaar oud en de ‘Venus van Willendorf’ dateert van ongeveer 25.000 jaar 
geleden. Deze beeldjes van obese vrouwen accentueren de vrouwelijke seksuele 
vormen en staan symbool voor de vrouwelijke vruchtbaarheid om voor nageslacht 
te zorgen in een samenleving met hoge kindersterfte. Een expert op dit gebied gaf 
in 1939 het volgende commentaar: “De vrouwen, vereeuwigd in sculpturen uit het 
stenen tijdperk, waren vet; daar bestaat geen ander woord voor. Obesitas bestond 
al bij mensen in het stenen tijdperk, in ieder geval voor het vrouwelijke deel van de 
toen levende bevolking.”3

Obesitas in de Grieks-Romeinse tijd
We verplaatsen ons nu naar een paar eeuwen voor Christus om kennis te 

nemen van de opvattingen over obesitas van beroemde Griekse heelmeesters. 
David Haslam heeft hun zienswijzen opgetekend in een excellent historisch 
overzicht.4 In ’On Airs, Waters, Places’, het eerste geschrift over volksgezondheid, 
beschrijft Hippocrates obesitas bij kinderen van de Iraanse ruiterstammen,  
de Scythen, op de volgende wijze:

“Jongens zitten het grootste deel van de tijd in wagens totdat ze oud genoeg zijn om  
zelf paard te rijden. Doordat ze veelvuldig van woonplaats wisselen lopen ze bar weinig. 
De meisjes zijn tonrond en hun lijf is ongelooflijk papperig.”

Haslam citeert veel Griekse en Egyptische artsen en filosofen met uitspraken 
over obesitas, over oorzaken daarvan en over de gangbare behandelingen. 
Herodotus schreef: “Egyptenaren reinigen zichzelf, met het oog op gezondheid, 
elke maand drie keer door braken en laxeren. Zij zijn van mening dat voedsel hun 
gezondheid overwegend schade toebrengt.” Van Pythagoras is het volgende citaat: 
“Iemand, die waarde hecht aan zijn gezondheid, moet de grenzen van matigheid 
niet overschrijden of het nu om werk, voeding of buitenechtelijk relaties gaat.”

Hippocrates, geciteerd door Haslam, heeft het over de balans in de energie die 
het lichaam binnenkomt en weer uitgaat:

“Meer voedsel gebruiken dan het gestel kan verdragen is zeer schadelijk voor de 
gezondheid, wanneer men tegelijkertijd lichamelijk inactief is om de overmaat kwijt te 
raken. Voedsel vult en lichamelijke activiteit leegt het lichaam. Een exact evenwicht 

tussen deze twee moet ervoor zorgen dat het lichaam in dezelfde staat blijft zoals aan-
getroffen: in perfecte gezondheid.”

Als niet-arts maakte Plutarch het punt dat: “Dunne mensen zijn in het algemeen 
het gezondst. We moeten onze eetlust daarom niet verwennen met delicatessen 
van het goede leven. Anders kan ons lichaam corpulente vormen aannemen.”

Mensen met overgewicht maakten overduidelijk deel uit van het antieke Grieken- 
land. In die tijd werd grote rijkdom gekoesterd en nieuwe voedingsmiddelen 
kwamen uit ver afgelegen hoeken van het imperium. De Romeinse landbouw- 
kundige Lucius Columella noteerde 65 jaar na Christus in zijn beroemde geschrift 
‘De Re Rustica’ het volgende commentaar over de Romeinse jeugd: “Slechte 
gezondheid weet zich te vergezellen van een lui leven; de lichamen van onze jonge 
mannen zijn zo slap en verzwakt dat het erop lijkt dat doodgaan of doorleven voor 
hun waarschijnlijk geen verschil uitmaakt.”5 Deze citaten spreken het punt van 
Kessler tegen dat “Een perfect uitgebalanceerd biologisch systeem leek hier zijn 
werk te doen.” De citaten kwantificeren de omvang van obesitas niet, waardoor  
historische meningen lange tijd de boventoon voerden over obesitas. Pas bij het 
naderen van de 19e eeuw veranderen de meningen in feiten over de omvang van  
het probleem obesitas.

Obesitas in de Renaissance
De oude Grieken en Romeinen laat ik voor wat ze zijn en ik stap over naar de 

situatie tijdens de Renaissance. Dan komt de opmerkelijke Luigi Cornaro (1.550 na 
Christus) in de welvarende Italiaanse stad Venetië naar boven. Hij schreef, toen hij 
zo’n 85 jaar oud was, een boek over lang leven met de titel ‘The Art of Living long’,.6
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Zijn verhaal begint met de tekortkomingen van het Italiaanse leven: “De macht der 
gewoonte bepaalt ons leven. Bij de herinnering aan mijn eigen leven komen drie 
kwaadaardige gewoonten in ons vertrouwde Italië naar boven. De eerste daarvan is 
vleierij met veel ceremonieel uitgevoerd. De tweede is ketterij en de derde is 
onmatigheid.” Hij gaat verder met: “Aangekomen bij het onheil van de ondeugd van 
de onmatigheid verklaar ik dat deze goddeloze zaak in zo’n mate zal zegevieren dat 
het indruist tegen een sober leven, of zeg maar rustig dat gewoon afschaft.”

Cornaro beschrijft hier niet een geïsoleerde leefstijl van te veel verwennerij 
maar hij heeft het over een slechte voeding die zich ook nog eens razendsnel  
verspreidt. Dan gaat hij verder met een levendig verhaal over hoe obesitas zich 
manifesteert in het Italië van zijn tijd:

“Oh Italië, zo miserabel en ongelukkig, zie je niet dat het overmatige leven ieder jaar 
evenveel van jullie de dood injaagt als waartoe de meest schrikbarende pestziekte toe 
in staat is, of door het zwaard en vuur van de vele bloedige oorlogen. En dan die waarlijk 
immorele banketten van u, die nu zo vaak de gewoonste zaak van de dag zijn. Feesten 
zo groot en onvoorstelbaar dat de beschikbare tafels nooit groot genoeg zijn om de 
ontelbare gerechten daarop te kunnen plaatsen. Het ene na het andere gerecht stapelt 
zich op: bijna zo hoog als een berg. Moeten we deze banketten niet brandmerken als 
vernietigende veldslagen? Wie kan nu leven te midden van zo veel wanorde en buiten-
sporigheid. Oh, ik smeek u, in liefde voor God, om een geneesmiddel voor deze 
goddeloze situatie.”

Dit citaat toont overduidelijk aan dat te veel eten en obesitas destijds de oorzaak 
was van vroegtijdige sterfte in Venetië en zonder twijfel ook in Rome, Florence en  
al die andere welvarende Italiaanse steden. Opnieuw zijn deze citaten niet te rijmen 
met de stelling van Kessler dat met obesitas alles koek en ei was tot het midden van 
de twintigste eeuw. Het aantal sterfgevallen door obesitas omschrijven met ‘schrik-
barende pestziekte’ of het ‘zwaard en vuur van vele bloedige oorlogen’ wil zeggen 
dat obesitas toen een epidemie was met ernstige volksgezondheidsproblemen.

Obesitas tijdens de verlichting
De uitzonderlijke dikkerd Daniel Lambert, met een ongekende BMI van 132 kg/m2 

(boven de 30 is sprake van obesitas), is in 1806 begraven. De gedistingeerde arts 

 
Thomas Short vertelde in de grafrede het volgende: “Ik denk dat geen tijdperk ooit 
meer gevallen van corpulentie heeft voortgebracht als de onze.”7 Een aantal jaren 
nadat Lambert was overleden schreef Sir William Wadd in 1816 in zijn beroemde 
boek ‘Cursory Remarks on Corpulence’: “De toename van welvaart en beschaving 
in de moderne tijden hebben weliswaar plagen als de pest uit onze steden 
verjaagd. Maar ze hebben waarschijnlijk ook voor een toename in corpulentie 
gezorgd. Voor iedere dikke Fransman of Spanjaard lopen er in Engeland 100 rond.”8

Voor het eerst wees Sir William Wadd naar de rol die de door mensen gebouwde 
omgeving speelt bij het ontstaan van obesitas. Hij verwijst naar ‘Hollingshed’s 
Chronicles’, een tweeluik dat in 1577 en 1587 is gepubliceerd. Wadd:

“Hollingshed, die leefde tijdens het bewind van koningin Elizabeth, illustreert de toe- 
name van luxe in zijn tijd door te wijzen op de vele schoorstenen die de laatste tijd zijn 
opgericht; sommige oude mannen herinneren zich nog dat zij in hun jonge jaren twee  
of drie schoorstenen telden in de meeste landelijk gelegen steden van het koninkrijk.”

Met een knipoog schrijft Wadd dan: “Hoe lang heeft zwaarlijvigheid de groei van 
het aantal schoorstenen kunnen bijhouden. Ik wil het liever niet weten.”

Tot nu toe is er geen bewijs dat obesitas in het verleden iets ongewoons was. 
Dat staat haaks op de bewering van Kessler: “Mensen met overgewicht waren een 
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zeldzaamheid.” Wadd gaat in zijn boek uit 1816 ook in op de verschillen tussen 
sociale klassen:

“Ik geef toe dat de lagere klassen van de samenleving, de armen en de hardwerkenden, 
zelden zo zwaar zijn belast. Alleen diegene die zich de gemakken van het leven kunnen 
veroorloven, zonder lichamelijke arbeid, vertonen overmatige zwaarlijvigheid. Je kunt 
een leger van veertig duizend grondtroepen zien zonder dat er één te dik is. Maar bij 
overvloed en rust stel ik dat er twintig van de veertig mensen dik zullen worden.”

Obesitas tijdens de industrialisatie
Dr. Brandreth Symonds, de hoogste medicus in rang bij de Mutual Life Insurance 

Company in New York, presenteerde in 1908 aan de Medical Society of New Jersey 
een artikel met de titel ‘The Influence of Overweight and Underweight on Vitality.’9 
Het was het allereerste stuk waarin lichaamsgewicht, en dan vooral bovenmatig 
gewicht, direct in verband werd gebracht met gezondheid. Hij gebruikte daarvoor 
de gegevens die vanaf 1889 waren verzameld door de Association of Life Insurance 
Medical Directors of America en de Actuarial Society of America. Symonds toonde 
aan dat mensen met ‘overgewicht’, in vergelijking met personen met ‘onderge-
wicht’, zes keer meer kans hadden om diabetes te ontwikkelen, twee keer meer 
kans hadden op een beroerte en 50% meer kans hadden op een hartziekte. 
Symonds onderzocht het verband tussen lichaamsgewicht en sterfte aan de hand 
van gegevens van 15-69-jarige mannen. De onderzoeksgroep bestond uit mannen 
die vanaf de twintiger jaren van de 19e eeuw zijn geboren. Die tijd ligt zo’n 40 jaar 
voor de Amerikaanse burgeroorlog. Deze gegevens laten zien dat het verband 
tussen obesitas en gezondheid al begin 1800 bestond. Dit staat op gespannen voet 
met wat sommigen ons willen doen geloven over de moderne  
obesitasepidemie.

Geboortecohorten ondersteunen deze historische analyse. Een geboortecohort 
geeft inzicht in de ontwikkeling van obesitas in de tijd en bestaat uit personen die 
allemaal in hetzelfde jaar zijn geboren. De meeste gegevens van landelijk onder- 
zoek naar gewicht en lengte zijn éénmalige metingen. Deze momentopname 
vertellen niet wanneer bij iemand overgewicht of obesitas is ontstaan. In een 
eenmalige steekproef van jong tot oud kan iemand al tientallen jaren obees zijn. 
Een ander is pas sinds kort zwaarder geworden, terwijl weer een ander overgewicht 

had maar dit recent is kwijtgeraakt. Ook heeft de tijdsperiode waarin de steekproef 
is onderzocht invloed op de resultaten. Neem bijvoorbeeld het mogelijke effect van 
televisiekijken op obesitas. Een steekproef uit de jaren zestig laat grote verschillen 
zien in het aantal uren dat iemand televisiekijkt. Een 60-jarige van toen beschikte 
het grootste deel van het leven niet over een televisie. De mensen, geboren in  
1960, hebben allemaal de mogelijkheid gehad om televisie te kijken en ze hebben 
allemaal dezelfde wereldevenementen en technologische vooruitgang meege-
maakt. Op hun 60ste verjaardag kan de omvang van obesitas daardoor anders zijn 
dan van 60-jarigen uit de jaren zestig.

‘Deze gegevens laten zien dat het verband tussen obesitas en 
gezondheid al begin 1800 bestond. Dit staat op gespannen voet met 
wat sommigen ons willen doen geloven over de moderne 
obesitasepidemie.’

Het National Center of Health Statistics verzamelt in Amerika gegevens over  
de BMI. De gegevens van verschillende geboortecohorten, geboren tussen 1882 en 
1986, zijn onderzocht door het US National Bureau of Economic Research.10 In 1882 
lag de gemiddelde BMI, met een waarde van 22 kg/m2; tussen de 20 en 25 kg/m2 
wat overeenkomt met een normaal lichaamsgewicht. De gemiddelde BMI was een 
aantal jaren later, in 1900, voor zwarte vrouwen 25. Voor blanke mannen, zwarte 
mannen en blanke vrouwen was het jaar waarin een gemiddelde BMI van 25 werd 
bereikt achtereenvolgens 1905, 1915 en 1920. De zwarte vrouwen bleven voorop-
lopen in de toename van obesitas: een BMI boven de 30 kg/m2 werd door hun in 
1940 bereikt en bij de andere groepen was dat rond 1960 het geval. Ander onder- 
zoek van hetzelfde Amerikaanse onderzoeksinstituut baseerde zich op gegevens 
van militaire rekruten uit 1864 tot 1991. Dit zijn meer robuuste gegevens omdat het 
hier om directe metingen van lichaamsgewicht en -lengte gaat en niet zijn 
gebaseerd op statistisch gemodelleerde resultaten. Bij de mannen van 45 jaar oud 
nam de gemiddelde BMI in de onderzoeksperiode toe van 23,3 naar 26,5. Het 
grootste deel (60%) van deze toename vond plaats in de periode van 1894-1961. 
Slechts 20% van de stijging in BMI vond plaats in de periode na 1961.11

Onderzoek naar veranderingen in het lichaamsgewicht van twee groepen in 
Denemarken geeft een indruk van Europese situatie.12 De eerste groep omvat 
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19-jarige rekruten die in 1945 zijn onderzocht. De tweede gegevensbron heeft 
betrekking op 7-11-jarige kinderen die allemaal in 1930 zijn geboren. Bij beide 
groepen kwam obesitas weinig voor toen het onderzoek begon: ongeveer drie op  
de duizend had obesitas. Dat was het drievoudige in 1960, maar opvallend genoeg 
veranderde dat niet tussen 1960 en 1990. Daarna verdrievoudigde obesitas opnieuw 
om op het niveau van 30-40 obesen per 1.000 personen uit te komen. Deze golfach-
tige toename in obesitas, die ik de vettsunami noem, is ook waargenomen door het 
US Bureau of Economic Research in hun modelstudies van de groei van obesitas in 
de USA.

Obesitas en de levensverwachting van kinderen
Het zal inmiddels duidelijk zijn dat mensen dik werden bij een overmaat aan 

beschikbaar voedsel in een maatschappij met welvarende families die zich een 
ruim gebruik van voedsel konden veroorloven en waarbij welvaart de mogelijkheid 
bood een zittend bestaan te leiden. Dit begon niet in de tachtiger jaren van de 
vorige eeuw zoals David Kessler ons wil doen geloven. 

Wereldwijd heeft zich een dramatische stijging voltrokken en de plaag van 
overmatig lichaamsgewicht heeft nu iedere uithoek van de wereld bereikt. Ook 
klopt het dat het aantal mensen met extreem overgewicht is omhooggeschoten  

in de ontwikkelde landen. De Wereldgezondheidsraad beschouwt bovenmatig 
lichaamsgewicht als een van de grootste uitdagingen voor de volksgezondheid.  
Dit heeft er allemaal toe geleid dat er grote zorgen bestaan over het lot van  
toekomstige generaties. Deze zorg blijkt uit uitspraken als: “De huidige generatie 
kinderen kan weleens de eerste zijn met een lagere levensverwachting dan hun 
ouders en daardoor een reusachtige sociale kloof laten ontstaan bij familie relaties 
en bij de zorg voor oudere familieleden.” van de Irish National Task force on 
Obesity.13 Of: “Door snellere toename van obesitas, ongezonde voedingsgewoonten 
en lichamelijke inactiviteit kunnen we voor het eerst een generatie zien die onge-
zonder is en een lagere levensverwachting heeft dan hun ouders.” van de US 
Surgeon General.14 In het algemeen voorspellen de meeste overzichten en 
rapporten over de toekomst van de obesitasepidemie soortgelijke ernstige 
gevolgen voor de jonge generatie. Meer recent duiken er echter verschillende 
wetenschappelijke artikelen op die laten zien dat het onheilspellende beeld van 
ouders die hun kinderen overleven nog niet zo’n vaart loopt. Een belangrijke studie 
nam de gegevens van negen landen (Australië, China, Engeland, Frankrijk, 
Nederland, Nieuw-Zeeland, Zweden, Zwitserland en de USA) onder de loep.15 Het 
artikel bevat te veel gegevens om allemaal in dit hoofdstuk uit te spitten. Vandaar 
dat ik me beperk tot de gegevens van twee landen. Over obesitas in Australië laten 
de auteurs zien dat: “Bij jongens steeg overgewicht, inclusief obesitas, van 10% in 
1985 naar 22% in 1996 en naar 24% in 2008. Van de meisjes had 12% in 1985 
overgewicht, 24% in 1996 en 25% in 2008.” Deze resultaten zijn gebaseerd op 41 
studies naar het lichaamsgewicht bij kinderen uitgevoerd tussen 1985 en 2008 en 
omvatte 264.905 Australiërs in de leeftijd van 2-18 jaar. In tegenstelling tot 
Australië, met relatief veel obesitas, kent Nederland lange tijd relatief weinig 
obesitas. De feiten geven aan dat: 

“Overgewicht (inclusief obesitas) daalde bij Nederlandse meisjes in de periode 
1999-2007.Gegevens over 3-6-jaar oude jongens lieten een vergelijkbare daling zien.  
Bij Nederlandse kinderen van Surinaams Hindoestaanse afkomst (15,0%) en van 
Marokkaanse afkomst (23,0%) en bij Nederlandse jongens (11,3%) stabiliseerde de 
omvang van overgewicht (inclusief obesitas) tussen 1999 en 2007. Er was echter een 
sterke en relevante stijging in overgewicht, inclusief obesitas, bij Nederlandse jongens 
van Turkse komaf, van 22,4% (1999) naar 34,5% (2007) en bij Nederlandse meisjes van 
Turkse afkomst, van 27,4 naar 33,8%.”
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Het toenemende bewijs dat de omvang van obesitas mogelijk stabiliseert, was 
voor het US National Center for Health Statistics aanleiding om de beschikbare 
gegevens in de USA van 2003-2004 tot 2011-2012 onder de loep te nemen en dat 
leidde tot de volgende conclusies:

“Bij zuigelingen en peuters tot de leeftijd van twee jaar trad geen significante waar- 
neembare verandering op in het percentage kinderen met een hoge gewicht-lengte- 
verhouding. Bij kinderen en tieners van 2 tot 19 jaar was er in het algemeen geen  
significante verandering, maar het voorkomen van obesitas steeg wel significant bij 
2-5-jarige kinderen. Bij volwassenen steeg obesitas niet; dat was wel het geval voor  
de 60-plussers.”16

De voorspelde vloedgolf van obesitas met hoge pieken leek niet uit te komen. 
Wetenschappers werden daardoor natuurlijk zenuwachtig en zij vroegen zich af in 
hoeverre deze stabilisatie werkelijk optrad of simpel het gevolg was van verkeerd 
uitgevoerd onderzoek. De Prevention and Public Health Task Force of the European 
Association for the Study of Obesity nam alle mogelijke verklaringen voor een 
wereldwijde stabilisatie van het optreden van obesitas in ogenschouw.17 Bijvoor-
beeld: Klopt het dat naarmate obesitas meer voorkomt obese mensen steeds 
minder deelnemen aan onderzoek naar obesitas, waardoor de werkelijke omvang 
wordt onderschat? Bestaat er afwijkend publicatiegedrag waarbij onderzoekers 
niet langer de stijging van obesitas publiceren, want dat is oud nieuws, maar wel 
publiceren over de afvlakking of stabilisatie want dat is voorpaginanieuws? Is het 
mogelijk dat we de gegevens zo ver samenvoegen dat daardoor niet meer te zien  
is dat in sommige bevolkingsgroepen obesitas daalt, terwijl er tegelijkertijd een 
stijging bij andere groepen optreedt met een nulgroei als gevolg? De auteurs 
namen deze en nog veel meer vragen onder de loep en concludeerden: “Over het 
geheel genomen lijken de beschikbare trendgegevens bestand tegen kritisch 
onderzoek naar de meest waarschijnlijke verstoringen en interpretatiefouten.”

‘De voorspelde vloedgolf van obesitas met hoge pieken leek niet  
uit te komen.’

Een veel gehoorde en populaire verklaring voor de stagnerende toename in 
obesitas is dat onze obesogene omgeving alle genetisch gevoelige mensen te 

pakken heeft: zij kampen allemaal met een te zwaar lichaam. Dit belangrijke 
onderwerp zal ik later verder uitdiepen. Een stabilisatie van obesitas is alleen 
aantrekkelijk en hoopvol wanneer de groei van obesitas in het verleden zich als  
een rechte lijn heeft gedragen: een gestage toename, jaar in jaar uit. Dan zou nu 
het maximum zijn bereikt. Maar zoals ik in dit hoofdstuk heb laten zien heeft de 
obesitasepidemie zich niet als een rechte stijgende lijn gedragen. De groei in 
obesitas komt in golven: stijgen, stabiliseren om dan opnieuw te stijgen. Dus sta- 
bilisatie kan tijdelijk zijn. Ook heb ik laten zien dat obesitas van alle tijden is en  
dat de moderne obesitasepidemie niet in de tachtiger jaren van de vorige eeuw is 
begonnen. Obesitas is inmiddels wereldwijd een belangrijk volksgezondheids- 
probleem en dat kost de belastingbetaler een kolossale bak met geld voor de 
gezondheidszorg. Stabilisatie wil niet zeggen dat obesitas op zijn retour is. Ruimte 
voor tevredenheid is er dus niet. Misschien stabiliseert de groei van obesitas bij 
sommige bevolkingsgroepen in een paar welvarende landen. Maar zoals ik bij 
herhaling in dit boek stel is het succes zeldzaam. Het lukt ons niet om alles uit de 
kast te halen om de moderne plaag van obesitas effectief te bestrijden, tenzij 
overheden echt gaan investeren in de preventie van obesitas. Evenals de algemene 
gedachte dat obesitas louter een modern probleem is, bestaat er een rotsvast 
geloof dat de huidige obesitasepidemie het gevolg is van de komst van de moderne 
voedingsmiddelentechnologie. Dit onderwerp komt aan bod in het volgende 
hoofdstuk. 
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HOOFDSTUK VIER

VOEDSEL
KETENS: 
TOEN EN NU

Je kunt er bijna de klok op gelijk zetten dat een mediabericht over obesitas 
ingaat op de rol die ‘bewerkte voedingsmiddelen’ daarbij hebben. Sommige onder-
zoekers hebben het zelfs over ‘ultra-bewerkte voedingsmiddelen’ om hun stelling-
name met nog meer kracht neer te zetten. Hoe het ook zij de boodschap is duidelijk: 
de moderne obesitasepidemie staat in rechtstreeks verband met de levensmiddelen- 
industrie die bewerkte en ultra-bewerkte voedingsmiddelen aan de man brengt.  
Dit impliceert twee dingen. Ten eerste voeren bewerkte voedings middelen de 
boventoon in onze hedendaagse voeding. Daardoor consumeren we, zonder het te 
weten, te veel voedsel, met verborgen vetten, suikers en zout. De recente komst, 
grotendeels in de afgelopen halve eeuw, van bewerkte en ultra-bewerkte voeding-
smiddelen als nieuw fenomeen is het tweede punt. De volgende citaten illustreren 
hoe populaire boeken, sociale media, maar ook wetenschappe lijke opinieleiders  
de moderne voedingsmiddelentechnologie en -industrie in verband brengen met de 
obesitasepidemie. De voedingsmiddelen industrie zou er namelijk op gebrand zijn 
om, in zeer competitieve markten, steeds meer van hun levensmiddelen te verkopen, 
met obesitas als gevolg.

“Het klopt dat voedingsmiddelen lange tijd zijn bewerkt om deze te conserveren. We 
doen dat nog steeds door te zouten, fermenteren en roken, maar industriële bewerk- 
ingen beogen nog veel meer dan het verlengen van de houdbaarheid. Om er meer van 
te verkopen zijn voedingsmiddelen tegenwoordig zo bewerkt dat dit speciaal ontworpen 
voedsel op onze evolutionaire knoppen van aangeboren voorkeur voor zoet, vet en zout 
drukt. Deze aantrekkelijkheden zijn moeilijk in de natuur te vinden, maar zijn een 
goedkoop en gemakkelijk kunstje voor een voedingsmiddelentechnoloog. De bewerking 
zorgt ervoor dat we veel meer van deze ecologische rariteiten consumeren dan goed 
voor ons is. (Michael Pollan in zijn boek ‘In Defence of Food’).”1

“De voornaamste oorzaak van de wereldwijde snelle stijging van obesitas, met de 
daaraan verbonden ziekten, is de snelle opkomst van de consumptie van ultra-bewerkt 
voedsel en dranken, vooral sinds de jaren tachtig. (Marion Nestlé, auteur en weten-
schappelijk schrijver in The Atlantic met een citaat van Professor Carlos Monteiro van 
de University of São)2.

“De voedingsmiddelenindustrie, de retailers en de restauranthouders moeten zich  
realiseren dat het klakkeloos volgen van de huidige voedselvoorkeuren niet hun  
eigenbelang dient. Pas wanneer dit besef doordringt mag je verwachten dat onze 
wereldwijde voedselomgeving binnenkort zal verbeteren. (Dr. Robert Lustig in zijn  
boek Fat Change).”3

Deze citaten laten zien hoe invloedrijke schrijvers en wetenschappers  
naar bewerkte voedingsmiddelen kijken en hun boodschap spreekt voor zich.  
Ik kom hier later in dit hoofdstuk op terug, maar ik zal nu eerst de belangrijkste 
mijlpalen schetsten die in de loop van de tijd het moderne voedselaanbod hebben 
gevormd. Ik licht deze ontwikkeling toe aan de hand van zes achtereenvolgende 
mijlpalen. Net als in het vorige hoofdstuk, met daarin de hoofdlijnen van de ont- 
staansgeschiedenis van obesitas, is een terugblik in de tijd nodig om antwoord  
te geven op de vraag: Hoe zijn we in de huidige situatie aanbeland? Zoals Mark 
Twain het verwoordde: “De geschiedenis herhaalt zich niet maar rijmt.” In de  
geschiedenis volgt het ene het andere op en achteraf is duidelijk hoe de volgorde 
met elkaar samenhangt.
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Eerste mijlpaal: vuur
Richard Wrangham beschrijft in zijn boek ‘Catching Fire: How Cooking Made  

Us Human’ hoe de controle over vuur en de komst van gekookt en gebraden 
voedsel een grote ommezwaai in de evolutie van mensen inluidde.4 Aanvankelijk 
was vuur het resultaat van een ongeluk, zoals een bosbrand. Een dergelijke 
bosbrand, ergens in de wereld, komt nog steeds regelmatig in het televisienieuws. 
Vuur in de natuur kan ontstaan door bliksem, intense hitte, droogte, gasemissies 
van vluchtige oliën van bomen (als de Eucalyptus) en ongelukken met vonken die 
ontstaan wanneer stenen, bedoeld of onbedoeld, tegen elkaar op knotsen. 
Wrangham schetst het beeld van een aantal jonge mannen die na zo’n brand 
gloeiende as van boomtakken door de lucht gooiden en met verbazing zien dat  
het vuur opnieuw oplaait. Zonder precies te weten hoe het is gegaan, leverde het 
gebruik van dergelijke toevallige vuren smakelijker voedsel op en dat voedsel zal 
tot de verbeelding van de vroege mens hebben gesproken. Na verloop van tijd 
leerden mensen manieren om hun eigen vuur te maken en dit vuur aan het 
branden te houden. Verhitting van voedsel levert een sterke toename op van  
de biologische beschikbaarheid van energie uit voedsel. Veel rattenstudies zijn  
beschikbaar waaruit blijkt dat dieren gevoed met verhitte voedingsmiddelen,  
zoals aardappelen, of gebraden rundvlees, veel beter groeien dan met een menu 
bestaande uit de rauwe variant van het voedsel. Professor Claus Leitzmann, van  
de Universität Giessen in Duitsland, publiceerde een van de meest opzienbarende 
studies over de biologische effecten van rauw voedsel.5 Zijn onderzoeksteam nam 
magere vrouwelijke liefhebbers van onbewerkt voedsel onder de loep. Deze 
niet-zwangere vrouwen, jonger dan 45 jaar, consumeerden in verschillende mate 
rauw voedsel, dat varieerde van 70 tot 100% van het totaal. Hun gemiddelde BMI 
daalde daardoor van 21,2 naar 19,3 kg/m2. Met andere woorden deze vrouwen met 
een dieet van rauw voedsel gingen van mager naar broodmager toen zij meer rauw 
voedsel gingen eten. Amenorroe, het uitblijven van de maandelijkse menstruatie, 
steeg van 10% bij de groep vrouwen met het laagste percentage rauw voedsel tot 
bijna 50% bij de vrouwen die alleen maar rauw voedsel consumeerden. In rauw 
voedsel was de beschikbaarheid van energie lager. Amerikaanse vegetariërs, die 
hun voedsel verhitten, hadden gemiddeld een BMI van 24. Dit in tegenstelling tot 
een gemiddelde BMI van 20,4 bij vegetariërs die alleen rauw voedsel consumeer- 
den.6

‘Verhitten van voedsel leverde een enorm groot voordeel op tijdens de 
evolutie.’

Antropologen hebben de gemiddelde afstand geschat die verzamelaars van  
de !kung en Ache beschaving moesten afleggen om hun dagelijkse kostje bij elkaar 
te scharrelen. Die afstand hebben ze vergeleken met die van chimpansees. De 
menselijke verzamelaars liepen 10-20 km per dag, waardoor 40% van hun energie-
verbranding naar lichamelijke activiteit ging. Chimpansees daarentegen legden 
dagelijks een schamele 3-5 km af wat overeenkwam met 29% van hun totale ener-
giebesteding. Verhitten van voedsel leverde een enorm groot voordeel op tijdens de 
evolutie. Meer mensen bleven in leven toen zij over verhit voedsel beschikten. De 
anatomische aanpassingen aan verhit voedsel die volgden begonnen in de mond. 
De menselijk mond is, in vergelijking met die van andere dieren, vrij klein en in de 
mond bevinden zich minder kiezen (dit zijn tanden achter in de mond om het 
voedsel te malen). De mond kreeg dunnere kaakbenen en kleinere kauwspieren. 
Bovendien kromp de dikke darm aanzienlijk omdat mensen minder afhankelijk 
werden van de darmbacteriën die energie uit vezelig plantaardig materiaal 
vrijmaken. De efficiëntere anatomie, in combinatie met het vermogen om het 
maximum aan voedingsstoffen uit het voedsel te halen, leverde meer energie op. 
Mensen met een genetische aanleg voor grotere hersenen konden die nu ontwik-
kelen. Het menselijke brein is te vergelijken met een grote supercomputer,

die een enorme hoeveelheid energie verbruikt waarbij veel warmte vrijkomt. Een 
pasgeboren baby gebruikt 75% van de energie voor de hersenontwikkeling om alle 
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zenuwen met spoed met elkaar te verbinden. Daardoor kan het kind taal leren 
spreken en kan het zich muziek, cultuur, gastronomie, etiquette en gewoonten 
eigen maken.7 Het energiegebruik van de hersenen op de leeftijd van vier jaar is 
59%. Bij volwassenen blijft het constant op ongeveer 25% van het totale ener-
gie-verbruik. Voor de meeste mensen in het Westen, met een zittend bestaan, 
gebruikt het brein twee keer zo veel energie als de energie die nodig is voor de 
dagelijkse vrijwillig verrichte lichamelijke activiteit. Grotere hersenen, die veel 
energie opeisen, moeten wel een voordeel opleveren en dat is een groter vermogen 
voor complexe denkprocessen. Met een groter brein konden mensen de omgeving 
meer naar hun hand zetten, waaronder het gebruik van vuur om te koken.

Tweede mijlpaal: koken
Het is denkbaar dat de vroege mens na een wild vuur de restanten van het bos 

verkende en daarbij een dood varken, met littekens van brandwonden, ontdekte. 
Het dier was gaar gebakken in de gloeiende as van het uitdovende vuur. Om geen 
maaltijd over te slaan kan de onderzoekende man of vrouw het varken hebben 
laten afkoelen en dan net als altijd hebben geslacht. Mensen ontdekten bij het eten 
van dit wonderlijke vlees de smaak van uitgebakken spek en gebraden varkens-
vlees. Na deze ontdekking was er geen weg terug. Toen mensen het gebruik van 
vuur onder controle hadden was het primitief braden van een heel beest aan het 
spit geen grote stap meer. Grotere brokken rauw vlees konden

met stokjes boven het vuur worden gehangen om er smakelijk eten van te maken. 
Na verloop van tijd ontstond de mogelijkheid om op hete stenen te koken en vervol-
gens kwam koken in een kuil: een gat in de grond gevuld met lagen hete stenen 
afgewisseld met voedsel in een semi-afgesloten ruimte. Later ontstond een meer 
hanteerbare vorm van koken: kokend water dat de hitte van het vuur doorgeeft aan 
het voedsel.

Bij de belangrijke innovaties van vuur en koken moeten we niet alleen naar  
de wetenschappelijke en technische aspecten kijken. Het gebruik van vuur en de 
opkomst van koken had een aantal verstrekkende en belangrijke consequenties 
voor de samenleving. Verhitten doodt in voedsel aanwezige parasieten, zoals 
wormen, en het doodt potentieel gevaarlijke bacteriën. Gebraden vlees kan 
bewaard worden in koele en droge plaatsen zonder dat verrotting optreedt. De 
vroege mens zal hebben ontdekt dat koken ook van nature voorkomende giftige 
stoffen in planten onschadelijk maakt. Deze stoffen bevinden zich in menig rauw 
voedsel en dit zal leiden tot verlies aan voedingswaarde. In rauw voedsel zit een 
grote diversiteit aan ellende zoals neurotoxines in groene aardappels, giftige 
stoffen voor de darmen in ongekookte bonen en stoffen met een hallucinerende 
werking in sommige rauwe paddenstoelen. Het waren echter de sociale effecten 
van vuur en koken die verstrekkende gevolgen had voor de menselijke ontwikke- 
ling. Voor een gebraden stuk vlees kwam heel wat kijken: speerpunten en -stelen 
maken, jagen, doden, transporteren van de prooi, ontvellen, slachten, vuur stoken, 
koken en huiden drogen. Dit was allemaal nodig maar niet iedereen behoefde deze 
werkzaamheden zelf uit te voeren. Dit inzicht leidde tot arbeidsdeling. Dat was voor 
de mensheid een verbazingwekkend wapenfeit. Dieren besteden het verkrijgen van 
voedsel niet aan anderen uit. Mensen doen dat wel. De een maakt een zeer scherpe 
en sterke speer waar de ander een dier mee dood en het vlees daarvan deelt met 
de maker van de speer. Geen enkele andere diersoort doet dit. De komst van grot-
bewoning was een tweede sociaal resultaat van vuur en koken. Een vuur in de open 
lucht en zonder beschutting heeft drie grote nadelen. 
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Ten eerste kan het de aandacht trekken van langstrekkende, mogelijk niet vrede-
lievende, stammen. Ten tweede is een vuur in de open lucht zeer inefficiënt: alleen 
de weinig gelukkigen die dicht bij het vuur samenhokken kunnen de kilheid van de 
nacht en de kou van de winter overwinnen. Ten derde kan zware regenval het vuur 
doven. Grotbewoners waren niet zichtbaar voor onwelkome gasten, de grot leverde 
een efficiënte warmteopbrengst en regen vormde geen bedreiging. Nog twee 
andere grote aanpassingen in het menselijk leven volgden als gevolg van het 
gebruik van vuur.

‘Grotbewoners waren niet zichtbaar voor onwelkome gasten, de grot 
leverde een efficiënte warmteopbrengst en regen vormde geen 
bedreiging.’

Zie je een kolonie primaten in het bos zitten dan zullen ze elkaar uren achtereen 
vlooien. Ze pikken letterlijk parasieten, als luizen, uit elkaars vacht. Deze zeer 
besmettelijke huid of ecto-parasieten veroorzaken een groot leed. Dus het is in 
ieders belang om te investeren in deze gemeenschappelijke activiteit ter verbetering 
van de primatengezondheid. De methode komt op het volgende neer: ‘Als jij mijn 
rug krapt, krab ik die van jou’. Vuur en gecontroleerde hitte leverden een nieuw 
selectiemechanisme voor de evolutie van de mensheid. Mensen met minder haar 
konden zich warmen aan het vuur in de grot en de tijdrovende bestrijding van 
ecto-parasieten was niet meer nodig. Al snel ontstond de ‘naakte aap’ zonder 
haar.8 Deze naakte aap moest zich kleden om warm te blijven tijdens de nachtelijke 

jacht of tijdens het lopen onder slechte weersomstandigheden. De huiden van 
gedode dieren werden geprepareerd en bewerkt om als draagbaar, waterdicht en 
warm kledingstuk te dienen. Mensen konden daardoor ook verder in het hoogland, 
met minder concurrenten, gaan leven met als voordeel meer in overvloed aanwezig 
voedsel. Arbeidsdeling betekende vervolgens dat de krijgers en gelukzoekers zich 
geen zorgen behoefden te maken over de voedselvoorziening tijdens hun tochten. 
Kleermakers, leerlooiers en schoenlappers zorgden voor de beste kleding. De 
samenleving kon zich door vuur en koken sneller ontwikkelen waardoor de bescha- 
ving van de maatschappij toenam. Civilisatie was de echt grote impact van vuur en 
koken op de maatschappij. De moraal van het groepsbestaan ontwikkelde zich tot 
een nieuw niveau, wat bijvoorbeeld tot uiting kwam in de taal die mensen gingen 
spreken. Uiteindelijk ontstond in tal van soorten en maten muziek, verhalen en 
schilderkunst. Sterke gemeenschapsbanden vormden het cement van de samen-
leving. Het afmattende leven op de vlaktes, om daar met primitieve wapens te  
jagen op gevaarlijke dieren, liep op zijn einde. Dat gold ook voor ontmoetingen met 
onwelgevallige vreemdelingen en het trotseren van de elementen. De tijd van een 
bestaan waarin een fors deel van de energie nodig was louter om te overleven ging 
tot de geschiedenis behoren. De mensheid had nu een solide steunpunt voor bescha- 
ving waar geen andere diersoort zich ooit op kon verheugen. Naarmate de bescha- 
ving zich ontwikkelde gingen mensen de natuur steeds meer domineren. ‘Verdwijn 
vos, dit is het territorium van de mens!’

Derde mijlpaal: landbouw
Grotten waren destijds een prachtoplossing voor de toenmalige uitdagingen van 

het leven. De grotten waren veiliger en dus was het familieleven minder zwaar dan 
daarvoor. De bewoners verlieten de grotten echter alweer vrij snel. In deze relatief 
korte grottijd hadden de generaties grotbewoners de moraal en zeden van een 
semi-beschaafde samenleving ontwikkeld. De mensen kwamen slimmer, beter 
toegerust, ambitieuzer, georganiseerder en communicatief sterker uit hun grot-
woningen dan hun voorouders, waarvoor de grotten het eerste woonhuis was. Het 
waren eensgezinde sterke sociale groepen die er gemeenschappelijke roddels, 
mythes en ontluikende religies op na hielden. Sommigen zullen vlak bij een vrucht-
bare riviermonding zijn gaan wonen om zonder groot gevaar te jagen op gemakke-
lijke prooien, zoals vliegende vogels, vissen en watervogels.9 Zij hadden dan 
toegang tot eieren en zeevruchten die allemaal rijk waren aan een soort vetzuren 
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die vooral de hersenen nodig hebben. ‘Afvalhopen’ van oester ofwel heuvels van 
oesterschelpen zijn daar wereldwijd stille getuigen van. De oostzijde van de  
Damariscotta rivier in Maine (USA) is daar het meest aansprekende voorbeeld van. 
De omvang van die schelpenmassa is geschat op een onthutsende hoeveelheid van 
15 miljoen kubieke meter.10

Jagen-verzamelen vervangen door landbouw was een flinke stap. We denken  
al gauw aan grote kuddes wilde buffels en dergelijke, wanneer we ons een voor-
stelling maken van de uitdagingen bij het houden van landbouwhuisdieren. De 
slakkenhouderij was echter de eerste succesvolle vorm van veeteelt, zoals Felipe 
Fernández-Armesto laat zien in zijn excellente boek, ‘Food: A History’.11 Ter onder-
bouwing daarvan schrijft hij: ‘De slakkenhouderij is simpel, technisch niet veeleisend 
en het idee ligt dicht bij de gebruikelijke methoden van de jager-verzamelaars. Het 
getuigt van koppigheid wanneer iemand de mogelijkheid van slakken houden 
uitsluit.’ De grotten van Franchthi, langs de Egeïsche zee van de Griekse Pelopon-
nesos, zijn beroemd om hun reusachtige opslag van slakkenhuizen die dateren van 
10.700 jaar voor Christus. Fernández-Armesto wijst erop dat 4.000 jaar later de 
terpen van slakkenhuizen hoger werden door de botten van herten en de graten 
van tonijnvissen.

Grote dieren zijn op een bepaald moment getemd. Daarbij is gesuggereerd dat 
deze transitie begon toen mensen een symbiotische samenwerkingsverbond met 
kuddes vee sloten. Mensen dirigeerden met verschillende technieken, waaronder 
vuur, de kuddes naar de beste en friste weilanden. Na verloop van tijd ontstond 
wederzijds respect tussen het vee en de herders. Maar kuddes vee weiden is nog 
geen veeteelt. Dus denk ik dat jonge stieren en vrouwelijke kalveren uit de kudde 
werden gehaald en in de nederzettingen van mensen gingen leven om met die 

dieren te gaan fokken. De kalveren werden, op basis van gunstige vader- of 
moederkwaliteiten, met zorg uit de kuddes geselecteerd. Slechts een paar gene- 
raties zijn nodig om deze landbouwhuisdieren handelbaar te maken opdat zij zich 
aanpasten aan de veeteelttechnieken van die tijd, waaronder uiteraard het melken 
van koeien. Melk zal in die tijd erg zijn gewaardeerd en zeer waarschijnlijk heeft 
melk de doorslag gegeven om van herderen naar veeteelt over te stappen. Melken 
is immers een lastig verhaal bij rondtrekkende kuddes. Om veeteelt echt lonend te 
maken is een infrastructuur nodig voor het verzamelen en verwerken van de melk. 
Melk vormt de basis voor boter, kaas, yoghurt en room. Stierkalven vetmesten voor 
de slacht levert vlees op, maar ook huiden en hoornen om muziekinstrumenten van 
te maken. Voor de allereerste melkveehouders was de tijd rijp voor vaste vestiging-
splaatsen om te wonen.

‘De omslag naar een leefwijze als boer mag dan door bevolkingsgroei 
zijn gestimuleerd. De landbouw is vele eeuwen, in goede en slechte 
tijden, in stand gehouden door macht en rijkdom.’

Het creëren van landbouwgewassen uit wilde plantensoorten is een heel ander 
verhaal dan dieren domesticeren. Fernández-Armesto laat zien dat de verzamelaar 
heel bedreven was in de kunst van het foerageren. Dat was niet op goed geluk 
zoeken. Voor het verzamelen was een rijke kennis opgebouwd waar volgende gene-
raties van profiteerden. Zij wisten door de kennis van hun voorouders waar zij 
moesten zijn voor de beste gewassen, fruit, bessen en wortelknollen. Om de grote 
landbouwkundige John Harlan te citeren: “Verzamelaars begrijpen de levenscyclus 
van planten, kennen de seizoenen van het jaar en weten wanneer en waar de wilde 
planten in overvloed oogstrijp zijn waardoor het verzamelen veel minder moeite 
kost.”12

De verzamelaars waren dus zeer bedreven in het vinden van voedsel, wat 
volgens Fernández-Armesto blijkt uit het zaaien van zaden, het gebruik van vuur 
om gebieden op te schonen voor hergebruik en het vestigen van private grond-
rechten. Waarom was het zo aantrekkelijk om landbouwgewassen te ontwikkelen? 
De mensheid is daardoor tot op de dag van vandaag voor al het plantaardige 
voedsel afhankelijk van landbouw en voor dieren die zijn grootgebracht met 
planten. Fernández-Armesto geeft een groot aantal verklaringen voor het ontstaan 
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van de landbouw: aanpassingen aan klimaatveranderingen, bevolkingsgroei, 
opkomende hongersnoden, sociale druk en religies. Slechts een paar hiervan 
slagen voor een kritisch examen. De productieverhoging van de landbouw en 
veeteelt moest bij expansie van de bevolking meer opleveren dan bij het ver- 
zamelen van voedsel. Jared Diamond geeft in zijn klassieke artikel, ‘The worst 
mistake in the history of man’ de volgende verklaring voor het warme onthaal  
van de landbouw door mensen: 

“Natuurlijk zijn mensen op landbouw overgegaan omdat landbouw een efficiënte 
manier is om met minder werk meer voedsel te produceren. Aangeplante gewassen 
leveren in gewicht per hectare veel meer op dan wortels of bessen uit de natuur. Stel  
je voor dat een bende barbaren, doodop van het zoeken naar noten en het jagen op 
wilde beesten, plotseling voor het eerst in hun leven een met fruit bezwangerde 
boomgaard of een weiland vol met grazende schapen ziet. Hoe veel milliseconden 
zullen zij nodig hebben gehad om de voordelen van landbouw in te zien?”13 

De omslag naar een leefwijze als boer mag dan door bevolkingsgroei zijn 
gestimuleerd. De landbouw is vele eeuwen, in goede en slechte tijden, in stand 
gehouden door macht en rijkdom. Sommige leiders zagen dat foerageren beper- 
kingen had en zij droomden van grote voedseloogsten. Dit betekende gebiedsuit-
breiding. Door vuur ontstonden aangebrande lapjes grond om voedsel op te 
verbouwen. De bevolking voedde zich met eetbare delen van de planten.  
Een overschot daarvan werd opgeslagen en dat leverde twee voordelen op. Extra 
voedsel kan als ruilmiddel dienen voor luxeartikelen van rondreizende handelaren. 
Een overschot aan voedsel kan ook kleine legers op de been houden om daarmee 
andermans zaken toe te eigenen. Er bestaat geen twijfel dat de leiders tijdens de 
vroege landbouw niet op de akkers stonden om te ploegen, zaad te zaaien, onkruid  
te wieden en het gewas te oogsten. Het was destijds geen egalitaire gemeenschap 
van hippies. Sterke leiders verwierven land als hun persoonlijke rijkdom. Lijfeigenen 
moesten het land bewerken onder aangename weersomstandigheden maar ook in 
beestenweer. De vroege landbouw was wreed. Onderzoekers hebben de gezondheid 
van de jager-verzamelaars vergeleken met die van boerenfamilies uit de eerste 
agrarische periode.14 De gemiddelde lichaamslengte van een mannelijke jager- 
verzamelaar daalde met circa 15 centimeter naar 1 meter 75. Ziekten, als bloed- 
armoede, kwamen vier keer zo vaak voor bij de landbouwers en voor botziekten was 

dat het drievoudige. De bevolkingsdichtheid van de agrarische samenlevingen was 
100 keer groter dan toen de mensen als jager-verzamelaar hun kostje bij elkaar 
scharrelden. Parasitaire plagen en infectieziekten van zowel de luchtwegen als het 
maagdarmstelsel maakten, door dichter op elkaar wonen, meer slachtoffers.  
Een mislukte oogst van het hoofd- of enige gewas door klimaat, vraat of ziekten 
overviel agrarische gemeenschappen met een vaste verblijfplaats en dat was de 
opmaat voor honger en hongersnood. De loop van de geschiedenis, met praktijken 
als slavernij, bracht lange tijd geen verandering in de wreedheid van de landbouw. 
Dat gebeurde pas toen de landbouwmechanisatie een feit was. Waarom is, tegen  
de achtergrond van zoveel ellende, de landbouwrevolutie zo succesvol dat landbouw 
alle voedselketens zou gaan domineren? Het simpele antwoord daarop is: Het is een 
efficiënt systeem dat overschotten genereerde voor de meedogenloze leiders  
wiens lichaamslengte en levensverwachting zeker niet zal zijn gedaald. De leiders 
bedienden zich in toenemende mate van tribalisme en kapitalisme. Veeteelt en 
landbouw waren door de macht van de leiders blijvertjes en daarmee ook de sociale 
ongelijkheden die de mensheid in de greep heeft sinds het idyllische, maar harde, 
bestaan van de jager-verzamelaar. Sommige welgestelden zijn ongerust over de 
huidige landbouwpraktijken en zij hebben een romantisch beeld van de vroegere 
landbouw. Landbouw is echter nooit romantisch geweest. Zoals Jared Diamond 
schreef:

“Naast ondervoeding, hongerlijden en epidemieën, hielp landbouw ook een andere 
vloek in het zadel: een diepe klassenscheiding. Jager-verzamelaars beschikken over 
weinig tot geen opgeslagen voedsel en geen geconcentreerde voedselbronnen, zoals 
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een boomgaard of een kudde koeien. Zij leefden van wilde planten en dieren die ze die 
dag te pakken kregen. Daarom waren er geen koningen en geen sociale uitvreters die 
dik worden van voedsel wat ze anderen hadden ontnomen. Alleen in een agrarische 
samenleving kon een gezonde, niet productieve elite zich boven een door ziekten 
geteisterd boerenvolk verheffen.”15 

Het Bijbelse verhaal, opgetekend in Genesis 3:17-19, over de consequenties van 
het vertrek uit het weelderige paradijs heeft een zweem van waarheid en ironie: “Ik 
heb de grond vervloekt. Je zult je hele leven worstelen om in je levensonderhoud te 
voorzien. Doornstruiken zullen er groeien en in weerwil van de distels ga je daarvan 
de korrels eten. Tot je sterft moet je in het zweet des aanschijns voedsel produ- 
ceren.”16

Vierde mijlpaal: innovatie en transformatie
Uitvindingen van nieuwe gereedschappen en technologieën zijn een verklaring 

voor de groei van de landbouw. Antropologen hebben dit vaak verzuimd te ver-
melden ten gunste van de ‘vraagtheorie’, die gebaseerd is op de groei van bevolk-
ingsgroepen. In het voorwoord van het boek ‘Paleopathology and the Origins of 
Agriculture’ (eerste druk in 1984) schreven recensenten in de druk uit 2013:

“Menselijke bevolkingsgroepen stelden de draagkracht van de aarde op de proef. 
Nieuwe technologieën waren nodig om meer voedsel te produceren. Deze werden 
ingezet wanneer ze nodig waren, niet op het moment van ‘uitvinden’. We weten dat  
veel nieuwe technologieën, inclusief de voedingsmiddelentechnologie, al bekend waren 
ver voordat ze werden toegepast; toepassing vond alleen plaats wanneer daaraan een 
behoefte was ontstaan.”17

Michael Pollan noemt drie technieken om voedsel te conserveren: zouten,  
fermenteren en roken. Bij fermentatie zetten bacteriën, schimmels en gisten 
stoffen van een voedingsmiddel om in ander stof. Gist maakt bijvoorbeeld van 
suiker alcohol. Pekelen van voedsel dateert van zo’n 4.000 jaar geleden. Dan zetten 
micro-organismen, nu bekend als bacteriën, voedsel om. De aanwezige suikers 
leveren uiteindelijk een beschermend zuur (azijnzuur) op. Dat product kennen we 
nu als keukenazijn. Pekelen levert ook een zeer gewilde nasmaak op. De bacteriën, 
verantwoordelijk voor de omzetting van suikers naar azijn, leveren bovendien nog 

eens voedingswaarde door rijke vitamine B-gehaltes te produceren. Het inmaken 
van fruit en groente is een bekend conserveringsproces door fermentatie en dat 
kan ook plaatsvinden bij andere voedingsmiddelen, zoals yoghurt, geconserveerd 
door de aanmaak van melkzuur uit melksuiker. Door kool fijn te snijden ontstaat 
ook melkzuur uit suiker en dat levert zuurkool op. Salami en soortgelijke worsten 
werden geconserveerd door eerst zout door het gemalen vlees te mengen en dat 
mengsel vervolgens in luchtdichte dierlijke darmen op te slaan. Daarna kon fer-
mentatie het product veranderen. De rook van vuur zal vervolgens een typische en 
aanlokkelijke smaak hebben toegevoegd. Waarschijnlijk vond dit het eerste plaats 
in grotten waar stukken vlees werden opgehangen om aan de lucht te drogen. 
Later zal het pekelen zijn gecombineerd met roken als een zeer efficiënte en 
smakelijke methode om voedsel te conserveren. Michael Pollan koos de voedsel-
conserveringsmethoden zouten, fermenteren en roken als bewijs dat mensen 
voedsel altijd hebben bewerkt. Maar Michael Pollan slaat wel een fermentatie- 
product over, wat zeer frustrerend en niet bepaald eerlijk is.

Dan gaat het over een door veel mensen geliefd product: drank. Alcohol houdt 
mensen al duizenden jaren gezelschap. McGovern schrijft in een uitstekend artikel 
over alcohol in de Chinese cultuur, verschenen in het prestigieuze tijdschrift  
Proceedings of the National Academy of Science, het volgende commentaar:

“Dwars door de geschiedenis en overal ter wereld ontdekten menselijke samenlevingen 
van elk complexiteitsniveau hoe ze gefermenteerde dranken uit lokaal aanwezige 
suikerbronnen konden maken. Dit vrijwel universele fenomeen van gefermenteerde 
dranken, met daarin ethanol, herbergt een combinatie van pijnstillen, ontsmetten en 
geest-verruimen. De fermentatie helpt doorgaans ook de voedingswaarde van het eten 
en drinken te behouden of te verbeteren. Door de waargenomen farmacologische,  
voedingskundige en sensorische voordelen hebben gefermenteerde dranken een sleutel- 
rol gespeelt in de ontwikkeling van de menselijke cultuur en technologie. Zij hebben ook 
bijgedragen aan de vooruitgang en intensivering van de landbouw, de tuinbouw en 
voedselverwerkende technieken. Alle lagen van de bevolking nuttigden gefermenteerde 
dranken bij grote gebeurtenissen van het leven: van de geboorte tot de dood, maar ook 
bij overwinningen, meevallers en goede oogsten. Vooral vorsten en individuen uit de 
‘bovenklasse’, met vrije tijd en rijkdom, werden uitgenodigd om op grote schaal te 
feesten dat vaak gepaard ging met het serveren en drinken van bepaalde gefermen-
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teerde dranken uit speciale mokken. Deze festiviteiten waren in hun meest ontwikkelde 
vorm geformaliseerd in wereldlijke of religieuze ceremonies voor de gehele samen- 
leving.”18

Mensen konden dus druiven eten om van hun gastronomische kenmerken  
en voedingswaarde te genieten. Of mensen konden ze fermenteren en niet aan 
voeding denken maar wel genieten van de op handen zijnde intoxicatie en de 
geestverruimende eigenschappen van de verrukkelijke wijnen.

In de historie van voedselverwerking is er nog een geliefd product en dat is 
suiker. Op een oude rotstekening, van circa 12.000 jaar geleden, in de Cuevas de  
la Araña, dicht bij de Spaanse haven van Valencia, staat een afbeelding van een 
man met allemaal zoemende bijen om zich heen, terwijl hij honing uit een bijenkorf 
verzamelt. De oorsprong van suiker ligt in de vruchtbare delta van de rivier de 
Ganges in India. De Franse geschiedschrijfster, Maguelonne Toussaint-Samat, 
verwijst naar suiker in de Indiase literatuur in het Sanskriete epos, Ramanaya. 
Daarin staat een banket beschreven met de woorden: “…met tafels voorzien van 
zoetigheden, siroop en suikerriet om op te kauwen…”19 Zij wijst er vervolgens op 
dat het eerste suikerriet voor industriële fabricage van kristalsuiker ontstaan is 
door Arabische handelaren op het eiland Kreta, wat meer dan duizend jaar geleden 
de Arabische naam Qandi had. Suiker kreeg daardoor de naam Qandi. De Ameri-
kanen maakten daar later ‘candy’ van. De Arabieren brachten de voedselverwerk-
ing van suiker nog een stap verder door de suiker om te zetten in karamel, waar 
een toffee van is gemaakt. Vandaag de dag is karamel een hoofdbestanddeel van 
alle coladranken. De Arabieren kregen het ook voor elkaar om pulp van suikerriet 
om te zetten in siroop en stroop. De inboorlingen van Noord-Oost-Amerika tapten 
een gouden siroop uit esdoornbomen. Conclusie: Suiker en de vele manieren van 
suikerverwerking zijn oud, en geenszins een moderne vinding.

De vele voorbeelden illustreren de ontstaansgeschiedenis van de voedselver- 
werking in het beginstadium van ons landbouwbestaan. Ik bespreek daarvan nog 
een tweetal in het kort. Granen zijn vrij voedzaam maar wel enigszins onaantrekke-
lijk. De omzetting van granen in brood is een van de belangrijkste voedselinnovaties 
en brood heeft een symbolische betekenis in veel religies.

Psadista, het rituele offeren van voedsel aan de oude Griekse goden, bestond uit 
brood, wijn en olie. Een broodbeslag bestaat uit bloem vermengd met zout, water  
of melk en wat olie. Dit deeg werd op hete stenen gelegd om een niet-gerezen 
brood te bakken. Zoete cake was ook populair. Daarbij werd suiker opgenomen in 
het bakproces en extra ingrediënten konden bestaan uit fruit, roomkaas of sesam- 
zaden. Hoe gist in het proces van broodbakken terecht is gekomen is onbekend. 
Zoals met veel culinaire uitvindingen is het waarschijnlijk door een toevallige ge- 
beurtenis ontstaan. Iemand zal het rijzen van deeg hebben opgemerkt en dat ver-
volgens hebben gekopieerd of een avontuurlijke kok heeft het door experimenteren 
uitgevonden. Daardoor was de uitvinding een feit. Een andere grote stap voorwaarts 
in de voedselverwerking was de ontwikkeling van zuivelproducten als boter, kaas 
en yoghurt. In de moderne voedselketen wordt melk gehomogeniseerd om de vette 
bovenlaag te vermengen met de rest van de melk. In vervlogen tijden, tijdens mijn 
jonge jaren, werd gehomogeniseerde melk in flessen aan de voordeur van ons huis 
bezorgd. In die flessen dreef de room naar boven en deze laag werd afgegoten om 
samen met suiker in een dessert terecht te komen. In een ver verleden werd de 
room opgeborgen in een zak, gemaakt van een dierlijke maag, en per paard 
vervoerd. Door de bewegingen van het paard ontstond boter, wat uiteindelijk tot 
machinaal karnen heeft geleid. Afbeeldingen daarvan dateren van zo’n 2.000 jaar 
voor Christus. In tegenstelling tot de gepasteuriseerde melk van tegenwoordig zal 
de melk uit oude tijden rauw zijn geweest met daarin bacteriën. Melk in een warme 
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omgeving levert bacteriegroei op en dit zal vroeger ook hebben plaatsgevonden. 
Daardoor ontstond zure melk, een vaste wrongel en vloeibare wei. Het eerste 
melkvee bestond vrijwel zeker uit geiten en schapen, melkkoeien volgden later. 
Door de vaste wrongel te zouten, koken en persen ontstonden simpele kazen, zoals 
roomkaas en kwark. Zeer zoute (gepekelde) en niet gefermenteerde kazen, als feta 
en halloumi, waren populair in de Mediterrane landen. Gefermenteerde kazen, die 
veelal lange tijd met rust werden gelaten om te rijpen, zijn in heel Europa ontwik-
keld. Voor het fermentatieproces was een gist of schimmel nodig en door toevallige 
omstandigheden ontstonden lokale kazen. Sommige harde kazen, als de Parme-
zaanse (met de officiële naam parmigiano-reggiano), waren bedoeld als een 
geraspte garnering van een pasta- of saladegerecht. De kaasverwerking ging zelfs 
zo ver dat een kunstmatige kleurstof werd toegevoegd. De kleurstof was oorspron-
kelijk van natuurlijke oorsprong. Red Leicester krijgt de rode kleur van de kleurstof 
anatto van de achiote-boom. Later werd van melk yoghurt gemaakt. De melk werd 
licht verhit om de aanwezige bacteriën te doden zonder de (caseïne-)eiwitten in wei 
en wrongel te beschadigen. Om yoghurt te krijgen werden vervolgens twee soorten 
bacteriën ingezet: een voor het fermenteren van melksuiker naar melkzuur en de 
ander om de typische smaak van yoghurt te maken. Veel yoghurt-soorten, vooral  
in Griekenland, werden gezoet met honing.

Ik kan zo wel doorgaan met het opsommen van voorbeelden van voedselver- 
werking en bijvoorbeeld ingaan op de extractie van olie uit zaden en de productie 
van gemaksvoedsel als worsten en pizza. De worsten werden vooral gemaakt aan 
de hand van lokale receptuur en deze bestonden veelal uit goedkopere vleesdelen 

en afval van het varken, vaak vermengd met bloed en brood, zout en verschillende 
smaakstoffen. Veelal moesten ze voldoen aan oude wet- en regelgeving die 
teruggaat tot bijna 800 jaar geleden, zoals de Thüringen-worst die nog steeds een 
unieke eigen plek in de Europese wetgeving inneemt. Pizza’s, als goedkoop straat-
voedsel, waren beschikbaar in Napels van de vijftiende eeuw en dit gerecht stamt 
af van het versierde Griekse pitabroodje of focaccia. Koningin Margaretha van Italië 
kreeg in de negentiende eeuw een speciale pizza voorgeschoteld, met de kleuren 
van de Italiaanse vlag: rode tomaten, witte mozzarella en groene basilicum. Al deze 
voorbeelden laten zien dat bewerkt voedsel simpel gezegd zo oud is als de weg 
naar Rome. De bewerking is meestal niet ingezet voor een betere voedingswaarde 
maar om de gastronomische kwaliteit en de conservering te verbeteren.

Vijfde mijlpaal: industrialisatie
Bewerkt voedsel is vroeg ontstaan toen landbouwgemeenschappen ontstonden 

en in de daaropvolgende eeuwen was het vooral een proces van ontwikkeling en 
verfijning van de eerder uitgevonden technologieën. Mechanisatie van de landbouw 
behoorde tot de grote innovaties in het voedselaanbod, met hogere efficiëntie en 
lagere kosten als resultaat. De technologie om van ammoniak synthetisch stikstof- 
bevattende kunstmest te fabriceren was een van de belangrijkste innovaties. Twee 
Duitse chemici, Fritz Haber en Carl Bosch, hebben hiervoor in 1918 de Nobelprijs 
ontvangen.20 Hun vondst gaf een grote impuls aan de landbouwproductie. Het 
gebruik van vogelpoep, afkomstig van onder andere de Galapagoseilanden, werd 
daardoor overbodig. Technologieën om voedsel te bewaren droegen sterk bij aan 
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de hogere efficiëntie in de voedseldistributie. In 1806, ontving de Fransman Nicolas 
Apert een prijs van de Franse marine voor zijn uitvinding voedsel in te blikken. Dit 
conserveringsproces begon met het verhitten van voedsel in flessen die daarna 
werden afgesloten. Door het breekbare karakter van glas gingen anderen al snel 
over op metaal. Philippe de Girard, een in Groot-Brittannië werkzame Fransman, 
vond in 1810 het proces van inblikken met tin uit. Het voedsel werd onder druk 
verhit waarna soldeersel het blik afsloot. Het openen van zo’n blik was echter een 
probleem: er moest letterlijk een hamer en beitel aan te pas komen. Deze techno- 
logie kwam pas echt van de grond toen een specialist in medische instrumenten, 
met de naam Robert Yates, een blikopener als handgereedschap ontwikkelde. De 
nieuwe technologieën wekten met regelmaat argwaan op bij het gebruikerspubliek. 
Stephan Goldner, een belangrijke leverancier aan de marine, was verantwoordelijk 
voor een lading ingeblikt vlees uit Roemenië. Toen bleek dat dit vlees niet 
voldoende was verhit ging 300 ton vlees richting destructie. Goldner was ook de 
leverancier van ingeblikt voedsel van de noodlottig verlopen Noordpoolexpeditie 
van Franklin. Van geen van de opvarenden van de expeditie is ooit meer iets 
vernomen. De gangbare theorie gaat ervan uit dat lood in het ingeblikte voedsel 
hiervan de oorzaak was. Ingeblikt voedsel overwon deze voorvallen en is uitein-
delijk als winnaar tevoorschijn gekomen. De voedselgiganten van die tijd hebben 
het inblikken doorlopend verbeterd.

Afkoeling was ook een majeure innovatie die voedselketens transformeerden.21 
IJs werd in de negentiende eeuw uit bevroren meren gehakt met een ijsploeg 
getrokken door paarden. Dit gezaagde ijs werd vervolgens naar de grote steden  
van Amerika vervoerd. De inwoners van New York gebruiken 12.000 ton ijs in 1843. 
In 1856 was dat omhooggeschoten naar meer dan 100.000 ton. Veel industriële 
sectoren beschikten over machines die ijs konden maken, maar deze apparaten 
waren kolossaal groot, lawaaierig en gevaarlijk. Het zou tot het begin van de  
twintigste eeuw duren voordat een koelkast voor huishoudens op de markt kwam. 
Het bedrijf Kelvinator produceerde in 1916 hun Frigidaire. Clarence Birdseye 
ontwikkelde de toepassing van snelle vriestechnologieën waar in 1924 de industrie- 
tak van diepvriesvoedsel uit zou ontstaan. Uit zijn bedrijf, General Seafood 
Company, zou uiteindelijk de multinational Kraft General Foods voortgekomen.

Parijs had de wereldprimeur bij de introductie van frisdranken: in de zeven-
tiende eeuw zag een met suiker gezoete drank zonder koolzuur in de lichtstad het 
levenslicht. Nadat chemici hadden achterhaald dat kooldioxide de bron was van de 
bubbels in de baden van kuuroorden konden de eerste koolzuurhoudende frisdranken 
hun opwachting maken in het midden van de achttiende eeuw. Frisdranktaps flo-
reerden in de USA vanaf het begin van de negentiende eeuw en in 1885 creëerde 
John Pemberton de eerste coladrank wat tot de oprichting van het bedrijf Coca-Cola 
zou leiden. De conservenindustrie moest wachten op de komst van de blikopener. 
Voor de frisdrankindustrie was het wachten op iemand die zo slim was om een 
gemakkelijk te verwijderen metalen dop, die bestand was tegen de druk van het 
opgeloste kooldioxide, voor een fles te ontwerpen.



OOIT EEN DIKKE VOS GEZIEN? 34

Zesde mijlpaal: winkelstraat
Na de industriële revolutie kon voedsel op transport naar gebieden die ver van 

hun oorsprong lagen. Cateraars en retailers moesten wereldwijde vraag en aanbod 
van voedsel in goede banen leiden. We verwachten over de hele wereld een tamelijk 
standaard inrichting aan te treffen wanneer we vandaag de dag naar een supermarkt 
of McDonald’s gaan. De neiging bestaat om te denken dat dit nog maar korte tijd 
het geval is en dat in het verleden elke winkel uniek was met een inrichting naar de 
inzichten van de eigenaar. Tot op zekere hoogte klopt dit. Vanaf circa 1900 nam de 
groei in gestandaardiseerde supermarkten en cafetaria’s grote vormen aan. Door 
Fred Harvey, een Brit die naar de USA was geëmigreerd, ontstond een keten van 
sterk gestandaardiseerde restaurants en lunchrooms langs de Santa Fe spoorbaan. 
Op het hoogtepunt, eind negentiende eeuw, beschikte hij over 65 van dergelijke 
faciliteiten en ook nog eens over een dozijn kwaliteitshotels.22 De beroemde Harvey- 
meisjes serveerden de maaltijden in dezelfde uniformen, en zij werkten volgens de 
hoogste standaarden. Hun uitstraling is voor altijd vastgelegd in de MGM-film uit 
1946 met Judy Garland in de hoofdrol. Werkelijk alles was hetzelfde: van de maat 
van het tafelkleed tot de menucyclus. De gastvrijheid was van de allerbeste 
kwaliteit en het aanbod was scherp geprijsd. Ook supermarkten kwamen tot bloei. 
De winkels van Home & Colonial begonnen hun handel in 1883 en in 1900 was het 
aantal winkels opgelopen naar 100 om daarna te exploderen naar 3.000 in 1903. 
Tesco startte in 1924 met één winkel en groeide uit naar 100 in 1939. Voor diegene 
die pap lusten van nutteloze informatie: De naam Tesco is afkomstig van de eerste 
theeleverancier T.E. Scowell. De supermarktketen Skaggs beweerde dat zij in  
1926 over meer dan 400 winkels beschikten toen het fuseerde met de winkelketen 
Safeway. Dit leverde in een klap een gezamenlijk aantal winkels van bijna 700 op.  
Al deze winkelketens zorgden voor een grote macht op leveranciers en dat heeft 
eraan bijgedragen dat voedsel goedkoper en gevarieerder werd dan in lokale voed-
selketens. Ze hadden allemaal een standaardontwerp en ze hadden ook allemaal 
een uniforme, voor de eigenaar typische, stijl van zakendoen. Een laatste innovatie 
die echter niet standhield was de automaat met koud en warm voedsel. Dit voedsel 
bevond zich in kleine ruimte in een muur en was door een raampje te zien. Een 
klant moest voldoende geld in de automaat gooien voor het gekozen product.  
Door een glazen deurtje vervolgens te openen kon de klant de snack pakken.  
Deze automaat met snacks is al enige tijd in onmin geraakt en vervangen door 

gespecialiseerde verkoopautomaten die te vinden zijn op vrijwel alle vliegvelden, 
bus- en treinstations, ziekenhuizen en scholen.

Massaproductie van voedsel is de hoofdoorzaak van de moderne obesogene 
omgeving. Voortuitgang bij tal van zaken heeft grootschalige productie van voedsel 
mogelijk gemaakt. Dit varieert van kunstmest, mechanisatie, lage energieprijzen 
tot aan de distributie van voedsel via supermarkten. Deze winkels hebben hoge 
omloopsnelheden en een opmerkelijk grote inkoopmacht waardoor zij de prijzen 
van voedsel naar beneden jagen. Slechts een handjevol wereldmerken overleven 
deze wedren. Je kunt de opkomst van McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, 

 

Coca-Cola of Mars de schuld geven. De werkelijkheid is echter dat recente voedsel- 
innovaties relatief weinig echte vernieuwingen leverden voor obesogene voedsel- 
ketens. Het draaide om massaproductie, massale distributie en toonaangevende 
sterke merken die over kolossale reclamebudgetten beschikten. Dat is nu de 
situatie, maar de meisjes van de Azteken droegen al halskettingen van popcorn  
ver voordat Europeanen Amerika ontdekten en dat is eeuwen geleden.

Ter herinnering volgt nu het citaat van Michael Pollan, waar ik dit hoofdstuk 
mee begon:
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“Het klopt dat voedingsmiddelen lange tijd zijn bewerkt om deze te conserveren. We 
doen dat nog steeds door te zouten, fermenteren en roken, maar industriële bewerk- 
ingen beogen nog veel meer dan het verlengen van de houdbaarheid. Om er meer van 
te verkopen zijn voedingsmiddelen tegenwoordig zo bewerkt dat dit speciaal ontworpen 
voedsel op onze evolutionaire knoppen van aangeboren voorkeur voor zoet, vet en zout 
drukt. Deze aantrekkelijkheden zijn moeilijk in de natuur te vinden, maar zijn een 
goedkoop en gemakkelijk kunstje voor een voedingsmiddelentechnoloog. De bewerking 
zorgt ervoor dat we veel meer van deze ecologische rariteiten consumeren dan goed 
voor ons is (Michael Pollan in zijn boek: In Defence of Food.”1

‘Dus de moderne voedingstechnologen en marketeers de schuld 
geven van de obesitas-epidemie omdat zij zoete, vette en zoute 
producten ontwikkelen is volslagen onjuist en zinloos, maar wel 
populair en eenvoudig.’

Tot slot behandel ik in dit hoofdstuk de lijst van voedingsmiddelen die gezamen-
lijk verantwoordelijk zijn voor 90% van de energie-inneming van de gemiddelde 
Ierse consument. Ik begin met de volgende voedingsmiddelen: brood, melk, 
yoghurt, kaas, boter, margarine, oliën, eieren, aardappels, groente, fruit, noten en 
vlees. Deze producten zijn goed voor 61% van alle geconsumeerde calorieën. Waar 
staan in deze lijst de moderne producten die bewerkt en verslavend zijn waarover 
Pollan schrijft? Door toevoeging van alcoholische dranken stijgt het percentage 
naar 69%. Voeg daar ontbijtgranen, biscuits, cake, broodjes en gebak aan toe dan 
ontstaat een bijdrage aan de energie-inneming van in totaal 79%. Ontbijtgranen  
zijn een vinding van de negentiende eeuw en biscuits zijn zo oud als de bewerking 
van granen. In Toscane verwijst cantucci naar een cake gemaakt van bloem, suiker, 
eieren en amandelen. Na circa 20 minuten bakken wordt het nog een keer 
gebakken: een bereiding in twee stappen. Dit bakproces is de bron van de term 
biscuits afkomstig van het woord biscotte: twee keer gebakken. Dus cake, biscuits 
en gebak zijn oude baksels en niet een uitvinding van een moderne voedingsmid-
delentechnoloog. Suikerconsumptie brengt de energiebijdrage naar 81% en dan 
blijft over: vleespastei, vleesbroodjes, suikergoed met of zonder chocolade, hartige 
snacks, soepen, sausen en koolzuurhoudende frisdranken. Wanneer ik de helft 
hiervan toeschrijf aan de moderne levensmiddelentechnoloog dan maakt dat zo’n 
10% uit van de dagelijkse calorie-inneming en deze schatting is het absolute 

maximum. Dus de moderne voedingstechnologen en marketeers de schuld geven 
van de obesitas-epidemie omdat zij zoete, vette en zoute producten ontwikkelen is 
volslagen onjuist en zinloos, maar wel populair en eenvoudig. Het aanwijzen van 
schuldigen helpt niet voor het opstellen van realistische strategieën om de 
nationale en wereldwijde uitdagingen van obesitas onder handen te nemen. Iets  
of iemand de schuld ergens van geven is tegenwoordig in de mode. Dit levert snel 
een verklaring voor obesitas op. Deze mode bestaat niet allen bij voedingsmiddelen 
maar ook bij calorieën. Het volgende hoofdstuk gaat over de mode van het 
aanwijzen van schuldige calorieën.
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HOOFDSTUK VIJF

DE MODE 
VAN 
SCHULDIGE 
CALORIEËN

 
Voedingsmiddelen het etiket opplakken ´goed voor een gezond gewicht´  
kent een lange traditie. Dat gaat terug naar de tijd van de grote Griekse filosofen.  
De tweede eed van Hippocrates illustreert dat: ”Ik zal naar mijn beste oordeel en 
vermogen en om de bestwil van mijn patiënten voedingstherapieën voorschrijven.” 
Vooral Plato had uitgesproken ideeën over gezonde voedingsmiddelen. Deze bevor-
deren, samen met lichamelijke activiteit, een optimale gezondheid. Plato moedigde 
de consumptie van zuivelproducten, granen, honing, peulvruchten en vis aan, 
terwijl volgens hem de consumptie van vlees, suikergoed, olijfolie en wijn beperkt 
moest worden.1 Pas in de zeventiende eeuw ontstonden eerste ideeën over energie 
en calorieën. Johann Becher stelde toen voor dat brandbaar materiaal rijk is aan 
flogiston. Hij dacht dat flogiston vrijkwam tijdens verbranding. Aan het einde van  
de achttiende eeuw maakte Antoine Lavoisier korte metten met deze theorie door 
te laten zien dat zuurstof zich bindt aan waterstof en dat bij deze chemische reactie 
verbrandingshitte ontstaat. Nicolas Clément definieerde de term calorie in de 
negentiende eeuw wat meer inzicht in verbrandingshitte opleverde. 

Nog weer later werd duidelijk wat calorie-bevattende voedingsstoffen zijn. De 
Amerikaans wetenschapper Wilbur Atwater kende aan het eind van de negentiende 
en begin van de twintigste eeuw energiewaarden toe aan de calorie leverende voed-
ingsstoffen: koolhydraten, vet, eiwit en alcohol. Zijn waarden houden tot op de dag 
van vandaag stand. 

In de populaire media, dieetboeken en blogs, en in mindere mate de weten-
schappelijke literatuur, vindt een discussie plaats over de vraag welke bron van 
calorieën het beste is voor de gezondheid, inclusief een gezond gewicht. Voeding-
smiddelen die obesitas ´veroorzaken´ vormen een lawine aan berichten in de 
media. De meeste afzenders van deze berichten zijn net zo streng in de leer als 
Plato wanneer het gaat om onderbouwing met experimenteel onderzoek. In beide 
gevallen ontbreekt dit bewijs eenvoudigweg. Ik ga in dit hoofdstuk in op het idee dat 
sommige calorieën eerder gewichtstoename of -afname bevorderen dan andere. 
De media staan momenteel bol van de berichten dat vet als grote boosdoener voor 
obesitas heeft afgedaan en dat dit nu suiker is. De officiële autoriteiten zingen in de 
media een toontje lager over de nadelen van voedingsvet. Dit staat echter ver af van 
de waarheid. De verwarring is ontstaan door een aantal epidemiologische studies, 
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waarin al het beschikbare wetenschappelijk bewijs is samengebracht. Daaruit zou 
blijken dat verzadigd vet eigenlijk niet samenhangt met een statistisch verhoogd 
risico op hartziekten. Deze conclusie is zwaar bekritiseerd omdat de conclusie niet 
is gebaseerd op interventie-onderzoek bij mensen maar op statistische analyses 
van bevolkingsonderzoek. De zuivel- en vleesindustrie haalden opgelucht adem 
door het nieuws over verzadigd vet. Dat was ook het geval bij de wetenschappers  
en commentatoren die suiker als het ´nieuwe roken´ beschouwen. Niemand heeft 
echter ooit gezegd dat verzadigd vet of voedingsmiddelen rijk aan verzadigd vet de 
oorzaak van hartziekten zijn. Wat is er dan wel gezegd? Het veranderen van de aard 
van het voedingsvet verlaagt het cholesterolgehalte in het bloed. Bij minder verzadigd 
vet, gedeeltelijk vervangen door onverzadigd vet, daalt het cholesterolgehalte. Het 
gaat dus om de samenstelling van het vet. Deze conclusie is gebaseerd op zeer veel 
bewijsmateriaal, niet afkomstig van de epidemiologie, maar van voedingsinterven-
ties bij mensen. Volgens mij is de relatie tussen verzadigd vet en bloedcholesterol 
binnen het onderzoek naar voeding en gezondheid het beste met experimenten 
onderbouwde advies. Verlaging van het bloedcholesterolgehalte, samen met een 
betere behandeling van hypertensie, minder roken en meer lichamelijke activiteit 
zal leiden tot minder patiënten met hartziekten. Dit staat onomstotelijk vast en dat 
advies ongedaan maken is onethisch. Het aantal mensen met hartziekten zal 
daardoor namelijk stijgen. Recente, goed uitgevoerde interventiestudies, waarin 
verzadigd vet is vervangen door onverzadigd vet, hebben opnieuw laten zien dat  
het aantal doden door hartziekten daardoor met 15-30% lager uitvalt.2&3 Op dit punt 
is er de laatste jaren niets veranderd.

‘Het was dus niet de reguliere wetenschap die de laag-vet-klucht in 
gang zette.’

Hoe is het mogelijk dat we met z’n allen zo dwaas zijn geworden om te geloven 
in de gezondheidsklucht van een voeding met weinig vet? De eerste voedingsricht- 
lijnen adviseerden om de inneming van verzadigde vetten te verlagen (van een 
bijdrage van ongeveer 20% aan de energie-inneming naar 10%) en deze gedeeltelijk 
te vervangen door onverzadigde vetten (van ongeveer 6 naar 10% van de dagelijkse 
calorieën). Volgens het voedingsadvies voor totaal vet zou dat moeten dalen van 
ongeveer 40% van de energie-inneming naar 35%. De voorgestelde verlaging van 
de vetinneming betrof verzadigd vet. De bijkomende daling van de totale vet-

inneming had als extra voordeel dat de energiedichtheid van de voeding daalt en 
dat helpt om de volksgezondheidsproblemen verbonden aan obesitas te bestrijden. 
Het was dus niet de reguliere wetenschap die de laag-vet-klucht in gang zette. Dat 
was voorbehouden aan de media, met hulp van een aantal wetenschappers, die een 
extreem lage vetconsumptie bepleitten. En zij hadden daarbij de voedingsmiddelen- 
industrie als bondgenoot. Marketingslogans zoals ´laag vet´ en ´vetvrij´ werden 
hun lokmiddel en innovatie na innovatie bracht het vetgehalte verder omlaag. 
Hetzelfde voedingsadvies, dat al tientallen jaren geleden is opgesteld, geldt nog 
steeds, in min of meer onveranderde vorm. Maar de media, die moe zijn van het 
oude verhaal over vet, vonden een nieuwe boosdoener: suiker. Deze stof staat al 
lange tijd in de belangstelling van wetenschappers. Bij een beschouwing over 
modieuze calorieën behandel ik suiker dan ook als eerste.

‘Maar de media, die moe zijn van het oude verhaal over vet, vonden 
een nieuwe boosdoener: suiker.’

Sinds 1670 is bekend dat mensen door de jaren heen groter worden. Dit was 
voor de Franse historicus Jean-Louis Flandrin aanleiding om te zinspelen op de 
ontwikkeling van het lichaam in de periode 1450-1650. Voor hem bestond er geen 
twijfel dat de toename in lichaamsomvang was toe te schrijven aan suiker.4 Cake, 
biscuits, zoete compote en zoete likeuren waren in de mode en de beroemde  
farmacoloog uit de zeventiende eeuw Moyse Charas merkte op dat de diversiteit  
en beschikbaarheid van suikerrijke delicatessen zo omvangrijk was dat “Geen 
winkel is groot genoeg om al deze bereidingen uit te stallen.” Jean Anthelme  
Brillat-Savarin was een Franse politicus en advocaat in de achttiende eeuw, maar 
hij was ook de vader van de moderne gastronomie en genotzucht. Zijn grootste 
werk ‘Physiologie du Goût’ (Fysiologie van de smaak) werd een paar maanden voor 
zijn dood gepubliceerd. “Vertel me wat je eet en ik zal zeggen wat je bent.” is zijn 
beroemdste uitspraak. Hij was van mening dat alle voedingsziekten uit die tijd de 
schuld waren van suiker en koolhydraten en hij was een groot voorstander van 
eiwit. Uiteraard had hij geen spat aan experimenteel bewijs om zijn mening te 
onderbouwen. Daarin verschilt hij niet veel van de vele hedendaagse hogepriesters 
van voeding en gezondheid. Ongeveer elke generatie heeft wel een populaire  
pleitbezorger van een beperking van de suikerconsumptie gekend: Sir Robert 
McCarrison (1878-1960) met zijn boek, ‘Studies in Deficiency Disease’,5 Professor 
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John Yudkin (1910-1995) met zijn ‘Pure, White and Deadly’6 en de hedendaagse  
anti-suiker kampioen Professor Robert Lustig met zijn boek ‘Fat chance’.7 Na dit 
historische perspectief ga ik naar de feiten uit de wetenschap over suiker en 
obesitas kijken.

Suiker is, zoals veel mensen weten, afkomstig van twee suiker-producerende 
gewassen: suikerbieten en suikerriet. Van de biet of het riet wordt pulp gemaakt 
dat gewassen wordt waaruit de suiker wordt geëxtraheerd wat kristalliseert.  
Consumenten kopen suiker om in het huishouden te gebruiken, maar het grootste 
deel wordt verkocht aan de levensmiddelen- en cateringindustrie. Suikerbieten zijn 
voornamelijk een Europees gewas, terwijl suikerriet een hoofdgewas was van 
West-Indië, het huidige Caraïbisch gebied, en dan vooral Cuba. De prijs van suiker-
riet fluctueerde flink door variatie in de opbrengst, als gevolg van wisselende weers- 
omstandigheden, en door de variatie in de wereldwijde vraag. In 1974 en 1979-1980 
piekte de suikerprijs twee keer met een factor vijf in de USA en de wereld.8 In de 
Amerikaanse markt had suiker uit het buitenland het moeilijk door strenge import-
beperkingen die begin jaren tachtig bestonden. De prijs voor suiker was destijds in 
Amerika twee keer zo hoog als de wereldprijs en de importheffingen hielden de 
hoge binnenlandse suikerprijs in stand. De economische onzekerheden over de 
prijs stimuleerde een zoektocht naar een nieuwe bron van zoetheid in de voeding 
die werd gevonden in de vorm van fructoserijke maissiroop. Een nieuwe technolo-
gie leverde dit vrijwel identieke alternatief voor suiker. De productie van fructose- 
rijke maissiroop leverde een stabiele laag prijsniveau op en toen was de keus voor

deze zoetstof snel gemaakt. De fabricage van fructoserijke maissiroop was 
technisch een fluitje van een cent. Zetmeel, dat uit een lange veelvuldige vertakte 
keten van glucosemoleculen bestaat, wordt geëxtraheerd uit mais. Industriële 
enzymen zetten het zetmeel om in glucose. Andere industriële enzymen zetten 
glucose om in fructose en deze twee suikers werden gemengd. Voor consumenten 
bestond het meest populaire mengsel uit een verhouding van 55% fructose en 45% 
glucose. Deze verhouding is identiek aan die van honing. Voor de Amerikaanse 
maisboer en de Amerikaanse overheid was de omschakeling naar fructoserijke 
maissiroop een logische stap. Europa omarmde de fructoserijke maissiroop niet  
en hechtte meer belang aan het ondersteunen van de lokale suikerbietentelers. 
Een Europese wet regelt dat maximaal 5% van het aanbod van suiker uit de ‘Ameri-
kaanse’ fructoserijke maissiroop mag bestaan.

Hoe reageert het lichaam op de consumptie van een blikje met suiker gezoete 
drank? In de USA zal de ‘suiker’ uit de fructoserijke maissiroop bestaan.9 In Europa 
zal het om tafelsuiker ofwel sucrose gaan dat is verkregen uit suikerbieten. Het 
lichaam zet sucrose onmiddellijk om in de twee bestanddelen van sucrose: glucose 
en fructose. Fructoserijke maissiroop heeft vrijwel dezelfde samenstelling als 
sucrose. Dus onze darmen ‘zien’ weinig verschil tussen sucrose (50% glucose 
gebonden aan 50% fructose) en fructoserijke maissiroop (een mengsel van 45% 
glucose en 55% fructose). Na consumptie van met suiker gezoete drank zullen  
de glucosespiegels van het bloed ogenblikkelijk stijgen en ongeveer 30 minuten na 
het drinken van de met suiker gezoete drank is er een glucosepiek. Na 60 minuten 
is het glucoseniveau in bloed weer normaal. Wanneer het bloedglucosegehalte 
stijgt komt er insuline uit de alvleesklier vrij om de glucose naar het vetweefsel en 
de spieren te geleiden. Wanneer de glucose naar normale waarden terugkeert is 
doet insuline dat ook. Deze daling en stijging van het bloedglucosegehalte na het 
eten of drinken geldt voor 85% van de geconsumeerde glucose. De overige 15% 
gaat naar de lever. Daar worden glucosemoleculen aan elkaar gekoppeld en 
ontstaat glycogeen dat naar de opslag gaat. De stofwisseling van fructose is heel 
anders. Fructose gaat naar de lever die ongeveer de helft omzet in glucose wat in 
het bloed terecht komt. Ongeveer een kwart arriveert in het bloed als melkzuur  
wat brandstof is voor weefsels als de spieren. Een vijfde van de fructose blijft in  
de lever nadat het is omgezet in glucose waaruit glycogeen ontstaat dat wordt 
opgeslagen. Van de ingenomen fructose wordt slechts 5% omgezet in vet dat ver-
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volgens in de lever wordt opgeslagen of afgegeven aan het bloed. Deze 5% levert 
controversiële interpretaties op en voorziet de massa media en populaire boeken 
van brandstof voor de zienswijze dat suiker giftig is.

Beschikbare gegevens over de inneming van fructose zijn volstrekt nutteloos 
voor ons begrip van voeding en gewichtsbeheersing omdat mensen fructose alleen 
in combinatie met glucose innemen. Bij het debat over suiker (sucrose) versus 
fructoserijke maissiroop kan ik het best te rade gaan bij wat expertcommissies 
daarover vinden. Daarmee blijf ik weg van de inzichten van afzonderlijke personen. 
De Council on Science and Public Health van de American Medical Association 
kwam tot de volgende conclusie:

“De samenstelling van fructoserijke maissiroop en sucrose lijkt sterk op elkaar. Bij de 
opname in het lichaam is het daardoor onwaarschijnlijk dat fructoserijke maissiroop 
meer dan sucrose bijdraagt aan het ontstaan van obesitas of andere aandoeningen. ... 
Op dit moment is er onvoldoende bewijs om bij het voedselaanbod het gebruik van  
fructoserijke maissiroop of andere fructose bevattende zoete stoffen te beperken of  
om waarschuwingen te eisen bij producten die fructoserijke maissiroop bevatten.”10

Het standpunt van de Amerikaanse diëtistenorganisatie over fructoserijke mais-
siroop is: 

“Zoete stoffen kunnen bijdragen aan het gezonder maken van de voeding door de 
smakelijkheid van voedsel en dranken met veel voedingsstoffen te verbeteren. Er is 
geen wetenschappelijk bewijs voor de stelling dat de inneming van energieleverende 
zoete stoffen op zichzelf het risico op obesitas vergroot en ook niet voor de stelling dat 
energieleverende en kunstmatige zoetstoffen gedragsafwijkingen veroorzaken.”11

Ik verlaat de details van suiker en fructoserijke maissiroop door de volgende 
vraag te stellen “Wat is het epidemiologisch bewijs dat zoetstoffen met calorieën 
obesitas veroorzaken?” Wanneer er een oorzakelijk verband is dan mag je ver-
wachten dat de totale inneming van zoetstoffen met calorieën (suiker en fructose- 
rijke maissiroop) parallel zou lopen met de stijging van obesitas. Dat is echter niet 
het geval.12 Tussen 1970 en 2000 nam obesitas in de USA met 250% toe. De totale 
inneming van energieleverende zoetstoffen nam daarentegen met ongeveer 20% 

toe. Het gebruik van fructoserijke maissiroop heeft in deze periode wel een drama-
tische stijging doorgemaakt en die loopt gelijk met de toename in obesitas. Maar 
toen het gebruik van fructoserijke maissiroop steeg (door belasting te heffen op de 
suikerimport) kelderde de inneming van sucrose. De totale toename in de totale 
consumptie van energieleverende zoetstoffen was een gematigde stijging van 20%. 
In Europa is het gebruik van fructoserijke maissiroop beperkt tot 5% van de energie- 
leverende zoetstoffenmarkt. Overgewicht en obesitas zijn in Europa toegenomen 
zonder enig bewijs van een stijging van de totale inneming van energie bevattende 
zoetstoffen. In het Verenigd Koninkrijk daalde bijvoorbeeld het dagelijkse gebruik 
van geraffineerde suiker per hoofd van de bevolking van 126 gram per persoon in 
1963 naar 99 gram per persoon in 2003. In die periode werden vele Britten behoor-
lijk dik. In Ierland is de bijdrage van suiker aan de energie-inneming in 20 jaar tijd 
niet veranderd, terwijl onze nationale broekriem wel groeide in die periode.13 
Moeten de inneming van suiker beperkt worden om het risico op obesitas te 
verlagen? Ja, wanneer de energie-inneming groter is dan de energieverbranding 
en wanneer een hoge sucrose-inneming de energie-inneming in het algemeen 
verstoort. Maar deze simpele conclusie geldt ook voor zetmeel, eiwit, vet en alcohol.

‘Overgewicht en obesitas zijn in Europa toegenomen zonder enig 
bewijs van een stijging van de totale inneming van energie bevattende 
zoetstoffen.’

Voordat ik afscheid neem van sucrose is het interessant om te weten dat bloed-
glucose, dat voornamelijk afkomstig is van de koolhydraten in de voeding,  
de enige brandstof is voor de hersenen. De hersenen zijn duur in termen van  
energiebehoefte. Op de weegschaal vormen de hersenen slechts 2% van het 
lichaamsgewicht. Maar dat ligt anders voor het energiegebruik. De hersenen  
verbranden dag in dag uit 20% van de ingenomen calorieën en de brandstof beperkt 
zich tot glucose. Iemand met een dagelijkse energiebehoefte van 2.000 kilo- 
calorieën, die 40% van deze energie in de vorm van koolhydraten binnenkrijgt,  
consumeert dagelijks 200 gram koolhydraten. De hersenen eigenen zich 20% van 
de dagelijkse energie toe en dat komt overeen met 100 gram glucose. De hersenen 
leggen daarmee beslag op de helft van de totale glucose-inneming afkomstig van 
suiker en zetmeel. Glucose is van levensbelang voor de hersenen. Vetten en 
eiwitten (en alcohol) moeten omgezet worden in glucose om als energiebron voor 
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de hersenen te kunnen dienen. Doordat de hersenen eenkennig zijn in de energie-
bron is het interessant om in te gaan op het effect van suikers op de concentratie. 
De laatste tijd duiken gegevens op over het bestaan van mentale vermoeidheid. 
Voedsel consumeren kan dit niet alleen tegengaan maar het blijkt dat ´vermoeide´ 
hersenen andere besluiten nemen. Het prestigieuze tijdschrift The Proceedings of 
the National Academy of Science presenteerde in een artikel de beslissingen van 
Israëlische rechters verbonden aan het Hof van beroep.14 Beslissingen over een 
voorlopige vrijlating vielen doorgaans in de ochtend voor 65% gunstig uit voor de 
gevangen. Dat percentage daalde naar bijna nul, vlak voor een pauze en voor de 
lunch, om direct weer naar 65% terug te keren na een pauze of lunch. Ander 
onderzoek laat zien dat chocoladekoekjes eten voor een test betere testpersonen 
oplevert dan bij personen die de chocoladekoekjes alleen te zien kregen maar er 
niet van mochten eten. De laatste proefpersonen kregen radijsjes te knabbelen.  
De radijsknabbelaars gaven na gemiddeld acht minuten de brui aan het testen, 
terwijl diegene die chocoladekoekjes mochten eten door bleven gaan. De hersenen 
actief houden is belangrijk en snacken helpt daar blijkbaar bij.

Recent onderzoek over calorieën afkomstig van suiker en vet
Zoals eerder aangegeven is het de laatste jaren in de mode om te beweren  

dat koolhydraten de dader van obesitas zijn. Vet is in de loop der jaren gezakt in  
de rangorde van boosaardige calorieën. De zeer invloedrijke auteur Gary Taubes 
schreef over dit onderwerp: “Elk effectief dieet behaalt dat succes door dik 
makende koolhydraten te beperken. Diegene die afvallen door een dieet lukt dat 
door dat wat ze niet eten: koolhydraten.”16 Koolhydraten kunnen worden omgezet 
in vet. Heel mooi in theorie maar de resultaten van een onberispelijk opgezet 
onderzoek bij mensen gooit roet in de recente zienswijze dat vetten goed zijn en 
koolhydraten slecht. Epidemiologen bekritiseren dergelijke studies veelvuldig.  
Zij zijn gewend om met grote aantallen mensen in een minimaal invasieve 
omgeving te werken. Kleine, dure en invasieve studies met moderne technieken 
produceren daarentegen grote hoeveelheden biologisch relevante gegevens. Maar 
wees niet bevreesd voor invasieve onderzoeksmethoden. Al het onderzoek met 
mensen is goedgekeurd door lokale medisch-ethische commissies. Zo eisen deze 
commissies van onderzoekers dat hun gekozen steekproefomvang groot genoeg is 
om een effect aan te tonen wanneer het in werkelijkheid bestaat. Reflexmatige 
kritiek op een onderzoek met mensen als proefkonijn is te begrijpen maar is wel 
gebaseerd op onkunde. 

Epidemiologisch onderzoek leert ons dat het bewijs ten nadele van suiker en ten 
gunste van vet uit drijfzand bestaat. Voor een eindoordeel moeten we, zoals altijd, 
bij experimentele biologen te rade gaan. Ik wil daarvoor naar twee redelijk recente 
interventiestudies bij mensen kijken. De een heeft betrekking op vrijwilligers die in 
een calorimeter of respiratiekamer verbleven en de andere heeft betrekking op een 
interventie met mensen die vrij leefden. Laat ik allereerst uitleggen hoe het leven 
en het onderzoek in een respiratiekamer er uitziet. Deze kamers zijn te vergelijken 
met een middelgrote hotelkamer waar mensen enkele weken verblijven.  
De proefpersonen beschikken over een bed, een bureau, een tredmolen en toilet- 
faciliteiten. Het onderzoeksteam verstrekt al het eten en drinken en controleert

de voedselconsumptie en de lichamelijke activiteit volledig. De snelheid en de 
samenstelling van de gassen (lucht), die de kamer in- en uitgaan, wordt minutieus 
in de gaten gehouden. Verlies van het binnenkomende zuurstof en de toename van 
het uitgaande kooldioxide worden samen met het energieverlies via de ontlasting 
gemeten. Door elegante wiskunde in te zetten kunnen onderzoekers de energiebal-
ans en de verbranding van vet, koolhydraten en eiwit uit het aangeboden voedsel 
berekenen. Daarnaast meten apparaten in de kamer veranderingen in lichaams-
gewicht en -samenstelling. Bij de bespreking van de resultaten begin ik met de 
recentste van de twee studies.15
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De vrijwilligers in dit onderzoek waren extreem dik. De mannen hadden een BMI 
van 38 terwijl die voor de vrouwen 33 kg/m2 was. Het lot bepaalde welke vrijwilliger 
tot welk van de twee onderzoeksgroepen zou gaan behoren. De vrijwilligers 
verbleven elf dagen in een metabolische kamer onder streng medisch toezicht en 
er werden nauwgezette metingen van de energiehuishouding verricht. Tijdens de 
eerste vijf dagen aten beide onderzoeksgroepen een voeding die precies genoeg 
energie bevatte om in de behoefte aan calorieën te voorzien. De proefpersonen 
hadden daardoor een stabiele energiebalans met een constant lichaamsgewicht. 
De voeding bestond voor 50% van de energie uit koolhydraten, 35% uit vet en 15% 
was afkomstig van eiwit. De hoeveelheid calorieën om op gewicht te blijven 
varieerde tussen de proefpersonen om rekening te houden met verschillen in energie- 
behoefte. Gedurende de zes dagen die volgden na de periode van stabiele energie-
balans, kregen zij een voeding met een energietekort van 30%. De eerste groep 
kreeg een zeer laag vet dieet en bij de tweede groep bevatte de voeding zeer weinig 
koolhydraten. Er waren geen andere veranderingen in de samenstelling van de 
energiebeperkte voeding. De proefpersonen beschikten alleen over het door het 
onderzoeksteam bereide voedsel en alle eetmomenten werden zorgvuldig in de 
gaten gehouden. Op de dagen 2 en 5 van de eerste vijf dagen en op de dagen 1, 4  
en 6 tijdens de energiebeperkte dagen verbleven de proefpersonen 23 achtereen-
volgende uren in de respiratiekamer. Na de zes dagen van vasten kregen de vrij- 
willigers twee tot vier weken vrijaf om daarna de onderzoeksprocedure nog een 
keer te doorlopen met de voeding van de andere groep: laag vet werd laag kool- 
hydraten en omgekeerd. Op basis van de resultaten kwamen de onderzoekers tot 
de volgende conclusies:

“Verlies aan lichaamsvet was berekend als het verschil tussen de dagelijkse inneming 
en de netto ververbranding, zoals vastgesteld tijdens het verblijf in de respiratiekamer. 
De koolhydraatbeperking resulteerde in een gestage toename van de vetverbranding en 
een verlies van 53 gram lichaamsvet per dag. Bij de vetbeperking bleef de vetverbrand-
ing gelijk en verloor het lichaam 89 gram vet per dag. Deze 89 gram was significant 
hoger dan de 53 gram bij de koolhydraatbeperking.”

Het is zo klaar als een klontje: de meest effectieve manier om af te vallen is vet 
uit de voeding halen en meneer Taubes ziet het dus verkeerd. Belangrijk is ook dat 
deze recente gegevens in overeenstemming zijn met het vele bewijsmateriaal in de 

literatuur van vergelijkbaar onderzoek bij mensen met calorimeters. Dit is in de 
jaren tachtig beschreven in het werk van de Medical Research Council’s Dunn 
Nutrition Lab in het Engelse Cambridge.17 Tegenstanders van dit type onderzoek, 
en dat zijn er heel wat, stellen dat de aantallen te klein zijn of dat de studies te kort 
duurden. Meestal komt de kritiek van epidemiologen waarvoor extreem kostbare 
en invasieve onderzoekstechnieken bij mensen niet de norm zijn. Simpele epidemi-
ologische metingen als de voedselconsumptie zijn goedkoop, niet belastend maar 
wel gebrekkig. Om mensen bijvoorbeeld acht dagen in respiratiekamers te laten 
leven is lastig. Dat betekent minder privacy bij toiletgewoonten en andere dage- 
lijkse praktijken en het dragen van ongemakkelijke apparatuur om het een of 
andere biologische effect te meten. Apparatuur legt iedere minuut gegevens vast 
en dat levert een schat aan nauwkeurige getallen op. Het gaat inderdaad niet over 
grote aantallen proefpersonen maar het aantal is voldoende en dat heeft de statis-
tiek vooraf uitgewezen. Zo niet, dan accepteert de medisch-ethische commissie en 
de redactie van een tijdschrift het onderzoek respectievelijk de publicatie niet. De 
gegevens zijn net als alle onderzoeksresultaten imperfect maar ze vertellen ons 
vele harde feiten. Calorieën zijn calorieën en het maakt niet uit waar deze vandaan 
komen.

‘Simpele epidemiologische metingen als de voedselconsumptie zijn 
goedkoop, niet belastend maar wel gebrekkig.’

Een andere recente studie, met vrij levende proefpersonen in een laboratorium- 
omgeving, gaat in op het effect van het stiekem verlagen van de hoeveelheid 
energie uit suiker. Het onderzoek stond onder leiding van Professor Julie Lovegrove 
van de Hugh Sinclair Unit van de Reading University. Zij geniet een reusachtige 
reputatie wanneer het gaat om voedingsinterventiestudies bij mensen.18 De doel-
stelling van de studie was om na te gaan wat er gebeurt wanneer je stiekem 
suikercalorieën uit bepaalde voedingsmiddelen haalt en deze zodanig vervangt 
door kunstmatige zoetstoffen en vulmiddelen dat er geen verschil is te zien, ruiken, 
voelen en proeven. Het enige verschil was de hoeveelheid suikercalorieën. De 
voeding van de gemiddelde Engelsman bevat 62 gram toegevoegde suikers. 
Daarvan is 37 gram, wat overeenkomt met ongeveer 60% van het totaal, geschikt 
om mee te spelen. De voedingsmiddelen die in aanmerking kwamen om suiker te 
vervangen door energieloze alternatieven waren: ontbijtgranen, toetjes, chocolade, 
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suikergoed, zoet broodbeleg, hartige sauzen, specerijen, frisdranken, vruchtensap-
pen, yoghurt, ijs en vloeibare melkproducten.

Van de dagelijkse 37 gram vervangbare toegevoegde suikers in een normale 
Engelse voeding namen frisdranken en suiker ongeveer de helft (15 gram per dag 
ofwel 40% van het totaal) voor hun rekening. De groep ‘suiker, suikergoed en jam’ 
was goed voor 37% van de vervangbare suikers. De studie was opgezet volgens  
een zogenaamd cross-over-design, waarin iedere proefpersoon beide voedingen 
consumeert. De helft van de proefpersonen kreeg eerst een normale voeding en de 
andere helft dezelfde voeding maar dan met minder suiker. Na acht weken werden 
de proefpersonen vier weken met rust gelaten om daarna de andere voeding voor-
geschoteld te krijgen. De 50 vrijwilligers kregen te horen dat de studie bedoeld was 
om de effecten van voeding op hartziekten te onderzoeken om te voorkomen dat ze 
zelf opzettelijk hun lichaamsgewicht zouden veranderen. De proefpersonen waren 
zich dus niet bewust van het werkelijke doel van het onderzoek: Nagaan in hoeverre 
minder toegevoegde suiker in de voeding een lagere energie-inneming en daarmee 
gewichtsverlies tot gevolg heeft. Het eindresultaat sprak boekdelen. Er was geen 
verandering in het lichaamsgewicht door een grote hoeveelheid suiker heimelijk  
uit de voeding te halen. De auteurs concludeerden:

“Wij zagen geen significante verandering in het lichaamsgewicht door de consumptie van 
voedingsmiddelen en dranken met minder suiker als onderdeel van een gebruikelijke 
voeding. Dit kwam grotendeels door energiecompensatie. Vergeleken met de normale 
voeding was zowel de inneming van vet als van eiwit hoger tijdens het suikerbeperkte 
dieet.”

Voor menige expert zijn deze resultaten niet verrassend. Het menselijk lichaam 
verdedigt behoorlijk effectief het bestaande lichaamsgewicht gedurende lange tijd 
voordat er een nieuw evenwicht met een nieuw constant gewicht tot stand komt. 
Het is belangrijk te beseffen dat in deze studie de proefpersonen niet op de hoogte 
waren van de werkelijke doelstelling: het verlies van lichaamsgewicht. In andere 
studies wisten de vrijwilligers wel dat het in het onderzoek ging om het effect van 
toegevoegde suikers op de gewichtsbeheersing. In één studie, die 18 maanden 
duurde, daalde de energie-inneming met 9% door een verlaging van suiker  
bevattende dranken met 27%. Vanzelfsprekend daalde het lichaamsgewicht ook: 
ongeveer 500 gram voor iedere portie met suiker gezoete drank.19 In een andere 
studie kregen volwassenen suikervrije of suikerrijke snacks. Dit leverde een 
verschil van dagelijks twee gram suiker per kilogram lichaamsgewicht op. De 
proefpersonen mochten de rest van de voeding zelf samenstellen op basis van  
hun smaak en eetlust.20 De inneming van calorieën vloog omhoog bij de suiker- 
aanvulling (+22%) evenals de suikerconsumptie (+150 gram per dag). Zoals te  
verwachten steeg het lichaamsgewicht in de groep met extra suiker door de hogere 
energie-inneming. De hamvraag is: Zal het uitbannen van frisdrank tot een daling 
van de calorie-inneming leiden of zal het ontwijken van frisdrank leiden tot com-
pensatie door een hogere inneming van vet en suikers zonder dat gewichtsverlies 
optreedt? De zekerheid waarmee de media deze vraag beantwoorden doet geen 
recht aan de complexiteit van het onderwerp. Het klopt niet om te zeggen dat inter-
ventiestudies bewijs hebben geleverd dat klip en klaar uitwijst dat vermindering 
van de totale suikerinneming altijd en overal gecompenseerd wordt door vooral 
hogere vetinneming. Daardoor blijft de energie-inneming gelijk en ontstaat er geen 
gewichtsverandering. Evenzeer is het volstrekt onjuist om simpel aan te nemen  
dat door verwijdering van suikercalorieën uit de voeding de energie-inneming daalt.  
We weten veel minder over compensatiegedrag dan algemeen wordt aangenomen. 
De American Medical Association heeft dat duidelijk verwoord:
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“Er zijn momenteel onvoldoende gegevens om afdoende vast te stellen of het gebruik 
van kunstmatige zoetstoffen als vervanging van energie bevattende zoetstoffen in 
dranken en voedingsmiddelen de inneming van toegevoegde suikers en van kool- 
hydraten verlaagt, of gunstig is voor de eetlust, de energiebalans, het lichaamsgewicht 
of risicofactoren voor het functioneren van het hart. Volgens het in 2009 verschenen 
rapport, ‘Dietary sugars intake and cardiovascular health’, van de American Heart  
Association is een beperking van toegevoegde suikers een belangrijke strategie om  
een optimale voeding en gezond lichaamsgewicht te ondersteunen.”21

Iemand die de grillen van de zogenaamde suiker-vet-wip kent zal zich niet  
verbazen over de samenhang tussen vet en suiker. In bijna elke studie in de wereld 
beweegt de consumptie van vet en suiker in tegengestelde richting wanneer de 
inneming is uitgedrukt als percentage van de energie-inneming.22 De bijdrage van 
eiwit en zetmeel blijven redelijk constant maar de vet-liefhebbende hartige mond 
strijdt om voorrang met de suiker-liefhebbende zoete mond. Op dit moment 
stapelen de gegevens zich op voor een inverse relatie tussen de inneming van 
suiker en van vet. Deze omgekeerde beweging komt zelfs voor bij zeer suiker- 
bewuste, insulineafhankelijke diabeten die onder streng klinisch toezicht staan.23

Samenvattend: Gewichtstoename treedt op bij een energie-inneming die  
hoger is dan het lichaam nodig heeft. Om af te vallen is het devies: minder 
calorieën binnenkrijgen dan de behoefte van het lichaam. Maak je niet druk of  
het vet, suiker of wijn is dat je laat staan zolang de voeding maar minder energie 

bevat. Zoals Dolly Parton tegen de BBC-presentator Michael Parkinson zei: 
“Schatje, wanneer je gewicht wilt verliezen haal dan je hoofd uit de voertrog.”  
Voor gewichtsbeheersing is dat een waarheid als een koe! Wanneer je lichaamsvet 
kwijt wilt raken zorg er dan voor dat er minder voedsel op je bord terecht komt  
en verzeker jezelf dat het tekort aan energie uit bijvoorbeeld vet ook leidt tot een 
tekort aan calorieën in de voeding.

Rapport van de Engelse overheid over koolhydraten en gezondheid
De UK Scientific Committee Advisory on Nutrition ronde in 2015 een rapport af 

over voeding en gezondheid met speciale aandacht voor koolhydraten.24 Ik ben 
nalatig wanneer ik niet zou verwijzen naar dit document. Met betrekking tot de 
effecten van vet en koolhydraten op de BMI concludeert het rapport:

“Een energiebeperkt dieet, hoog in koolhydraten en laag in vet, kan in vergelijking met 
een voeding laag in koolhydraten en hoog in vet een gunstige voedingsstrategie zijn om 
de BMI te verlagen. De onderzoeksresultaten lopen echter behoorlijk uiteen en het 
bewijs is beperkt doordat er relatief weinig studies zijn uitgevoerd. De veronderstelling 
dat diëten met veel koolhydraten een gewichtstoename veroorzaken krijgt geen onder-
steuning van de resultaten uit de gerandomiseerde gecontroleerde interventiestudies 
die in ons overzicht zijn betrokken.”

Over het effect van met suiker gezoete dranken en voedingsmiddelen op 
obesitas trokken de experts de volgende conclusie:

“Interventiestudies met volwassenen wijzen erop dat een toename of afname van de 
procentuele bijdrage van suikers aan de energie-inneming, in een ad libitum dieet, 
gepaard gaat met een overeenkomstige relatieve toename of afname van de energie- 
inneming. Suikers waren hierbij vervangen door andere energieleverende voeding- 
stoffen of door kunstmatige zoetstoffen. Uit studies zijn aanwijzingen verkregen dat  
de consumptie van met suiker gezoete dranken vergeleken met de dranken met kunst-
matige zoetstoffen tot een grotere gewichtstoename en toename in de BMI leidt bij 
kinderen en adolescenten. Het bewijs beperkt zich echter tot een klein aantal studies. 
De resultaten van deze studies suggereren dat de energiecompensatie niet volledig is. 
Bij compensatie gaat het om de vrijwillige consumptie van andere voedingsmiddelen  
en dranken die het ‘tekort’ aan energie afkomstig van suiker goedmaakt.”
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De gegevens over met suiker gezoete dranken en kinderen zijn gebaseerd op 
drie gerandomiseerde gecontroleerde interventiestudies, terwijl voor volwassenen 
de gegevens van negen goede uitgevoerde experimenten zijn gebruikt. Globaal 
genomen zijn de teksten van het rapport behoudend en voorzichtig. In het perspec-
tief van dit boek is het belangrijk om te onthouden dat deze groep van experts is 
gevraagd om naar alle koolhydraten en suikers in relatie tot obesitas te kijken.  
Zij zijn niet gevraagd om de oorzaken van obesitas in het Verenigd Koninkrijk te 
beoordelen. Ook ontbreekt een gedetailleerd onderzoek naar alle energieleverende 
voedingsstoffen: koolhydraten, vet, eiwit en alcohol uit diverse voedselbronnen.  
De experts zijn niet gevraagd om de fysiologische en psychologische factoren van 
obesitas in het Verenigd Koninkrijk te onderzoeken. Deze vragen zijn wel gesteld 
aan een andere expertgroep, de UK Obesity Taskforce, en de conclusies van deze 
groep behandel ik in het laatste hoofdstuk van dit boek.

Zetmeel
De term ‘zetmeelrijk voedsel’ leverde mij in de zoekmachine van Google 908.000 

resultaten op die ik kon raadplegen, mocht ik daar behoefte aan hebben. Toen ik de 
term ‘suikerrijk voedsel’ invoerde kreeg ik 5.490.000 hits. Het is duidelijk dat voor 
het algemene publiek zetmeel minder hoog scoort op de lijst met voedingszorgen 
dan suiker. Anders dan suiker bestaat zetmeel volledig uit glucose. In zetmeel zijn 
de glucosemoleculen met hun uiteinden aan elkaar verbonden. Dat levert lange 
draden, met hier en daar een vertakking, op. In een westerse voeding zijn de belang- 
rijkste bronnen van zetmeel: aardappelen, brood, pasta en rijst. Door de chemische 

opbouw behoort zetmeel tot de complexe koolhydraten en in het algemeen 
adviseren voedingsrichtlijnen een hoge inneming van complexe kool-hydraten. 
Voedingsvezel, zoals ik dadelijk zal laten zien, behoort ook tot de categorie 
complexe koolhydraten. Modieuze diëten zoals Atkins, Paleo, South Beach en 
Dunkin zijn populair en bevelen allemaal een strenge beperking van de zetmeel- 
inneming aan. Dit heeft ervoor gezorgd dat zetmeel onverdiend een slechte naam 
kreeg. Koolhydraatbeperking is een veel voorkomende reflexmatige benadering bij 
afvaldiëten. Als biologische verklaring voor de slechtheid van koolhydraten in de 
voeding wordt meestal verwezen naar de effecten op het vet in het bloed. Bij een 
voeding met veel koolhydraten en weinig vet nemen de slechte vetten toe en de 
goede vetten af. Ondanks deze constatering gaat het algemene aanvaarde advies  
uit van een bescheiden vermindering van de vetinneming met een bescheiden 
stijging van de zetmeelinneming die een verlaging van de suikerinneming com-
penseert. Bij het volgen van dit voedingsadvies zal het totale effect gunstig zijn 
voor de vetsamenstelling van het bloed.

‘Dit heeft ervoor gezorgd dat zetmeel onverdiend een slechte naam 
kreeg.’

Zetmeel is via een andere weg de discussie over obesitas binnengerold: de  
glycemische index en glycemische belasting van voedingsmiddelen. Het vaststellen 
van de glycemische index van een voedingsmiddel gaat als volgt. Minimaal tien  
vrijwilligers eten een hoeveelheid van het te testen voedingsmiddel wat overeenkomt 
met 50 gram verteerbare koolhydraten. Het bloedglucosegehalte wordt daarna 
twee uur gemeten. Dezelfde vrijwilligers consumeren op een ander moment 50 
gram pure glucose. Het bloedglucosegehalte wordt op dezelfde wijze vastgesteld. 
Door het bloedglucosegehalte van het geteste voedingsmiddel te vergelijken met 
de reactie op pure glucose kan de glycemische index worden berekend. De glyce-
mische index beweegt ruwweg tussen 0 en 100. Voedingsmiddelen met een snelle 
opname van glucose in het bloed hebben hoge waarden, bijvoorbeeld boven de 70. 
Voedingsmiddelen met een trage opname komen lager uit. De glycemische lading 
van een voedingsmiddel is de glycemische index vermenigvuldigd met de totale 
hoeveelheid verteerbare koolhydraten per portie voedingsmiddel. Snel opneembare 
koolhydraten staan in vergelijking met langzaam opneembare koolhydraten als 
inferieur te boek. Wat dit verschil betekent voor obesitas is niet volledig duidelijk. 
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Alle aspecten van de glycemische index, glycemische lading en consequenties zijn 
behandeld door het International Carbohydrate Consortium.35 Hun conclusie was:

“Diabetes en het voorstadium van diabetes komt veel voor in de wereld. Door de con- 
sistentie van het wetenschappelijk bewijs vindt het panel van experts dat er urgente 
behoefte is om de algemene bevolking en gezondheidsprofessionals te informeren over 
de glycemische index en glycemische lading door middel van nationale voedingsricht- 
lijnen, tabellen over de samenstelling van voedingsmiddelen en labels op de verpakking.”

Zetmeel is een complexe koolhydraat. Voedingsvezel behoort daar meestal ook 
toe en daar ga ik in hoofdstuk negen op in.

Alcohol
In mijn jonge jaren gingen we, als familie, zelden uit eten in een restaurant.  

Op zo’n uitzonderlijke gebeurtenis vroeg de ober aan mijn vader: wilt u ´tafelwijn´? 
Deze vraag laat zien dat ik in de traditie van een Katholiek gezin opgroeide. Naast 
tafelwijn was ´kerkwijn´ de enige ander wijnsoort die we kenden. Dat is nu wel 
anders. Alcohol is overal aanwezig in de samenleving. Elke gram alcohol komt 
overeen met zeven kilocalorieën, terwijl dat voor koolhydraten vier en voor vet 
negen is. Omdat alcohol meer beschikbaar is in onze moderne samenleving zal het 
zonder twijfel hebben bijgedragen aan obesitas. Deelnemers aan voedingsonder-
zoek hebben de neiging te weinig energie te rapporteren en dat is zeer zeker het 
geval voor alcohol, vooral bij de forse innemers. Dit heeft tot gevolg dat er weinig 
bekend is over de relatie tussen alcoholconsumptie en obesitas. Het is bekend dat 
leverziekten een van de snelst stijgende ziekten zijn in de moderne wereld en dit 
wijst op een sterke samenhang met de toename in obesitas. Maar, er zijn weinig 
gegevens over de relatie alcohol en obesitas en voor zover bekend zijn ze nogal  
verwarrend.

‘Alle calorieën zijn gelijk en deze zorgen ervoor dat de toename en 
afname in het lichaamsgewicht in vergelijkbaar tempo plaatsvindt.’

In dit hoofdstuk zijn de vermeende schuldige calorieën, vooral suiker en vet, 
behandeld. Het eindoordeel is simpel: Alle calorieën zijn gelijk en deze zorgen 
ervoor dat de toename en afname in het lichaamsgewicht in vergelijkbaar tempo 

plaatsvindt. Nu ben ik op het punt beland om naar de normale voedselconsumptie 
in termen van voedselkeuzes te kijken. Het volgende hoofdstuk is daaraan gewijd 
en begint met de genetische regulatie van onze voedselkeuzes.
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HOOFDSTUK ZES

OBESITAS: 
HET DEBAT 
OVER 
AANLEG 
VERSUS 
OMGEVING

“Niet iedereen heeft dezelfde aanleg voor zwaarlijvigheid. Obesitas 
neemt bij sommige mensen dusdanige vormen aan dat een forse 
vetafzetting plaatsvindt ondanks strikte leefgewoonten en een niet 
aflatende matigheid bij het stillen van de eetlust. Deze aanleg is 
meestal erfelijk.”

William Wadd, 18161

“We moeten ons nu de vraag stellen: Waarom zijn sommigen 
vatbaarder voor vetopslag dan anderen, met zwaarlijvigheid als 
gevolg? … Sommigen hebben een zodanig meegaand, sloom en 
buigzaam karakter dat zelfs temperament, lichamelijke activiteit, 
studie, onthouding, korter rusten of slapen het ontstaan van 
zwaarlijvigheid niet kan tegenhouden, terwijl ze niet meer eten en 
drinken dan nodig is om aan de eisen van  
het leven te voldoen.”

Thomas Short, 18282

Ik had de eer om in de beeldschone stad Barcelona, in september 2006, de 
plenaire openingslezing te mogen geven op het eerste World Congress of Public 
Health Nutrition. Mij was gevraagd om in te gaan op hete hangijzers in mijn onder-
zoeksgebied en ik had bij de themakeuze de vrije hand. Ik koos vier onderwerpen, 
waaronder de genetica van obesitas. Dit hete hangijzer is het onderwerp van dit 
hoofdstuk. Toen het moment van vragenstellen was aangebroken liep menig belang- 
rijk en vakkundig deskundige, op het gebied van voeding en volksgezondheid,  
naar de microfoon om commentaar te geven. In mijn lezing had ik geconcludeerd 
dat genen een grote rol spelen bij het ontstaan van obesitas. Deze stellingname  
kon niet waar zijn. Daar waren mijn vakbroeders en -zusters bij de microfoon het 
roerend over eens. Zij baseerden zich op de volgende logica. Het maakt niet uit of 
obesitas nu 50 of 150 jaar geleden is begonnen, feit is dat onze genen in die periode 
hetzelfde zijn gebleven. De leefomgeving is wel veranderd en dus is het idioot om te 
suggereren dat genen een rol spelen bij de huidige obesitasepidemie. De omgeving 
is dramatisch gewijzigd en dat heeft tot een overvloedig aanbod van goedkoop 
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voedsel met veel zout, vet en suiker geleid en dat is de echte oorzaak van obesitas. 
Ik laat in de loop van dit hoofdstuk zien dat dit apert onjuist is. Overigens begrijp ik 
heel goed de gevoeligheid van volksgezondheidsdeskundigen om genen in de 
discussie over obesitas te betrekken. Hierdoor kunnen te zware mensen namelijk 
met de armen over elkaar en een gerust hart zeggen: “Het is niet mijn schuld, het 
zijn mijn genen.” De stellingname dat een slechte leefstijl leidt tot overgewicht 
verliest daardoor aan kracht. Deze redenatie is begrijpelijk wanneer genen een 
kleine of geen rol spelen bij obesitas. Maar wanneer genen wel belangrijk zijn voor 
overgewicht en obesitas dan heeft de wetenschap de plicht om die waarheid boven 
tafel te krijgen. Deze kennis kunnen we mogelijk inzetten om obesitas tegen te 
gaan. Daarvoor is het onvoldoende om alleen over een genetische test te beschik-
ken die de aanleg voor obesitas voorspelt. Ook de belangrijkste leefstijlkeuzes om 
dikker worden in de kiem te smoren, moeten bekend zijn. Een voedingsadvies op 
maat, dat rekening houdt met het genetisch profiel van de betreffende persoon, is 
dan mogelijk. Eens zal dat moment van dergelijk maatwerkadvies komen al is dat 
nog ver weg. De weg naar dit maatwerkadvies is wel bekend.

‘Hierdoor kunnen te zware mensen namelijk met de armen over 
elkaar en een gerust hart zeggen: “Het is niet mijn schuld, het zijn 
mijn genen.”’

Alle pasgeboren baby’s ondergaan vlak na de geboorte een hielprik om bloed  
af te nemen. Dat bloed wordt getest op te hoge waarden van een aantal chemische 
verbindingen. Bij te hoge waarden gaan er alarmbellen af die wijzen op een 
dreigend gevaar voor de gezondheid. Pasgeborene kunnen namelijk een genetische 
afwijking hebben met serieuze risico’s voor de gezondheid. Dit onderzoek staat 
bekend als de Guthrie-test en is vernoemd naar de bedenker van deze test: de 
Amerikaanse arts Robert Guthrie. De test onderzoekt in hoeverre het kind belast  
is met bepaalde genetische afwijkingen, zoals fenylketonurie, sikkelcelziekte en 
taaislijmvliesziekte.3 Bij fenylketonurie onthult de test de aanwezigheid van een 
hoog gehalte van het aminozuur fenylalanine in bloed door één defect gen. Dit gen 
bevat de code voor het enzym dat fenylalanine afbreekt. Onbehandeld leidt dit 
defect tot vertraging van de verstandelijke ontwikkeling. Een levenslang dieet is 
nodig voor normale bloedwaarden van fenylalanine waardoor functieschade in de 
hersenen uitblijft. De genetische test wijst op een afwijkend gen met een gevaar 

voor de gezondheid. Door deze wetenschap komt een levenslange oplossing voor 
het probleem binnen handbereik. Fenylketonurie is een mono-genetische ziekte 
wat wil zeggen dat één gen het laat afweten. Dit is niet het geval bij obesitas. 
Obesitas kent vele mogelijke oorzaken en complicaties en is een poly-genetische 
aandoening met kleine effecten van een hele boel genen. Het antwoord op de 
vraag: “Hoe gaan we de rol van genetica bij obesitas in kaart brengen?” is daardoor 
niet een, twee, drie gegeven. In de huidige wereld van de moleculaire biologie, met 
geavanceerde technieken, zoeken de genenvorsers naar genen die in verband staan 
met obesitas. Maar het meest dwingende bewijs voor de rol van erfelijk materiaal 
bij zwaarlijvigheid is ongeveer veertig jaar geleden geleverd door onderzoek met 
ééneiige en twee-eiige tweelingen. Maar voordat ik op dit tweelingenbewijs inga  
is het verstandig om het beperkte aantal zeldzame aandoeningen te bespreken, 
waarbij obesitas het gevolg is van één afwijkend gen.

Imperfecte genen, klinische symptomen en obesitas
Vele jaren geleden zijn er muizenexperimenten uitgevoerd waarbij delen van  

de hersenen, betrokken bij de regulatie van de voedselconsumptie, op non-actief 
waren gezet. De muizen aten daardoor te veel en obesitas was hun lot. Een chirurg 
creëerde in het vervolgonderzoek een Siamese tweeling door de bloedbaan van een 
te dikke muis te verbinden met de bloedbaan van een normale muis, waardoor 
obesitas verdween bij de te zware muis. Blijkbaar bevatte het bloed van de normale 
muis iets waardoor de eetlust van de obese muis normaliseerde. Veel stoffen staan 
inmiddels op de kandidatenlijst van eetlustregelaars. Bovenaan prijkt het eiwit 
leptine, ontleend aan het Griekse woord leptos wat ‘dun’ betekent.4 Leptine remt  
de eetlust. Onderzoekers van het Addenbrooke’s Hospital in Cambridge (Verenigd 
Koninkrijk) hebben pionierswerk verricht. Door injecties werd het ontregelde 
metabolisme van leptine hersteld waardoor een vorm van obesitas genas.5 
Afwezigheid van het eetlustremmende leptine leidt tot een snelle ontwikkeling  
van ernstige obesitas bij kinderen doordat zij veel te veel gaan eten en drinken.  
De voedselbehoefte is dan zo sterk dat onthouding van voedsel deze kinderen 
agressief maakt. Een simpele bloedtest, die de afwezigheid van leptine in bloed 
aantoont, kan voor een succesvolle behandeling van deze zeer zeldzame aandoen-
ing zorgen. Deze ziekte komt bij 1% van de zeer obese mensen voor. Een ander 
voorbeeld, waarbij één gen niet goed functioneert, is het zogenaamde Pader-Willi- 
syndroom. Bij deze patiënten ontbreekt een deel van chromosoom 15. Ongeveer  
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1 op 25.000 mensen heeft last van het syndroom van Pader-Willi, wat zich kenmerkt 
door een vraatzuchtige eetlust, met obesitas als onvermijdelijk gevolg.6 Sommige 
onderzoekers veronderstellen dat ghreline bij die ziekte betrokken is. Ghreline is 
een door de darmen geproduceerd hormoon met eetluststimulerende werking,  
De concentratie van dit hormoon is vijf keer hoger bij Pader-Willi-slachtoffers. 
Onduidelijkheid blijft echter troef bij de vraag of ghreline een directe oorzaak is  
of dat het een bijeffect is van een andere oorzaak. Er bestaan nog diverse andere 
voorbeelden van zeldzame vormen van obesitas waarbij één of een paar genen  
disfunctioneren. Voor de overgrote meerderheid van de mensen met overgewicht 
en obesitas is de genetische basis echter een combinatie van kleine effecten van 
een veelheid aan genen. Voor de erfelijke factor bij obesitas heeft onderzoek bij 
tweelingen het sterkste bewijs geleverd.

Studies bij tweelingen: de genetica van obesitas
Onderzoek met tweelingen is belangrijk voor het vaststellen welke erfelijke 

kenmerken afkomstig zijn van het DNA van onze ouders. De genen van pappa en 
mama genen vormen samen ons genotype. Genen liggen ten grondslag aan de 
kleur van de ogen, lichaamslengte, bloedcholesterol, karakter, intelligentie en  
alle andere meetbare kenmerken van een persoon. Deze kenmerken vormen 
samen het zogenaamde fenotype (naar het Griekse woord ‘phainein’, wat staat  
voor ‘tonen’). Genen bepalen een aantal zaken van het fenotype, zoals de kleur  
van onze ogen. De lichaamskenmerken zijn meestal het gevolg van een combinatie 
van genen en leefomgeving. Sommige mensen zijn geboren met een hoog choles-
terolgehalte in het bloed, terwijl anderen dit tijdens het leven opbouwen. Een hoog  
cholesterolgehalte ontstaat voor een deel door genen maar voor het grootste deel 
door voedingsfactoren. Het relatieve belang van genen en van de omgeving is 
gemakkelijk te ontrafelen met tweelingenonderzoek. Voor hun geboorte delen  
alle tweelingen dezelfde omgeving in de baarmoeder. De meeste tweelingen blijven 
na hun geboorte lange tijd in dezelfde leefomgeving tot ze als volwassenen het 
ouderlijk huis verlaten en een eigen weg inslaan. In tegenstelling tot twee-eiige 
tweelingen hebben eeneiige tweelingen exact hetzelfde genoom en dat veroorzaakt 
een groot verschil. Twee-eiige tweelingen hebben een genoom dat net zo veel 
verschilt als dat van boers en zusters die niet als tweelingen op de wereld zijn 
gekomen.

De eerste studie naar obesitas met tweelingen is in de jaren tachtig uitgevoerd en 
sindsdien zijn meer dan 500 van dergelijke studies in de wetenschappelijke litera- 
tuur verschenen. De eerste studies lieten zien dat genetische factoren ongeveer 
70-80% van de verschillen in obesitas verklaren. Voordat ik inga op meer recenter 
bewijs leg ik uit wat dit betekent. Wanneer je door je eigen woonplaats loopt zie je 
inwoners met een zeer ernstige vorm van zwaarlijvigheid, die moeite hebben met 
lopen. Je ziet mensen die behoorlijk obees zijn, andere vertonen duidelijk overge-
wicht en weer anderen zijn een beetje mollig. Maar je ziet ook mensen met een 
normaalgewicht en je ziet zelfs magere personen. Al deze mensen leven in 
dezelfde omgeving en ondervinden dezelfde dik makende prikkels. In onze leef- 
omgeving bestaat het hele spectrum van lichaamsgewichten: van broodmager  
tot super dik. De genen bepalen voor een belangrijk deel in welk deel van het 
spectrum iemand terechtkomt. Maar stel dat de obesogene omgeving vervaagt 
door het beperken van het brede aanbod van goedkoop en smakelijk voedsel, vol 
met de traditionele verdachten: vet, suiker en zout. Dan verdwijnt obesitas als 
sneeuw voor de zon. De rol van genen is dan uitgespeeld. Maar in onze obesogene 
omgeving zijn het wel degelijk de genen die bepalen waar iemand staat op de  
obesitasranglijst.

Elke keer als ik voor een lekenpubliek een lezing over genen en obesitas geef 
ervaar ik weerstand, gevoed door twee algemene vooroordelen, tegen de 
genetische waarheid. De eerste is dat dik zijn vooral een probleem is van mensen 
met een economische achterstand of met een lage opleiding. Bij een rondgang 
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door je woonplaats zie je inderdaad dat mensen met overgewicht een veel grotere 
kans hebben om minder welgesteld en slechter opgeleid te zijn. Kuier eens door de 
winkelstraat in een achterstandswijk en je ziet het hele spectrum van obesitas aan 
je voorbijtrekken. Maak dezelfde wandeling door een winkelstraat in een gegoede 
buurt dan zie je hetzelfde spectrum. In de achterstandswijk zie je waarschijnlijk 
wel wat meer mensen met ernstig overgewicht en minder broodmagere personen. 
Dit onderwerp behandel ik uitgebreid in hoofdstuk negen. Het effect van genen op 
lichaamsgewichten blijkt dus in alle sociaaleconomische groepen van de samen- 
leving te bestaan. Het tweede vooroordeel van het lekenpubliek gaat over gedrag. 
Ook hier zal ik later gedetailleerd op ingaan, maar in de discussie over aanleg 
versus omgeving is dit vooroordeel een blok aan het been. Neem bijvoorbeeld het 
gedragsvooroordeel dat discipline bij obese mensen slecht is ontwikkeld. Volgens 
deze redenatie zijn te zware personen mensen die zichzelf eigenlijk onvoldoende  
in de hand hebben. Wat wil dit zeggen? Kan een slechte zelfcontrole voortkomen  
uit zowel de genen als de omgeving? Geringe zelfcontrole kan zijn aangeleerd  
door het slechte voorbeeld te volgen van ouders en familieleden. Een armzalige 
discipline zou dan de oorzaak van obesitas zijn. Maar zijn alle gokkers dik? Zijn  
alle alcoholisten en rokers dik? Zeer zeker niet.

Ik keer nu terug naar het onomstotelijk bewijs dat obesitas een sterke erfelijke 
grondslag heeft. Daarvoor maak ik een reis door de tijd om in de tachtiger jaren 
aan te komen en vandaar naar het heden te gaan. Houdt in gedachten dat som- 
migen de 80’er jaren als het startpunt van de moderne obesitasepidemie zien en 
dat dit een misvatting is. De eerste studies met tweelingen hebben mogelijk niet  
te maken gehad met de sterke opkomst van de obesogene omgeving, die van 
recentere datum is. Dat obesitas voor 70-80% een genetische oorsprong heeft 
staat, ook na een eindeloze reeks recente studies, nog fier overeind. Om dat aan  
te tonen bespreek ik drie van deze studies. De eerste is afkomstig van wijlen 
Professor Jane Wardle van de University College London.7 Zij onderzocht de BMI  
en de tailleomtrek in een steekproef van 5.092 paar tweelingen in de leeftijd van 
acht tot elf jaar waarvan 36% eeneiige en 64% twee-eiige tweelingen waren. 
Genetische factoren verklaarden 77% van de verschillen in BMI en 76% van de  
tailleomtrek. De leefomgeving verklaarde dus 23% van de variatie in BMI. Hiervan 
werd 10% veroorzaakt door de ‘gedeelde’ omgeving en 13% door de ‘niet-gedeelde’ 
omgeving. Het eigen woonhuis komt globaal overeen met de gedeelde omgeving, 

terwijl de niet-gedeelde omgeving bestaat uit bijvoorbeeld verschillende scholen, 
sportvoorkeuren en hobby’s. Bij de tailleomtrek werden voor de gedeelde en niet 
gedeelde omgeving vergelijkbare percentages als voor de BMI gevonden.

Als tweede studie heb ik een internationaal samenwerkingsproject geselecteerd 
waarin de gegevens van diverse studies over erfelijkheid en obesitas samen zijn 
gevoegd. Dit levert erg krachtig bewijs op voor de rol van genetica.8 Gegevens van 
23 studies met tweelingen uit Canada, Zweden, Denemarken en Australië leverden 
voor het onderzoek 12.018 paar tweelingen op. De onderzoekers volgden deze 
tweelingen vanaf hun geboorte tot hun 19e verjaardag. Bij de geboorte was de 
erfelijke factor van de BMI zeer laag: ongeveer 7%. Maar toen de kinderen vijf 
maanden oud waren was dat percentage opgelopen naar 50 en bij hun eerste  
verjaardag was een niveau van 80-90% bereikt. Het percentage bleef tot het 19e jaar 
binnen deze bandbreedte bewegen al trad er wel een dip op toen de kinderen vier 
en zeven jaar oud waren. Op die momenten was het percentage zo’n 60%. De gege- 
vens van dit onderzoek zijn zeer degelijk omdat de kinderen maar liefst 19 jaar zijn 
gevolgd en de onderzoeksgroep erg groot is. Dat het hier om lichaamsgewichten en 
lichaamslengtes gaat die door de ouders waren gerapporteerd is een zwak punt. 
Directe metingen door objectieve onderzoekers is een stuk beter. Ondanks dit 
zwakke punt blijft het een zeer belangwekkend onderzoek, waarin gegevens van 
verschillende onderzoeken zijn samengevoegd. Het derde noemenswaardige 
onderzoek heeft alle literatuur over tweelingenstudies in kaart gebracht. De resul-
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taten van de onderzoeken verschilden het meest bij studies met het kleinste aantal 
tweelingparen. Was het aantal eeneiige tweelingen minder dan 100 paren dan lag 
de correlatie tussen de eeneiige tweelingen tussen de 0,5 en 0,9. Een correlatie- 
waarde van nul betekent dat er geen enkele samenhang bestaat en een waarde  
van 1,0 zegt dat er een perfecte en volledige samenhang bestaat in de BMI van de 
tweelingen. Wanneer het aantal tweelingparen de 200 bereikte lag de correlatie in 
alle studies rond de 0,8. Andere belangrijke correlaties uit dit onderzoek hebben 
betrekking op verschillende groepen. Bij eeneiige tweelingen vertoonde de BMI  
een correlatie van 0,74. Voor twee-eiige tweelingen daalde dit naar 0,32 en voor 
niet-tweeling broers en zusters was de correlatie 0,29. De ouder-kind correlatie 
was 0,19 en de correlatie tussen de beide echtgenoten was 0,12. Dus naarmate de 
overeenkomst tussen het genetisch materiaal afneemt neemt ook de correlatie van 
de BMI af. Tweelingenstudies tonen hiermee opnieuw aan dat de erfelijkheid van 
obesitas ongeveer 70-80% is.

‘Dus naarmate de overeenkomst tussen het genetisch materiaal 
afneemt neemt ook de correlatie van de BMI af.’

Naast deze wat simpele onderzoeken naar de erfelijkheid van het lichaams-
gewicht onder tweelingen zijn er twee andere benaderingen om de vinger achter  
de erfelijke factor te krijgen. Een daarvan is onderzoek bij tweelingen die niet in 
hetzelfde gezin opgroeiden. Heeft de omgeving veel invloed dan moet er een groot 
verschil bestaan tussen de tweelingen die in verschillende en dezelfde omgevingen 
opgroeiden. Een studie waarin deze vraag centraal stond maakte gebruik van het 
Zweedse tweelingenregister uit de periode 1886-1958.9 Van de ongeveer 25.000 
tweelingparen groeiden 93 eeneiige en 218 twee-eiige tweelingen gescheiden op. 
De gemiddelde leeftijd was 59 jaar en de onderzoeksgroep was rond de eeuwwis-
seling van de vorige eeuw geboren. De economie bevond zich toen in zwaar weer. 
Mede door deze slechte economische omstandigheden en de sterfte en ziekte van 
de ouders werden tweelingen uit huis geplaatst en ondergebracht bij een adoptie- 
gezin. De gemiddelde leeftijd van de tweelingen, waarop zij van hun ouders werden 
gescheiden, was 2,8 jaar. Voor een volledig plaatje werden ook kinderen die wel 
samen opgroeiden in het onderzoek betrokken. Eerst komen de eeneiige tweelingen 
aan bod. De correlatie van de BMI tussen de twee kinderen die gescheiden opgroei- 
den, was 0,68. In hetzelfde gezin opgroeien leverde vrijwel dezelfde correlatie op, 

namelijk 0,70. Voor de twee-eiige tweelingen waren de waarden lager: 0,20 voor 
tweelingen die apart opgroeiden en een waarde van 0,30 bij de tweelingen die 
samen opgroeiden. Bedenk dat de uit huis geplaatste tweelingen al 56 jaar ge- 
scheiden van elkaar leefden wat erop neerkomt dat de tweelingen in feite hun hele 
leven in een andere leefomgeving hebben doorgebracht. Zelfs toen hun leeftijd 
tegen de zestig begon te lopen domineerden de gemeenschappelijke genen nog 
steeds het lichaamsgewicht bij de eeneiige tweelingen. Dit is slechts één van de 
verschillende studies naar erfelijkheid van de BMI bij tweelingen die gescheiden 
opgroeiden. Alle studies laten ruwweg hetzelfde beeld zien. Onderzoek naar de 
samenhang van het lichaamsgewicht van geadopteerde kinderen en hun biolo-
gische en adoptieouders vormt in deze discussie het slotakkoord.10 De resultaten 
laten zien dat het lichaamsgewicht van de kinderen beter correleert met hun biolo-
gische ouders dan met die van hun adoptieouders en dit is ook gevonden in studies 
bij adoptiekinderen wanneer ze eenmaal volwassen zijn.

‘Zelfs toen hun leeftijd tegen de zestig begon te lopen domineerden de 
gemeenschappelijke genen nog steeds het lichaamsgewicht bij de 
eeneiige tweelingen.’

Bovenstaande onderzoek toont een zeer sterke samenhang aan tussen iemands 
genetische opmaak en het lichaamsgewicht maar dit gaat wel over associaties wat 
geen oorzakelijk verband behoeft te zijn. Voor bewijs van de veronderstelde oorzaak 
en gevolg is een experiment nodig. In 1990 zijn de resultaten van een lange-termijn 
voedingsexperiment bij eeneiige tweelingen gepubliceerd.11 Twaalf paar eeneiige 
tweelingen, met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar, kregen tijdens zes dagen van 
de week, 100 dagen lang, 1.000 kilocalorieën per dag te veel binnen. De mannen 
leefden in een privé-slaapvertrek en werden 24 uur per dag in de gaten gehouden. 
Gemiddeld steeg het lichaamsgewicht met 8,1 kilogram. De kleinste toename was 
4,3 kilogram en de grootste toename was 13,3 kilogram. De veronderstelling was 
dat er grote verschillen zouden ontstaan in de stijging van het lichaamsgewicht, 
maar dat de verschillen kleiner zouden zijn tussen de mannen van hetzelfde twee- 
lingpaar. En dat was precies wat het onderzoek aantoonde. De verschillen tussen 
verschillende tweelingparen was zeven keer groter dan de verschillen tussen de 
tweelingbroers. Alle tweelingen bevonden zich in dezelfde super-obesogene 
omgeving met te veel energie die de proefpersonen was opgedrongen. Het 
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lichaamsgewicht van sommige tweelingparen nam daarin relatief weinig toe, 
terwijl andere paren sterker reageerden en een flink aantal kilo’s lichaamsgewicht 
erbij kregen. In de algemene bevolking met eenzelfde leefomgeving levert dat het 
brede spectrum op van lichaamsgewichten. In een tweede studie werden eeneiige 
tweelingparen in een negatieve energiebalans gebracht. Door dagelijks twee keer 
lichamelijke flink actief te zijn op een fiets-hometrainer ontstond er gewichtsver-
lies.12 Ook nu verloor het tweetal van eeneiige paren ongeveer hetzelfde lichaams-
gewicht, terwijl het gewichtsverlies tussen verschillende tweelingparen 1 tot 8 
kilogram bedroeg.

Deze onderzoeken bij tweelingen maken duidelijk dat in een obesogene 
omgeving genen sterk bepalen wat onze plaats in de rangorde van dikke mensen  
is. Haal de obesogene omgeving weg en obesitas verdwijnt van het podium. De rol 
van de genen is dan uitgespeeld. We proberen natuurlijk de obesogene omgeving 
op te lappen maar het is onwaarschijnlijk dat deze zomaar ineens verdwijnt. In de 
tussentijd zal de wetenschap doorgaan om meer kennis over de rol van genen bij 
obesitas te vergaren. Individuele personen kunnen daarmee beter hun eigen 
omgeving creëren die het risico op ernstige gewichtstoename minimaliseert. De 
vele oorzaken van obesitas strekken zich uit van voedselkeuzes tot veerkracht en 
van de stofwisseling van het vetweefsel tot de werking van het zenuwstelsel. In de 

tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw kwamen studies met tweelingen 
van de grond en daarin werd ook de erfelijkheid bestudeerd van het energiemeta- 
bolisme. Daarin gaat het om zaken zoals ruststofwisseling, tailleomtrek, onder-
huids vet, thermogene effect van voedsel, energie-inneming en lichamelijke  
activiteit. In een aantal gevallen was het effect van erfelijke factoren aanzienlijk 
zoals bij de hoeveelheid onderhuids vet (44%) en de ruststofwisseling (40-80%). 
Veel van de metingen hebben echter een grote foutenmarge waardoor het lastig  
is het kaf van het koren te scheiden. Zo vertoont bijvoorbeeld de dagelijkse 
inneming van voedingsstoffen een zeer grote dag tot dag variatie, met als gevolg 
dat gegevens over de inneming van één dag vol fouten zit. Zelfs als veel onderdelen 
van de energiestofwisseling nauwkeurig zijn te meten bestaat elk onderdeel uit 
meerdere dimensies met subonderdelen. Het ontrafelen van de verantwoordelijke 
genetische factoren is daardoor een echt grote uitdaging. De ruststofwisseling,  
verantwoordelijk voor 70% of meer voor de dagelijkse energiebesteding, is bijvoor-
beeld afhankelijk van de totale hoeveelheid lichaamsvet, de verhouding tussen vet 
en vetvrije massa van het lichaam en een aantal in het lichaam circulerende 
hormonen, zoals het schildklierhormoon thyroxine. De concentratie van thyroxine 
is, op haar beurt, afhankelijk van vele andere zaken. Hierdoor groeit de piramide 
van mogelijke oorzaken. De zoektocht naar de erfelijke factoren van obesitas  
concentreert zich momenteel op specifieke genen die zich op bepaalde chromo-
somen bevinden.

Genen en obesitas
Eiwitten zijn de biologische sleutel voor menig regelmechanisme in het lichaam. 

Het eiwit insuline regelt bijvoorbeeld het glucosegehalte van het bloed. Het eiwit 
hemoglobine bepaalt hoeveel zuurstof het bloed kan transporteren en het eiwit 
thyroxine speelt een sleutelrol bij de energiestofwisseling. Al deze eiwitten bestaan 
uit een keten van aminozuren. De volgorde van de aminozuren bepaalt de functie 
van het eiwit. De werking van het eiwit kan verbeteren of verslechteren door een 
gewijzigde volgorde. In een deel van het DNA, het erfelijk materiaal, zit de code 
voor elk lichaamseiwit. DNA is een keten, die is opgebouwd uit vier bouwstenen de 
zogenaamde nucleotiden: adenosine, cytidine, guanosine en uridine. Aminozuren 
zijn de bouwstenen van een eiwit. De aminozuren zijn gekoppeld aan een vaste 
combinatie van drie nucleotiden. Elke combinatie van drie nucleotiden codeert voor 
slechts één aminozuur. 
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Variatie in één nucleotide, in de combinatie van drie, staat bekend als enkel-nu-
cleotide polymorfie (Engels: Single Nucleotide Polymorphism, afgekort als SNP, 
uitgesproken als snip). Je kunt de bestaande DNA-volgorde van beide ouders erven 
of je kunt DNA erven met een SNP van je moeder en een SNP van je vader. De 
hedendaagse technologie kan het volledige genoom onderzoeken op SNP’s. De 
genenvorsers hebben hiervoor een tweetal onderzoeksstrategieën. Vooraf kan een 
bepaald gen verdacht zijn omdat het vaker voorkomt bij bijvoorbeeld mensen met 
obesitas. Dan gaan de onderzoekers gericht zoeken naar dat gen. De andere 
strategie is het hele genoom doorzoeken op de SNP’s en nagaan in hoeverre die 
meer of minder voorkomen bij obese dan bij magere mensen. Met deze aanpak  
is een aantal voor obesitas relevante genen gevonden. Een daarvan is het zoge-
naamde FTO-gen, waar momenteel grote interesse voor bestaat.13 Dit gen heeft 
twee versies. Heb je de pech om van beide ouders de ‘slechte’ versie te erven dan 
word je gemiddeld 4 kilogram zwaarder dan je zuster of broer die zo gelukkig was 
om twee goede versies te erven. Mogelijk levert de tweede strategie nog meer 
interessante genen op die verschillen tussen dikke en magere mensen. Onderzoek 
met deze strategie levert duizenden SNP’s op die tot een hanteerbaar aantal terug-
gebracht moeten worden. Onderzoekers kunnen dan bijvoorbeeld de 30-50 SNP’s 
nemen die het vaakst in het obese genoom voorkomen. Maar hoeveel kennis over 
obesitas levert dit op? De bijna 100 belangrijke SNP’s, die verschillen tussen dikke 
en magere mensen, verklaren in totaal helaas maar 2,7% van de verschillen in BMI. 
Wel is het zo dat hoe meer iemand van deze obesitas-SNP’s heeft des te hoger de 
BMI is. Een bijkomend probleem is de groep te vinden met de meeste obesitas- 
SNP’s. De benodigde onderzoekspopulaties zijn meestal kolossaal (> 300.000 
personen). Eén op de 30.000 beschikt namelijk over het grootste aantal SNP’s. Dus 

in een steekproef van 300.000 zitten 10 personen die aan dat criterium voldoen en 
dat is weinig voor een gedegen onderzoek.

De speurtocht naar obesitasgenen is als zoeken naar een speld in de hooiberg. 
Er is nog veel kennis nodig over de architectuur van de hooiberg en over de 
kenmerken van de speld om een grote doorbraak te forceren. Maar wees gewaar-
schuwd. De drukpersen van de universiteiten zullen van tijd tot tijd het nieuws van 
peper voorzien met krachttermen als ‘doorbraken’. Lees dit dan met een scep-
tische blik. Zoals we er nu voorstaan zijn er interessante genen om ‘mee te spelen’. 

Ook leren we steeds meer over hoe we onderzoek naar de relatie tussen genen en 
obesitas moeten uitvoeren. Maar in werkelijkheid is het ons zo vertrouwde over- 
gewicht het resultaat van een veelheid aan genen. Elk daarvan afzonderlijk levert 
slechts een kleine bijdrage. Onderzoek naar alleen verschillen in genen van dikke 
versus magere mensen is onvoldoende. Ook de genetische verschillen van obese 
mensen met een hoge gevoeligheid voor externe prikkels versus geringe gevoelig- 
heid voor deze prikkels zijn van belang. Dat geldt ook voor de genetische verschil-
len tussen mensen die snel of langzaam eten. En zo kan ik nog wel even doorgaan. 
De uitvoer van dergelijk onderzoek is lastig en zal niet goedkoop zijn, maar voor het 
lanceren van rakketen voor een ruimtereis geldt dat ook.

Genen en dik zijn spelen ook een rol bij voedselkeuzes, een hoogst fascinerend 
onderzoeksgebied, wat ik nu ga behandelen.
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HOOFDSTUK ZEVEN

DE OGEN 
BEPALEN 
HOEVEEL 
IEMAND EET

 
De acteur Paul Newman speelt in de film ‘Cool Hand Luke’ de gevangenisheld 
Luke. Daarin moest Luke, in een uur tijd, maar liefst 50 hardgekookte eieren 
opeten. Dat was de weddenschap die hij afsloot met zijn cipiers. Met de nodige

hulp van zijn celgenoten slaagde hij daarin. Eetwedstrijden zijn populair in de USA. 
Allerlei voedingsmiddelen, van een hotdog tot eieren met spek, zijn geschikt voor 
een wedstrijd snel schransen. Zo’n eetwedstrijd is lichtzinnig en staat ver af van 
het echte eetgedrag. Eigenlijk komt het niet voor dat iemand ’s-ochtends ontwaakt 
met het voornemen die dag eens flink te gaan bunkeren om dik te worden. Mensen 
die dik worden doen dat normaal gesproken niet uit vrije wil. Hun energie-inneming 
is door de bank genomen hoger geweest dan de behoefte van hun lichaam. Het 
resultaat is een langzame en onopgemerkte ophoping van lichaamsvet. Gram na 
gram, ons na ons groeit het lichaam tot op een dag de broekriem onder spanning 
staat, de kleding te strak zit en ja hoor: je bent te dik. Hoe is het mogelijk dat 
mensen falen om hun eetlust naar behoren bij de les te houden? Dus zo veel eten 
dat het lichaamsgewicht stabiel blijft: niet aankomen en niet afvallen. Voor obesitas 
is dat eigenlijk de meest indringende vraag.

Bij deze vraag gaat het over het verlangen naar eten maar ook de beslissing om 
te stoppen met eten. Anders gezegd het omvat het hele spectrum van honger en 
verzadiging waardoor eetlust complex is en één verklaring nooit de wijsheid in 
pacht heeft. Meerdere zaken sturen meestal de eetlust waardoor er ook meerdere 
verklaringen zijn voor het onbewuste overeten gevolgd door gewichtstoename. Drie 
brede onderwerpen moet ik onder de loep nemen om de regulatie van eetlust te 
doorgronden. Ten eerste de effecten van verschillende voedingsmiddelen en 
maaltijden op de eetlust. Ten tweede de biologie van eetlust en tenslotte de  
psychologische en gedragsaspecten van trek in eten en drinken.

Sensorische waardering van voedsel
Persoonlijke smaken en voorkeuren bepalen onze voedselkeuze en voedsel- 

consumptie. Ik kies niet snel een voedingsmiddel dat ik niet lekker vind en ik zal 
met lange tanden een maaltijd gebruiken waar ik niet zo gek op ben. Gasten voor 
het eten vragen naar hun voedselvoorkeuren is tegenwoordig heel gebruikelijk. De 
een lust bijvoorbeeld geen vis. Een ander heeft een afkeer van hete currygerechten 
en weer iemand anders is niet zo verzot op paddenstoelen. Waardoor ontstaan deze 
verschillende voor- en afkeuren? Voor het antwoord wijzen onze vijf zintuigen (zien, 
smaak, reuk, voelen en horen) de weg. Met deze zintuigen doen we ervaring op met 
voedsel.1
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Voedsel heeft een uiterlijke verschijningsvorm die we kunnen zien. Chef-koks 
sloven zich uit om maaltijden mooi op te dissen tot meesterwerken. Een simpele 
garnering van peterselie verbetert de aantrekkelijkheid van een gepocheerd ei op 
toast. Een gerecht zonder acceptabel uiterlijk is minder aantrekkelijk. Het uiterlijk 
van een maaltijd is sterk bepalend voor de aantrekkelijkheid. Dit heb ik zelf ervaren 
tijdens een diner in UnsichtBar in Berlijn. Een blinde ober begeleidde me naar de 
tafel nadat ik was afgehaald in de goed verlichte receptie. Daar had ik eerst mijn 
bestelling voor het diner doorgegeven. De groep doorkruist in een menselijke trein, 
met de handen op de schouders van de voorganger, een doolhof van pikdonkere 
gangetjes om uiteindelijk in een rumoerig en druk restaurant terecht te komen.  
Het was niet te geloven, maar alles was zwart: van vloer tot het plafond, van tafel 
tot stoel, van vork tot mes en van kop tot glas. Met de ogen wijd open was het 
pikkedonker en zag ik geen steek voor ogen. Vooraf was in globale termen naar de 
menukeuzes gevraagd: vlees, vis of vegetarisch dan wel een verassing. Ik wist niet 
wat ik precies te eten kreeg. We kregen tijdens het eten een discussie of het voor- 
gerecht kaas, waarschijnlijk mozzarella, of kip was en of het hoofdgerecht varkens-
vlees of lamsvlees was. Beide keren hadden we het niet bij het rechte eind. Het zien 
van voedsel werkt ongelofelijk sterk op de smaakervaring en ik had een diner bij 
UnsichtBar nodig om dat voor mij zichtbaar te maken.

Na het uiterlijk dient de tweede sensorische eigenschap zich aan: aroma, 
bestaande uit drie elementen. De eerste is smaak en daarbij gaat het om de smaken 
zout, zoet, bitter, zuur en umami. Een soep kan zeer zout smaken en een Chinees 
gerecht, met mononatrium-glutamaat ofwel Ve-Tsin, heeft een vleesachtige umami 
smaak. Het aroma is meer dan alleen maar smaak omdat ook de geur meedoet en 
dat is de tweede component van aroma. Een bakkerij heeft een kenmerkende geur

die afwijkt van de geur van een kaasmakerij, van een bierbrouwerij of van een koffie- 
branderij. De geuren van afzonderlijke gerechten moeten met elkaar in balans zijn 
om aan de verwachtingen te voldoen. Geur met smaak verwarren komt veelvuldig 
voor. Smaak is het eerste wat opkomt bij sensorische eigenschappen van een  
voedingsmiddel. Feitelijk gaat het dan om de in de mond vrijgekomen geuren die  
de reukcellen in de neus opsnuiven. Het aroma van voedsel gaat verloren bij een 
verkoudheid waarbij de smaakwaarnemers in de mond wel functioneren. De met 
snot gevulde neus is de boosdoener. Driekwart van wat we toeschrijven aan smaak 
komt van het reukorgaan. Naast reuk en smaak heeft aroma een derde component 
die samenhangt met het zogenaamde trigeminale zenuwstelsel in de neus en 
mond. Heet en kruidig voedsel veroorzaakt een lichte pijn in de gevoelige voering 
van de neus en irriteert het gehemelte van de mond. De trigeminale zenuw geeft 
dit door aan de hersenen. In tegenstelling tot hete en kruidige voedingsmiddelen 
verzacht menthol de gevoelige voering van de neus en het mondgehemelte. 
Mousserende dranken, als champagne, irriteren daarentegen deze gebieden met 
de fysieke prikkels van de bubbels. Dus het trigeminale effect van een aroma is een

fysieke kracht dat een signaal voor de hersenen opwekt. Tot slot heeft een voedings- 
middel een textuur. Van een verse steel selderij verwacht je dat deze door bijten in 
de mond breekt. Het doorbijten maakt geluid en dat hoor je. Dit bijtgevoel verwacht 
je niet van soep. De zintuigen die voelen en horen doen dus mee met de (senso- 
rische) beoordeling van voedsel.
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‘Dus meer eten van een voedingsmiddel maakt dat product 
onaantrekkelijker. Bovendien hoe meer iemand voor de maaltijd over 
een voedingsmiddel droomt hoe minder die persoon ervan gaat eten.’

We leren op basis van allerlei zintuiglijke ervaringen wat onze lievelings-
gerechten zijn. Ook komen we erachter welk voedsel we verafschuwen of waar  
we grotendeels onverschillig tegenover staan. Een voorkeur voor een voedings- 
middel kent grenzen. Toen Luke van ‘Cool hand Luke’ zijn eerste hardgekookte ei  
at zal het hem best hebben gesmaakt. Maar na het derde of vierde ei zal de 
aantrekkelijkheid van smaak, aroma en textuur van het eerste ei zijn verdwenen.  
Dit is een bekend en bewezen fenomeen en staat bekend als ‘sensorisch-specifieke 
verzadiging’.2 Dit houdt in dat de aantrekkelijkheid van een bepaald voedingsmiddel 
afneemt naarmate er meer van is geconsumeerd. Het blijkt niet persé noodzakelijk 
te zijn om het voedingsmiddel daadwerkelijk te eten om de aantrekkelijkheid aan te 
tasten. Sensorisch-specifieke verzadiging kan optreden door alleen te denken aan 
een voedingsmiddel. In een studie moesten proefpersonen in gedachten 3 respectie- 
velijk 30 kaasblokjes eten.3 Daarna mochten ze zich naar behoefte te goed doen aan 
de voorgeschotelde klaasblokjes. De proefpersonen met 30 kaasblokjes in hun 
hoofd aten slechts de helft van de hoeveelheid kaas in vergelijking met de personen 
die drie kaasblokjes in gedachten hadden. Naarmate de proefpersonen zich vaker 
een voorstelling maakten van de consumptie van voedsel des te minder ze daarna 
aten. Toen dezelfde groepen vervolgens de vrije beschikking kregen over suiker-
goed, van het merk M&M, aten beide groepen evenveel M&M’s. Maar de M&M- 
consumptie van de groep die zich 30 keer moest inbeelden M&M´s te eten was  
de helft van de hoeveelheid van de groep die zich dit drie keer inbeeldde. Dus meer 
eten van een voedingsmiddel maakt dat product onaantrekkelijker. Bovendien hoe 
meer iemand voor de maaltijd over een voedingsmiddel droomt hoe minder die 
persoon ervan gaat eten. Sensorisch-specifieke verzadiging verklaart een algemene 
gastronomische praktijk die in veel culturen bestaat: een maaltijd uit meerdere 
gerechten. Soep als voorgerecht is prima omdat het een beperkte hoeveelheid is  
en niet terugkomt bij het hoofdgerecht. Het toetje heeft een volledig ander aroma  
en smaak dan de gerechten daarvoor. Voor de echte liefhebbers komt er nog kaas 
en koffie ter tafel. We genieten van iedere gang. Genoeg eten van iedere gang maar 
niet te veel om de eetlust voor het vervolg niet te bederven. Iedere gang verstoort 
niet de behoefte om verder te genieten. Over de hele wereld, met verschillende  

gastronomische keukentradities, is het gebruikelijk om maaltijden met meerdere 
gerechten te serveren. Vossen en ook andere dieren daarentegen eten wat beschik-
baar is om hun honger te stillen en hun maaltijd bestaat niet uit meerdere gangen.

‘Sensorisch-specifieke verzadiging verklaart een algemene 
gastronomische praktijk die in veel culturen bestaat: een maaltijd uit 
meerdere gerechten.’

Smaak speelt een centrale rol bij voedselkeuzes. Maar smaak schiet te kort voor 
een verklaring van het gevoel van honger en verzadiging en van de ontsporingen bij 
het onbewust overeten. Smaak vertelt wat iemand graag wil eten. Maar geeft geen 
antwoord op de vraag: “Hoeveel voedsel komt er op mijn bord dat ik ga opeten en/of 
hoe veel laat ik op mijn bord achter wanneer ik vol zit?” Met deze vragen ga ik van 
de kwaliteit naar de kwantiteit van de voedselkeuze.

Om het complexe probleem van onbewust overeten te begrijpen bestaan er twee 
ogenschijnlijk tegengestelde verklaringen. De eerste spruit voort uit de biologie en 
de tweede uit de gedragswetenschappen. De volgende twee citaten, uit belangrijke 
overzichtsartikelen over dit onderwerp, biedt stof tot nadenken. De eerste is 
afkomstig van een onderzoeksgroep van de University of Cincinnati in de USA: 
“Vaak denkt iemand dat het neerleggen van mes en vork een bewuste keuze is.  
In werkelijkheid wordt eetgedrag echter gedirigeerd door een breed scala aan bio- 
logische signalen die effect hebben op de hoeveelheid die iemand eet.”4 Deze groep 
gaat ervan uit dat diverse voedingsmiddelen en maaltijden een reeks biologische 
processen in werking zet die de baas zijn over honger en verzadiging en daardoor 
bepalen hoeveel iemand eet. Het volgende citaat van een groep van de University  
of Bristol in het Verenigd Koninkrijk gaat over de insteek van gedrag: “Mensen ver-
schillen van andere diersoorten doordat mensen de neiging hebben de maaltijdg-
rootte aan het begin van de maaltijd vast te stellen in plaats van zich te laten leiden 
door lichamelijke terugkoppelingen die ontstaan tijdens het eten.”5 Deze zienswijze 
legt de nadruk bij cognitieve en gedragsprocessen die een maaltijd activeert en 
zoekt niet naar een biologisch mechanisme. Deze met elkaar concurrerende 
gezichtspunten zal ik in dit hoofdstuk verkennen. Niet om de kampioen regelaar 
van honger en verzadiging aan te wijzen, maar om de complexiteit van de oorzaken 
van obesitas kritisch voor het voetlicht te brengen.
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De regulatie van de voedselconsumptie was een populair en een fascinerend 
onderwerp toen ik een jonge student was en deze populariteit heeft sindsdien niet 
aan kracht ingeboet. Al lange tijd is bekend dat een speciaal gebied in de hersenen 
verantwoordelijk is voor de regulatie van de voedselinneming. In dit gebied bevindt 
zich de zogenaamde hypothalamus. Ratten krijgen anorexia wanneer de hypo- 
thalamus met opzet is beschadigd. De interesse in voedsel gaat verloren en zij 
overlijden uiteindelijk aan een, door hun zelfopgelegde, verhongering. Opzettelijke 
beschadiging van een ander deel van dit hersengebied maakte de ratten gulzig en 
zij ontwikkelden in rap tempo een ernstige vorm van obesitas. Stimulatie van een 
hersengebied van de hypothalamus wekt dus de behoefte op om te willen eten of 
het gevoel van verzadiging. Destijds was het onderliggende biologische mecha-
nisme onbekend. Nu begrijpen we deze biologische signalen een stuk beter. Aan 
het hormoon insuline, dat het bloedglucosegehalte regelt, wordt een centrale rol 
toegeschreven. Ook is bekend dat de darmen (waar het voedsel het lichaam binnen- 
komt) en het vetweefsel (de belangrijkste opslagplaats voor energie in het lichaam) 
een reeks hormonen (leptine, ghreline, eiwit YY, etcetera) produceren en aan het 
bloed afgeven.6 De aandacht alleen bij een van deze hormonen leggen is niet ver-
standig. Dat is te vergelijken met het luisteren naar één snaar van een viool of  
naar een enkel blaasinstrument van een orkest dat een grote symfonie speelt. 

De (on)bekende hormonen en signaalstoffen werken in feite samen bij het orkes- 
treren van het gevoel van honger en verzadiging. Het woord ‘gevoel’ gebruik ik in  
dit verband met opzet.

Gevoelens van honger en verzadiging
Gevoelens zijn gedefinieerd als “De mentale toestand bij een bepaalde lichame- 

lijke gesteldheid.” Gevoelens ontstaan door een complex samenspel van vooral 

interne signalen van stoffen die betrekking hebben op zaken als honger, verzadiging, 
dorst en pijn.7&8 Emoties vertonen sterke overeenkomsten met gevoelens en er 
bestaat overlap. Emoties ontstaan door externe zaken met als gevolg angst, walging, 
boosheid, schaamte, blijdschap, bewondering en jaloezie. Gevoelens kennen vier 
stadia. Het eerste stadium bestaat uit controle van het interne biologische milieu dat 
iedere milliseconde plaatsvindt in het menselijke lichaam. Het eindeloos controleren 
van bloedbestanddelen als calcium en glucose, maar ook van energierijke moleculen, 
de bloeddruk en de beweeglijkheid van de darmen zijn daar voorbeelden van.9 De 
hersenen krijgen bij een afwijkende normaalwaarde van een stof een signaal en dit 
bericht activeert het zenuwstelsel. 

‘Bij de interne regulatie van de voedselconsumptie is er bitter weinig 
verschil tussen mensen en mijn vriend de vos.’

In feite worden diverse zenuwcellen in verschillende hersengebieden geactiveerd 
en met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat een bepaald gevoel. Hoe sterker het 
gevoel des te complexer het onderliggende patroon van actieve zenuwen. De 
hersenen leren de effecten van uiteenlopende netwerken van zenuwen kennen en 
onthouden deze. Ons brein kan door deze leerervaringen heel snel een verband 
leggen tussen gevoelens en de biologische gesteldheid van het lichaam. Tijdens de 
evolutie leverde dit mensen een groot voordeel op: snelle gedragsbeslissingen als 
reactie op diverse biologische behoeften. Dus ons brein weet welke directe noden 
het lichaam heeft en schakelt over op het lenigen van die nood. Laat het lichaam 
merken dat het energie nodig heeft dan ontstaat in de hersenen een hongergevoel, 
waardoor iemand gaat eten. Het controlesysteem merkt de voedingsstoffen, die het 
lichaam binnenkomen, op door iedere milliseconde geleidelijke veranderingen in de 
interne stofwisseling waar te nemen. De hersenen krijgen, door te eten, uiteindelijk 
het interne teken dat een toestand van verzadiging is bereikt. Ook nu geldt: Hoe 
groter de veranderingen in de interne signalen des te complexer het onderliggende 
patroon van de betrokken zenuwcellen is. Het lichaam kan op een bepaald moment 
beslissen ”Goed, ik heb geen honger meer.” en op een ander moment “Pfff, ik zit 
propvol en er kan niets meer bij.” Bij de interne regulatie van de voedselconsumptie 
is er bitter weinig verschil tussen mensen en mijn vriend de vos. Maar wat onder-
scheidt ons dan wel van de vos bij de (interne) regulatie van de voedselconsumptie? 
Het antwoord op deze vraag is van cruciaal belang. Waarom zijn er wel te dikke 
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mensen maar is er nooit een vos met obesitas? Voor het antwoord hierop moet ik 
ingaan op de frontale cortex van het menselijke brein en daarbij de volgende vraag 
stellen. Welke rol speelt dit hersenengebied in het dagelijks leven?

Het menselijke brein
Mensen hebben, in vergelijking met dieren, een unieke verhouding met voedsel. 

Ten eerste vertrouwen de meesten van ons voor de voedselvoorziening op andere 
mensen, zoals boeren, levensmiddelenproducenten en restauranthouders. Daaren-
boven leggen we onszelf gedragsbeperkingen op in de vorm van ethiek, routines en 
religie. Mensen zijn gewoontedieren en vertonen sociaal gedrag. De beschikbare 
tijd legt ons ook beperkingen op. Voedsel heeft, onder andere door de inneming van 
essentiële voedingsstoffen, effect op ons welzijn. Voedingsgewoonten die afwijken 
van hetgeen iemand gewend is zijn niet populair. De biologische regulatie van de 
voedselconsumptie is eigenlijk een logisch verhaal, zonder omhalen. De gedrags- 
aspecten van de voedselconsumptie zijn dat niet. Die zijn juist uiterst complex en bij 
dit voedingsgedrag speelt de frontale cortex van de hersenen een belangrijke rol. 
Het volgende tweegesprek over voedselkeuzes illustreert dat:

Ernst: Sophie, wat wil je vanavond eten?
Sophie: Verse krab met een zachte schaal, mifgash paddenstoelen,  
aardamandelen en venkel.

Ernst: Ik ga zo dadelijk naar de plaatselijke supermarkt en niet via Jerusalem naar 
New Orleans, dus stop met dit gekke gedoe. Wat wil je straks eten?
Sophie: Gebraden lam zou lekker zijn.

Ernst: Sophie, we gaan naar de schouwburg en we hebben geen tijd om een stuk 
been van een lam te braden. Nou even serieus wat moet ik kopen?
Sophie: Lasagne is OK.

Ernst: Maar Sophie gisteren hebben we ook al lasagne gegeten dat was overge-
bleven van de dag ervoor. Doe niet zo mal.
Sophie: Jij kiest maar, maar hou wel rekening met mijn allergieën.

Ernst: Als ik toch in de winkel ben, wat wil je morgen voor het ontbijt?
Sophie: Ernst, mijn liefste, wat wil je nou? Je kent mijn ontbijtkeuzes. Dan neem ik 
zoals altijd pap, sinaasappelsap en thee. Waarom dan in hemelsnaam deze vraag?

Dit gesprek leert ons het volgende: wanneer iets niet aanwezig is kun je het niet 
opeten. Het omgekeerde is ook waar. Beschikbaar voedsel zal iemand ergens een 
keer opeten.10 Beschikbaarheid is niet genoeg. Zo kan tijdtekort de keuze van een 
voedingsmiddel blokkeren. Voor bepaalde maaltijden is afwisseling van doorslag-
gevend belang maar voor andere maaltijdmomenten is er een vaste keuze. Lasagne 
drie dagen achter elkaar, als warme maaltijd, is voor Ernst onacceptabel. Sophie is 
duidelijk over haar ontbijt: dat moet hetzelfde zijn en blijven. Uit het gesprek tussen 
Sophie en Ernst blijkt ook dat gezondheidsoverwegingen, in dit geval voedselallergie, 
voedselkeuzes bepalen. Hierbij kan het om tal van gezondheidsaspecten gaan, 
inclusief gewichtsbeheersing. In bovenstaand gesprek is niet vermeld dat Ernst van 
Joodse afkomst is en dat hij de traditionele Joodse voedselwetten in acht neemt. Dus 
ook etnische en religieuze geboden bepalen voedselkeuzes. Ethische overwegingen 
leiden tot het volgen van een vegetarische en veganistische voeding en mensen die 
begaan zijn met eerlijke handelspraktijken zijn ook ethisch gemotiveerd. Een 
hongerig gevoel is lang niet altijd de aanleiding om te gaan eten. Ook het tijdstip van 
de dag om te eten is een aanleiding om aan tafel te gaan. Voedselprijzen zijn gigan-
tisch belangrijk voor voedselkeuzes. Hoge prijzen weerhoudt menigeen om vaak het 
lekkerste vlees, exotische paddenstoelen of vers geïmporteerde groenten te kopen.

We hebben eerder gezien dat voedselvoorkeuren van mensen afhankelijk  
zijn van een complex geheel van smaak, textuur, en aroma. Daar blijft het niet bij. 
Menselijke waarden hebben effect op voedselkeuzegedrag en op het nuttigen van 
een maaltijd. Deze waarden voegt de frontale cortex van ons brein toe aan het 
keuzeproces en dat leidt tot voor- en afkeuren. Maar dat is nog onvoldoende.  
Voor het hele verhaal moet ook bekend zijn hoeveel van welke voedingsmiddelen 
iemand opschept. Die kennis brengt ons naar de kern van iemands overgewicht.

Je bord leegeten
Voedselkeuzes leveren een verwachting op over het verzadigende effect van het 

gekozen product. Onderzoek naar de verwachte verzadiging gebruikt van oudsher 
een simpele schaal, de zogenaamde Visueel-Analoge-Schaal (VAS). Proefpersonen 
krijgen diverse voedingsmiddelen te zien met de vraag de verzadigende werking in 
te schatten. Daarvoor ontvangen zij een stuk papier met daarop een lijn van 10 cen-
timeter waarop iedere centimeter met een streepje is gemarkeerd. De lijn start bij 
0 en eindigt bij 10. Een vraag kan zijn: “Hoe machtig denk je dat dit voedingsmiddel 
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zal zijn?” waarbij nul overeenkomt met ‘totaal niet machtig’ en tien staat voor 
‘extreem machtig’. Dergelijk onderzoek is uitgevoerd met foto’s van voedingsmid-
delen maar ook door voedsel te proeven. Computertechnologie heeft recent een 
nieuwe en boeiende mogelijkheid aan dit type onderzoek toegevoegd, waardoor  
de VAS-aanpak mogelijk komt te vervallen.11 Vrijwilligers zitten dan achter een 
computer. Links in het computerscherm bevindt zich een foto van een standaard 
hoeveelheid (bijvoorbeeld van gekookte aardappelen). Rechts staan foto’s met  
verschillende portiegroottes. De proefpersonen klikken de foto aan 

waarvan ze verwachten dat de consumptie van die portie hun geen hongerig gevoel 
oplevert tussen de lunch en het avondeten. De verwachtingen van het verzadigende 
effect van de gekozen portiegrootte, en daarmee de hoeveelheid energie, bleken bij 
proefpersonen en voedingsmiddelen sterk uiteen te lopen.12 De proefpersonen 
vergeleken de standaard maaltijd van gekookte aardappelen met een portie pasta 
met 200 kilocalorieën en zij dachten dat deze dezelfde verzadigende werking zou 
opleveren. Om de verzading van de standaard hoeveelheid aardappelen te bereiken 
verwachten de proefpersonen een pizzaportie van 385 kilocalorieën nodig te hebben. 
Tussen individuen bestaan aanzienlijke verschillen in de verwachte verzadigende 
werking van diverse voedingsmiddelen. De studies leveren twee belangrijke leer-
punten op. Ten eerste leveren de voor proefpersonen bekende voedingsmiddelen 
een betere schatting van de verzadigende werking op. De inschatting van de verza-
digende werking van een onbekend voedingsmiddel, met dezelfde omvang en kleur 
als een bekend product, is slecht. Mensen leren blijkbaar, na verloop van tijd, het 
verzadigende effect van een voedingsmiddel kennen. Ten tweede lieten verschil-
lende experimenten zien dat de verwachte verzadiging een goede voorspeller is van 
de omvang van de maaltijd die iemand gaat consumeren. De verzadigingsverwacht-

ing voorspelt de maaltijdgrootte zelfs beter dan het hongergevoel voor de maaltijd 
en het verzadigingsgevoel tijdens de maaltijd. Volgens de onderzoekers betekent 
dit: “De korte cognitieve activiteit die nodig is om de portiegrootte te selecteren is 
de belangrijkste mogelijkheid om de energie-inneming tijdens een maaltijd te 
reguleren. Dit stijgt uit boven het verzadigingsgevoel tijdens of aan het einde van de 
maaltijd.”13 Het ziet er dus naar uit dat iedereen een bepaalde verzadiging verwacht 
van verschillende voedingsmiddelen. Mensen hebben in hun hoofd een beeld over 
de hoeveelheid voedsel die nodig is om een bepaalde verzadigingsbehoefte te 
bevredigen. Dit verklaart de titel van dit hoofdstuk: “De ogen bepalen hoeveel 
iemand eet.”

Het zien van een gerecht of maaltijd speelt een grote rol bij de gastronomische 
aantrekkelijkheid. Visuele aspecten beïnvloeden ook de keuze van de portiegrootte. 
Deze mag niet te groot of te klein zijn. Een kom soep zo groot als een forse stoofpot 
is niet aantrekkelijk evenals soep in een eierdop. Van een kop soep is de verwachting 
dat deze overeenkomt met een bepaalde standaard portie. De verwachting de kop 
soep helemaal op te eten stemt ons gelukkig. Dat levert de verwachte verzadiging 
op. De verwachting is overigens wel te foppen. Onderzoekers van Cornell University 
serveerden vrijwilligers een standaard kop soep en vroegen de proefpersonen hun 
gevoel van volheid te scoren.14 Een tweede groep vrijwilligers kreeg dezelfde soep 
in dezelfde ruimte voorgeschoteld. Aan de onderkant van hun soepkom was echter
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heimelijk een onzichtbaar slangetje verbonden waarmee de kom langzaam en 
onwaarneembaar met soep werd bijgevuld. De bijgevulde kom zorgde ervoor dat  
de proefpersonen 73% meer soep consumeerden dan de vrijwilligers met een 
normale soepkom voor hun ogen. Achteraf konden de gefopte proefpersonen niet 
geloven dat zij zo veel hadden gegeten en zij voelden zich ook niet voller. Het zien 
van een volle kom soep bleek sterker te zijn dan de biologische mechanismen die 
de eetlust reguleren. Het idee van maaltijdplanning is gebaseerd op het effect van 
zichtbare portiegroottes. Mensen, in tegenstelling tot dieren, hebben vooraf een 
mening over de juiste portiegrootte en dit vindt enige ondersteuning vanuit de 
evolutie. Een maaltijd bereiden kost moeite die beloond moet worden met de juiste 
portie. Een te grote portie levert verspilling van voedsel op. In het algemeen is de 
gekozen portiegrootte zo groot dat het bord leeg zal zijn en zullen we ons over de 
achtergebleven hoeveelheid niet verbazen, laat staan schamen. Natuurlijk ontstaat 
er wel eens verlegenheid door de hoeveelheid die overblijft. De geselecteerde 
portie past doorgaans bij de hoeveelheid die iemand verwacht te gaan opeten. Uit 
onderzoek blijkt dat 91% van de mensen zegt dat zij bij hun laatste maaltijd alles 
hebben opgegeten.15 Dit percentage was 99 voor het ontbijt, 89% voor de lunch en 
87% voor het diner. Thuis genuttigde maaltijden scoorden hoger dan buitenshuis 
gegeten maaltijden: 94 versus 79%. Meer personen aten zelfgekozen maaltijden 
(92%) volledig op dan maaltijden die iemand anders (88%) had samengesteld. Ook 
kwamen meer lege borden voor bij de personen die de portiegrootte zelf hadden 
bepaald (95%) dan wanneer dat door iemand anders (77%) was gedaan. De 
overgrote meerderheid van de mensen begint aan de maaltijd met het plan om 
alles op te eten en brengt dat vervolgens in praktijk. Verspilling is ongewenst en 
daarom eten mensen hun bord leeg, ook bij een voldaan gevoel.

‘Mensen, in tegenstelling tot dieren, hebben vooraf een mening over 
de juiste portiegrootte en dit vindt enige ondersteuning vanuit de 
evolutie.’

De regulatie van onze voedselconsumptie is dus razend complex. De biologische 
regulatie van honger en verzadiging bij mensen komt weliswaar voor een groot 
deel overeen met dat van de vos en andere dieren, maar wij hebben als enige een 
cultuur geconstrueerd waarin gedrag en niet de biologie de dienst uitmaakt bij 
onze voedselkeuzes. Mensen zijn opmerkelijk bekwaam om een uiterst brede 

variatie in voedselkeuzes te realiseren. Voedingsgedag leren mensen niet nood- 
zakelijkerwijs aan tijdens de jeugd om dat daarna levenslang te blijven volgen. 
Iemand erft voor een groot deel voedingsgedrag waarna interne en externe 
prikkels hun werk kunnen doen.

Eetlustregelaars
Het is logisch dat mensen hun maaltijden plannen voor de juiste hoeveelheid 

energie zonder voedsel te verspillen. Maar zoals ik in hoofdstuk acht zal laten zien 
bestaat er zoiets als ‘gedachteloos eten’. Dit gedrag is niet gepland en komt vooral 
voor bij de consumptie van snacks en in mindere mate bij maaltijden, waarvoor  
we aan tafel aanschuiven. Om dit te begrijpen moeten we grip krijgen op de 
drijvende factoren van eetlust: de factoren die aanzetten tot eten en die ervoor 
zorgen dat iemand stopt met eten. Het gaat hierbij om interne (fysiologische) 
prikkels en prikkels uit de omgeving. Naar dergelijke prikkels is veel onderzoek 
gedaan. Ik gebruik hiervoor het overzichtsartikel van Stanley Schachter van de 
Columbia University’s Department of Psychology dat bijna een halve eeuw geleden 
is verschenen in het gerenommeerde tijdschrift Science.16 Schachter heeft angst, 
omgeving, tijd en smaak als kapstokken gebruikt om de resultaten samen te vatten 
en daar ga ik nu op in.

‘Schachter concludeerde dat mensen met obesitas minder gevoelig 
zijn voor de interne prikkel van maagcontractie dan mensen met een 
normaal lichaamsgewicht.’

Angst: De beweeglijkheid van de maag heeft effect op het hongergevoel. Een 
maag die samentrekt levert een hongergevoel op. Door angst daalt deze beweeg- 
lijkheid en daarmee het hongergevoel. Studies die de beweeglijkheid van de maag 
iedere 15 minuten vaststelden zagen geen verschil tussen magere en obese 
mensen. Dus evenveel samentrekkingen bij beide groepen. Een maag in rust levert 
eenzelfde gevoel van honger op bij obese en magere mensen. Maar trok de maag 
samen dan had 70% van de magere personen het verwachte hongergevoel, terwijl 
dat 50% was voor de obesen. Schachter concludeerde dat mensen met obesitas 
minder gevoelig zijn voor de interne prikkel van maagcontractie dan mensen met 
een normaal lichaamsgewicht. Om nog een stap verder te gaan bestudeerde hij 
obese en niet-obese mensen waarvan de helft een volle en de andere helft een lege 
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maag had. De proefpersonen kregen diverse crackers aangeboden en zij mochten 
daarvan zo veel eten als ze wilden. Zij kregen te horen dat het experiment bedoeld 
was om hun smaakvoorkeuren vast te stellen. In werkelijkheid ging het de onder-
zoekers maar om één ding: de gegeten hoeveelheid crackers. De proefpersonen 
met een normaalgewicht aten aanzienlijk minder crackers met een volle dan met 
een lege maag. Bij de obesen maakte dat niets uit: zij aten beide keren evenveel 
crackers. Dus de vrijwilligers met obesitas waren ongevoelig voor een volle maag. 
Maar wat gebeurt er bij angst? Om angst op te wekken werden de proefpersonen 
verbonden met een elektrisch apparaat. De onderzoekers vertelden de proef- 
personen dat ze in het ene geval een lichte tinteling (weinig angst) zouden gaan 
voelen en de andere situatie zou pijnlijk zijn zonder blijvende schade (veel angst). 
De proefpersonen kregen in werkelijkheid nooit een elektrische prikkel. De 
dreiging daarvan was voldoende om de vrijwilligers angst aan te praten. Opnieuw 
werd de crackertest uitgevoerd. Angst verlaagt de beweeglijkheid van de maag en 
daarmee het hongergevoel en dat zou theoretisch tot geringere crackerconsumptie 
moeten leiden. Bij de personen met het normale gewicht bleek deze theorie te 
kloppen. Angst had echter geen grip op de obese proefpersonen: zij aten met of 
zonder angst evenveel crackers. Dus de twee interne prikkels (volle maag en 
minder maagcontractie door angst) hadden geen effect op de eetlust van mensen 
met obesitas. De interne prikkel is er wel maar de lichamen van obese mensen 
negeren dit signaal.

‘Dikke mensen kunnen niet omgaan met de situatie waarin de lol van 
eten is verdwenen. Zij laten hun eetgedrag sterk leiden door externe 
prikkels.’

Omgeving: Magere en obese proefpersonen kregen een paar maanden een 
vloeibare voeding met vanillesmaak. De ene helft kreeg het voedsel in een fles en 
ze mochten er zo veel en vaak van eten als ze maar wilden. De andere helft kreeg 
dezelfde voeding maar dan aangeboden via een apparaat. Om het voedsel te 
pakken te krijgen moesten ze op een knop drukken en dan kwam er een mondvol 
vloeibaar voedsel uit het apparaat. Het voedsel zelf was voor beide groepen 
onaantrekkelijk en in beide gevallen waren de proefpersonen verstoken van een 
normale sociale omgeving die bij het eten hoort. Met andere woorden: De lol en het 
genot van het eten was hun ontnomen. Dit had geen effect op de energie-inneming 

van de proefpersonen met een normaalgewicht. De hoeveelheid geconsumeerde 
calorieën door de te zware mensen kelderde echter naar ongeveer de helft van wat 
de proefpersonen met een normaalgewicht consumeerden. De meeste obese 
mensen vielen af. Eén vrouw ging in acht maanden tijd van 186 kilogram naar 86 
kilogram. Mensen met een normaalgewicht blijven blijkbaar op gewicht door 
interne prikkels ook als de externe stimulansen om te eten uit het dagelijks leven 
zijn verdwenen. Dikke mensen kunnen niet omgaan met de situatie waarin de lol 
van eten is verdwenen. Zij laten hun eetgedrag sterk leiden door externe prikkels.

Tijd: Magere en obese vrijwilligers werden gefopt door hun in de waan te 
brengen dat zij deelnamen aan een fysiologisch experiment waarbij electroden  
aan hun polsen metingen verrichten. Zij beschikten niet over hun horloge. Om 
precies 17.00 uur gingen zij een kamer binnen en kregen de electroden bevestigd, 
waarvoor precies 5 minuten nodig was. Daarna werden ze 30 minuten alleen 
gelaten in de kamer met daarin een klok aan de muur. Bij de helft van de proef- 
personen liep de klok half zo snel als normaal en bij de andere groep tikte de klok 
twee keer sneller dan normaal. Nadat de werkelijke 30 minuten waren verstreken 
kwamen de onderzoekers, al cracker-etend, de ruimte binnen en boden de proef-
personen crackers aan en haalden zij de elektroden van de polsen af. Vervolgens 
namen zij een korte vragenlijst af. Voor de helft van de proefpersonen kwamen de 
onderzoekers de kamer, volgens de klok aan de muur, om 17.20 uur binnen en voor 
de andere helft gaf de klok 18.05 uur aan. De proefpersonen met een normaalge-
wicht en 18.05 uur op de klok aten minder crackers dan wanneer 17.20 uur op de 
klok stond. Hun commentaar daarop was dat ze hun avondeten thuis niet wilden 
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bederven om zo vlak voor het eten te snacken. De obese proefpersonen deden het 
omgekeerde. Voor hun lag het tijdstip 18.05 uur vlak voor het avondeten en daarom 
zouden ze wel honger moeten hebben, was hun gedachte. Daardoor aten ze meer 
crackers dan om 17.20 uur. In alle gevallen was het echte tijdstip waarop de onder-
zoekers binnenkwamen 17.35 uur. Dit laat zien dat mensen met een normaalgewicht, 
die geloven dat het 18.05 uur is, de externe tijdprikkel voor hun eetlust naast zich 
neer kunnen leggen. Obese mensen kunnen dat niet. Het tijdstip van 18.05 uur 
wekte bij hun eetlust op.

Smaak: Voor een studie naar smaakeffecten zijn drie groepen onderzocht:  
een groep met ondergewicht, een groep met een normaal lichaamsgewicht en  
een obese groep. De proefpersonen kregen twee verschillende soorten vanille-ijs: 
een overheerlijk zacht romig product van hoge kwaliteit of een bittere ijssoort. De 
vrijwilligers konden zo veel eten als ze maar wilden. De obese proefpersonen 
schrokten het kwaliteitsproduct naar binnen. De mensen met een normaalgewicht 
consumeerden minder dan de obesen. De magere proefpersonen aten nog minder 
van het smakelijke product. Het bittere product leverde een tegenovergesteld beeld 
op, al waren de consumptieverschillen wel wat minder groot. Dus in vergelijking 
met mensen met een normaal of te laag gewicht zijn obese mensen veel gevoeliger 
voor de externe prikkel smaak.

‘Dikkere kinderen blijken dus gevoeliger te zijn voor voedselgenot en 
zij zijn minder te remmen door een vol gevoel.’

Al deze onderzoeken, van bijna 50 jaar geleden, duiden erop dat bij mensen  
met obesitas de gevoeligheid voor interne en externe voedselprikkels anders is dan 
bij mensen met een normaalgewicht. Veertig jaar later heeft onderzoek opnieuw 
verschillen in de ontvankelijkheid voor in- en externe prikkels aangetoond. Daarbij 
gaat het om een studie die is uitgevoerd door professor Jane Wardle en haar 
collega’s van het King’s College London. Het onderzoeksteam gebruikte twee 
dwarsdoorsneden van een groep 3-5- en 8-11-jarige kinderen.17 Het voordeel van 
onderzoek bij kinderen is dat (a) de kinderjaren een kritische periode vormen voor 
het ontstaan van obesitas; (b) kinderen van deze leeftijd hun voeding waarschijnlijk 
niet zullen veranderen om het lichaamsgewicht onder controle te houden; en (c) 
een volwassene die lange tijd dik is kan overgaan tot gedragsverandering. De 

ouders van de kinderen hadden een voedingsvragenlijst ingevuld en verstrekten 
informatie over lichaamsgewicht, lichaamslengte en tailleomvang van hun kind. 
Een score op genieten van eten maakte onderdeel uit van de vragenlijst. Door het 
gemeten verzadigingsgevoel te delen door het eettempo ontstond een eetlustscore. 
Een hoge score ontstaat bij een hoge verzadiging in combinatie met een laag 
eettempo. Dus een hoge score duidt op een rem op dooreten. De waarde van de 
eetlustscore was dramatisch lager bij een grotere BMI of tailleomtrek. Het genieten 
van eten bewoog zich in omgekeerde richting. Dikkere kinderen blijken dus gevoeli-
ger te zijn voor voedselgenot en zij zijn minder te remmen door een vol gevoel. In 
veertig jaar tijd is er niets veranderd. Mensen met overgewicht laten zich bij het 
eten en drinken meer door externe dan interne signalen leiden.

Ik ga in relatie tot eetlustregelaars nog één studie behandelen. Daaruit blijkt dat 
cognitieve overtuigingen en verwachtingen bij gastronomische ervaringen belang- 
rijker zijn dan de hoeveelheid energie of energieleverende voedingsstoffen in 
voedsel.18 In deze studie kregen vier groepen steeds dezelfde hoeveelheid energie. 
De eerste twee groepen kregen een milkshake en de andere twee kregen blokjes 
gelatine te eten. De proefpersonen kregen een demonstratie te zien om uit te 
leggen wat er in hun lichaam plaatsvond tijdens de consumptie van de testmaaltijd. 
De eerste milkshakegroep kreeg te horen dat de milkshake in de maag volledig zou 
oplossen in het maagzuur. In de demonstratie werd water gebruikt en dat mengde

direct met het maagzuur. Deze groep werd de vloeibare-vloeibare (vloe-vloe)  
groep genoemd. De andere milkshakegroep werd verteld dat de melk in hun maag 
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zou gaan stollen. In de demonstratie werd kersenrode alginaat gebruikt. In de 
kunstmaag zat een oplossing van calciumchloride waar het alginaat mee reageerde 
en waardoor een grote klodder ontstond. Deze klont zou na de milkshakeconsump-
tie enige tijd in de maag blijven hangen. Dit was de vloeibare-vaste (vloe-vast) 
groep. Bij de vloe-vloe-groep ontbrak een gevoel van volheid na het consumeren 
van de milkshake (“Het ging gewoon door me heen.” en “Ik ben nog steeds 
hongerig.”), De vloe-vast-groep met een virtuele klont in de maag had daarentegen 
een serieus gevoel van verzadiging (“Ik kan me niet herinneren dat ik eerder iets 
gegeten heb waarvan ik zo’n vol gevoel aan over heb gehouden.”). Twee andere 
groepen kregen dezelfde hoeveelheid energie in de vorm van paarse gelatine 
blokjes. Ook hier verschilde de uitleg tussen de twee groepen wat er in hun maag 
ging gebeuren. In de demonstraties werd heet en koud water gebruikt. In het hete 
water loste de gelatine snel op en dit was de vast-vloe-groep. In het koude water 
loste de gelatine langzaam op en behield lange tijd de vaste vorm. Dit was de vast-
vast-groep. De vast-vloe-groep, die dacht dat de gelatineblokjes zouden oplossen 
in de maag, deden uitspraken als “Ik had eerst een vol gevoel maar dat verdween 
onmiddellijk toen de blokjes in vloeistof waren omgezet in mijn maag.” De vast-
vast-groep, waarin de gelatineblokjes in de demonstratie de vaste vorm behielden, 
had een vol gevoel (“Ik heb het gevoel dat ik net van een uitgebreid buffet heb 
gegeten.”). Dus het gevoel van verzadiging wordt gestuurd door externe suggesties. 
Dit zijn geen ‘prikkels’ als het zien of ruiken van de aanwezigheid van voedsel of het 
tijdstip van de dag of iets dat daarop lijkt. De uitleg wat de proefpersonen staat te 
wachten blokkeert een normaal functioneren van de hersenen. Mogelijk zijn de 
proefpersonen gaan nadenken over wat er in hun lichaam gebeurt met gegeten 
voedsel en wel op een manier zoals ze dat nog nooit eerder hadden gedaan. Wat de 
verklaring ook moge zijn dit onderzoek laat zien hoe extreem complex menselijke 
reacties zijn bij de consumptie van voedsel.

Genetica en voedselpatronen
In het vorige hoofdstuk heb ik laten zien dat studies met tweelingen uiterst 

belangrijk zijn bij het bepalen van de genetische factor bij het lichaamsgewicht en 
vooral overgewicht. Recentelijk is in onderzoek bij tweelingen gekeken naar de 
erfelijkheid van eetgedrag.19 Professor Wardle heeft een tweelingenstudie uit- 
gevoerd met zuigelingen in hun eerste levensjaar. De eetgedrag-vragenlijst voor 
baby’s liet zien dat de erfelijkheid van eetlust determinanten hoog was. De erfelijke 

factor was matig voor ‘Genieten van voedsel’ (0,53) en ‘Voedselgevoeligheid’ (0,59) 
en hoog voor ‘Verzadigingsgevoeligheid’ (0,72). In een andere studie zijn 347 twee- 
lingparen van 2,5 jaar en 9 jaar oud bestudeerd.20 De scores op ‘Eet niet genoeg’  
en ‘Eet te veel’ verschilden sterk tussen ééneiige en twee-eiige tweelingen toen ze 
2,5 jaar oud waren. Op de leeftijd van negen jaar hingen de volgende maten sterker 
met elkaar samen bij de eeneiige tweelingen: ‘Eet niet genoeg’, ‘Eet te snel’, 
‘Weigert te eten’, ‘Eet op onregelmatige tijden’, ‘Eet tijdens de maaltijden’ en  
Slaat het ontbijt over’. Deze resultaten onderstrepen de belangrijke sturende rol 
van genen bij eetgedrag. Genen spelen ook nog eens een belangrijke rol bij voed-
selvoorkeuren, die uiteraard afhankelijk zijn van de smakelijkheid van het voedings- 
middel voor de persoon in kwestie.21 Een onderzoek met 4-5-jarige tweelingen 
toonde aan dat de erfelijkheid van voedselvoorkeuren laag was voor toetjes, matig 
voor groente, wat hoger voor fruit en zeer hoog voor eiwitrijke voedingsmiddelen 
zoals vlees, vis en gevogelte. Weer een andere studie keek naar neofobie (= angst 
voor het nieuwe) bij 8-11-jarige kinderen en vond dat de erfelijkheid daarvan hoog 
was met een correlatie van 0,78.

De hiervoor gepresenteerde resultaten van tweelingenstudies laten zien dat 
genen voor een belangrijk deel voedselgedrag en -keuze sturen. Maar welke speci-
fieke genen staan aan het roer bij deze sturing? Het FTO-gen is daarvoor een 
mogelijkheid en de interesse voor dit gen is in het vorige hoofdstuk behandeld. 
Ongeveer 16% van de bevolking loopt rond met de hoogste risicovorm van dit gen.
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Deze 16% heeft een aanzienlijk groter risico op obesitas dan de 46% van de bevolking 
die over het laagste risiconiveau van het FTO-gen beschikt. In een studie kregen 
proefpersonen een testmaaltijd en werd op gezette tijden bloed geprikt. Een MRI- 
scan bracht de reacties van de hersenen van hoogcalorische voedingsmiddelen in 
beeld.22 De vrijwilligers met het hoogste risico, door het FTO-gen, hadden meer 
honger na de maaltijd en zij vertoonden ook een hogere hersenactiviteit bij het zien 
van hoogcalorische voedingsmiddelen. Verder was het bloedgehalte van het hormoon 
ghreline een stuk hoger dan bij de proefpersonen met een laag risico door het 
FTO-gen. De darmen produceren het hormoon ghreline om aan de hersenen een 
gevoel van honger door te geven. Tenslotte toonde professor Jane Wardle aan dat 
kinderen die het hoge risico van het FTO-gen bij zich droegen, lager scoorden op 
het item ‘Voedselgevoeligheid’ en veel hoger op het item ‘Voedselgenot’ van de 
baby-eetgedrag-vragenlijst.23

‘Voedselketens leveren ons voedsel. Zij zijn overvloedig bevoorraad, 
wekken de eetlust op en brengen lage prijzen in rekening.’

Wat leveren al deze boeiende resultaten nu op? Allereerst de uiterst triviale 
conclusie dat eetlust cruciaal is voor het ontstaan van obesitas. Veel van het obesi-
tasonderzoek is gewijd aan hoe het lichaam de belangrijkste energieleverende 
moleculen, zoals vet en glucose, opneemt, transporteert, opslaat en uiteindelijk 
verbrandt met zuurstof. Eetlust gaat voor een deel over hoe iemand reageert op 
interne prikkels en die reacties bestaan ook bij de vos. Maar mensen reageren 
vooral op externe prikkels, waar vossen zich totaal niet druk over maken. Mensen 
en organisaties in voedselketens creëren deze sociale eetomgeving. Voedselketens 
leveren ons voedsel. Zij zijn overvloedig bevoorraad, wekken de eetlust op en 
brengen lage prijzen in rekening. Ook bestaat er een duidelijke genetische factor  
bij eetgedrag. Reductionistische biologie en zeer lange longitudinale studies naar 
voeding, lichamelijke activiteit, obesitas en chronische ziekten domineren het 
huidige onderzoeklandschap bij voeding en gezondheid. Voor de toekomst is daarin 
een verschuiving nodig. Ook lange termijn gedragstrends, onderzoek naar de 
hersenactiviteit en genetische informatie moeten aan bod komen. Wat iemand zelf 
kan doen om het lichaamsgewicht gezond te houden komt in latere hoofdstukken 
aan bod. Ik ga eerst op bezoek bij een verbruiker van de energie: lichamelijke acti-
viteit.
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HOOFDSTUK ACHT

FITHEID EN 
VETHEID
 
De omvang van het probleem

Het gezaghebbende medische tijdschrift de Lancet publiceerde een reeks 
artikelen met de titel “De mondiale epidemie van lichamelijke inactiviteit: wereld-
wijde actie voor de volksgezondheid.“ Deze reeks imposante artikelen over de 
omvang, de kosten en de consequenties van lichamelijke inactiviteit, levert een 
indringend beeld over bewegen en gezondheid.1 De gemiddelde Amerikaanse 
burger rijdt bijvoorbeeld zo’n 64 kilometer per dag auto, de helft daarvan voor het 
familieleven. De Amerikanen stonden in 1982 ongeveer 7 uur per week in de file en 
dat steeg naar 26 uur in 2001. Dagelijks televisiekijken verdubbelde van ongeveer 
vier naar acht uur in de periode 1950-2000. Slechts 25% van de Amerikaanse 
bevolking lukt het om zich aan de aanbevolen hoeveelheid lichamelijke activiteit

te houden, met grote verschillen tussen sociaaleconomische klassen. In de groep 
met minder dan 12 jaar opleiding voldeed slechts 15% aan de beweegrichtlijn en dat 
was 34% voor de groep met een universitaire scholing. De directe medische kosten 

van lichamelijke inactiviteit in de USA bedragen 24 miljard dollar. De raming van  
de totale kosten van de Amerikaanse medische zorg gaat uit van 76 miljard per jaar. 
Om dat in perspectief te plaatsen: Het jaarlijkse budget van de FBI ligt net onder de 
9 miljard dollar,2 van de CIA is dat ongeveer 44 miljard3 en het Amerikaanse mini- 
sterie van Binnenlandse Veiligheid kostte in 2011 zo’n 66 miljard dollar.4 

Wereldwijd is het beeld net zo droevig. Ongeveer 31% van de wereldbevolking 
lukt het niet om de minimale aanbevolen lichamelijke activiteit te realiseren. De 
belangrijkste wereldwijde doodsoorzaken, volgens de WHO, zijn te hoge bloeddruk 
(verantwoordelijk voor 13% van de sterfte in de wereld), tabaksgebruik (9%), te 
hoog glucosegehalte in het bloed (6%), lichamelijke inactiviteit (6%) en overgewicht 
en obesitas (5%).5 Door lichamelijk actiever te zijn zouden over de hele wereld 
jaarlijks zo’n 5,5 miljoen minder mensen sterven. In het WHO-rapport staat dat 
23% van alle gevallen van borst- en dikke darmkanker is toe te schrijven aan licha-
melijke inactiviteit. Voor diabetes is dat 27% en voor alle hart- en vaatziekten is de 
schatting 30%. 

Lichamelijke inactiviteit is het stiefkind bij obesitas. Experts erkennen welis-
waar de slechte rol van te weinig bewegen bij de obesitasepidemie maar slaan  
deze pagina daarna snel om. Het onderwerp inactiviteit maakt dan plaats voor  
de sappiger en meer sensationele onderwerpen van de voedselketen, zoals de 
schuldige fast foods, bewerkte voedingsmiddelen, suiker en met suiker gezoete 
dranken. Bij de energie-inneming is een overvloed aan boosaardige bedrijven 
actief, van McDonald’s tot Coca-Cola. Daarentegen is er geen belangengroep die 
actievoert tegen het internet (denk aan Google), elektronicabranche (zoals Sony)  
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of de auto-industrie (bijvoorbeeld Volkswagen). Deze multinationals bevorderen 
een zittend bestaan. De toename van het aantal mensen met te weinig beweging is 
een hoofdoorzaak van obesitas. De hogepriesters van de voedingsvolksgezondheid 
zien dit argument als een ‘industrie vriendelijke’ verklaring. De voedingsindustrie 
is om die reden terughoudend met positieve uitlatingen over lichamelijke activiteit.

Voedselconsumptie en lichamelijke activiteit
Eén publicatie staat centraal bij de aanhangers van de theorie dat obesitas 

ontstaat door het aanbod van voedsel.6 Dit onderzoek past perfect in het straatje 
van hun zienswijze. De betreffende studie vergeleek het gemiddelde lichaams-
gewicht van Amerikanen in 1970 met dat van 2000. Een formule leverde op basis van 
het gestegen lichaamsgewicht een schatting op van de toename van de energie- 
inneming in die periode. Het toegenomen gewicht kwam overeen met een stijging 
van de energie-inneming van 500 kilocalorieën per dag. Voor deze schatting 
maakten de onderzoekers gebruik van de zogenaamde voedselverbruiksgegevens. 
Deze benadering schat de totale hoeveelheid calorieën die in Amerika zijn geprodu-
ceerd in zowel 1970 als 2000. Deze hoeveelheid calorieën is achtereenvolgens naar 
beneden en boven bijgesteld op basis van de export respectievelijk de import van 
voedingsmiddelen. Ten slotte, en dat zal cruciaal blijken te zijn, corrigeerden de 
onderzoekers voor voedselverspilling. Het US Department of Agriculture (USDA) 
schatte de verspilling van voedsel op 27%. Met deze berekening bleek de stijging in 
het netto energie-aanbod in de USA exact overeenkomen met 500 kilocalorieën per 
dag. Deze hogere hoeveelheid energie verklaarde de toename in lichaamsgewicht. 
Dit is een indrukwekkend stuk werk, waaruit duidelijk blijkt dat de toename van 
obesitas in de USA maar weinig van doen heeft met lichamelijke activiteit. De ge- 
middelde stijging in lichaamsgewicht is volledig het gevolg van het hogere aanbod 
van energie.

Een andere gerenommeerde onderzoeksgroep publiceerde zo’n vijf jaar na deze 
publicatie een artikel dat overtuigend het tegenovergestelde aantoonde: De stijging 
van obesitas in de USA, gedurende zo’n 50 jaar, was volledig te verklaren door de 
daling in lichamelijke activiteit. Dit onderzoek baseerde zich op gegevens over 
lichamelijke activiteit van Amerikanen, werkzaam in verschillende economische 
sectoren.7 De gegevens wezen bijvoorbeeld uit dat het percentage van de werkzame 
bevolking, in zowel de landbouw als de goederen productie, dramatisch was 
afgenomen in de periode 1960-2010. Tegelijkertijd groeide de werkgelegenheid  
in de dienstensector zeer sterk: van 50% naar 80% van alle Amerikaanse banen.  
De daling van de banen in de goederen producerende industrie trad vooral op in de 
maakindustrie, terwijl banen in de bouw en mijnbouw constant bleven. In de dienst- 
ensector bestond de groei grotendeels uit professionele dienstverlening, waaronder 
gezondheidszorg en onderwijs. Het aantal banen nam ook toe in de toeristenindu- 
strie en horeca. Ook over de calorieën besteed aan een breed scala van activiteiten 
in de vrije tijd en tijdens het werk bestonden goede gegevens. Vrijwilligers droegen 
daarvoor meetapparatuur bij allerlei activiteiten. 

‘De ene onderzoeksgroep geeft de voedselconsumptie de schuld en  
de andere groep wijst met een beschuldigende vinger naar de daling  
in lichamelijke activiteit tijdens het werk.’

Van elke taak werd het zuurstofgebruik per minuut vastgesteld. Dit zuurstofgebruik 
geeft aan hoeveel energie iedere activiteit kost. De waarden worden uitgedrukt in 
MET (ofwel het metabool equivalent van een taak). Stilzitten kost een hoeveelheid 
energie van één MET per minuut. Hardlopen, met een snelheid van 6,5 kilometer 
per uur, kost zes MET. Met deze gegevens in de hand konden de onderzoekers 
aantonen dat de gemiddelde energie besteed aan werk, tijdens de vijftig jaar van 
het onderzoek, daalde van 2,55 naar 2,30 MET per minuut. De dagelijkse energie-
besteding besteed aan werk daalde met 140 kilocalorieën bij mannen en 124 kilo-
calorieën bij vrouwen. De auteurs namen toen het lichaamsgewicht uit 1960 en ook 
de veranderingen in de energiebesteding tijdens het werk. Daarmee berekenden zij 
de stijging in het lichaamsgewicht. Heel belangrijk, en in tegenstelling tot het 
vorige onderzoek, gebruikten de onderzoekers de meest recente gegevens over 
voedselverspilling in de USA.8 Het door hun voorspelde lichaamsgewicht vergeleken 
zij met de werkelijke stijging. Het voorspelde lichaamsgewicht was exact hetzelfde 
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als het waargenomen gewicht in de achtereenvolgende Amerikaanse nationale  
bevolkingsonderzoeken. Twee studies van verschillende onderzoekers verklaren  
de stijging in het lichaamsgewicht in de USA. De ene onderzoeksgroep geeft de 
voedselconsumptie de schuld en de andere groep wijst met een beschuldigende 
vinger naar de daling in lichamelijke activiteit tijdens het werk. Doordat de laatste 
realistische getallen over voedselverspilling gebruikt is de schatting van deze 
studie betrouwbaarder.

Er zijn nog meer belangrijke artikelen die ingaan op de lichamelijke inactiviteit 
versus te hoge energie-inneming als oorzaak van obesitas. Twee toonaangevende 
onderzoekers van het Cambridge Medical Research Council Nutrition Centre  
publiceerden een artikel met de smeuïge titel ‘Obesity in Britain: gluttony or 
sloth?’. Zij lieten zien dat gedurende de periode 1950-1990 het percentage mensen 
met obesitas gestaag steeg. Dit vond plaats in de vorm van een lichte golfbeweging 
zoals ik eerder beschreef in dit boek. Maar tegelijkertijd bleef de energie-inneming 
min of meer constant. De stijging in obesitas kwam in deze periode exact overeen 
met de stijging van het aantal auto’s per huishouden en het aantal uren televisie- 
kijken.9

‘Nu dringt de vraag zich op wie gelijk heeft in het aanwijzen van de 
schuldige van obesitas: lichamelijk inactiviteit of te veel energie-
inneming?’

Nu dringt de vraag zich op wie gelijk heeft in het aanwijzen van de schuldige van 
obesitas: lichamelijk inactiviteit of te veel energie-inneming? Wetenschappers zijn 
daarover nog steeds met elkaar in debat. De man en vrouw in de straat kijkt met 
gezond boerenverstand naar de eigen ervaringen van de laatste dertig jaar en heeft 
daarover een duidelijk beeld. Zij zijn getuige geweest van de groei in de beschik-
baarheid van voedsel buitenshuis: van cafetaria’s tot aan sterrenrestaurants. Zij 
zagen de voedselprijzen dalen en gemaksvoedsel in de schappen verschijnen. De 
consumptie van, al dan niet bevroren, klant-en-klaar maaltijden zaten in de lift. 
Samengevat: Smakelijk voedsel is overal aanwezig in de hedendaagse voed-
selketens. Ook was het niet moeilijk om een grote daling te zien in de noodzaak  
om lichamelijk actief te zijn tijdens het werk en in huis. Opbergkasten in kantoren 
waren eens gevuld met eindeloze hoeveelheden dossiers. Dat betekende het 

dossier pakken, lezen en terugbrengen. Daarvoor moest de werknemer het 
zittende achterwerk verheffen, naar de kast wandelen, zoeken en teruggaan naar 
de werkplek om later opnieuw de tocht op een neer naar de dossierkast te maken. 
Tegenwoordig zijn de dossiers gedigitaliseerd en doen we zittend ons werk. 
Robottechnologie is dominant bij de montage van auto’s. Eén persoon houdt 
toezicht op het werk waarbij vroeger vele fabrieksarbeiders lichamelijk actief 
waren. Supermarkten en afhaalbedrijven bezorgen tegenwoordig voedsel tot in 
onze gemakkelijke stoel. Het woonwerk-verkeer duurt zolang dat een op de vijf  
een derde van de ‘werktijd’ doorbrengt in treinen, bussen en auto’s. Hoe ons leven 
door de loop van de tijd is veranderd blijkt ook uit het aantal dagelijkse stappen  
van de gemiddelde inwoner van de USA in vergelijking met die van de Amish- 
gemeenschap. Deze traditionele agrarische gemeenschap is verstoken gebleven 

van vooruitgang door moderne technologie. De leden van de Amish-gemeenschap 
zetten gemiddeld zo’n 33.000 stappen per dag, terwijl de gemiddelde hedendaagse 
Amerikaan tot 7.300 stappen komt wat overeenkomt met slechts een vijfde van de 
Amish-bevolking.10 Dus de wereldwijde toename van obesitas is ontstaan door de 
afname van de werk-gerelateerde lichamelijke activiteiten en de groei van 
goedkoop, smakelijk en betaalbaar voedselaanbod, dat in overvloed aanwezig is.

Door de bril van een epidemioloog kijken
Een recente Europese studie kwantificeert de effecten van lichamelijke activiteit 

op de totale sterfte, ongeacht de oorzaak daarvan. In die studie zijn 330.000 
personen gemiddeld 12,4 jaar gevolgd.11 De onderzoekers gebruikten een inter- 
nationaal geaccepteerde vragenlijst om de lichamelijke activiteit vast te stellen.  
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De deelnemers werden in vier groepen ingedeeld: inactief, matig inactief, matig 
actief en actief. De totale sterfte in de inactieve groep stelden de onderzoekers op 
1,0. Vervolgens werd de procentuele afwijking van deze 1,0 bij de andere groepen 
geschat. De sterfte in de matig actieve groep was 24% lager. Nog meer lichamelijke 
activiteit leverde geen verdere verlaging van de sterfte op. Het verschil in de 
dagelijks energiebesteding tussen de inactieve en de matig-inactieve groep was 
pakweg 100 kilocalorieën en dat staat gelijk aan een dagelijkse wandeling van 20 
minuten. Zeer veelzeggend is de vergelijking tussen de wereldwijde sterfte door 
lichamelijke inactiviteit en de sterfte door obesitas. Lichamelijke inactiviteit zorgt 
voor 676.000 sterfgevallen per jaar. Obesitas blijft steken op 337.000 sterfgevallen 
per jaar. Neem even een minuut de tijd om de reikwijdte hiervan goed te doorgron-
den. Dagelijks bombarderen de media ons met rapporten over obesitas en het 
effect op gezondheid. Lichamelijke inactiviteit krijgt het stempel dat het wat 
bijdraagt aan obesitas maar komt in de verste verte niet in de buurt van de akelige 
en schadelijke effecten van fast food, suiker, bewerkt voedsel of wat dan ook het 
laatste troetelkind van de media mag zijn. Wie zet zich in voor een campagne

‘Wie schreeuwt van de daken dat voor iedere dode door obesitas er 
twee mensen door lichamelijke passiviteit zijn gestorven?’ 

tegen lichamelijke ledigheid? Wie schreeuwt van de daken dat voor iedere dode 
door obesitas er twee mensen door lichamelijke passiviteit zijn gestorven? Natu-
urlijk doet niemand dat of het is een groep dwarsliggers die ‘onwetend’ zijn over de 
echte oorzaken van obesitas. Maar met de waarheid op zak kun je je inzetten voor 
matige lichamelijke activiteit en gewichtsbeheersing.

‘Wandelen kan een dagelijkse routine worden zonder een zware 
aanslag op de vrije tijd. Wandelen heeft een behoorlijk gunstig effect 
op de gezondheid.’

Zoals ik in hoofdstuk twee heb aangestipt kan epidemiologisch onderzoek een 
oorzaak en gevolg relatie suggereren. Interventiestudies zijn nodig om echt aan te 
tonen dat lichamelijke activiteit obesitas en daaraan gerelateerde aandoeningen 
laat dalen. Lichamelijke activiteit staat voor velen gelijk aan de sportschool en dat 
kost geld en vrije tijd. Het sportprogramma zal onvermijdelijk bestaan uit een mix 

van gewicht heffen, strekoefeningen, opdrukken, trekbewegingen, fietsen op een 
hometrainer en rennen op een lopende band. Bij 90% van de sportscholen is het 
verloop bij de deelnemers 30-50%.12 Wandelen kan een dagelijkse routine worden 
zonder een zware aanslag op de vrije tijd. Wandelen heeft een behoorlijk gunstig 
effect op de gezondheid. Een recente analyse van interventiestudies naar de 
gezondheidsvoordelen van wandelen laat dat zien. De onderzoekers zochten in de 
literatuur naar interventiestudies die begonnen met zittende vrijwilligers, met een 
studieduur van minstens vier weken en met een controlegroep zonder advies of 
stimulering om te gaan wandelen.13 Het onderzoek strekte zich uit over een periode 
van 40 jaar (1972-2012); 32 studies voldeden aan de selectiecriteria. In de studies 
steeg de gemiddelde aerobe fitheid wat wijst op een fitter hart en longen. Door het 
wandelen daalde de bloeddruk, het lichaamsgewicht, lichaamsvet en de BMI. Het is 
duidelijk dat de populaire en breed aanbevolen lichamelijke activiteit, namelijk 
wandelen, een buitengewoon effectieve stap is in gezondheidsbevordering.

Lichamelijke activiteit is dus goed en obesitas slecht voor de gezondheid. Hoe 
pakt dan de combinatie van deze twee uit? Met andere woorden hoe vallen de 
risico’s uit voor twee sterk verschillende leefstijlen? Aan de ene kant bevinden zich 
mensen met obesitas die lichamelijk actief zijn. Diegene met een normaalgewicht 
maar lichamelijk inactief vertegenwoordigen de tegenovergestelde leefstijl. Aan de 
hand van deze leefstijlen voer ik de discussie over fitheid en vetheid.

De algemene consensus over lichamelijke activiteit is dat de nadelige effecten 
van obesitas, vooral te hoge bloeddruk, hoge concentraties aan bloedlipiden en 
ouderdomsdiabetes, verminderen door bewegen. Bij te zware mensen verdwijnen 
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de effecten van lichamelijke activiteit niet maar deze zijn wel kleiner. Diverse 
studies illustreren dit verschijnsel. De eerste is een Finse studie waarin 18.892 
mannen en vrouwen van 25 tot 75 jaar bijna tien jaar zijn gevolgd.14 Bij de start van 
het onderzoek hadden de deelnemers geen enkele vorm van hartziekten, maar in 
de tien jaar die volgden kregen 818 personen te maken met een hartziekte. Nadat 
de resultaten waren gecorrigeerd voor alle bekende verstorende factoren, zoals 
leeftijd, roken en hoge bloeddruk, bleek dat bij de personen met matige lichamelijk 
activiteit 30% minder hartziekten optraden dan bij de personen die maar weinig 
lichamelijk actief waren. Diegene met een hoog niveau aan lichamelijke activiteit 
waren nog iets beter af met een reductie van 36% aan hartziekten. Dit klopt mooi 
met de vorige paragraaf over de gezondheidsvoordelen van bewegen. Personen 
met overgewicht hadden een 20% hoger risico op hartziekten en voor de obesen 
steeg dat risico naar bijna 60%. Dit klopt ook met wat in de voorgaande hoofdstuk-
ken is gepresenteerd over de ellendige gezondheidseffecten van obesitas.

‘Kijk je naar je eigen leefstijl en ben je van mening dat je te dik bent en 
te weinig beweegt dan is mijn indringende advies om eerst je zittende 
bestaan aan te pakken door te beginnen met wandelen.’

De vervolgstap is te kijken naar de effecten van de combinaties. Bij de slanke 
maar inactieve groep bleek 25% meer hartziekten op te treden dan in de slanke en 
actieve fitte controlegroep. Bij de vette maar fitte groep kwam 35% meer hartziek-
ten voor dan bij de slanke en actieve groep. Nu rest nog de groep die met twee 
ongezonde zaken te maken had: obesitas en lichamelijke inactiviteit. Bij deze dikke 
en niet-fitte personen kwamen twee keer zo veel hartziekten voor dan bij de con-
trolegroep. Zoals verwacht waren de twee uitersten, de slanke en fitte versus de 
vette en niet-fitte groep, elkaars tegenpolen. Maar de tussengroepen, de vette-fitte 
groep en de slanke-niet-fitte groep, verschilden maar weinig van elkaar. Onder-
zoekers van de Harvard School of Public Health hebben globaal langs dezelfde 
lijnen een vergelijkbare studie uitgevoerd bij 88.393 vrouwen van 34 tot 59 jaar die 
20 jaar zijn gevolgd.15 De vrouwen waren bij aanvang van de studie vrij van alle 
vormen van hartziekten. Gedurende de 20 jaar die volgden liepen bijna 1.500 
vrouwen tegen een niet-fatale hartziekte op en bijna 900 vrouwen stierven aan  
de gevolgen van een hartziekte. In dit geval werd de vetheid gemeten met de taille-
heup verhouding wat een maat is voor de hoeveelheid buikvet. Opnieuw was het 

beste scenario om slank en actief te zijn en de dikke en niet-fitte vrouwen waren 
het slechts af. Er bestond zeer weinig verschil tussen de personen die een combi-
natie van vetheid en fitheid hadden: laag of hoog op deze combinatie maakte niet 
veel uit voor het optreden van hartziekten. Tot slot ga ik in op een analyse van alle 
bekende studies waarin het sterfterisico van de fitte en vette groepen is vergeleken 
met die van andere groepen.16 De studies moesten aan een aantal kwaliteitseisen 
voldoen. Zo moest de studie longitudinaal van opzet zijn. Dat wil zeggen een groep 
gezonde mensen die een aantal jaren (gemiddeld 11,4 jaar) zijn gevolgd. De studie 
moest op objectieve indicatoren van fitheid van het hart en de longen zijn gebaseerd 
en er moesten gegevens over de BMI beschikbaar zijn. Van de 66 studies die 
tevoorschijn kwamen uit de literatuur voldeden tien aan de gestelde criteria. Deze 
geschikte studies werden opgenomen in de statistische analyse. Ik ga eerst in op 
de sterfte bij de niet-fitte groep. Het risico op sterfte was twee keer hoger bij niet-
fitte mensen met een normaal of overgewicht dan bij de ‘ideale’ mensen die actief 
en slank waren. Wanneer de niet-fitte mensen geen overgewicht maar obesitas 
hadden was het risico op sterfte drie keer zo hoog. Het risico op sterfte bij de vette 
en fitte groepen verschilde niet significant van de ideale groep. Kijk je naar je eigen 
leefstijl en ben je van mening dat je te dik bent en te weinig beweegt dan is mijn 
indringende advies om eerst je zittende bestaan aan te pakken door te beginnen 
met wandelen. En maak daar zo veel mogelijk een dagelijkse routine van. Dit 
onderwerp zal ik in meer detail behandelen bij de bespreking van afvalstrategieën.

Advies over lichamelijke activiteit
De logische vervolgvraag gaat over het type lichamelijke activiteit en de intensiteit 

die nodig is om de voordelen van fitheid te behalen. Dit onderwerp is behandeld in 
een Amerikaans rapport met daarin richtlijnen voor lichamelijke activiteit voor 
kinderen, volwassenen en ouderen.17 Het advies voor volwassenen is het volgende: 

• Volwassenen moeten inactiviteit vermijden. Enige lichamelijke activiteit is beter  
dan niets en volwassenen die bewegen behalen gezondheidsvoordelen.

• Voor flinke gezondheidseffecten moeten volwassenen iedere week minstens  
150 minuten (2 uur en 30 minuten) matig intensief actief zijn of 75 minuten  
(1 uur en 15 minuten) stevige lichamelijk activiteiten ontplooien of een gelijkwaar-
dige hoeveelheid beweging met matige en stevige intensiteit. De activiteiten moeten 
minstens 10 minuten duren en bij voorkeur verspreid over de week plaatsvinden.
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• Voor extra en meer uitgebreide gezondheidseffecten moeten volwassenen hun 
lichamelijke activiteit verhogen naar 300 minuten (5 uur) per week bij een matige 
intensiteit of 150 minuten per week bij stevige lichamelijke activiteit of een gelijk-
waardige combinatie van lichamelijke activiteit met matige en stevige intensiteit. 
Door de lichamelijke activiteit verder op te voeren zijn nog meer gezondheidsvoor-
delen te behalen.

• Volwassenen moeten minimaal twee keer per week spierversterkende oefeningen 
met een matige of hoge intensiteit verrichten daar deze aanvullende gezondheids-
voordelen opleveren.

De eindconclusie is simpel. Enige lichamelijk activiteit, in plaats van niets  
doen, is een goed begin. Met dagelijks, vijf dagen in de week, 30 minuten actief  
zijn behaalt de actieveling het grootste deel van de met lichamelijke activiteit te 
behalen gezondheidswinst binnen.

Welkom in het slimme kantoor
Wandelen kost energie, net als dat het geval is voor andere vrije tijdbestedingen 

zoals golf, tennis, voetbal, hardlopen en zwemmen. Deze activiteiten vinden allemaal 
welbewust plaats. Iemand beslist om te gaan golven of te gaan zwemmen, wandelen, 
hardlopen, fietsen of elke andere optie om te bewegen. Maar er is ook een andere 
vorm van lichamelijke activiteit zonder bewuste planning en dat staat in het Engels 
bekend als NEAT: ‘Non-Exercise Activity Thermogenesis’. In het Nederlands is dat 
‘energieverbruik door dagelijkse activiteiten, sport daarvan uitgezonderd’. Vaak is 
NEAT in verband gebracht met ‘onrustig gedrag’ maar er is meer aan de hand.18 

Lunchwandelen is bijvoorbeeld een welbewuste activiteit, maar verlaat je het 
kantoor om met een collega aan het eind van de gang iets te bespreken dan 
ontstaat NEAT. In huis komt NEAT overeen met huishoudelijk werk, reparaties 
uitvoeren, de tuin bijhouden, de auto wassen, de kinderen of kleinkinderen van 
school halen en activiteiten zoals winkelen, spelen en kerkbezoek. Tijdens het  
werk gaat het om de lichamelijke inspanning van bijvoorbeeld een winkelbediende 
die staat, iets afhaalt, wat draagt, uit sorteert, inpakt of glimlacht. NEAT voor een 
manager van een bedrijf bestaat uit zitten aan een bureau, naar een bijeenkomst  
in het gebouw lopen, staande een presentatie geven, telefoneren, boeken of 
dossiers van een plank pakken en terugzetten, naar de lunchkamer lopen, koffie  
of theezetten en een broodje smeren.

De pionier van NEAT is de endocrinoloog van het Mayo ziekenhuis: professor 
James Levine, De eerste studie van hem, waar ik op inga, levert de benodigde 
hoeveelheid calorieën voor bewegingen tijdens een typische dag in de huidige 
kantoren.19 Aan de studie namen 24 personen deel. Als eerste werd de ruststof- 
wisseling geschat en daarvoor lagen de proefpersonen een uur lang bewegingsloos 
te ademen in een apparaat dat de energiebesteding meet. Dit leverde voor een 
periode van 8 uur een gemiddelde energieverbranding op van 620 kilocalorieën.

Deze ruststofwisseling is een simpel referentiepunt. Daarna volgen vier niveaus 
van mogelijke lichamelijke activiteit, die in de eerste kolom van de tabel staan 
vermeld.
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Tabel. De benodigde energie voor verschillende dagelijkse activiteiten

Activiteit gedurende  
een 7-urige werkdag

Kilocalorieën 
besteed in 7 uur

Een uur 1,6 km/uur 
wandelen

Totaal bestede 
kilocalorieën  
in 8 uur

Bewegingsloos zitten 562 + 196 = 758

Onrustig zitten  
(benen, armen, romp en hoofd 
mogen vrij bewegen)

822 + 196 = 1.018

Bewegingsloos staan 612 + 196 = 808

Staan met het verrichten  
van kantooractiviteiten

1.033 + 196 = 1.229

Bijna de hele dag aan een bureau zitten met 60 minuten rondwandelen om te 
praten of naar een bijeenkomst te gaan of iets dergelijks kost 758 kilocalorieën per 
werkdag. Wanneer iemand staande aan een bureau zou werken en ook één uur 
rond het gebouw kuiert verbrandt die persoon per dag 471 kilocalorieën extra. Is 
een hele dag staan te zwaar en bestaat de werkdag voor de helft uit onrustig zitten 
en de andere helft uit onrustig staan dan is het verschil 260 kilocalorieën. Dagelijks 
260 kilocalorieën extra verbranden zonder een toename in de energie-inneming 
leidt tot gewichtsverlies. Door compensatie van de extra verbranding met extra 
energie-inneming blijft het lichaamsgewicht hetzelfde. Het is dus kristalhelder dat 
er stappen mogelijk zijn in de bestrijding van lichamelijke inactiviteit en obesitas 
door aanpassingen van het kantoorleven met slimme ontwerpen en stimulansen.

Professor Levine maakt een duidelijk punt met: “Zo’n 47% van de Amerikaanse 
burgers realiseert de minimale doelstelling voor lichamelijke activiteit niet en 23% 
van de Amerikanen leidt een volledig zittend bestaan, zonder doelbewuste licha-
melijke activiteit. Dit betekent dat NEAT een belangrijke factor is voor de totale 
dagelijkse energiebesteding.” Om dit uit te testen heeft Levine 16 niet-obese  
proefpersonen gerekruteerd en hun exacte energiebehoefte gemeten met indirecte 
calorimetrie.20 Toen hij hun energiebehoefte kende kregen de proefpersonen acht 

weken lang dagelijks een voeding die 1.000 kilocalorieën te veel bevatte. De vrij- 
willigers verrichten bij de start van het onderzoek wekelijks maximaal twee keer 
lichamelijke activiteiten en zij moesten zich strikt houden aan datzelfde niveau  
van lichamelijke activiteit. Voor de zekerheid verstrekte het onderzoeksteam alle 
voedsel en hield dat, gedurende de acht weken, scherp in de gaten om voor de extra 
1.000 kilocalorieën per dag te zorgen. De energiebesteding werd gemeten met de 
Rolls-Royce onder de meetmethoden en die is net zo duur als de elitewagen. Dan 
heb ik het over een geavanceerde methode gebaseerd op stabiele isotopen van 
water. De toename in lichaamsvet werd met een vooruitstrevende methode met 
röntgenstraling (DEXA-scan) vastgesteld en daaruit bleek dat de hoeveelheid 
lichaamsvet in de acht weken met gemiddeld 389 gram (met een individuele range 
van 56 tot 687) was toegenomen. Doordat het lichaamsgewicht van de vrijwilligers 
steeg nam de ruststofwisseling toe met gemiddeld 70 kilocalorieën per dag. Het is 
belangrijk om er nogmaals op te wijzen dat in deze studie de bewuste lichamelijke 
activiteit constant was. De ruststofwisseling en het thermische effect van voedsel 
kon de toename in lichaamsvet niet verklaren. Maar energiegebruik door bewegen 
kon dat wel en ook nog eens in bijna een volledig rechte lijn. De proefpersonen met 
de geringste stijging in lichaamsvet bleken meer te bewegen in de vorm van NEAT. 
Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk van het echte leven? We zien dan ver-
moedelijk een overvloed aan goedkoop, energierijk en zeer smakelijk voedsel dat 
ervoor zorgt dat de energie innemingen naar niveaus stijgen die boven de behoefte 
liggen. We zien ook dat de lichamelijk actievelingen doelbewuste sporters zijn die 
goed in staat zijn om hun energiebalans te handhaven. Het zogenaamde goedkope, 
smakelijke en energierijke voedsel is overal aanwezig. Dat geldt ook voor de om- 
geving die uitnodigt voor een zittend bestaan.

‘Dit onderzoek maakt duidelijk dat het mogelijk is om de 
kantooromgeving zodanig te veranderen dat de lichamelijke activiteit 
stijgt en het lichaamsgewicht beter onder controle blijft.’

James Levine stond nu nog voor een laatste uitdaging met NEAT: een echt 
experiment uitvoeren. Een groep van 36 vrijwilligers stemden in om hun normale 
bureau in te ruilen voor een bureau dat ook gemakkelijk als tredmolen gebruikt 
kon worden. De fysieke omgeving kon hierdoor tijdens het werk zodanig veranderen 
dat een hogere NEAT ontstond. Zo kon onderzoek plaatsvinden naar de daadwerke-
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lijke stijging van NEAT en het effect daarvan op energiebalans.21 De vrijwilligers 
hadden een zittend beroep bij een financiële dienstverlener en hun normale bureau 
werd omgewisseld voor een tredmolenbureau dat gebruikt kon worden (a) als 
normaal bureau, (b) als bureau om staande aan te werken en (c) als bureau om 
staande aan te werken en de tredmolen eronder met een maximumsnelheid van  
3 kilometer/uur te bewegen. Vele metingen volgden en de dagelijkse activiteiten

werden met een elegante stappenteller, bekend als de versnellingsmeter, vastge-
legd. Na een jaar waren de dagelijkse activiteiten met 25% gestegen en gemiddeld 
was het lichaamsgewicht met 1,4 kilogram gedaald. Voor de mensen die bij de start 
van het onderzoek obees waren was de daling 2,3 kilogram. De bovendruk van de 
bloeddruk daalde met vier eenheden kwikdruk. Dit onderzoek maakt duidelijk dat 
het mogelijk is om de kantooromgeving zodanig te veranderen dat de lichamelijke 
activiteit stijgt en het lichaamsgewicht beter onder controle blijft.

Lichamelijke activiteit blijkt nog steeds het stiefkind van de energiebalans te 
zijn, maar het bewijs voor de gunstige gezondheidseffecten is zo groot dat, vroeg of 
laat, een gelijke behandeling met obesitas zal komen. Er zal nog een hele strijd 
gestreden moeten worden om dat te bereiken en daar bestaan meerdere redenen 
voor. Ten eerste besteden de media vooral aandacht aan voeding bij een verstoorde 

energiebalans. Samen met diegene die het in voedingsland voor het zeggen hebben 
richten zij hun beschuldigende anti-obesitas-pijlen op bedrijven en hun ‘giftige’ 
voedingsmiddelen. Ten tweede, stelt deze spraakmakende groep alles in het werk 
om lichamelijke activiteit als een reëel maar geen prioritair probleem te zien. 
Lichamelijke inactiviteit leidt bij de verstoorde energiebalans maar af van het echte 
issue: voeding. Ter verdediging benoemt de voedingsmiddelenindustrie lichame- 
lijke inactiviteit wel als oorzaak van obesitas.

‘Lichamelijke activiteit blijkt nog steeds het stiefkind van de 
energiebalans te zijn, maar het bewijs voor de gunstige 
gezondheidseffecten is zo groot dat, vroeg of laat, een gelijke 
behandeling met obesitas zal komen.’

Voordat ik naar het laatste deel van dit boek ga wil ik een blik werpen op een 
aantal potentiële factoren die tot gewichtstoename leiden. Deze onderwerpen 
komen frequent in het nieuws en komen voort uit wetenschappelijk onderzoek. 
Mijn opsomming is zeker niet volledig maar wel illustratief voor wat er allemaal 
nog meer speelt rondom obesitas.
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HOOFDSTUK NEGEN

EEN 
MENGSEL 
VAN 
OVERIGE 
ZAKEN

Een boeiende verteller met een meeslepend verhaal kan rekenen op een  
warm onthaal van de media. Wetenschappers met onderzoeksresultaten, die  
tot de verbeelding spreken, zijn altijd welkom en halen gemakkelijk de koppen  
van een boulevardblad. Een serieuzer onderwerp met steun van veel inhoudelijke 
zwaargewichten vergroot de kans op een genuanceerd achtergrondartikel of zelfs 
op een vooraanstaand artikel in de weekendeditie van een krant. Maar naast 
smeuïge wetenschappelijke verhalen voor de populaire media zijn er verhalen die 
ronduit te saai zijn voor het grote publiek. Over voeding, lichamelijke activiteit en 
obesitas bestaan er zowel smeuïge als saaie verhalen in overvloed. In dit hoofdstuk 
beperk ik mij tot een selectie uit deze verhalen. Ik laat hierbij wat wetenschappelijk 
licht schijnen op wat zij betekenen voor het probleem obesitas of de oplossing 
daarvan. 

Mama’s rol 
 In het hele boek heb ik erop gewezen dat mensen, anders dan de vos, 
kneed-baar zijn. Mensen moeten kunnen omgaan met de omstandigheden van de  
geboorteplaats, de aanbidding van goden, taalgebruik, kookkunst, tafelmanieren, 
en met de folklore van zingen, praten en dansen. Mensen staan onder invloed van 
brede culturele invloeden en behoeften. Een welp van de vos en een baby erven  
van moeders- en vaderszijde een lange reeks genen in een bepaalde volgorde.  
Die volgorde in het genetisch materiaal zal nooit meer veranderen. Het genetisch 
materiaal bevindt zich in alle cellen van het lichaam. Dat ter opluchting van de 
onderzoeker die de plaats van een misdaaddelict moet onderzoeken. Elk spoortje 
aan cellen van het menselijke lichaam bevat namelijk de volledige genetische code. 
Sommige genen reageren op de omgeving tijdens de vroege ontwikkeling van een 
baby. Neem als vergelijking een zangkoor van genen in gedachten. Een deel van  
dat koor gaat harder of zachter zingen dan de naburige genen. In oorcellen zijn  
de genen voor reuk niet actief, in de neus zijn dat de genen om te kunnen horen  
en in de arm de genen om een naam van iemand te onthouden. Al het genetische 
materiaal is aanwezig in de cel maar niet alle genen zijn even actief in elke cel. Het 
genetisch materiaal stuurt het functioneren van cellen in een orgaan optimaal aan. 
Onbelangrijke genen zijn het zwijgen opgelegd. Zij liggen als het ware te slapen. 
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Actieve genen zijn tot expressie gekomen. In de neus is dat het geval voor de reuk, 
maar niet voor smaak, die zijn niet actief. Voor de tong geldt het omgekeerde. De 
eerste 1.000 dagen bij de ontwikkeling van een mens zijn van cruciaal belang. Deze 
periode komt overeen met de periode van de zwangerschap (280 dagen) en de 
eerste twee jaar van het leven (730 dagen). Het menselijke lichaam, anders dan bij 
de vos, bereidt zich in die periode voor op de toekomst. Zijn de voedingsomstan-
digheden zwaar dan is dat een signaal waarop alle stofwisselingsgenen zich richten 
bij hun expressie. Is de voeding tijdens het prille leven goed dan komen de stofwis-
selingsgenen op een ander niveau tot expressie. De instelling van genen is niet voor 
de korte termijn maar voor het hele leven dat nog komt. De verwachtingen voor de 
rest van het leven worden tijdens de zwangerschap vastgelegd en zijn onderdeel 
van het persoonlijke biologische programma van het leven, dat iedereen van jongs 
af aan meekrijgt. De beste uitleg van de kritische periode in het leven in de baar-
moeder is te vinden in de BBC-documentaire: ‘The Nine Months that Made You.’1

‘Het bewaken van de voedingstoestand van jonge volwassenen met 
een kinderwens moet prioriteit krijgen bij de volksgezondheid.’

De voeding van de moeder tijdens de zwangerschap is kritisch voor het welzijn 
van haar nakomelingen. Het moment van ondervoeding en de ernst daarvan heeft 
verstrekkende gevolgen voor het masterplan van het leven. Een mismatch met de 
verwachtingen kan bij volwassenen ziekten van organen bewerkstelligen waartoe 
ook aan obesitas gerelateerde aandoeningen behoren. Baby’s met obese moeders 
hebben een veel groter risico om later obesitas te ontwikkelen dan baby’s met een 
slanke moeder. De immense hoeveelheid literatuur over dit onderwerp in onze 
geleerde bibliotheken negeren is dan ook onverstandig. Het bewaken van de voed-
ingstoestand van jonge volwassenen met een kinderwens moet prioriteit krijgen bij 
de volksgezondheid. Maar dat staat niet op de radar van activisten, iets wat ik in het 
laatste hoofdstuk zal laten zien.

Ons moderne en jachtige leven
Arme mensen zijn er altijd geweest. De Amerikaanse overheid schat dat in 2013 

een op de zeven families te maken had met voedselonzekerheid ofwel een tekort 
aan voedsel. Een ernstige vorm van voedselonzekerheid kwam toen bij een op de 
twintig huishoudens voor.2 Voedselonzekerheid is voor de FAO: “Een toestand 

waarin mensen fysiek, economisch en sociaal in onvoldoende mate toegang 
hebben tot veilig en voedzaam voedsel om in hun voedselbehoeften en -voorkeuren 
te voorzien en om een actief en gezond leven te leiden.” Voedingsarmoede heeft 
twee consequenties. De eerste is dat een slechte voedingstoestand simpel het 
gevolg is van ontoereikende inneming van voedsel. Zo hebben Amerikaanse vrouwen 
uit een familie met voedselonveiligheid vele malen meer kans op een bloedarmoede 
door ijzertekort, wat is vastgesteld door bloedwaarden.3 In de Amerikaanse litera- 
tuur is dit ook vastgesteld voor veel andere microvoedings stoffen en dat is wereld-
wijd het geval.4 Armoede gaat dus samen met ondervoeding. De tweede consequen-
tie van armoede zijn beroerde voedselkeuzes. Een lage opleiding kan dit gedeeltelijk 
veroorzaken. Het zijn echter de voedselketens waarin voedzaam voedsel duurder is

en waarin betaalbaar voedsel zeer veel energie levert per betaalde euro en dan 
steekt obesitas de kop op. Professor Adam Drewnowski en zijn collega’s van de 
University of Washington onderzochten systematisch hoe voedselprijzen en kosten 
van diëten bijdragen aan de sociaaleconomische ongelijkheid. Daarvoor analy-
seerden zij de kwaliteit van de voeding en de gezondheid.5 Zij kwamen tot de 
volgende conclusie: “De sociaaleconomische ongelijkheid in de kwaliteit van de 
voeding is terug te voeren op hogere kosten van een gezonde voeding. Het identi- 
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ficeren van voedingspatronen die rijk zijn aan voedingsstoffen, betaalbaar en 
aantrekkelijk zijn moet prioriteit krijgen in de strijd tegen de sociale ongelijkheid  
bij voeding en gezondheid.“ Maar bij de lagere inneming aan voedingsstoffen bij 
sociaal achtergestelde mensen is er meer aan de hand. Het gaat om een groep 
mensen die minder goed is opgeleid, in slechtere huizen woont, vaker zonder werk 
zit, vaker crimineel is, vaker drugs gebruikt, vaker last heeft van depressies, vaker 
zelfmoord pleegt en vaker radeloos is. Het is zwaar om arm te zijn. Eerder heb ik 
gezinspeeld op de rol die geluk speelt bij de jacht naar een gezonde voeding. Welke 
optie kies je wanneer je uit de volgende twee moet kiezen?

Optie 1: Het kind gaat nu normaal naar school, lijkt ervan te genieten, is een stuk 
slimmer dan iedereen dacht en behaalt doorlopend goede cijfers. De voeding van 
het kind is voor verbetering vatbaar.

Optie 2: Het kind gebruikt tegenwoordig een graanontbijt met chocolademelk en 
gebruikt veel minder fast food en frisdrank. Het kind heeft weinig tot geen 
interesse in school.

Nu ben jij aan zet om te kiezen. Ik denk dat een overgrote meerderheid kiest voor 
optie 1. 

Telkens weer zeg ik tegen diegene, die over de hoofden van mensen heen, over 
gezonde voeding schrijven: je lezers hebben geen schone lei. Gezonde voeding en 
armoede leveren verwarring op door tal van problemen, angsten, vooringenomen-
heid en fobieën. Armoede is er altijd geweest maar de prijs van voedsel is nu zo 
dramatisch laag dat arme mensen het zich kunnen veroorloven om obees te 
worden. De midden en hogere klassen blijven hierbij overigens ook niet buiten 
schot.

‘Armoede is er altijd geweest maar de prijs van voedsel is nu zo 
dramatisch laag dat arme mensen het zich kunnen veroorloven om 
obees te worden.’

Jay Rayner is een befaamde Engelse voedselcriticus, in de gedaante van jour-
nalist, omroeper en schrijver. In zijn excellente boek ‘A Greedy Man in a Hungry 

World’ beschrijft hij winkelervaringen in de zestiger jaren.6 Zijn moeder stond in  
de rij om boter af te rekenen in een deel van de supermarkt om dan hetzelfde te 
doen voor vlees in een ander deel, enzovoort. Net zo lang tot ze alle benodigde 
producten had. Het kopen van voedsel kost een hele ochtend en terecht begonnen 
vrouwen dit als een sta-in-de-weg te zien voor hun recht op een baan. Rayner laat 
zien dat in 1962 een gemiddeld jaarsalaris in Verenigd Koninkrijk 799 Engelse pond  
bedraagt. Dat was in 2012 naar 26.200 pond gestegen. Een 33-voudige toename.  
De aankoopwaarde van een gemiddeld huis steeg in dezelfde periode van 2.670 
pond naar 245.000 pond (een 92-voudige kostentoename). Door deze stijging was 
een dubbelinkomen voor het gezin niet meer een recht maar een noodzaak.  
Het gevolg: De zorg voor een kleuter vanaf zes maanden is zo’n twaalf uur in 
handen van iemand anders (kinderdagverblijf, crèches, verzorgers en grootouders) 
dan de ouders. De ouders hebben een belangrijk deel van de voedselkeuzes en de 
algemene voedselvoorziening van hun dreumes in kwestie uitbesteed.

Voor obesitas en lichamelijke inactiviteit valt over onze moderne wereld het 
volgende op te merken:

• De meeste families werken om de stijgende hypotheken te betalen. In de crisis- 
tijd kon het huis wel eens onder water staan: meer schuld dan de verkoopprijs 
van het huis. De meeste mensen spannen zich sterk in voor een aangenaam 
familieleven. Dit kan opvoeding over gezonde eetgewoonten inhouden. Maar  
er zijn ook tegenkrachten aan het werk, zoals de jacht naar een betaalbaar  
familiegeluk door beloningen. Buitenshuis eten is daar een voorbeeld van en 
dan verslappen de leefregels in hoge mate.

• Binnen de Europese gemeenschap werkt één op de vijf in ploegendiensten wat 
ontegenzeggelijk effect heeft op eetgewoonten en samen eten binnen families.7

• De resultaten van een samenvattende analyse laten zien dat mensen met nacht-
diensten een significant hoger risico (66%) hebben om obesitas te ontwikkelen. 
Het risico voor een hoog bloedglucosegehalte en hoge bloeddruk ligt in beide 
gevallen 30% hoger.

Het is duidelijk dat er een maatschappij is ontstaan die onvoorstelbaar succes- 
vol is geweest om mensen de ruimte in te schieten, waar mensen via de digitale 
snelweg van alles, goed of slecht, kunnen vinden en over deze maatschappij zijn 



OOIT EEN DIKKE VOS GEZIEN? 75

nog veel meer succesvolle huzarenstukjes te noemen. Triest genoeg kent de 
hedendaagse maatschappij ook enkele vreselijke dieptepunten waaronder 
onmenselijke oorlogsconflicten. Sociaal gedrag is spelbepalend bij voeding en 
gezondheid en gedrag heeft ook geleid tot intercontinentale nucleaire raketten,  
de Olympische Spelen en auto’s. Je kunt als de Maasai, inclusief met het gewicht 
van deze Afrikaanse bevolkingsgroep, door het leven gaan of je leeft als een Yank 
en dan neemt je lichaam de porporties van deze Amerikanen aan. Onderzoekers 
hebben duidelijk gemaakt dat welvaart niet altijd geluk brengt. 

Welvaart verandert ons leven maar leidt niet altijd tot meer geluk. Heden ten dage 
wil iemand direct genieten en zich niet schikken in lange termijnplanningen met 
persoonlijke opofferingen.8 Een verbijsterende stortvloed aan technologische hoog-
standjes trekt aan ons voorbij waardoor desoriëntatie en vervreemding kan 
ontstaan. Nieuwe innovaties schreeuwen constant in advertenties om onze aandacht 
en daardoor erodeert ons algemene vertrouwen. Onderzoek met meerdimensionale 
metingen van psychologische tevredenheid laat zien dat de welvaart weliswaar is 
gestegen maar dat tegelijkertijd de tevredenheid is gedaald. Waarom zouden voe- 
dingsgewoonten immuun zijn voor deze maatschappelijke ontwikkelingen?

Darmbacteriën en obesitas
Toen ik in het begin van de zeventiger jaren, als afgestudeerde student, bij de 

University of Sydney Veterinary School verbleef sprak de voedingswetenschap over 
‘ballaststoffen’. Nu is dat voedingsvezel. Zo’n 50 jaar geleden werd deze voedings-
component als vervelend ervaren vooral voor mensen met gevoelige darmen. Toen 
werd bij constipatie een dieet voorgeschreven met weinig ballaststoffen en dat 
staat haaks op het hedendaagse advies. Aan Dr. Denis Burkitt, een landgenoot van 
mij die in Oost-Afrika heeft gewerkt, is de wederopbloei van voedingsvezel als een 
essentieel component voor de gezondheid, vooral darmgezondheid, te danken.9 De 
voeding bevatte daardoor veel voedingsvezel en dat hielp om gewicht te verliezen.

Voedingsvezel is in de ogen van een bioloog een uit planten verkregen koolhy-
draat die mensen niet kunnen verteren. Voedingsvezel passeert de dunne darm  
en komt in de dikke darm terecht. In deze zuurstofloze omgeving fermenteren 
darmbacteriën de vezels. Het lichaam verbrandt normaal gesproken koolhydraten 
in een zuurstofrijke omgeving waarbij kooldioxide, water en energie ontstaat. De 
darmbacteriën verbranden voedingsvezel slechts voor de helft en dat leidt tot de 
vorming van energie en vetzuren met korte ketens. Eencelligen gebruiken de 
energie om van te leven en de meeste vetzuren komen via de darmwand in het 
bloed terecht. Een deel daarvan wordt verbrand tot water en kooldioxide waarbij 
energie vrijkomt en van de rest maakt het lichaam diverse biologische stoffen.

Met de opkomst van moleculair-biologische technieken heeft het onderzoek naar 
voedingsvezel en darmflora een nieuwe innovatieve fase ingeluid. Wetenschappers 
konden daardoor voor het eerst heel nauwkeurig de samenstelling van de verschil-
lende bacteriën in de darmen ontrafelen. Nieuwe onderzoeksmethoden leiden, zoals 
zo vaak, tot een explosieve belangstelling in het microbioom (de huidige naam voor 
de darmflora) en gezondheid. Veel ongefundeerde speculatie was het gevolg. Voor 
obesitas zijn er uitmuntende gegevens over hoe het menselijke microbioom 
bijdraagt aan het ontstaan van obesitas. Maar hoe groot en relevant zijn deze 
effecten? Sommige presentaties vertellen dat de darmbacteriën het laatste beetje 
energie uit de niet verteerbare plantaardige koolhydraten halen. Deze energie uit 
voedsel is dan de laatste druppel waardoor het lichaamsgewicht langzaam maar 
gestaag gaat toenemen.
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‘Wanneer de wetenschap het spectrum aan ziekten zo breed uitmeet 
wekt dat eerder argwaan dan vertrouwen over de rol van het 
microbioom bij al deze ziekten.’

Volgens sommige sprekers gaat het over mensen die dagelijks 60 gram voedings- 
vezel eten. In Ierland, met waarschijnlijk een typisch Noord-Europese voeding,  
is de gemiddelde inneming van voedingsvezel 19 gram/dag. De 5% met de hoogste 
vezelinneming krijgt gemiddeld 34 gram/dag binnen.10 In het algemeen is de voe- 
dingsvezelinneming te laag voor een behoorlijke darmfunctie en deze moet pakweg 
6 gram/dag hoger zijn. Al deze getallen steken flets af bij de vaak aangehaalde 
hoeveelheid van 60 gram/dag. Feitelijk levert de huidige inneming van voedings- 
vezel ongeveer 30 kilocalorieën per dag ofwel 1% van de totale energie-inneming. 
Het argument dat voedingsvezel bijdraagt aan obesitas doordat ons microbioom 
energie levert is dus niet echt de moeite waard voor obesitas. De hype van het 
menselijke microbioom beperkt zich niet tot obesitas. Een snelle blik op de ziekten 
die in verband zijn gebracht met het microbioom laat de grote belangstelling voor 
een breed terrein zien (het aantal publicaties staat tussen haakjes): bovenaan staan 
kanker (1005), diabetes (688), allergie (682), prikkelbare darm syndroom (245) en 
leverziekten (118) en aan de onderkant van het aantal publicaties staan tandvlees- 
ziekte (92), autisme (84), hyperactiviteit (6), kaalheid (4) en haarroos (3). Wanneer  
de wetenschap het spectrum aan ziekten zo breed uitmeet wekt dat eerder argwaan 
dan vertrouwen over de rol van het microbioom bij al deze ziekten. De suggestie van 
een panacee is niet behulpzaam voor de onderzoekers die serieus werken aan de 
vraag wat de werkelijke rol van het menselijke microbioom is bij obesitas.

Het microbioom kan op een tweede manier een bijdrage leveren aan obesitas. 
Het microbioom geeft diverse signalen af, in de vorm van chemische stoffen, die het 
metabole mechanisme van obesitas beïnvloeden. Het bewijs hiervoor komt van twee 
grote onderzoeksvelden. Onderzoek bij muizen, die vanaf de geboorte opgroeiden in 
een steriele ruimte, is een van deze gebieden.11 Deze dieren hadden door de steriele 
omgeving geen microbioom en zij bleken geen obesitas te ontwikkelen op een 
voeding die normaal wel zorgt voor te dikke muizen. De muizen behandelen met 
poep met het normale muizenmicrobioom in een niet steriele omgeving leverde in 
ras tempo obesitas op. Dit is uiteraard zonder betekenis voor de menselijke situatie 
omdat mensen nooit onder steriele omstandigheden leven, al zinspelen

verschillende wetenschappers er wel vaak op dat de toename in obesitas 
samengaat met de stijging in het antibioticagebruik. Opnieuw is het bewijs flinter-
dun. In ander onderzoek hebben wetenschappers gekeken naar veranderingen in 
de samenstelling van het menselijke microbioom tijdens afvallen en aankomen. En 
ja hoor: Het lichaamsgewicht correleerde met de samenstelling van het micro-
bioom. Maar wat veroorzaakt wat? Is het microbioom het gevolg van het lichaams-
gewicht of is het lichaamsgewicht het gevolg van het microbioom?

Over darmbacteriën en obesitas is een kritisch overzichtsartikel met de titel 
‘Microbiome Science Needs a Healthy Dose of Scepticism’ verschenen in het  
prestigieuze tijdschrift Nature.12 Het eerste kritiekpunt in het artikel is dat de 
gebruikte technieken om het microbioom te karakteriseren vaak een directe relatie 
missen met bekende lichaamsfuncties. De auteur wijst erop dat zijn team in staat 
was om 30% van een bekende pneumokokkenstam met een vaccinatie bij mensen 
uit te schakelen. Dit lukte alleen omdat zij wisten op welke genen ze zich moesten 
concentreren. Het menselijke microbioom kan verschillen tussen bijvoorbeeld 
mensen met een normaalgewicht en mensen met obesitas. Maar dat is dan ook 
alles wat met zekerheid bekend is. Onbekend is welk deel van het microbioom in 
een direct oorzakelijk verband staat met obesitas. Zijn tweede kritiekpunt bouwt 
hierop voort: oorzaak en gevolg zijn bij de darmflora verkeerd geïnterpreteerd.  
Hij citeert een artikel dat laat zien dat veranderingen in menselijke microbioom 
correleren met de broosheid van oudere mensen. Dat gold ook voor de voedings-
gewoonten. De conclusie was: Een armoedige voeding verandert het darmmicro- 
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bioom wat broosheid veroorzaakt. Het tegenovergestelde, dat broosheid een 
slechte voeding veroorzaakt en daardoor het darmmicrobioom verandert, werd niet 
overwogen. Zijn derde kritiekpunt op de meeste studies is het totaal ontbreken van 
een biologisch mechanisme. Op dit punt is het microbioomonderzoek vergelijkbaar 
met de voedingsepidemiologie waar correlaties de dienst uitmaken en beleid 
vormgeven zonder enig experimenteel bewijs. Voor de driehoeksverhouding micro-
bioom-voeding-broosheid zou een simpele test kunnen zijn: neem een groep broze 
ouderen en verminder hun broosheid met fysiotherapie, adviezen en voedings- 
ondersteuning. Wanneer een significante verbetering van de broosheid optreedt 
zonder veranderingen in het microbioom dan kan die theorie worden verworpen. 
Een alternatieve opzet zou kunnen zijn om broze ouderen een poeptransplantatie  
te geven om daarmee hun darmflora te veranderen en vervolgens de effecten van 
het gewijzigde microbioom op broosheid onderzoeken. Zo’n realistische studie 
geeft antwoord op de vraag naar de werkelijke oorzaak-gevolg verbanden maar 
dergelijke studies zijn niet uitgevoerd. Het vierde punt van kritiek in het overzichts- 
artikel hangt samen met de extrapolatie van de gegevens naar de echte wereld. De 
auteur benadrukt dat veel van de studies die het belang van de darmflora aantonen 
zijn uitgevoerd met bacterievrije muizen. Deze muizen leefden in een kiemvrije 
bubbel die hun doorgaans ziek maakt en voor een slechte voedingstoestand zorgt. 
Tot slot vraagt hij zich af in hoeverre er een verstorende factor is die de ziekte in 
werkelijkheid veroorzaakt. Veranderingen in het microbioom zouden daarbij slechts 
een simpele toeschouwer zijn, die evenzeer onder invloed staat van de echte 
oorzaak. Tweelingenstudies laten zien dat onze genetische gesteldheid een belang- 
rijke rol speelt bij de samenstelling van de darmflora. Specifieke groepen bacteriën 
zijn in sterke mate erfelijk en deze bacteriegroepen hangen ook samen met de 
erfelijkheid van een normaal lichaamsgewicht. 

‘Ik ben niet overtuigd dat het darmmicrobioom een belangrijke 
oorzaak van obesitas is.’

Persoonlijk heb ik een open, maar kritische, houding over het microbioom, dat 
tot de laatste mode in de biologische wetenschappen behoort. Ik ben niet overtuigd 
dat het darmmicrobioom een belangrijke oorzaak van obesitas is. Mogelijk draagt 
het microbioom bij aan een nu nog onbekend aspect van obesitas, maar het is geen 
verklaring voor de moderne obesitasepidemie. Het spreekt voor zich dat het 

menselijke microbioom een reusachtige rol speelt voor een gezonde darm waar 
Denis Burkitt in zijn tijd al aandacht voor vroeg.

Voedselverslaving
Het onvermogen om de voedselconsumptie in toom te houden behoort tot de 

stigma’s die mensen met overgewicht mee te maken hebben. Dit stigma past in  
het rijtje van vooroordelen over te zware mensen dat varieert van gebrek aan zelf-
beheersing tot luiheid en zwakheid. Toen de rol van de hersenen in de regulatie  
van de voedselconsumptie zich steeds meer ontvouwde begonnen velen aan af- 
wijkingen in de hersenfunctie bij obese mensen te denken. Daardoor werd het idee 
van voedselverslaving geboren. Het begon als een serieuze academische aange- 
legenheid en dat is het nog steeds. Dit serieuze werk is inmiddels overschaduwd 
door de publieke opinie dat bepaalde voedingsmiddelen verslavend zijn voor 
sommige mensen. Voor te dikke mensen zou voedselverslaving een groot probleem 
zijn. Populaire gedrukte en digitale media stoken het vuurtje van dit denkbeeld op. 

Omdat de suggestie van verslaving wijdverspreid voorkomt bij voedsel en lichaams-
gewicht is het belangrijk kritische vragen over het bewijs te stellen.

Ik start met bekende verslavende stoffen om daarmee te ontrafelen wat de 
gemeenschappelijke factor is waardoor deze stoffen verslavend zijn. Volgens de 
American Society of Addictive Medicine zijn de volgende kenmerken en definities 
van toepassing op verslaving:
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“Verslaving is een primaire, chronische ziekte van hersencircuits die betrokken zijn  
bij beloning, motivatie en geheugen. Het disfunctioneren van deze circuits leidt tot 
karakteristieke biologische, psychologische, sociale en mentale gebeurtenissen.  
Een verslaafde zoekt op ziekelijke wijze beloning en/of verlichting door het gebruik  
van een stof of door bepaald gedrag uit te voeren.

Verslaving kenmerkt zich door het onvermogen om zich consequent te onthouden en 
door slechtere gedragsbeheersing, hunkering, verminderde herkenning van serieuze 
problemen door het eigen gedrag, moeizame relaties met andere personen en disfunc-
tionele emotionele reacties. Net als andere chronische ziekten gaat verslaving vaak 
gepaard met cycli van terugval en matiging. Zonder behandeling of verplichting tot  
herstelactiviteiten ontwikkelt de verslaving zich progressief en dat kan uiteindelijk 
leiden tot een handicap of voortijdige sterfte.”

De medische behandeling van verslaving erkent nadrukkelijk de centrale rol van 
de hersenen, waarbij drugsgebruik beloont en verslaaft. Ook is het typische beeld 
van verslaving herkenbaar: een meedogenloze hunkering naar de verslavende stof 
die alle sociale en emotionele aspecten van het leven van de verslaafde in zijn 
macht heeft. De exacte klinische criteria voor verslaving zijn te vinden in de recent 
verschenen vijfde versie van ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-5)’.13 Volgens DSM-5 is sprake van een ‘middelengebruik stoornis’ wanneer 
tenminste twee van de elf opgestelde criteria aanwezig zijn. Deze criteria zijn in 
vier groepen geclusterd:

1. Verminderde controle: (1) meer en langer gebruiken dan voorgenomen, (2) 
mislukte pogingen om te stoppen of het gebruik te beperken, (3) veel tijd 
besteden aan het verkrijgen, gebruiken en herstellen van het gebruik, (4) 
hunkeren naar het middel.

2. Sociale aftakeling: (5) belangrijke verplichtingen niet nakomen door het mid-
delengebruik, (6) blijven gebruiken ondanks problemen veroorzaakt of verergert 
door middelengebruik, (7) opgeven of beperken van belangrijke activiteiten door 
middelengebruik.

3. Gevaarlijk gebruik: (8) herhaald gebruik in gevaarlijke situaties, (9) doorgaan 
met gebruiken ondanks lichamelijke en psychologische problemen veroorzaakt 
of verergert door het middelengebruik.

4. Farmacologische afhankelijkheid: (10) de effecten van het middel verdragen, 
(11) ontwenningsverschijnselen bij niet of minder gebruik.

Deze criteria projecteer ik nu op voedsel. Ten eerste moet het beloningssysteem 
van de hersenen actief zijn. Dit systeem maakt gebruik van de signaalstof (neuro- 
transmitter) dopamine dat vrijkomt in de hersenen wat leidt tot een gevoel van 
verhoogd welbehagen. Het opwekken van dit welbehagen staat centraal bij veel 
basale overlevingsinstincten zoals eten, seks en sociale interactie. De verhoogde 
reacties van welbehagen hebben mensen geholpen het evolutionaire pad succesvol 
af te lopen. Voedingsmiddelen rijk aan vet, en vooral rijk aan suiker, zetten de 
hersenen aan dopamine te produceren. Dit gegeven is toereikend voor de gedachte 
dat voedingsmiddelen met suiker verslavend zijn. Dopamineproductie bestaat ook 
bij misbruik van bekende legale en illegale middelen.14 Hoewel deze lijn van denken 
logisch en aantrekkelijk lijkt moeten we ook alternatieve gezichtspunten onder 
ogen zien.15

De hersenen functioneren op glucose. Met andere woorden iedere dag gebruikt 
het brein louter glucose als brandstof. Spieren en andere weefsels gebruiken ook 
glucose maar zijn ook grootgebruikers van vet bij de energievoorziening. Dat geldt 
niet voor de hersenen. Tussen dieren en mensen bestaat een belangrijk verschil  
bij het functioneren van de hersenen. Voor de vos is het heel simpel want die komt 
met vaste zenuwverbindingen in de hersenen ter wereld en behoeft vrijwel niets 
meer te leren als een pasgeboren welp. Een pasgeboren baby moet een taal leren 
evenals de cultuur, manieren, ethiek en de algemene sociale normen van de 
samenleving waarin het terecht is gekomen. Daarvoor zijn zenuwen met vaste 
verbindingen in de hersenen niet handig. Als gevolg daarvan werken de hersenen 
in de kindertijd in de hoogste versnelling. Bij een pasgeborene gaat ongeveer 75% 
van alle energie naar de hersenen. Deze grote afhankelijkheid van calorieën door 
het brein blijft het hele leven bestaan. Bij een baby van zes maanden oud trek het 
brein 66% van de energie naar zich toe, wat naar 50% daalt op een leeftijd van twee 
jaar. Op tienjarige leeftijd is het 33% en het gebruik stabiliseert tijdens de volwas-
senheid op zo’n 25% van alle ingenomen energie.16 Wanneer het brein zo veel 
calorieën opeist in de vorm van glucose dan is het denkbaar dat de dopamine 
reactie (=welbehagen) op het binnenkrijgen van glucose een simpele overlevings- 
reactie is. Deze reactie komt op het volgende neer: ‘Goed gedaan, dat is precies  
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wat ik nodig had.’ Immers kunstmatige zoetstoffen die op geen enkele wijze 
glucose in het bloed brengen levert ook een sterke dopamineproductie op. 

Het is mogelijk dat de gewaarwording van zoetheid leidt tot een verwachting van 
onmiddellijke en snelle levering van de door de hersenen zeer gewaardeerde 
brandstof glucose.17 Als eerste kan over suiker en voedselverslaving gezegd worden 
dat suiker een significante hoeveelheid dopamine vrijmaakt evenals verslavende 
drugs en alcohol dat doen. Maar, het is denkbaar dat het hier eigenlijk om een  
evolutionaire positieve terugkoppeling gaat, omdat het brein tijdens de evolutie is 
geprogrammeerd om glucose als brandstof te krijgen.

‘Ter herinnering: Er is een overvloed aan gegevens die aantonen dat de 
omvang van obesitas niet een specifiek gevolg is van suiker maar van 
alle calorieën ongeacht de bron.’

De verslavende stof is het laatste onderwerp bij de bespreking van voedselver-
slaving. De aanhangers van de hypothese van voedselverslaving gaan er algemeen 
vanuit dat de verslavende stof suiker, met name sucrose, is. Ter herinnering: Er is 
een overvloed aan gegevens die aantonen dat de omvang van obesitas niet een 
specifiek gevolg is van suiker maar van alle calorieën ongeacht de bron. Bovendien 
is gewichtsverlies volledig afhankelijk van een calorieëntekort wat los staat van de 
oorzaak van dit energietekort. Dus om alleen suiker aan te wijzen als oorzaak van 

obesitas trekt een karrevracht aan uitdagingen los. En dan is er nog de vraag of 
suiker wel aan alle criteria van drugsmisbruik voldoet. Waaruit blijkt dat er steeds 
meer suiker nodig is om de verslaving te bevredigen? Welke gegevens bestaan er 
om obesitas te koppelen aan ontwenningsverschijnselen door een weigering van  
de toegang tot suiker? Welke gegevens laten zien dat de suikerconsumptie door 
vermeende suikerverslaafden essentiële activiteiten van het dagelijks leven belem-
meren? Snoepen mensen doorlopend suiker, terwijl zij weten dat suiker de enige 
oorzaak is van hun overgewicht? Het antwoord op al deze vragen is dat gegevens 
daarover niet bestaan. De beschikbare informatie is tegenstrijdig en schaars. In 
een poging om de beperkende criteria van de DSM-5 definitie van verslaving te 
ontwijken hebben onderzoekers van Yale University de Yale Food Addiction Score 
(YFAS) ontwikkeld18, die is toegepast in onderzoek.19 De meeste criteria om ver- 
slaving te meten zijn gebaseerd op klinische modellen. De Yale-versie is speciaal 
ontworpen om de veronderstelling van een voedselverslaving (vet en suiker) te 
onderzoeken. De onderzoekers voerden een studie uit naar gewichtsverlies bij  
178 ernstig obese vrijwilligers (gemiddelde BMI van 36,1 kg/m2). Gedragstherapie 
is zes maanden ingezet om de proefpersonen te laten afvallen. De onderzoekers 
veronderstelden dat de personen met de grootste verslaving, volgens de YFAS,  
het minst succesvol zouden zijn om gewicht te verliezen en dat significant meer  
vrijwilligers met een verslaving zouden stoppen met het onderzoek. Voor beide 
veronderstellingen leverde het onderzoek geen bewijs. Er was geen verschil in 
gewichtsverlies en ook niet in het aantal uitvallers. Dit Yale-onderzoek is veruit  
de grootste studie naar voedselverslaving in relatie tot gewichtsverlies.

‘Het idee van voedselverslaving lijkt aantrekkelijk. Maar de biologie is 
het met deze gedachte gewoonweg niet eens.’

Stel je eens een studie voor die alcoholisten en sociale drinkers met elkaar 
vergelijkt op hun vermogen om zich te onthouden van alcohol of om het alcohol- 
gebruik te minimaliseren. Voor de alcoholisten bestaat de verwachting dat zij het  
er veel slechter van af brengen door hun sterke alcoholverslaving. Maar wat 
gebeurt er bij voedselverslaving.? Aan het begin van een studie had zo’n 15% van 
de vrijwilligers een voedselverslaving. Dat percentage sluit goed aan bij het deel 
van de mensen met obesitas die hulp bij een behandeling vragen: 15-20%. Hun 
‘voedselverslaving’, vastgesteld met de YFAS, is echter zo zwak dat een gedrags-
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therapieprogramma deze afhankelijkheid gemakkelijk laat verdwijnen. Het idee  
van voedselverslaving lijkt aantrekkelijk. Maar de biologie is het met deze gedachte 
gewoonweg niet eens. Dat mag dan waar zijn, maar de media laten zich door deze 
waarheid geen mooi verhaal over voeding en volksgezondheid ontnemen.

Vergeet de sportschool: laat het mes zijn werk doen
Klinische behandelingen zijn heel normaal voor aan voeding gerelateerde 

ziekten. Meestal gaat het dan om adviezen over voeding en lichamelijke activiteit. 
Ook het voorschrijven van medicijnen tegen diabetes, hoge bloeddruk en verhoogd 
bloedcholesterol komt veel voor. Iemand van 80 kilogram vijf kilogram laten 
afvallen is meestal haalbaar, maar dat is wel een moeilijke en uitdagende tour de 
force. 

Een werkelijk kolossale uitdaging ontstaat wanneer iemand van 130 kilogram  
35 kilogram lichter wil worden. Terugval bij gewichtsverlies is groot: zo’n 90% van 
de mensen die zelfstandig afvallen en 50% die bij hun afvalpoging hulp krijgen van 
een professional. Dat roept de vraag op ‘Waar hebben we het over?’. Nagaan hoe 
iemand is aangekomen is verloren tijd. Het gaat om de vraag hoe iemand van dat 
overtollige vet afkomt? Zonder iets te doen zal obesitas ontaarden in ziekelijke aan-
doeningen zoals diabetes, osteoartritis en depressie. Dus wat moet er gebeuren? 
Dan maar overgaan op chirurgische ingrepen. Chirurgie is nog steeds een dras-
tische, met risico’s omgeven en onnatuurlijke manier om obesitas te bestrijden.  
Dik zijn blijven we zien als een leefstijlziekte. Een orthopedische chirurg mag 
zonder problemen veelvoorkomende problemen met knieën en heupen verhelpen, 
een cardioloog plaatst een pacemaker, stents en voert in het uiterste geval een 
harttransplantatie uit, en de plastische chirurg verhelpt uitzakkingen, uitstulpingen 
en rimpels. Maar waarom is de mogelijkheid van het chirurgisch verwijderen van 
vet omgeven met twijfel en aarzeling?

Bij medische en voedingsbehandelingen kan de Rolls-Royce onder het 
onderzoek, de dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies, 
ingezet worden. Voor chirurgische ingrepen is dat niet mogelijk. Ooit zal een 
chirurg wel in een laatste wanhopige poging met een nieuwe innovatieve techniek 
op de proppen komen die eerst op diermodellen is uitgeprobeerd. Anderen zullen 
dit voorbeeld volgen waardoor veel kennis ontstaat. Maar de Rolls-Royce van het 

klinisch medisch onderzoek blijft in de garage staan om overduidelijke ethische 
redenen. Momenteel is het bewijs gunstig voor chirurgische behandeling van 
ernstige vormen van obesitas. Forse obesitas, dat te lang geen aandacht krijgt, 
levert onherstelbare schade op aan organen, zoals de pancreas. Ik gebruik  
een Zweeds obesitasonderzoek, gepubliceerd in The New England Journal of 
Medicine om de effectiviteit van de behandeling te laten zien en daarna ingaan  
op de kosteneffectiviteit. Er waren twee groepen: een waarbij een maagoperatie 
(bariatrisch) is uitgevoerd ter behandeling van obesitas en een andere groep, van 
ongeveer dezelfde samenstelling, kreeg de gangbare interventie op het gebied van 
voeding en leefstijl.20 Sommigen deden dat op eigen kracht en anderen kregen pro-
fessionele hulp. Het betrof grote groepen met 1.658 respectievelijk 1.771 personen 
en zij werden lange tijd gevolgd: 15 jaar. Diabetes type 2 was de primaire uitkomst-
maat van het onderzoek en niemand van de poefpersonen had diabetes bij het 
begin van de studie. Aan het eind van de studie waren er 28,4 gevallen van diabetes 
per 1.000 mensen in de controlegroep en in de geopereerde groep was dat 6,8 per 
1.000, een meer dan viervoudig verschil. Na één jaar van de operatie hadden de 
geopereerde personen 30 kilogram verloren en dat verlies was na acht jaar 20 
kilogram. Het lichaamsgewicht bleef daarna constant. De controlegroep verloor 
geen gewicht ongeacht of ze afvielen op eigen kracht of met professionele hulp.
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Een bariatrische kijkoperatie kost in Amerika 17.000 dollar, terwijl een open 
bariatrische ingreep 26.000 dollar kost.21 In een onderzoek zijn 3.651 patiënten,  
die voor hun obesitas zijn geopereerd, vergeleken met een controlegroep zonder 
operatie. De verzekeringsmaatschappij bleek de volledige kosten van de kijk- 
operatie na twee jaar en voor de open bariatische operatie na vier jaar terug te 
verdienen. Verzekeringsmaatschappijen behoeven dus vanaf het derde jaar geen 
kosten meer te maken voor deze patiënten. De kijkoperatie levert de maatschappij 
vanaf dat moment winst op.

De in dit hoofdstuk besproken onderwerpen zijn bedoeld om het overzicht over 
de oorzaken van obesitas af te ronden. Ik ben daarmee nog niet klaar want ik moet 
nog ingaan op de beteugeling van het probleem. Daarvoor is begrip van en respect 
voor dik zijn en eetstoornissen nodig. De dagelijkse praktijk is anders en ligt als 
een tragische sluier over het wereldwijde obesitasprobleem.
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HOOFDSTUK TIEN

OBESITAS: 
DE ANGSTEN 
EN DE 
FOBIEËN

Media en activisten hebben obesitas altijd in het verdomhoekje gezet. Dik zijn  
is slecht, lelijk en een mislukking van formaat voor een generatie die voornamelijk 
successen boekte. Overal was succes verzekerd. Of het nu gaat om elektronica, 
transport, geneesmiddelen of luchtvaart. De moderne samenleving staat 
simpelweg in haar hemd en dat heeft onze verdraagzaamheid bij het probleem  
van overgewicht gevormd. In dit korte hoofdstuk verdiep ik mij in een trieste en 
deprimerende kijk op onze wereld.

Stigmatisering van vetzucht
De 14-jarige Gina Score is illustratief voor de stigmatisering van obesitas.  

De manier waarop zij de prijs betaalde voor haar dikke lichaam is hieronder in 
akelige details opgetekend.

Gina Score heeft de twijfelachtige eer hoofdrolspeelster te zijn in de volgende 
anekdote. Het verhaal is door de National Public Radio in Amerika in het nieuws 
gebracht. Gina uit South Dakota was in de zomer van 1999 naar de jeugdgevangenis 
van die Amerikaanse staat gestuurd. Gina was gevoelig en intelligent, schreef 
poëzie en was van plan een klas over te slaan wanneer ze weer naar school zou 
gaan. Zij zat in de gevangenis voor kruimeldiefstal: stelen van haar ouders en  
uit bagagekluisjes op school ‘om eten te kopen’. Ze had ‘een paar dollars hier’  
en ‘een paar dollars daar’ gestolen en had vrijwel alle gestolen geld terugbetaald.  
Een oud-marinier was de baas van de gevangenis. Volgens het instructieboekje van 
de gevangenis was het de bedoeling om de kinderen ‘te overweldigen met ontzag 
en angst’, net als in het leger. Op 21 juli 1999 was het een vochtige warme dag.  
Gina moest ongeveer 4,5 kilometer hardlopen. Zij was 1 meter 63 lang en woog  
102 kilogram. Gina was niet bij machte om simpele lichamelijke activiteiten, als  
het optillen van een been, succesvol uit te voeren. Tijdens de loop raakte ze al  
snel achterop. De instructeurs spoorden haar aan door haar onder druk te zetten.  
Kort daarna stortte ze in en lag ze hijgend op de grond, bleekwit met paarse lippen. 
Ze brabbelde onsamenhangende woorden met het schuim op haar mond en met 
rollende ogen in haar hoofd. De drillende instructeurs zaten vlakbij en dronken 
frisdrank, babbelden wat en maakten elkaar aan het lachen. Zij beschuldigen Gina 
ervan dat ze zich aanstelde. Dertig meter verderop was een gebouw met aircondi-
tioning. Na 4 uur uitgestrekt en machteloos in de volle zon te hebben geleden 
kwam er een arts langs en die liet direct een ambulance komen. De organen van 
Gina lieten het echter afweten en ze stierf.1

Ik bracht kortgeleden, met een groep collega’s, een bezoek aan een zelfbe- 
dieningsrestaurant op een internationale luchthaven. Een vrouwelijke voedings- 
deskundige, lang en behoorlijk mager, smeet op een bepaald moment haar 
dienblad neer en mompelde wat tussen haar tanden. Op mijn vraag wat haar 
hinderde zei ze: “Die stomme dikke vrouw, met een berg patat en andere vet 
voedsel en daarbij natuurlijk een blik light-frisdrank, besteed een eeuw om in  
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haar verdomde rommelige tas te graaien naar haar portemonnee. Daarna laat  
ze eindeloos veel munten door haar handen gaan om de rekening te betalen.  
Wat is dat een aanstootgevend dik mens.” De toon was echt onverdraagzaam.  

Mijn collega liet een typisch staaltje zien van onze bekrompenheid bij vetzucht.  
De te zware vrouw was stom, ze at slecht, ze was slordig en ze was niet bepaald 
modieus gekleed. Mijn collega hield op geen enkele manier rekening met de 
hogere energiebehoefte van de dikke dame. Door haar grotere lichaam moet ze 
namelijk meer eten om op gewicht te blijven. De voorgeschiedenis van de dikke 
dame was onbekend. Mogelijk had zij de hele week op kantoor gewerkt met iemand 
die net zo onverdraagzaam was als mijn collega en was ze nu opgelucht vrij te zijn 
en liet ze alle teugels vieren op de luchthaven. Het is ook mogelijk dat de dame in 
kwestie aan een treurige reis begon of misschien had ze vliegangst. Ze kon ook  
in een land leven met een andere munt en wilde ze daarom zo veel mogelijk klein 
geld kwijt. De reflex van mijn collega op de dikke dame was een gedachteloze 
systeem 1-reactie. Haar opstelling komt veel voor in de samenleving. Om stigma-
tisering in perspectief te plaatsen ga ik eerst in op een onderzoek naar de mening 
van kinderen over overgewicht.

Iets meer dan 50 jaar geleden is er een onderzoek gepubliceerd over hoe 
kinderen over obesitas denken. Het onderzoek is op identieke wijze herhaald in 
2003. Bijna 500 Amerikaanse lagereschoolkinderen in groep 7 en 8 namen deel  

aan het onderzoek waarbij de helft in een rijke buitenwijk van New Jersey woonde  
en de andere helft in een armere buitenwijk.2 De scholieren kregen zes tekeningen 
te zien van kinderen van dezelfde lengte, kleding en algemene kenmerken. Er was 
echter één verschil. Op een tekening was een gezond kind te zien zonder wan-
staltigheden of zichtbaar handicap. Op een andere stond een kind met obesitas.  
De andere vier tekeningen vertoonden kinderen met een lichamelijk handicap.  
Een zat in een rolstoel met een deken over de benen. Een ander stond op krukken

en had een beugel om het linkerbeen. Op een van de tekeningen miste het kind  
de linkerhand en ten slotte had een kind een verminking op de linker kant van het 
gezicht. Jongens kregen tekeningen van jongens te zien en op de tekeningen voor 
meisjes stonden meisjes afgebeeld.  
De schoollieren kregen alle zes tekeningen onder ogen met het verzoek om het 
kind te omcirkelen waar ze het meest van hielden. De omcirkelde tekening werd 
dan weggenomen en daarna herhaalde zich het proces tot er één tekening 
overbleef. De onderzoekers gaven alle tekeningen punten: één punt aan de 
tekening met het meest geliefde kind en zes punten voor het minst gewaarde kind. 
Bij zowel de meisjes als de jongens was het gezonde kind de favoriet met een  
gemiddelde score van 2,0. De kinderen met een lichamelijk handicap kregen min  
of meer dezelfde score: variërend van 3,4 tot 3,6. De jongens hadden de neiging om 
een functioneringshandicap erger te vinden. Voor de meisjes waren dat handicaps 
die het uiterlijk misvormden. De tekening van het kind dat te zwaar was kreeg de 
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minste waardering van de schoolkinderen, met een gemiddelde score van 5,2, die 
voor de jongens en meisjes hetzelfde was. De resultaten waren min of meer gelijk 
in 1961 en in 2003. Deze 10-11-jarige kinderen hadden dus al op jonge leeftijd een 
duidelijk vooroordeel over obesitas ontwikkeld. Het kan niet anders dan dat deze 
mening afkomstig is van ouders, scholen, de media en andere onderdelen van de 
samenleving. Onderzoekers van de Yale University hebben vooroordelen over 
obesitas diepgaand bestudeerd en zij hebben zich daarbij vooral beziggehouden 
met het analyseren van gegevens over obesitas in de werkomgeving.

‘Te zware mensen met een baan zijn slechter af wanneer het om 
beloning en promoties gaat.’

Alle beschikbare studies laten zien dat obese personen bij een sollicitatie 
minder kans maken op een baan dan sollicitanten met een normaalgewicht. 
Diverse technieken zijn ingezet om te peilen welke attitudes er bestaan over aan-
staande werknemers. Zo zijn fictieve Cv’s ingezet waarbij van dezelfde acteurs een 
videotape was gemaakt die zodanig was gemanipuleerd dat ze er dikker of slanker 
uitzagen. In alle gevallen werden de mensen met overgewicht minder geschikt 
geacht voor de betreffende baan.3 Zij zouden minder zelfdiscipline hebben, weinig 
supervisiepotentieel hebben en over een slechte persoonlijke hygiëne beschikken. 
Ook zouden zij een minder professionele uitstraling hebben en minder netjes, 
minder productief, minder ambitieus, minder gedisciplineerd en minder vast- 
beraden zijn. Obese sollicitanten kregen het advies dat ze geschikter waren voor 
functies waarvoor geen face-to-face contact met klanten nodig was. Te zware 
mensen met een baan zijn slechter af wanneer het om beloning en promoties gaat. 
De US National Longitudinal Survey laat bijvoorbeeld zien dat obese vrouwen 12% 
minder verdienen dan niet-obese vrouwen. Obese mannen hebben minder last van 
dergelijke economische discriminatie maar bij mannen is de kans groter dat zij 
arbeider zijn met een geringere kans op hogere managementfuncties. Vooroor-
delen over dikke mensen bij promoties is ook uitgebreid gedocumenteerd in de  
literatuur. In een onderzoek werden managers gevraagd om de geschiktheid aan  
te geven voor een promotie van hypothetische kandidaten met een handicap  
of gezondheidsproblemen: obees, slecht zien, depressief, dikke darmkanker, 
diabetes, arm amputatie, brandwonden in het gezicht of geen van dergelijke 
problemen. Rara wie had de minste kans op een promotie? Natuurlijk de obese 

kandidaat!4 Ontslag maakt (tijdelijk) een einde aan een werkzaam leven. Ook  
hierbij is vooringenomenheid regelmatig waargenomen. Een studie bij ernstig 
obese mensen liet zien dat 17% van hen aangaf te zijn ontslagen door hun te zware 
gewicht. Soms heeft dit tot een rechtszaak geleid. De rechters zagen meestal een 
vooroordeel over de mensen met overgewicht bij hun ontslag. Het bedrijf Agency 
Rent-a-Car Systems ontsloeg bijvoorbeeld Joseph Gimello ondanks zijn voorbeel- 
dige werkverleden.5 In veel gevallen waar obesitas een rol speelde bij ontslag is er 
blijkbaar een arbitraire grens voor het lichaamsgewicht. Daarboven zijn voldoende 
werkprestaties onbereikbaar. In de luchtvaartsector accepteren rechtbanken wel 
een hoog lichaamsgewicht als belemmerende factor voor het uitvoeren van 
werkzaamheden. Het is te begrijpen dat in die sector meestal een maximale 
lichaamslengte met bijbehorend lichaamsgewicht geldt. Deze personeelsleden 
moeten zich immers goed kunnen bewegen in de standaard bedrijfskleding.

‘Bijna 90% geloofde dat obesitas een vorm van compensatie was voor 
een gebrek aan liefde en aandacht en 70% schreef obesitas toe aan 
emotionele problemen.’

Het volgende gebied dat de Yale-onderzoekers bekeken was de gezondheids- 
zorg. Zij concludeerden dat de gezondheidswerkers met hun anti-dikke lichamen 
cultuur niet verschilden van het algemene publiek. In een studie moesten artsen  
de kenmerken van patiënten noemen die bij hun gevoelens van ongemak, weerzin 
en afkeer opwekten.6 Drugsverslaving, alcoholisme en geestesziekten vormden de 
top drie, met obesitas op plek vier. Artsen kunnen obesitas simpelweg niet uitstaan. 
De vele studies van de houding van artsen tegenover obese mensen brengen de 
volgende kenmerken aan het licht: slechte hygiëne, nalatigheid, oneerlijkheid, 
armoedige zelfbeheersing, lui en gebrek aan wilskracht. Bijna 90% geloofde dat 
obesitas een vorm van compensatie was voor een gebrek aan liefde en aandacht  
en 70% schreef obesitas toe aan emotionele problemen. Verpleegkundigen 
brachten het er niet veel beter van af. Een derde van de verpleegkundigen had de 
voorkeur om geen obese patiënten te verzorgen. In een ander onderzoek was een 
kwart het (sterk) eens met de stelling dat het verzorgen van obese patiënten hun 
tegen de borst stuitte. Een op de acht van dezelfde verpleegkundigen wilde bij 
voorkeur een obese persoon niet aanraken. Voor deze verpleegkundigen is Florence 
Nightingale niet bepaald het lichtende voorbeeld.7
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Je zou verwachten dat diëtisten en voedingsdeskundigen wat minder last 
hebben van vooroordelen over obesitas. Helaas berust deze aanname op een  
misvatting. Dat blijkt uit een studie waarin gebruik is gemaakt van de alom erkende 
techniek om dit te meten: de zogenaamde ‘vetfobie-schaal’. Hierin werden 14 paren 
van tegengestelde bijvoeglijke namen gebruikt om obesitas te beschrijven. Voor-
beelden hiervan zijn: lui/ijverig, vlug/langzaam en attractief/onaantrekkelijk. Het 
scoresysteem was zo opgebouwd dat de keuze voor alle negatieve bijvoeglijke 
naamwoorden een eindscore van vijf opleverde. Was obesitas met alle gunstige 
woorden geassocieerd dan kwam de score uit op een. De diëtisten en de voedings-
deskundigen hadden een gemiddelde score van 3,8. Dit getal is wat hoger dan het 
gemiddelde van een grote steekproef uit de algemene bevolking (3,6). Wanneer een 
score van 1,4 wordt gezien als de grenswaarde voor een lage vetfobie dan behoort 
slechts 1,4% van de diëtisten en voedingsdeskundigen tot deze categorie.8

Al met al laat dit overzicht een zeer triest beeld zien van de zorgzame profes-
sionals wanneer het over obesitas gaat. Attitudes zijn nog daaraantoe maar 
wanneer daaruit acties voortkomen wordt het echt zorgelijk voor mensen met 
overgewicht. Mensen met obesitas annuleren vaker een afspraak.9 Een derde van  
de patiënten met klinische obesitas en de helft van de patiënten met ziekelijk 
obesitas stelde afspraken uit of annuleerden deze. Obese vrouwen blijken veel 
minder vaak een kankerscreening te ondergaan. Artsen geven aan dat ze 30% 
minder tijd besteden aan een patiënt met obesitas en velen vinden dergelijke 

consulten verloren tijd. In een studie onderzochten medische studenten denk- 
beeldige patiënten die kortademig waren. Bij het zien van een virtuele patiënt met 
obesitas was de kans vier keer zo groot dat er een leefstijladvies uitrolde en werd  
er vijf keer minder vaak een geneesmiddel voorgeschreven om de kortademigheid 
onder controle te krijgen. Patiëntbehandeling bevat ook een zeer negatieve 
boodschap voor te zware mensen. De manchetten van de bloeddrukmeter en 
kleding voor patiënten zijn afgestemd op mensen met een normaalgewicht en zijn 
niet of slecht bruikbaar voor dikke mensen. Een zoektocht naar grotere manchetten 
en kleding versterkt de slechte ervaringen van obese patiënten. Stoelen in de 
wachtkamers met armleuningen zijn ook negatieve boodschappen voor obesen 
doordat deze niet bruikbaar zijn of niet comfortabel zitten. Het is ondenkbaar dat 
een huisartsenpraktijk niet toegankelijk is voor rolstoelen of geen Braille-voor-
zieningen heeft voor slechtzienden. Maar voor mensen met overgewicht is dat niet 
nodig. Waarom zouden ze ook? Artsen, hun verpleegkundigen en receptionisten 
hebben veelal een vetfobie en gaan mee met alle negatieve gevoelswaarden over  
te zware mensen, waartoe persoonlijk falen ook behoort.

Obese mensen hebben last van de stoelen in bioscopen, theaters, bussen, 
treinen en vliegtuigen en menig juridisch gevecht is hier het gevolg van geweest. 
Mevrouw Pamela Hollowich moest in een beruchte case een tweede stoel naast 
haar in het vliegtuig reserveren en betalen toen ze wilde inchecken voor een 
vliegtuig. De tweede stoel vond het personeel nodig om haar grote lichaam een 
plek te geven. Anders zou een gewapende bewaker haar uit het vliegtuig halen.  
De grote Amerikaanse busmaatschappij Greyhound verzocht een vrouw met 
overgewicht de bus te verlaten omdat ze twee plaatsen bezette. Toen ze dat
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weigerde werd ze gearresteerd en beschuldigd van wanordelijk gedrag; een beschul- 
diging die later werd ingetrokken. Andere juridische touwtrekkerij is ontstaan in 
restaurants en theaters waar obese mensen niet over geschikte stoelen beschikten. 
Een overzicht van de Yale University laat zien dat rolstoelgebruikers en zwangere 
vrouwen geen problemen schijnen te ondervinden in het openbaar vervoer.

Eetstoornissen
Obesitas domineert de wereld van het lichaamsgewicht. Hierdoor liggen eet-

stoornissen op de loer om toe te slaan. Mensen met een eetstoornis gaan daar  
min of meer anoniem mee door het leven. De slachtoffers, familie en behandelaars 
zijn wel op de hoogte van de eetstoornis. Met vasten om broodmager te worden is 
er niets nieuws onder de zon. Bij streng religieuze vrouwen komt het veel voor. 
Catharine van Siena is hiervan een beroemd voorbeeld. Zij leed aan anorexia 
mirabilis. Hierbij vasten vrome vrouwen van een religieuze orde zo streng dat hun 
lichaam uitgehongerd raakt. Later oordeelde de Katholieke kerk dat deze vrouwen 
waren behekst wat menigeen met een gruwelijke dood op de brandstapel moest 
bekopen. Veel artsen legden een verband tussen de diagnose van zelfopgelegd 
ondergewicht en een zenuwziekte. De arts van Koningin Victoria, Sir. William Gull, 
Jack the Ripper volgens het volksgeloof, introduceerde in 1873 het begrip anorexia 
nervosa. Nu is anorexia slechts een van de diverse eetstoornissen zoals gedefinieerd 
in de vijfde editie van de ‘Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders’.

Eetstoornissen zijn niet te vatten in een enkele maat zoals de BMI dat bij 
obesitas doet. Het gaat hierbij om zeer complexe toestanden en om recht te doen 
aan dit zeer gevoelige onderwerp kies ik ervoor deze stoornissen niet in dit boek te 
beschrijven. De officiële definities zijn te vinden op de website van ANRED (Anorexia 
Nervosa and Related Eating Disorders). Naast de bekendste eetstoornissen staan 
er ook een aantal minder bekende.10 ANRED is een organisatie zonder winstoog-
merk die zich toelegt op het verstrekken van informatie over eetstoornissen via  
hun bekroonde website. Hieronder staan de profielen van drie fictieve meisjes met 
de drie belangrijkste eetstoornissen (anorexia, bulimia nervosa en eetbuistoornis) 
gevolgd door een beschrijving van de meer recent geaccepteerde ‘niet gespecifi-
ceerde eetstoornis’. Tot slot ga ik in op een niet officieel erkende stoornis. Mensen 
met deze stoornis zijn geobsedeerd door gezond eten en hebben last van Orthorexia 
Nervosa.

Anorexia Nervosa
Laura weigert om met een normaalgewicht door het leven te gaan. Ze is 

gefixeerd op de lijnen van haar lichaam en zij is ervan overtuigd dat ze dik is ook  
al is ze in werkelijkheid vel over been. Ze is doodsbang om aan te komen. Ze zou, 
gegeven haar lengte, minimaal 51 kilogram moeten wegen maar ze blijft steken  
op 41 kilogram. De maandelijkse menstruatie is bij haar gestopt. Petra is depres- 
sief, sociaal geïsoleerd door haar eigen keuzes en heeft een reeks vreemde eet- 
gewoonten, waarbij ze voedingsmiddelen indeelt in categorieën als ‘veilig’ en 
‘onveilig’. Ze ontloopt de normale plichtplegingen die bij haar leeftijd passen en  
zij is in hoge mate afhankelijk van haar familie.

Bulimia Nervosa
Sandra heeft enorme eetbuien en voelt zich machteloos wanneer ze eet. Trucs, 

zoals braken, laxeren, bewegen en vasten zijn nodig om de calorieën kwijt te raken 
die zij in een eetbui naar binnen heeft geslagen. Zij is op dieet ook wanneer ze geen 
eetbuien heeft waardoor ze altijd erg hongerig is wat haar aanzet tot de volgende 
eetbui. Zij wil het liefst super-mager zijn. Ze is dol op alcohol en gebruikt geestver-
ruimende drugs wanneer het haar lukt die te bemachtigen. Soms pleegt ze een 
winkeldiefstal of misbruikt ze haar creditcard. Wanneer je haar ziet zou je niet 
denken dat ze met een gewichtsprobleem rondloopt. Zij is net zo mager als veel 
van haar leeftijdgenoten. Maar ze voelt zich eenzaam, depressief en beschaamd.  
Ze vindt zichzelf waardeloos en kan daardoor niet gemakkelijk praten over haar 
gevoelens, waaronder angst, depressie, twijfel aan zichzelf en een diep weggestopt 
gevoel van boosheid.

Eetbui-stoornis
Thea eet frequent en regelmatig. Net als Sandra weet ze zich hierbij niet te 

beheersen. Ze kan dan snel eten, stiekem eten of ze kan knabbelen en de hele  
dag snacken. Ze kent een geschiedenis van diëten volgen wat maar geen succes 
oplevert. Ze voelt zich schuldig en schaamt zich voor haar eetbuien. Ze is 
depressief maar in tegenstelling tot Sandra geeft ze niet regelmatig over om haar 
lichaamsgewicht op niveau te houden en ze maakt ook geen misbruik van laxeer-
middelen. Mensen met deze eetstoornis kunnen familieleden hebben met een 
gewichtsprobleem. Zij kunnen een zeer streng dieet volgen om vervolgens een 
eetbui te krijgen. Thea eet regelmatig om emotionele redenen. Hiermee ontwijkt  
ze bedreigende situaties en verzacht ze emotionele pijn.
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Niet gespecificeerde eetstoornis
Voor de niet gespecificeerde eetstoornis bestaat nu een officiële diagnose die is 

te vinden in het psychiatrisch woordenboek. Hierin staan atypische eetstoornissen 
beschreven, waaronder situaties waarin iemand aan vrijwel alle criteria van de 
diagnose voldoet. Dan gaat het over wat de persoon doet met voedsel en over 
ongezond en abnormaal lichaamsgewicht. Ondanks dat de aandoening formeel 
erkend is bestaat er geen officiële definitie. De gedragingen zijn meestal onderdeel 
van anorexia nervosa, bulimia of van een andere obsessief-dwangmatige stoornis. 
De lichamelijke activiteit is bij herhaling voorbij de grens wat nodig is voor een 
goede gezondheid (anorexia athletica) en zo iemand kan een fanaticus zijn over het 
lichaamsgewicht en de voeding. Bij een niet-gespecificeerde eetstoornis concen-
treert iemand zich sterk op de voor zichzelf gestelde taak. De lichamelijke activiteit 
vindt ook tijdens werktijd of schooltijd plaatsvindt en kan ten koste gaan van relaties. 
Zo iemand vergeet dat lichamelijke activiteit ook leuk kan zijn. De prestaties geven 
de persoon eigenwaarde maar die atletische wapenfeiten bevredigen hem of haar 
zelden of nooit. Van een overwinning wordt niet genoten omdat de volgende uitdaging 
zich alweer aandient. Het buitensporige gedrag vindt de rechtvaardiging in het 
vervormde beeld dat iemand van zichzelf heeft: een ‘speciale’ elite atleet.

Orthorexia Nervosa
In tegenstelling tot de voorgaande stoornissen is Orthorexia Nervosa geen 

officieel erkende eetstoornis met bijbehorende diagnose, maar het is wel een 
nuttig begrip. De naam is bedacht door Steven Bratman voor een ziekelijke fixatie 
op ‘fatsoenlijk’, ‘puur’ of ‘superieur’ voedsel. Mensen met Orthorexia Nervosa 
voelen zich verheven boven anderen die ‘ongeschikt’ voedsel consumeren. Onge- 
schikt voedsel kan bestaan uit niet-biologisch of junkvoedsel en producten uit de 
normale supermarkt in plaats van de gezondheidswinkels. Othorexianen hebben 
een obsessie over wat en hoeveel ze moeten eten, wat de ‘goede’ bereiding is en 
waar ‘puur’ en ‘geschikt’ voedsel gekocht moet worden. Het ‘juiste’ voedsel eten is 
voor hun een belangrijke zo niet een primaire drijfveer van het leven. Persoonlijke 
waarden, relaties, carrièredoelen en vriendschappen zijn minder belangrijk dan de 
kwaliteit en de planning van het eten en drinken.

Optreden van eetstoornissen
Schattingen van het aantal mensen met eetstoornissen zitten vol moeilijkheden. 

Niet alleen zijn de criteria voor een diagnose complex maar deze stoornissen zijn 
veelvuldig een privéaangelegenheid: slachtoffers lijden in stilte aan de stoornis. 
Gegevens over het aantal klinische gevallen onderschatten het probleem grof. 
Onderrapportage door de algemene bevolking frustreert het onderzoek naar deze 
stoornissen. Ondanks dit rapportageprobleem zijn er pogingen ondernomen om 
enig idee te krijgen van de omvang van eetstoornissen. De Amerikaanse National 
Eating Disorders Association gaat uit van de volgende statistieken:

• De kans dat een vrouw anorexia nervosa tijdens haar leven ontwikkeld is 0,5 tot 
3,7%. Voor bulimia nervosa is dat 1,1- 4,2% en voor de andere stoornissen,  
voornamelijk eetbuien, ligt de kans bij elkaar opgeteld tussen de 2 en 5%.

• Maximaal 30 miljoen Amerikanen, ongeacht leeftijd of geslacht, lijden aan een 
eetstoornis.

• Ongeveer 50% van de tienermeisjes en 30% van de tienerjongens bedienen  
zich van ongeschikte manieren om hun gewicht te beheersen door bijvoorbeeld 
maaltijden over te slaan, te vasten, te roken, te braken of plaspillen of laxeer-
middelen te slikken.

• Na de middelbare school gaan ongeveer 30% van alle vrouwen met een dieet 
over op ongezonde afvalpraktijken.11
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Eetstoornissen mogen nooit een excuus zijn om de strijd tegen obesitas te 
staken. De ernstigste vormen van obesitas bestaan al lang: ruim voor de moderne 
epidemie van obesitas. Eetstoornissen moeten wel op ons netvlies staan en voor de 
preventie en bestrijding moet tijd en geld beschikbaar zijn. Stigmatisering van 
obesitas is een ander verhaal. Dan krijgen te zware mensen de volledige schuld  
van hun te fors uitgevallen lichaam. Mensen met een normaalgewicht ontlenen 
daar een grote superioriteit aan. Schuldigen aanwijzen is wijdverbreid maar 
schaamteloos. De  schuldvraag gaat volledig voorbij aan tevredenheid en geluk 
waar iedereen recht op heeft. Een onderwerp dat ik regelmatig in dit boek heb

aangestipt. Diegene die schandelijk veroordelend stigmatiseren zitten vol met 
zelfgenoegzaamheid. Maar hoe zit het met de verschillende belanghebbenden bij 
obesitas? In het volgende hoofdstuk zal ik alle obesitasspelers op het toneel laten 
verschijnen en aangeven hoe heilig ze in werkelijkheid zijn. Weinigen zullen deze 
beoordeling zonder kleerscheuren doorstaan. 
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HOOFDSTUK ELF

POLITIEK, 
SPELERS EN 
TACTISCHE 
ZETTEN BIJ 
OBESITAS

Alle grote controverses van de mensheid mobiliseren pleitbezorgers en volgers 
en deze proberen het gelijk aan hun zijde te krijgen. Obesitas vormt daarop geen 
uitzondering. Gewichtige professoren spreken op ernstige toon over obesitas en  
de kosten voor de volksgezondheid. Anderen, waaronder ik, zijn wat sceptisch over 
een aantal punten van het probleem. Sommige journalisten zijn gespecialiseerd  
in voedsel, gezondheid en obesitas en hun zienswijze verschilt als het gaat over  
de oorzaken, de gevolgen en de oplossing van obesitas. Voor elk gezichtspunt  
is er wel een niet-gouvernementele organisatie te vinden die dat uitdraagt. De 
voedingsmiddelenindustrie stelt zich zowel luidruchtig als defensief op. De Wereld- 
gezondheidsorganisatie is een belangrijke speler met veel invloed. In dit hoofdstuk 
ontleed ik deze belangenbehartigers. Bij deze beschouwing is het nuttig om na te 

gaan hoe mensen tot bepaalde inzichten komen en waarom en hoe gelijkgestem-
den zich verenigen in belangengroepen rondom een gemeenschappelijk passie.  
De belangengroepen dragen hun collectieve visie op de wereld uit en zij nemen het, 
schouder aan schouder, op tegen mensen met een andere kijk.

‘Het begint met intuïtie en dan volgt strategisch rationaliseren’

Het veel geprezen boek van Jonathan Haidt ‘The Righteous Mind: Why Good 
People Are Divided by Politics and Religion?’ is voor inzicht in het ontstaan van 
belangengroepen een goed vertrekpunt.1 De analyse van Haidt ligt in het verlengde 
van Systeem 1 en Systeem 2 beslissingen, waar ik in dit boek diverse keren op ben 
ingegaan.2 Haidt’s eerste boodschap is: “Het begint met intuïtie en dan volgt strate-
gisch rationaliseren.” Hij zegt in feite dat iemands positie bij een politieke of morele 
kwestie meestal niet is gebaseerd op een grondig onderzoek naar de eigen zielen-
roerselen. Een standpunt is simpelweg intuïtief ingegeven. Alle hersengymnastiek 
en zielsonderzoek die dan volgt is niet bedoeld om de eerste intuïtieve beslissing  
te betwisten maar om daarvoor een bevestiging te vinden. Maar, waar komen 
intuïtieve gedachten vandaan? Niemand zal betogen dat deze louter toevallig tot 
stand komen. Een populaire opvatting is dat in de thuisomgeving het zeer waar-
schijnlijk, maar niet zeker, is dat individuen hun wereldbeeld overnemen van hun 
ouders. Het bewijs neemt toe dat genen een belangrijke rol spelen hoe iemand kijkt 
naar de wereld. Om de rol van genen bij de vorming van attitudes vast te stellen zijn 
tweelingstudies nodig, zoals ik in hoofdstuk zes heb laten zien. Eeneiige tweelingen 
zijn genetisch identiek, terwijl twee-eiige tweelingen evenveel genetisch materiaal 
delen als broers en zusters, die geen tweeling zijn. Hiermee kan de rol van de 
genen worden gescheiden van het effect van een gedeelde leefomgeving (woonhuis, 
dezelfde scholen en sportclubs) en die van het niet-gezamenlijk deel (verschillende 
vrije tijdbestedingen en daarmee andere clubs en groepen). Eeneiige tweelingen 
bleken bij vragen naar hun mening over 28 attitudes en overtuigingen veel meer 
overeenstemming te vertonen dan twee-eiige tweelingen.3 Genetische factoren 
verklaarden gemiddeld 32% van de verschillen in attitudes. Voor de gedeelde 
omgeving, vooral thuis, was dat 16% en de overige 52% kwam door de niet 
gemeenschappelijke leefomgeving. Haidt laat dus met onderzoeksresultaten  
zien dat de genen mensen naar een bepaalde richting laten neigen. Ben je, door 
jouw genen, gek op nieuwigheden, variatie en diversiteit en ben je minder gevoelig 
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voor dreigende signalen dan is de kans groter, zonder 100% zekerheid, dat uit jou 
een liberaal groeit. Dat is de genetische component. Haidt’s tweede belangrijke 
punt is dat mensen ‘groepsdieren’ zijn. Mensen zijn voor 90% chimpansee (samen-
werkend) en voor 10% een solitair levend roofdier (zelfzuchtig). De evolutie heeft 
ons in groepen laten samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. 
Zijn je hersenen liberaler door de genen van je ouders dan ben je hoogstwaar- 
schijnlijk ook een aanhanger van een liberale politieke partij of een vergelijkbare 
organisatie met liberaal gedachtengoed. Met Haidt’s woorden: “Wanneer mensen 
zich bij een politieke beweging aansluiten raken ze verstrikt in deze morele matrix. 
Zij zien overal een bevestiging van het grote verhaal. Het is moeilijk, misschien wel 
onmogelijk, om deze aanhangers te overtuigen dat ze fout zitten in een discussie 
die zich buiten hun morele matrix begeeft.” De groepen die een uitgesproken 
mening hebben over de oorzaken, gevolgen en oplossingen van obesitas vormen 
hierop geen uitzondering. Mijn ouders waren uitgesproken liberaal, waardoor mijn 
hersenen voorbestemd zijn om liberale standpunten in te nemen. Ik was daardoor 
tijdens mijn loopbaan minder geneigd om me te conformeren met diegene die een 
minder liberale kijk hadden op voeding, volksgezondheid en obesitas. Anderen 
benaderen obesitas vanuit een conservatiever perspectief. Allen die zich geënga- 
geerd mengen in het debat over de oorzaken en oplossingen van obesitas doen dat 
vanuit hun eigen morele gevoel met bijpassende politieke voorkeuren. Dit komt 
door de wijze waarop onze wereldvisie zich ontwikkelt en hoe we via belangen-
groepen een gemeenschappelijk wereldbeeld vormen. Dit is de menselijke 
component in het debat. Een beter begrip van de waarden van andersdenkende 

groepen helpt ons de dialoog op een hoger niveau te tillen. Het ingraven in het 
eigen gelijk zal daardoor afnemen. Na deze introductie over het ontstaan van 
belangengroepen ga ik nu het gedrag van verschillende groepen onder het ver- 
grootglas leggen. Ik begin daarbij met de wetenschappers.

Wetenschappers zijn ook mensen
Roger Pielke onderscheidt in zijn boek ‘The Honest Broker: Making Sense of 

Science in Policy and Politics’ vier soorten wetenschappers.4 Als eerste is er de 
‘pure wetenschapper‘ die vastzit in zijn of haar laboratorium en geen tijd verspilt 
aan beleidsissues. Vervolgens zijn er de ‘wetenschappelijke scheidsrechters’. Deze 
wetenschappers verlaten schoorvoetend hun laboratoria om bij beleidskwesties  
te helpen. Zij nemen hierbij een laag profiel aan en vermijden de publieke schijn- 
werpers. De derde groep zijn de ‘eerlijke beoordelaars van de beleidsalternatieven’. 
Deze wetenschappers storten zich vol overgave in de wet- en regelgeving maar met 
een minimale maatschappijvisie. Zij laten de data voor zichzelf spreken en baseren 
daarop hun oprechte mening. Tot slot zijn er ‘wetenschappelijke pleitbezorgers’  
die de politieke agenda beïnvloeden. Zij zijn actief in de regelgeving. Regelmatig 
pleiten zij voor de installatie van een expertgroep om de overheid of een internatio-
nale organisatie te adviseren. Zij krijgen waarschijnlijk enige zeggenschap over de 
selectie van de experts die zitting gaan nemen in de expertgroep. De media zijn dol 
op deze wetenschappers die veelvuldig goede contacten met sleutelpolitici onder-
houden. Deze groep wetenschappers heeft doorgaans ook een zeer grote invloed 
op instanties die onderzoek financieren en op de visieontwikkeling van jonge 
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wetenschappers. Zij zijn zeer machtig. Zoals Haidt voorspelde vertonen ook weten-
schappers het gedrag van groepsdieren. Daardoor bestaan er concurrerende 
groepen met visies uit het hele spectrum van de oorzaken en gevolgen van 
obesitas. Allemaal willen ze het beleid vormgeven. Maar de ‘wetenschappelijke 
pleitbezorgers’ voeren, zoals te verwachten, de boventoon in het debat.

‘In de meedogenloze jacht naar publicaties gaan sommige 
wetenschappers een beetje lichtzinnig om met de eerlijke waarheid.’

Jonathan Haidt wees erop dat mensen binnen groepen ook blijven vasthouden 
aan zelfzuchtig gedrag: 90% chimpansee en 10% solitair levend roofdier. Dit egoïsme 
leidt bij wetenschappers tot ‘publish or perish’ (publiceer of verga) omdat prestaties 
worden gemeten middels de wetenschappelijke productie van het aantal door 
collega’s beoordeelde artikelen en het aantal keren dat deze artikelen worden 
geciteerd door andere wetenschappers. In de meedogenloze jacht naar publicaties 
gaan sommige wetenschappers een beetje lichtzinnig om met de eerlijke waarheid. 
Onderzoekers van de University of Alabama in Amerika zijn nagegaan hoe weten-
schappers omgaan met de gegevens van andere onderzoekers. Deze groep, geleid 
door professor David Allison, onderzocht verschillende gebieden op hun eerlijkheid 
bij publiceren over wetenschap. Voor obesitas gebruikten ze twee artikelen.5 Het 
eerste voorbeeld betrof een interventiestudie met het doel om de consumptie van 
met suiker gezoete frisdranken door adolescenten te verminderen. Na 12 maanden 
was hun conclusie: Geen significante verandering in de BMI. Wel verschilde het 
percentage proefpersonen met overgewicht en obesitas tussen de interventie- en 
de controlegroep significant. Dit artikel werd in 165 andere publicaties geciteerd. 
Slechts 13% citeerde de resultaten van de interventiestudie op correcte wijze. Milde 
misleiding trad op bij 64%. Het verschil in het percentage te zware mensen tussen 
de twee groepen werd wel vermeld maar het ontbreken van een verandering in het 
BMI werd gemakshalve achterwege gelaten. Van duidelijke misleiding was sprake 
bij 18% van de publicaties. De auteurs van deze publicaties stelden namelijk dat het 
effect op de BMI significant was, terwijl dat feitelijk niet waar was. Het tweede 
voorbeeld betrof een interventiestudie bij adolescenten. Opnieuw ging het om het 
effect van een lagere consumptie van met suiker gezoete dranken op het lichaams-
gewicht en nu was de onderzoeksperiode zes maanden. De onderzoekers vonden 
geen effect op de gemiddelde BMI bij zowel de interventiegroep als de controle- 

groep. Daarna selecteerden ze een subgroep van personen die bij het begin van  
de studie een hoge BMI hadden. Bij deze groep werd wel een effect geconstateerd. 
Ongeveer 41 wetenschappers citeerden deze tweede interventiestudie in hun eigen 
artikelen, waarvan 33% de resultaten correct weergaven. Zo’n 30% was ‘aperte 
misleiding’: een significant effect op de gemiddelde BMI. In het oorspronkelijke 
artikel stond dat niet vermeld. Ogenschijnlijk hadden ze het effect in de kleine 
subgroep met een hoge BMI in gedachten en projecteerden ze dit resultaat op 
verkeerde wijze op de totale groep. Zo’n 37% van de citaties kreeg het label ‘te 
positieve milde misleiding’. Het effect in de kleine subgroep werd uitvergroot en  
het niet-significante effect in de totale steekproef genegeerd. 

‘De conclusie trekken dat korter slapen obesitas veroorzaakt is op 
basis van deze observationele studie simpelweg niet mogelijk.’

Ter herinnering: Alleen interventiestudies kunnen oorzaak en gevolg relaties 
aantonen. Dan is gedurende een bepaalde periode een veronderstelde oorzaak 
veranderd. Bij een vergelijkbare controlegroep is dat niet het geval. De meeste 
studies naar voeding, leefstijl en obesitas zijn echter observationele studies. Dit 
betekent dat een bevolkingsgroep op een moment in de tijd is onderzocht en daarna 
is vastgesteld op welke factoren mensen met overgewicht en obesitas afwijken. Dan 
kan met een groot gegevensbestand worden nagegaan in hoeverre het aantal uren 
slaap verschilt tussen mensen met obesitas versus een normaalgewicht. Bij een 
verschil kunnen de onderzoekers hooguit zeggen dat het erop lijkt dat er enige 
samenhang is tussen bijvoorbeeld een korte nachtrust en obesitas. De conclusie 
trekken dat korter slapen obesitas veroorzaakt is op basis van deze observationele 
studie simpelweg niet mogelijk. Maar doen ze dat ook? De onderzoeksgroep van 
Allison heeft daarvoor naar vier toonaangevende tijdschriften met artikelen over 
voeding, leefstijl en obesitas gekeken. De tijdschriften waren Obesity, The American 
Journal of Clinical Nutrition, The International Journal of Obesity en The Journal  
of Nutrition. Zij onderzochten 1.617 in 2006 verschenen artikelen, waarvan 525 
observationeel onderzoek betrof.6 Circa 31% van deze studies gebruikten oorzake- 
lijke taal in titel of samenvatting. In negen van de tien keer lazen journalisten 
alleen de samenvatting. De financiering had geen effect. Er was geen verschil  
in het misbruik van oorzakelijke taal tussen onderzoek met financiering van de 
industrie of van overheidsinstanties. 
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Deze twee voorbeelden over het oprekken van de gegevens en het niet correct 
trekken van conclusies over oorzaak en gevolg vormen serieuze zorgen voor editors 
van wetenschappelijke tijdschriften. Ook bestaan er zorgen over de overdracht van 
onderzoeksgegevens naar de massa media, die het grote publiek meestal van infor-
matie voorziet. De rol van de massa media zal ik nu tegen het licht houden.

Massamedia
Er gaat bijna geen dag voorbij of er duikt ergens in de massa media wel een 

bericht op over een nieuwe vondst over voedsel, voeding en gezondheid. Ken-
merkend voor zo’n bericht is dat ‘Professor Ivan Ego’ van de ‘Universiteit van de 
Getallen’ een belangwekkend nieuw onderzoek heeft gepubliceerd in het ‘Interna-
tionale Tijdschrift van Kanker Verzinsels’, waaruit blijkt dat de consumptie van 
geroosterd varkensvlees de kans vergroot op het ontstaan van oogwimpers.

De betreffende journalist kwam dit onderzoek niet op het spoor na een grondige 
zoektocht door de wetenschappelijke literatuur. Nee, de journalist vertrouwde op 
de inhoud van het persbericht van de ‘Universiteit van Getallen’ of van het ‘Interna-
tionale Tijdschrift van Kanker Verzinsels’. Universiteiten en medisch wetenschap-
pelijke tijdschriften geven de voorkeur aan headlines waar hun voorzitters 
respectievelijk editors een goed gevoel van krijgen en die hun reputatie verhoogt in 
de sterk competitieve wereld. 

Professor David Allison van de University of Alabama, met een onderzoekscen-
trum gefinancierd door het National Institute of Health, heeft gegevens gepubli-
ceerd over verdraaiingen van onderzoeksresultaten van universiteiten, 
ziekenhuizen en medische tijdschriften. Hierna volgen drie voorbeelden uit zijn 
onderzoek.7

Eerste voorbeeld
In een studie van twee jaar met 224 adolescenten met overgewicht of obesitas 

kreeg de helft flessen water of light frisdranken en gedurende het eerste jaar 
tweewekelijkse hulp via de telefoon (interventiegroep). De onderzoekers waren op 
zoek naar de gewichtsverandering na twee jaar. Dit gaven ze voor de studie begon 
aan op de website van Amerikaanse klinische studies. Aan het eind van de studie 
was er geen statistisch significant verschil in het lichaamsgewicht van de interven-
tiegroep en de controlegroep. Er bestond wel een significant verschil in de BMI aan 
het eind van het eerste jaar van het onderzoek maar dat was niet de uitkomst waar

het de onderzoekers, vooraf om te doen was. De coördinerende The Children’s 
Hospital van de University of Harvard bracht het volgende persbericht uit:

“Kinderen consumeren de afgelopen tientallen jaren meer met suiker gezoete dranken, 
te weten frisdranken, sportdranken, sappen, limonades en punches, en dit houdt gelijke 
tred met de toename van obesitas bij kinderen. Onderzoekers van het Children’s 
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Hospital Boston rapporteerden in het maartnummer van Pediatrics dat een nieuwe 
interventie, om het gebruik van aan huis geleverde suikerhoudende dranken te 
beperken, een gunstig effect had op gewichtsverlies.”

Tweede voorbeeld
In deze studie van 12 maanden kregen adolescenten van de interventiegroep 

tijdens drie sessies op scholen intensieve begeleiding om hun consumptie van 
suikerhoudende dranken te verminderen. Hierbij werden verschillende educatieve 
hulpmiddelen ingezet, waaronder een kunsttand in een drankje met bubbels om 
het gevaar van die drank zichtbaar te maken! De auteurs schreven dat er na 12 
maanden geen significant verschil in de BMI bestond tussen de interventiegroep  
en de controlegroep. Het onderzoek liet ook geen lagere (statistisch significante) 
consumptie van koolzuurhoudende dranken zien. Het maakte niet uit of de dranken 
wel of geen toegevoegde suiker bevatten. Het onderzoek is gepubliceerd in het 
British Medical Journal en dit tijdschrift gaf het volgende persbericht uit. ‘Minder 
koolzuurhoudende dranken kan het ontstaan van obesitas bij kinderen tegengaan…. 
Ontmoediging van de consumptie van koolzuurhoudende dranken door kinderen 
kan de toename van bovenmatige gewichtstoename verminderen zoals nieuw 
onderzoek laat zien dat te vinden is op www.BMJ.com.’

Derde voorbeeld
In het derde voorbeeld werden 318 proefpersonen met overgewicht of obesitas 

in drie groepen ingedeeld. Twee van de drie groepen kregen flessen water dan wel 
light dranken en beide groepen namen deel aan maandelijkse groepsmetingen van 
hun gewicht en kregen groepsbegeleiding. De interventiegroep werd op dezelfde 
wijze behandeld maar zij kregen geen gratis flessen water of light dranken. In alle 
drie de groepen daalde het lichaamsgewicht zonder een statistisch significant 
verschil tussen de groepen. Het persbericht van de University of North Carolina 
repte over: “Een simpele vervanging van energie bevattende dranken door water  
of light-frisdranken kan mensen helpen om 1,4-1,8 kilogram af te vallen. Dit laat 
een nieuwe studie van University of North Carolina at Chapel Hill zien.”

‘Wanneer rommel de boventoon gaat voeren is het onvermijdelijk dat 
populaire bestsellers deze opnemen.’

Zeggen dat persberichten volstrekt voorbijgaan aan de hoofdbevindingen is niet 
juist. De persvoorlichter heeft uiteraard de samenvatting en de conclusies uitge-
plozen. Dat is immers hun werk en journalisten zullen van het persbericht een 
mooi verhaal maken. De doorsnee burger leest dit en krijgt de bevestiging van de 
opvatting over frisdranken. De schuldigen in deze zijn de wetenschappers van het 
afgeronde onderzoek: Zij hebben nagelaten het persbericht naar behoren te corrig-
eren. Dit is redelijk eenvoudig te doen, maar publiciteit is goed voor de universiteit 
en wetenschappelijke tijdschriften om zich mee te profileren. Wat is er dan mis met 
een klein beetje overdrijven van de waarheid? Het probleem is dat baggergegevens 
keer op keer herhaald worden waardoor deze rommel de waarheid wordt. Een foute 
voorstelling van zaken ter discussie stellen neigt naar wetenschappelijke ketterij. 
Wanneer rommel de boventoon gaat voeren is het onvermijdelijk dat populaire best-
sellers deze opnemen. Dan ontstaan er boeken met akelige waarschuwingen over 
deze of die sector van de voedingsmiddelenindustrie die obesitas veroorzaakt. De 
cirkel van bevestiging van slechte informatie blijft dan doorgaan. De aandacht en de 
bezorgdheid van burgers over voeding en gezondheid, gesterkt door de hulp van 
‘wetenschappelijke pleitbezorgers’, bepalen het politieke gedachtengoed en de 
beleidsacties. De hele wereld denkt aan een organisatie wanneer het om de 
waarheid over volksgezondheid gaat en dat is de Wereldgezondheidsorganisatie. 
Over deze instantie laat ik nu mijn licht schijnen.

Wereldgezondheidsorganisatie
Het medische tijdschrift de Lancet publiceerde in 2007 een artikel over de 

manier waarop expertcommissies van de Wereldgezondheidsorganisatie conclusies 
trekken. Deze conclusies zijn van grote betekenis voor het tot stand komen van het 
wereldwijde volksgezondheidbeleid.8 De studie was, met financiële steun van de 
Europese Unie, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van het Norwegian 
Centre for Health Services en het Centre for Health Economics van de McMaster 
University in Canada. Zij concludeerden dat de adviezen van de Wereldgezond-
heidsorganisatie zelden op systematisch verkregen overzichtsartikelen zijn 
gebaseerd. De favoriete werkwijze voor een rapport was het inzetten van een 
expertcommissie of van individuele experts. In een van de 29 interviews op directie- 
niveau kwam naar voren dat ‘Er is een neiging mensen bij elkaar te brengen om 
consensus te bereiken. Alles wat zij doen heeft zowel een wetenschappelijke  
als een politieke dimensie. Dit betekent meestal dat het resultaat uitkomt bij  
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de grootste gemene deler of bij de mening van een ‘sterke’ persoonlijkheid in de 
commissie.’ Deze kritiek is eigenlijk al erg genoeg maar het ergste moet nog 
komen in twee artikelen die het tijdschrift de Lancet hierna publiceerde. In een 
artikel onderzochten wetenschappers anti-malaria klamboes, behandeld met een 
insecticide, en de ander bestudeerde kindersterfte. De auteurs schetsten in het

eerste artikel het succes van het programma en zij wijzen tegelijk op een aantal 
wezenlijke onzekerheden in de gebruikte gegevens. De Wereldgezondheids- 
organisatie ontving een conceptversie van de resultaten en schroomde niet om  
voor het verschijnen van de publicatie een persbericht uit te geven. Daarin stond: 
De gegevens maken een eind aan de discussie over hoe langdurig werkende 
klamboes met insecticide het beste gebruikt kunnen worden’. In het tweede artikel 
rapporteerden onderzoekers van de universiteiten van Harvard en Queensland 
teleurstellende resultaten bij de snelheid van het terugdringen van de kinder- 
sterfte. Unicef nam contact op met de Lancet om over het artikel te overleggen.  
Na een uitvoerige consulatie van individuele experts besloot de Lancet over te  
gaan tot publicatie en informeerde Unicef over de geplande datum van publicatie. 
Unicef sloeg toen een snelle publicatieroute in en publiceerde in de jaarlijkse  
‘State of the World’s Children Report’ beweringen die strijdig waren met de Lancet 
publicatie. Deze twee acties van organisaties van de Verenigde Naties zorgden 
ervoor dat de editor van de Lancet in de pen klom met het volgende commentaar:

“Naar het schijnt is de wetenschap gemanipuleerd, is het vertrouwen geschonden, 
bestaat er verzet tegen competitie en is geen verantwoordelijkheid genomen. Dit brengt 
het gevaar met zich mee dat de WHO en Unicef zich tegen de wetenschappelijke normen 
keren. Verwacht had mogen worden dat technische commissies van de VN die normen 
zouden naleven. Sterker nog, zij lopen onbedoeld het risico op aantasting van hun eigen 
lange termijn geloofwaardigheid.”9 

Honende kritiek van een top medisch tijdschrift!

De Verenigde Naties bewegen langzaam. Als reactie op deze bijtende kritiek 
verscheen in 2012 een speciaal handboek over het ontwikkelen van richtlijnen.  
Ook werd een commissie ingericht om alle toekomstige richtlijnen te beoordelen. 
Een internationaal geaccepteerde aanpak stond centraal bij de ontwikkeling van 
deze richtlijnen die bekend staan als GRADE (Grading of Recommendations, 
Assessment, Development and Evaluation). GRADE stelt het vertrouwen in het 
effect van een bepaalde actie of interventie vast. Het vertrouwen wordt dan 
ingedeeld in de categorieën hoog, matig, laag en zeer laag. In geval er meerdere 
effecten zijn geeft de score met het minste vertrouwen de doorslag. Naast de 
sterkte van het bewijs van het resultaat van een actie of interventie, geeft GRADE 
ook aan of een algemene aanbeveling sterk of voorwaardelijk is. Een internationaal 
expertpanel is nagegaan hoe goed de richtlijnen en adviezen van de Wereldgezond-
heidsorganisatie zich houden aan het GRADE-systeem vanaf de introductie in 2007 
tot het jaar 2012.10 Het panel kwam 167 aanbevelingen op het spoor. De beoordelaars 
werkten in tweetallen om vast te stellen in hoeverre aan de GRADE-richtlijnen was 
voldaan. Van de richtlijnen die geacht werden sterk te zijn was het vertrouwen in de 
effecten bijna 56% laag of zeer laag. Slechts 17% kreeg een hoge score in de mate 
van vertrouwen in de resultaten. Bij zwakke aanbevelingen was het vertrouwen in 
de effecten van de interventies bij 85% inderdaad laag of zeer laag. Bijvoorbeeld  
bij richtlijnen over voeding of griep bleek 100% van de sterke aanbevelingen geba- 
seerd op lage of zeer lage effect schattingen. De helft van de aanbevelingen op  
het gebied van de gezondheid van moeders en de reproductieve gezondheid, de  
kindergezondheid, hiv/AIDS en tuberculose waren gebaseerd op laag of zeer laag 
vertrouwen in de uitkomstmaten.
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‘Deze twee publicaties laten zien dat de Wereldgezondheidsorganisatie 
nog een lange weg heeft te gaan om een redelijk niveau van 
wetenschappelijke integriteit te realiseren.’

De onderzoekers waren nog niet klaar en gingen in een daaropvolgend artikel 
nog een stap verder.11 Expertcommissies hebben soms het gevoel een advies te 
moeten geven. De kwaliteit van een effect schatting kan dan wel eens minder 
sterk zijn als de experts graag zouden zien. Om de een of andere reden vindt de 
expertgroep dat een stevige aanbeveling verdedigbaar is. Dat is volgens de 
GRADE-systematiek in vijf situaties geoorloofd. Eerder constateerden de experts 
dat heel veel sterke aanbevelingen op zwak bewijs van de effecten zijn gebaseerd. 
Van deze aanbevelingen gingen zij na in hoeverre deze tot een van de vijf uitzonde- 
ringen behoorden. Dan is een aanbeveling gerechtvaardigd. Wat bleek? Slechts 
16% van de onderzochte aanbevelingen voldeed aan een van de vijf situaties die 
GRADE accepteert. Ofwel in totaal voldeden 84% van de aanbevelingen niet aan  
de GRADE-richtlijnen. Van de sterke aanbeveling met weinig onderbouwend bewijs 
zou 46% eigenlijk een voorwaardelijke aanbeveling moeten zijn. Deze twee publi-
caties laten zien dat de Wereldgezondheidsorganisatie nog een lange weg heeft  
te gaan om een redelijk niveau van wetenschappelijke integriteit te realiseren. 
Mogelijk dat expertpanels stevige aanbevelingen doen op basis van zwak bewijs 
voor een effect omdat hun aanbevelingen anders onopgemerkt zouden blijven.  
Het probleem dat daardoor ontstaat is dat het nationale beleid van veel landen 
begint met een aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook staat de 
Wereldgezondheidsorganisatie bij vele nationale volksgezondheidorganisaties in 
zo’n hoog aanzien dat hun aanbevelingen niet ter discussie staan. Iedereen die  
wel eens met een grote organisatie van de Verenigde Naties te maken heeft gehad 
weet dat zij regelmatig een tekort aan financiële middelen hebben. Tegelijkertijd 
moeten zij tal van antwoorden geven op een veelvoud aan vragen van nationale 
overheden en meerdere niet-gouvernementele organisaties. Dit vraagt om enig 
begrip voor hun beperkingen. Maar dat houdt geen verschoning voor slechte 
adviezen in. Richtlijnen moeten stevig zijn verankerd in de hoogste kwaliteit 
wetenschap. Regelmatig richtlijnen uitbrengen op basis van zwak tot zeer zwak 
bewijs voor te verwachten resultaten moet dan ook achterwege blijven. Niet- 
gouvernementele activisten kunnen dan weliswaar gelukkig ademhalen met een 

stevig advies maar op lange termijn is het wereldwijde vertrouwen in de Wereld- 
gezondheidsorganisatie belangrijker. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Niet-gouvernementele organisaties
Wie zijn de activistische niet-gouvernementele organisaties (Ngo’s) en wat is 

hun rol in de burgermaatschappij? Om deze vragen te beantwoorden is het gemak-
kelijker om naar het hele spectrum van Ngo’s te kijken en niet alleen naar de 
organisaties die zich bezighouden met obesitas. Hierbij maak ik dankbaar gebruik 
van het werk van Dr. Paul Jepson van het Oxford University Centre for the Environ-
ment.12 Hij vindt dat drie zaken de wereldwijde opkomst en bloei van Ngo’s vanaf 
begin 1990 hebben bepaald. Ten eerste was er behoefte aan een internationale  
burgermaatschappij die met de internationale organisaties kon samenwerken en 
hun uitdagen. Deze organisaties waren gewend om zich met vragen van overheid-
sorganisaties bezig te houden en de Ngo’s luisterden niet goed naar wat er leefde  
in de burgermaatschappij. Ten tweede was er sprake van een terugtredende 
overheid waardoor een deel van de beleidsontwikkeling bij de Ngo’s terecht kwam. 
De reusachtige groei van de ‘Hartstichtingen’ is daar een illustratie van. De Ngo’s 
realiseerden doeltreffend wat overheden hadden moeten doen. Als derde bepaalden 
niet aanspreekbare multinationale organisaties steeds meer het dagelijkse leven 
van gewone mensen. Er waren anonieme en gebrekkig begrepen internationale 
‘markten’ en de toegankelijkheid van intergouvernementele organisaties, zoals de 
Wereldhandelsorganisatie, liet te wensen over.De komst van de Ngo’s was duidelijk 
een goede zaak voor de democratie, goed voor de burgermaatschappij en een hart 
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onder de riem voor gewone burgers. Er ontstond een sterke consumentvriendelijke 
kracht die tegenwicht bood aan de anonieme krachten van het kapitalisme. Om de 
kracht van Ngo’s te doorgronden is een beeld van de omvang van de Ngo’s nuttig. 
De schaal waarop milieu-Ngo’s opereren is gigantisch. De grootste milieuorganisa-
tie, de Nature Conservancy bezit zo’n 6,5 miljard dollar.13 Het World Wildlife Fund 
heeft pakweg 120 miljoen dollar aan bezittingen14 en de Royal Society for the Pro-
tection of Birds in het Verenigd Koninkrijk had in 2014 een netto-inkomen van rond 
de 100 miljoen pond. Dit is geen kritiek. Het is alleen bedoeld om te laten zien dat 
grote Ngo’s een kolossale omvang hebben. Hun inkomsten bestaan grotendeels uit 
individuele lidmaatschappen, giften uit liefdadigheid, schenkingen van particulieren 
en subsidies van de publiek sector.

De Ngo’s leggen meestal verantwoording af over hun financiële en bestuurlijke 
geloofwaardigheid. Zo publiceerde The Washington Post bijvoorbeeld in 2005 een 
serie artikelen over The Nature Conservancy met de onthulling dat deze Ngo 2,73 
miljard euro aan grondbezit in de boeken had staan.16 Het bedrijf Enron ging in dat 
jaar failliet. Hierdoor kwamen de financiën en het bestuur van The Nature Conser-
vancy onder een kritisch vergrootglas te liggen met grote hervormingen in de 
organisatiestructuur als gevolg. Dit bracht een ware schok in de Ngo-wereld te 
weeg.17 Hervormingen in de structuur van verantwoording en bestuur van Ngo’s zou 
eenvoudig kunnen bestaan uit het overnemen van de normen van het bedrijfs- 
leven. Maar zoals Jepson aangeeft zijn deze normen mogelijk ongeschikt voor 
wereldwijd opererende Ngo’s. De Ngo’s mogen dan hun financiële en bestuurlijke 
verantwoording op orde hebben. Daarmee is niet gezegd dat dit ook geldt voor de 
wetenschappelijke integriteit. Tot op heden heeft er geen systematische beoordeling 
plaatsgevonden hoe Ngo’s, inclusief de Ngo’s die worden gefinancierd door de 
industrie, hun wetenschappelijke evaluaties op basis van internationale standaarden 
uitvoeren. Ngo’s zijn een mooi voorbeeld van ‘groepsvorming’ waar Jonathan Haidt 
op heeft gewezen: gelijkgestemde mensen verenigen zich om hun gemeenschap-
pelijke visie te onderbouwen, verdedigen en openbaar te maken. Ngo’s zullen blijven 
bestaan en de mensheid is beter af door hun aanwezigheid. De bestuurlijke en 
financiële aansprakelijkheid moet op orde zijn en de Ngo’s, die wetenschappelijke 
standpunten uitbrengen, dienen aan de hoogste standaarden van de wetenschap te 
voldoen. Dit geldt voor de Wereldgezondheidsorganisatie, de Ngo’s die zich bezig-
houden met obesitas en voor de Ngo’s met financiering van de industrie.
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Unilever 7 5 8 8 9 7 6 71

Nestlé 8 5 7 6 8 7 7 69

Coca-Cola 8 6 2 6 6 5 5 54

PepsiCo 7 2 2 3 6 5 5 43

Mars 2 5 4 4 6 4 3 40

Moneéz * 3 6 4 3 4 4 2 37

Kellogg’s 2 3 2 2 7 5 3 34

Danone 2 1 2 3 6 5 3 31

General Mills 2 2 2 2 5 4 5 31

Associated 3 2 3 4 4 3 2 30

* voormalig Kraft Foods Bron: British Foods

Industrie
In dit hoofdstuk komt de voedingsmiddelenindustrie als laatste aan bod. US 

Oxfam heeft daar op haar manier naar gekeken in hun programma ‘Behind the 
Brands’.18 Hiertoe is nagegaan hoe de grootste multinationale voedingsbedrijven 
scoren op diverse dimensies van maatschappelijk ondernemen. De beoordeling 
vond plaats op een schaal van tien punten: goed (8-10), redelijk (6-7), matig (4-5), 
slecht (2-3) en zeer slecht (0-1). De resultaten staan in de tabel weergegeven. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is het gevolg van het beleid van het 
hoofdkantoor. De verschillende scores zeggen daardoor niets over de bijdrage  
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die deze top-tien bedrijven leveren aan een goede voeding. De tabel en andere 
rapporten van Ngo’s suggereren dat de oplossing van wereldwijde vraagstukken, 
waaronder het obesitasprobleem, in de handen ligt van deze multinationale onder-
nemingen. Ik vrees dat ik dat ga bestrijden. De verantwoordelijkheid neerleggen  
bij tien grote boosdoeners is te simpel om waar te zijn. In werkelijkheid gaat het 
om honderden of duizenden mogelijke zondaars.

Om dit duidelijk te maken ga ik in op andere industriële sectoren, te beginnen 
met de mobiele telefoonsector. Samsung, Nokia, Apple, LG, ZTE en Huawei hebben 
samen 60% van de wereldwijde verkoop van mobiele telefoons in handen en zij 
domineren deze sector. Hetzelfde geldt voor andere sectoren: vliegtuigbouwers 
(Boeing en Airbus), auto’s (Ford, Volkswagen, Mercedes, Toyota, Nissan, General 
Motors. Peugeot, Hyundai, Kia, etc.), televisies (Samsung, LG, Sony, Panasonic, 
Sharp, Vizio, Philips, Toshiba, Mitsubishi etc.) en hotelketens (Radisson, Best 
Western, Hilton, Sheraton, Westin, Mercure, Novotel, Ramada, Marriot, Crown 
Plaza, etc.). Over de laatste sector stel ik een simpele vraag. Hoeveel hotels in 
Ierland behoren tot een internationaal opererende hotelketen? Volgens mijn berek-
ening is dat ongeveer 10% en de rest (zeg 80% om voorzichtig te blijven) zijn lokale 
(familie) hotels. Hetzelfde geldt voor voedsel. Een alledaags product als mayonaise 
levert volgens het gegevensbestand Euro Pages 43 bedrijven in de EU op die 
mayonaise produceren. Grote leveranciers als Hellman zijn hiervan uitgesloten.19

Ik schets nu met behulp van gegevens over de EU het landschap van de voedings- 
middelenindustrie. De totale jaarlijkse omzet van de voedselproducerende industrie 
in de EU bedraagt zo’n 1 biljoen euro. Dit komt overeen met 16% van alles wat de 
industrie met 4,1 miljoen mensen produceert. Dus de voedselsector in de EU is 
gigantisch, met vele spelers. Circa 99% daarvan behoren tot het midden en 
kleinbedrijf wat wil zeggen dat ze minder dan 250 mensen in dienst hebben en 
jaarlijks minder dan 50 miljoen euro omzetten. Deze kleinere spelers zijn verant-
woordelijk voor de helft van de omzet van de voedselproducerende bedrijven in de 
EU en zij hebben twee-derde van alle medewerkers werkzaam in deze sector in 
dienst. De overgrote meerderheid van deze bedrijven is onbekend omdat zij in een 
beperkt geografisch gebied hun producten aanbieden, zoals een provincie of een 
paar steden. Innovaties vinden doorgaans plaats voor de lokale of nationale markt. 
Slechts een kleine fractie van de bedrijven schopt het tot wereldspeler. Ongeveer 

1% van de voedselverwerkende industrie in de EU bestaat uit grote bedrijven die 
mogelijk op een top-100 lijst voorkomen. Zij zijn goed voor de helft van de productie 
en voor een derde van de werkgelegenheid in deze sector. De zeer grote multina-
tionals poetsen hun profiel op met activiteiten die goed zijn voor 

hun imago, net als bij de financiële sector die in toenemende mate ethische over-
wegingen laat meewegen in hun investeringsbeslissingen. Voedselproducenten 
herformuleren hun producten om de voedingswaarde te verbeteren. Zij streven 
constant naar duurzamere voedselketens, eerlijke handel, respect voor de rechten 
van vrouwen en kinderen, waterconservering, en klimaatveranderingen. Zij voeren 
de merken die het meest zichtbaar zijn in televisieadvertenties en zij zijn ook voor 
de wereld het gezicht van de voedselsector. Wanneer voedselketens hervormd 
moeten worden voor betere voedingswaarde dan kan het helpen om zaken te 
benoemen zoals de ‘Behind the Brand’ campagne van Oxfam heeft gedaan. Ngo’s 
die bezig zijn met voedsel kunnen daar gelukkig van worden. Maar de werkelijkheid 
is dat zij niet weten dat 99% van de sector uit ‘lilliputterbedrijven’ bestaat en dat 
deze ’dwergen’ in werkelijkheid de voedselproducerende sector domineren. De rol 
van Ngo’s om de voeding te verbeteren vraagt om een volstrekt andere strategie en 
ik zie eerlijk gezegd op dat gebied maar weinig activiteiten. In het laatste hoofdstuk 
van dit boek komt de levensmiddelensector opnieuw ter sprake.
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In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste spelers die betrokken zijn bij voedsel en 
gezondheid besproken. Zij domineren het nationale en internationale debat over de 
bedreiging die obesitas voor de volksgezondheid vormt. Een beter begrip kan op 
zijn minst de basis vormen voor een dialoog over gemeenschappelijke strategieën 
om obesitas aan te pakken. Op de rol van de overheid, de nog niet besproken 
speler, zal ik in het laatste hoofdstuk van dit boek ingaan.
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HOOFDSTUK TWAALF

DE 
PERSOON
LIJKE 
INSTEEK BIJ 
GEWICHTS
BEHEERSING

Gewicht verliezen is onder armzalige voedingsomstandigheden evolutionair 
gezien logisch. Ook logisch is het terugkeren naar een normaalgewicht wanneer 
het voedselaanbod verbetert. Dus is het nogal wiedes om te anticiperen op de 
seizoensgebonden voedseltekorten: voor de ellende van tekorten toeslaat zwaarder 
worden. De zware periode met weinig voedsel is daarmee te overleven. Het oude 
gewicht komt uiteindelijk onder gunstige omstandigheden terug. Mensen wisten te 

overleven onder tal van ongunstige voedingsomstandigheden. De kernboodschap 
van dit aankomen en afvallen is de terugkeer naar een normaal lichaamsgewicht. 
Onze lichamen verdedigen het normale, weliswaar voor ons onbekende, lichaams-
gewicht. Vanuit evolutieoogpunt is dat vanzelfsprekend en op dit punt is er niets 
nieuws onder de zon. Voor een bespreking van een afvaldieet moet ik eerst uitleg- 
gen hoe het lichaam zich biologisch verdedigt tegen gewichtsverlies. Hierbij begin 
ik met gewichtstoename die ik eerder een sluipmoordenaar heb genoemd. Op een 
dag ontwaken velen namelijk met een ongelukkig gevoel over het eigen lichaams-
gewicht om vervolgens niet meer uit de greep van een dik lichaam te komen. Het  
is geen bewuste keus van mensen: het is 100% systeem 1 denken. Toch komt af  
toe bewuste gewichtstoename voor. Daarvoor moet systeem 2 denken een goede 
strategie uitzetten en nauwgezet gaan plannen om de weegschaal zwaarder te 
gaan belasten. Een hoger getal op de weegschaal geeft het succes van het zwaar- 
der worden aan. Sumoworstelaars leven op een dieet van zo’n 10.000 kilocalorieën 
per dag. Zij hebben een fors lichaam nodig voor een partijtje worstelen.1 De vrouwen

van de Efik-stam in Calabar in het Zuidoosten van Nigeria verblijven vlak voor hun 
huwelijk in een soort ‘vetmestkamer’. De aanstaande bruid brengt daar de dag 
door met dagelijks zes forse maaltijden. Tussendoor krijgt ze drie massages en 
slaapt zij veel.2 Oudere vrouwen leren de aanstaande bruid een huishouden te 
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runnen: koken, kinderen verzorgen en schoonmaken. De bruid verlaat de kamer in 
een traditionele jurk en ontmoet kort daarna haar aanstaande partner. Hollywood 
acteurs zijn de derde groep die bewust dik worden.3 Vincent D’Onofrio is record-
houder met een gewichtstoename van zo’n 32 kilogram voor de film Full Metal 
Jacket, gevolgd door Robert de Niro die ruim 27 kilogram aankwam voor de film

Raging Bull en bij actrices bezit Renee Zellweger het record met een gewichtstoe-
name van bijna 14 kilogram voor haar rol in Bridget Jones’s Diary. Komt iemand in 
korte tijd aan, wat evolutionair overeenkomt met een seizoen, dan is de kans groot 
dat een lagere energie-inneming de gewichtstoename in een daaropvolgende 
periode weer te niet doet. Houdt gewichtstoename zich een behoorlijke tijd staande 
dan ontstaat er een probleem. Het lichaam stelt zich ‘voorgoed’ in op een hogere 
energiebalans. Met andere woorden de biologie van ons lichaam beslist dat het 
hogere gewicht het nieuwe normaal is en dat vanaf dat moment er een nieuwe 
verdedigingslinie is. De zwaardere Hollywood sterren konden hopelijk afvallen 
zonder een hoger ingesteld streefgewicht. De sumoworstelaar en de aanstaande 
bruid van de Efik-stam in Nigeria moeten simpelweg leven met een lichaam dat 
uitgaat van een hoger te verdedigen lichaamsgewicht. Deze hogere instelling is de 
reden waarom zo veel mensen weer aankomen. Na te zijn afgevallen wint het 
stilzwijgende biologische regelmechanisme van het lichaamsgewicht het van het 
bewuste (systeem 2) streven om gewicht te verliezen. Voor de onbewust te dik 
geworden personen geldt voor velen, zo niet bijna allemaal, dat het lichaam 
blijvend een hoger gewicht in stand wil houden.

Bij de biologie van gewichtsbeheersing bestaat er nog een ander punt. Een 
afvaldieet is bedoeld om minder energie te consumeren dan te verbranden. Het 
lichaam beschikt over drie belangrijke verbrandingsovens. Een daarvan is licha-
melijke activiteit wat in hoofdstuk acht is behandeld. De meeste mensen met een 
zittend bestaan besteden hieraan niet meer dan pakweg 15% van de totale energie-
besteding. Een tweede energieverbrander is het warmte-effect van voedsel, ofwel 
de energiekosten van de voedselvertering: opname, distributie, transport en opslag 
van voedingsstoffen in een maaltijd. Voor niets gaat de zon op. Voedselverwerking 
kost energie en bij de meeste mensen kost dit ongeveer 10% van de totale energie-
besteding. De overige 75% gaat naar de ruststofwisseling en dat is onthutsend veel. 
De ruststofwisseling zorgt voor het functioneren van de vitale lichaamsfuncties

zowel tijdens slapen als waken. De energie zorgt bijvoorbeeld voor het kloppen van 
het hart, de ademhaling door de longen en het functio-neren van de hersenen, 
spieren, darmen, milt, alvleesklier, botten, zwezerik, en nieren. Sommige mensen 
geloven onterecht dat een niet actief orgaan, zoals een darm, geen energie 
verbruikt. Dat is niet het geval. Ieder lichaamsorgaan wordt doorlopend afgebroken 
en herbouwd, minuut na minuut, uur na uur en dag in dag uit en dat kost ieder 
moment energie. Deze totale energievraag staat bekend als de ruststofwisseling.
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Ruststofwisseling
Inzicht in de ruststofwisseling is belangrijk om een aantal beperkingen van een 

afvaldieet te begrijpen. De formules van Professor Jeya Henry van de University of 
Singapore schatten op basis van iemands gewicht en leeftijd de ruststofwisseling.4 
Ik weeg 110 kilogram en ben op het moment dat ik dit schrijf 68 jaar oud. De 
formule rekent hiermee uit dat mijn ruststofwisseling 1.875 kilocalorieën per dag 
bedraagt. Wanneer ik een zittend bestaan zou leiden, wat niet het geval is, komt 
deze 1.875 kilocalorieën overeen met 75% van mijn dagelijkse energiebesteding en 
besteed ik in totaal 2.500 kilocalorieën per dag. Kies ik voor een dieet met 1.500 
kilocalorieën per dag dan kom ik dagelijks 1.000 kilocalorieën tekort. Dit is echter 
niet het hele verhaal. Mijn lichaam komt er snel achter dat mijn voeding een tekort 
aan energie bevat en schakelt over op de evolutionaire overlevingsstrategie en 
verlaagt de ruststofwisseling. ‘Het toerental’ van de energiebesteding gaat bij een 
afvaldieet snel omlaag waardoor de ruststofwisseling met zo’n 15% daalt. Mijn 
ruststofwisseling is dan gedaald tot 1.594 kilocalorieën per dag en daarmee komt 
mijn totale dagelijkse energiebesteding op 2.125 kilocalorieën. Wanneer ik wil vast-
houden aan een energietekort van 1.000 kilocalorieën zal ik moeten overstappen op 
1.125 kilocalorieën per dag. De gedaalde ruststofwisseling maakt het moeilijker om 
gewicht te verliezen. Dat is nu precies waarvoor de aanpassing is bedoeld: een evo-
lutionaire aanpassing aan slechte tijden.

Er is nog een ander belangrijk gebied van het rustmetabolisme. Vergelijk twee 
mannen van in de veertig waarvan de een 85 kilo weegt en de ander 125 kilogram. 
De lichtste van de twee heeft dagelijks 2.109 kilocalorieën nodig en voor de 
zwaardere veertiger is dat 2.733 kilocalorieën. Het verschil komt overeen met  
een hamburger met een kleine zak patat van McDonald’s of een normale portie 
spaghetti met een vleessaus à la bolognese in een restaurant. Zie je de volgende 
keer een dikke man of vrouw die meer eet dan gemiddeld bedenk dan dat het 
zwaardere lichaam meer energie verbrandt waarvoor extra energie nodig is. Zoals 
ik heb laten zien is het verleidelijk om een hogere energie-inneming door iemand 
met overgewicht van een waardeoordeel te voorzien. Doe dat alstublieft niet maar 
toon begrip. De ruststofwisseling staat centraal bij het doorgronden van de uit-
dagingen bij gewichtsbeheersing waar ik nu op inga.

Ik heb eens een lange en slanke promovendus gehad die eerder als student last 
had van overgewicht met de gebruikelijke negatieve vooroordelen. Hij ging op dieet 
en verloor de nodige kilo’s door een baksteen van twee kilo in zijn handkoffer te 
stoppen. Het koffertje werd zwaarder en het optillen van het koffertje herinnerde 
hem eraan hoe belangrijk het is om slank te zijn. Tijdens zijn levensloop van 
student, promovendus naar werk had hij het koffertje bij zich. Afvallen is eenvoudig,

maar blijvend gewicht verliezen is dat niet. De American Medical Association’s 
Council on Scientific Affairs schreven in dit verband: ‘Na vijf jaar is het succes van 
een obesitasbehandeling slechter dan de genezing van de ergste kanker’5. Voor 
afvallen is het eerste dat je moet doen even de tijd nemen en het allemaal goed  
te doordenken. Je begint met de vraag of je gezondheidsproblemen ondervindt  
van dik zijn. Laat de huisarts je bloeddruk, bloed cholesterol, bloedglucose, bloed 
urinezuur en je leverfunctie nakijken. Je kunt nog meer onderzoek laten uitvoeren 
met een ECG of een MRI-scan. Wanneer alles normaal is bestaat er geen medische 
urgentie om af te vallen. Maar als je wel een negatief gezondheidseffect van 
obesitas hebt, zoals een te hoge bloeddruk en cholesterolgehalte, dan kom je  
voor de keus te staan. Je kunt de voeding vergeten en medicijnen gaan slikken.  
De medicijnen zullen zeker hun werk doen. De vraag die je daarbij moet stellen is:  
“Zal een afvaldieet voor mij gaan werken?” Het gaat hierbij niet om tijdelijk 
gewichtsverlies, maar om een levenslang normaalgewicht. Je moet daarbij 
beseffen dat 50% van de mensen die zijn afgevallen na twee jaar weer het oude,  
te zware gewicht, meetorsen. Dus blijvend gewichtsverlies is geen avondwande- 
lingetje in het stadspark.
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Heb je besloten om af te vallen dan moet je op terugval rekenen. Het lichaams-
gewicht zal in meer of mindere mate weer omhooggaan. Daarom geef ik het 
dringende advies om hulp in te roepen van een gewichtsconsulent of diëtist of van 
een organisatie als de Weight Watchers. Je kunt natuurlijk ook een exemplaar van 
het laatste dieet met namen als Pioppi, Sonja Bakker of Paleo kopen. Het schit- 
terende boek ‘Calories and Corsets’ van Louise Foxcroft6 behandelt de afvaldiëten 
van de afgelopen 2.000 jaar, met daarin een groot aantal opties. Recent onderzoek 
laat zien dat de diëten, met verschillen in de favoriete calorie (laag vet of laag kool-
hydraat) om te verminderen hetzelfde effect hebben op gewichtsverlies.7 Een grote 
studie, uitgevoerd door diverse onderzoekscentra, met de naam ‘Poundlost’, 
vergeleek vier diëten: laag vet/hoog koolhydraten, laag vet/hoog eiwit, hoog vet/
laag koolhydraten en hoog vet/hoog eiwit. De 811 vrijwilligers met overgewicht of 
obesitas volgden alle vier de diëten. Gemiddeld verloren zij na zes maanden bijna  
6 kilo aan gewicht en na twee jaar was daar zo’n vier kilo van overgebleven. Hun 
buikomtrek kromp met 2,5 tot 7,5 centimeter. Bij de verschillende diëten traden 
geen verschillen op in het gevoel van verzadiging, eetlust en honger en dat gold  
ook voor de waardering voor het geconsumeerde voedsel. De uitgebreide weten-
schappelijke literatuur levert als conclusie dat een energietekort de kern vormt  
van succesvol afvallen is.8 

‘Alleen echt werkende geneesmiddelen komen bij de apotheek 
terecht.’

Voordat ik overstap naar mijn advies aan al diegenen die willen afvallen plaats  
ik eerst een paar waarschuwende woorden: Ga niet naar de gezondheidswinkel  
om daar afvalpillen te kopen. De regulatie van het lichaamsgewicht is daar veel  
te complex voor. De biologie daarvan staat onder invloed van onder andere de 
hersenen, darmen, spieren, lever en pancreas en de regulatie vindt via een schier 
eindeloos aantal stofwisselingsreacties plaats. De farmaceutische industrie heeft 
zonder succes naarstig gezocht naar een afvalpil die werkt en veilig is. De toelating 
van een geneesmiddel staat onder strenge controle van de US Food and Drug 
Adminstration en de European Medicine Agency. Alleen echt werkende geneesmid-
delen komen bij de apotheek terecht. Daarvoor moeten farmaceutische bedrijven 
over grote sommen geld beschikken, waardoor het moeilijk is om een succesvolle 
afvalpil te ontwikkelen. Dus kun je er gif op innemen dat alle vrij verkrijgbare  

voedingssupplementen om gewicht te verliezen niet over voldoende wetenschap-
pelijk bewijs beschikken. Neem bijvoorbeeld het populaire afvalproduct geconju-
geerd linolzuur. Muizen en ratten krijgen door dit supplement meer spiermassa  
en minder vetmassa. In een advies van de European Food Safety Authority kwamen 
experts tot de conclusie dat er geen bewijs is voor een dergelijk effect bij mensen9 
Alle goed uitgevoerde overzichtsartikelen over dit onderwerp zijn tot dezelfde 
conclusie gekomen. Dat weerhoudt de gezondheidsindustrie en sommige farma-
ceutische bedrijven er niet van om de claim te hanteren dat geconjugeerd linolzuur 
bij mensen tot gewichtsverlies kan leiden. Aan supplementen voor gewichtsverlies, 
vooral gekocht via het internet, zijn gevaren verbonden. Zo zijn in een supplement 
sporen van een verboden geneesmiddel voor afvallen aangetroffen. De actieve stof 
van dit geneesmiddel was sibutramine en werd destijds onder de merknaam 
Meridia verkocht. Het geneesmiddel is in 2010 verboden omdat het nadelige 
effecten op het systeem van hart en vaten had. Gebruik dus geen afvalpillen,  
tenzij ze zijn voorgeschreven door een arts of iemand anders die daartoe bevoegd 
is. Het is weggegooid geld en een potentieel gevaar voor je gezondheid. Zoals  
Dolly Parton een keer in een praatprogramma van de BBC zei: ‘Schatje, wanneer  
je gewicht wilt verliezen moet je je hoofd uit de voerbak halen.’ 

Ik adviseer iemand, die wil afvallen, om drie boeken te lezen. Een gaat over  
de onze voedingsomgeving, een over het bereiden van maaltijden met een lage 
energiedichtheid en de derde gaat over lichamelijke activiteit (vooral over het tellen 
van stappen). Deze boeken zijn geschreven door zeer gewaardeerde Amerikaanse 
wetenschappers van wereldfaam in hun vakgebied.
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Gedachteloos eten
Ik begin met het boek ‘Mindless Eating: Why we Eat More Than we Think’ van 

professor Brian Wansink van de University of Cornell.10 Hij wijst op de ‘gedachteloze 
marge’ die overeenkomt met 100 kilocalorieën boven of onder de perfecte energie- 
inneming. Buiten deze marge is iemand zich ervan bewust van de gewichtstoename 
of is die persoon bewust bezig met afvallen. De gedachteloze marge is zoals de 
naam al aangeeft een gebied waarin mensen niet goed weten op welk niveau de 
energie-inneming zich precies bevindt. Wansink geeft in zijn boek tal van voor-
beelden van gedachteloos eten en daarvan heb ik er drie geselecteerd voor dit 
boek. Zijn onderzoeksfaciliteiten beschikten over een aangenaam restaurant met 
de naam The Spice Box. Een maaltijd in dit restaurant bestaat uit lekker eten en 
kost 25 $. De onderzoekers kochten verschillende dozen huiswijn, kwaliteit slob-
berwijn, van 2 $. Bij een deel van de vrijwilligers van de studie waren de etiketten 
vervangen door een etiket waarop stond dat de wijn uit Californië kwam. Bij bin-
nenkomst kregen de dinergasten te horen dat ze een gratis glas wijn kregen van 
een nieuwe wijn uit Californië. Bij de andere proefpersonen werd dezelfde truc  
uitgehaald maar nu zou het om een nieuwe wijn uit Dakota gaan. Dakota heeft,  
in tegenstelling tot California, geen klimaat dat geschikt is om wijn te produceren. 
Na de maaltijd stelden de onderzoekers vast hoeveel energie er in de achterge-
bleven restjes zat. Ze noteerden ook de duur van maaltijd. Bij een maaltijd met  
de wijn uit Californië werd er 11% meer energie geconsumeerd en verbleven de 
proefpersonen gemiddeld tien minuten langer aan tafel. Bedenk dat het in beide 
gevallen om dezelfde maaltijd en dezelfde wijn ging. De proefpersonen, die dachten 
dat de wijn uit Dakota kwam, waren de mening toegedaan dat dit geen lekkere 
maaltijd kon worden. Zij aten daardoor minder. Dit was gedachteloos eten. Het was 
niet zo dat de wijn uit Dakota niet lekker was. Beide groepen genoten van de gratis 
wijn. Maar de wijn met het etiket uit Californië maakte van de hele maaltijd een 
genoegen. Dit staat bekend als een halo-effect. Dat is de neiging om op basis van 
een uitstekende eigenschap ook een positief oordeel te geven over andere eigen-
schappen van dezelfde, in dit geval, maaltijd.

‘De gedachteloze marge is zoals de naam al aangeeft een gebied 
waarin mensen niet goed weten op welk niveau de energie-inneming 
zich precies bevindt.’

Een tweede voorbeeld gaat over een feestmaal tijdens de Amerikaanse Super 
Bowl. De Super Bowl is de jaarlijkse finalewedstrijd van het Amerikaanse football. 
Twee groepen bedrijfskundestudenten kregen tijdens de wedstrijd gratis frisdrank 
(bier kostte geld) en gratis kippenvleugels. Zij bekeken de wedstrijd op een groot 
televisiescherm. De studenten mochten net zo veel kippenvleugels eten als ze 
maar wilden. Nadat ze een vleugel op hadden gepeuzeld legden ze de afgekloven 
botjes in een schaal, die op tafel stond. Bij de helft werd tijdens de wedstrijd de 
schaal vier keer vervangen door een schone lege schaal. De volle schaal ging  
naar de keuken en de onderzoekers telden dan het aantal gegeten vleugels. Bij de 
andere helft bleef de schaal de hele avond op tafel staan en door de botjes ontstond 
een grote stapel in die schaal. Diegene die vier keer een lege schaal kregen aten 
28% meer dan diegene die een schaal zagen die voller en voller werd.

Het laatste voorbeeld van gedachteloos eten gaat opnieuw over studenten  
die nu gratis Chex Mix (een mix van zoutjes) te snacken kregen. De universitaire 
studenten kregen eerst 90 minuten college over het verschijnsel dat de grootte  
van de verpakking effect heeft op de voedselkeuze. Opnieuw vond het experiment 
tijdens de Super bowl plaats om ervoor te zorgen dat de proefpersonen afgeleid 
zouden worden door de wedstrijd en gedachteloos zouden gaan eten. In de ene 
kamer werd Chex Mix aangeboden in een grote container van bijna acht liter. In de 
andere zat de Chex Mix in vier containers van elk bijna twee liter. Na de wedstrijd 
moesten de studenten een vragenlijst over de reclame tijdens de Super Bowl
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invullen. Hierbij konden ze de containers maar op één plek op tafel zetten en dat 
was op de hoek. Ze wisten niet dat daar een gevoelige weegschaal zat om vast te 
stellen hoeveel ze van de zoutjes aten. De studenten met Chex Mix in de grote 
container aten 53% meer dan de studenten die de zoutjes in de containers van  
twee liter kregen aangeboden. De studenten hadden net college gehad over het 
effect van de grootte van de verpakking met daarin Chex Mix. Desondanks maakten 
zij zich schuldig aan gedachteloos eten.

Beseffen dat mensen neigen naar gedachteloos eten vormt de basis om er iets 
aan gaan doen. Wansink adviseert als eerste om 20% minder op te scheppen omdat 
bekend is dat de meeste mensen meestal hun bord leegeten. Voor groente maakt hij 
een uitzondering. Het advies daarvoor is om 20% meer op te scheppen. Hij heeft 
vastgesteld dat 20% minder opscheppen niet opvalt. Onder normale omstandig- 
heden levert dat geen groter hongergevoel op, behalve wanneer iemand bijvoor-
beeld een ronde van 18 holes op de golfbaan of een halve marathon heeft gelopen. 
Maar tijdens de normale dagelijkse activiteiten merken we die 20% niet op. Wansink 
wijst ook op cultuurverschillen. In de Japanse cultuur is het de bedoeling dat er na 
het eten geen hongergevoel bestaat. Amerikanen daarentegen willen zo veel eten 
dat ze er een vol gevoel aan overhouden. Volgens Wansink beoordelen mensen de 
juiste hoeveelheid voedsel met onze ogen. Dat is voor hem de reden om te

adviseren niet meer op te scheppen dan nodig is en om niet voor een tweede keer 
op te scheppen. In het algemeen heeft onderzoek laten zien dat 1 keer opscheppen 
pakweg 14% minder energie oplevert dan bij vaker opscheppen.

Omdat gedachteloos eten ongemerkt gaat kan alles wat ons aan het denken  
zet tot bewuster eten leiden. Om dit te onderzoeken gaf Wansink secretaresses  
een traktatie op secretaressedag. De traktaties waren mooi opgemaakte schalen 
met een deksel met daarin chocolaatjes. De helft van de schalen was doorzichtig 
en de andere helft was wit. De secretaresses die een witte schaal kregen konden 
de chocolaatjes niet zien. De onderzoekers telden iedere avond de overgebleven 
chocolaatjes en de gegeten exemplaren werden twee weken lang vervangen door 
nieuwe. De secretaresses met de doorzichtige schalen aten 71% meer van de  
chocolaatjes dan diegene waarvoor de chocolaatjes onzichtbaar waren. Opnieuw

blijkt: De ogen bepalen de gegeten hoeveelheid. Daarna kregen alle secretaresses 
chocolaatjes in een doorzichtige schaal. De schaal werd bij iedere secretaresse op 
drie verschillende plaatsen neergezet: op de hoek van het bureau, in de linker lade 
van het bureau en in een dossierkast op zo’n twee meter afstand van het bureau. 
Stond de schaal op het bureau dan aten de secretaresses gemiddeld negen choco-
laatjes (= 225 kilocalorieën). Eerst de lade openen dan aten ze zes chocolaatjes en 
moesten zij voor de chocola in de benen komen dan bleef de consumptie beperkt 
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tot vier. Dat zijn 125 minder kilocalorieën. Een schaal op het bureau of in de kast 
maakt dus een flink verschil. De ogen mogen dan bepalend zijn maar verstoring 
van gedachteloos eten zet het brein wel aan het denken. Het kleinste ongemak kan 
ons op andere gedachten brengen. Een andere studie van Wansink illustreert dat. 
Hierbij kregen de proefpersonen een verpakking met Pringles en mochten daar 
naar behoefte van eten. In het ene geval had iedere zevende Pringle een rode kleur. 
In het andere geval was iedere veertiende Pringle roodgekleurd. Bij de laatste 
groep was er geen enkele Pringle roodgekleurd. Wanneer iedere zevende Pringe 
rood was aten de proefpersonen 10 Pringles. Dat waren er 15 wanneer iedere veer-
tiende Pringle de rode kleur had en 23 wanneer geen enkele Pringle was gekleurd. 
Of het nu de twee meter lopen naar de kast of een gekleurde vingerwijzing voor  
de hersenen is, allerlei zaken kunnen helpen om gedachteloos eten tegen te gaan. 
Brian Wansink adviseert dan ook om ons voedselkeuzegedrag ongemakkelijk te 
maken. Ben je dol op chocolade, berg dit dan op in een pot met een schroefdeksel. 
Wanneer je voedsel in grote hoeveelheden kunt kopen dat ingevroren kan worden, 
vries daarvan dan kleine pakketjes in. Het bijhouden van een dagboek is ook een 
belangrijk hulpmiddel, zoals ik later in dit hoofdstuk zal laten zien is. Wansink 
beveelt aan dat je het beste drie dingen kunt doen om gedachteloos eten te dwars-
bomen: het gebruik van een klein bord, langzamer eten en als laatste beginnen en 
eerder eindigen met eten en groente in ‘familiestijl’ serveren, waarbij iedereen zelf 
de gewenste hoeveelheid opschept. Het boek van Wansink levert je geen dieet op 
maar wel inzichten over gedachteloos eten en praktische tips om wangedrag bij  
het eten en drinken aan banden te leggen.

‘Of het nu de twee meter lopen naar de kast of een gekleurde 
vingerwijzing voor de hersenen is, allerlei zaken kunnen helpen om 
gedachteloos eten tegen te gaan.’

Energiedichtheid van de voeding
Het tweede boek, geschreven door Professor Barbara Rolls van de Pennsylvania 

State University, gaat over de voeding zelf.11 De auteur heeft wereldfaam verworven 
met energiedichtheid, wat staat voor het aantal kilocalorieën per gram voedsel. 
Pure olie en vet, met negen kilocalorieën per gram, heeft de hoogste energiedicht- 
heid. Aan het andere uiterste staat water met nul kilocalorieën. Dus een maaltijd 
rijk aan vet (bijvoorbeeld gebakken eieren, worst en spek) heeft een hoge energie- 

dichtheid, terwijl een gerecht met veel water (soep) een lage energiedichtheid 
heeft. De onderzoeksgroep van Rolls bestudeerde de effecten van energiedichtheid 
aan de hand van zorgvuldig ontworpen gerechten die er hetzelfde uitzien, hetzelfde 
smaken en hetzelfde ruiken maar verschillen in de hoeveelheid energie die ze 
bevatten. Om het gevoel van verzadiging te bestuderen kregen de proefpersonen 
eerst een gerecht dat iedere dag een andere hoeveelheid energie bevatte (het 
voorgerecht). Enige tijd later, meestal een paar uur, kwam het hoofdgerecht van  
de studie. Ze moesten dan zo veel van deze testmaaltijd eten tot ze vol zaten. Een 
simpel voorbeeld gaat als volgt.12 

De proefpersonen kregen een ovengerecht als voorgerecht. Bij de volgende  
test kregen ze dezelfde hoeveelheid van de ovenschotel maar dronken daar 356 
gram water bij. In het derde geval kregen de proefpersonen dezelfde hoeveelheid 
ovenschotel en water waarvan een soep was gemaakt. Vergeleken met de dag met 
alleen de ovenschotel als voorgerecht aten ze 100 kilocalorieën minder van de test-
maaltijd wanneer het voorgerecht uit de soep bestond. Opnieuw blijkt dat het zien 
van voedsel bepaalt hoeveel voedsel iemand eet. 

‘Opnieuw blijkt dat het zien van voedsel bepaalt hoeveel voedsel 
iemand eet.’

Criticasters kunnen zeggen dat het effect van de energiedichtheid zal slijten  
en dat mensen uiteindelijk daarvoor gaan compenseren. De onderzoekers van  
de Penn State University pakten deze uitdaging op in een tweedaagse studie met 
kinderen van 3-5 jaar.13 Deze jonge kinderen zullen waarschijnlijk wel eens minder 
bevooroordeeld zijn dan volwassenen, waardoor de biologie hun voedselconsumptie 
meer bepaald dan visuele aspecten. Gedurende de tweedaagse periode in twee 
verschillende weken manipuleerden de onderzoekers het ontbijt, de lunch en de 
middagsnack. In de ene week hadden de maaltijden en snacks een hoge energie- 
dichtheid (1,77 kilocalorieën per gram) en in de andere week was de energiedich 
heid lager met 1,32 kilocalorieën per gram. De maaltijden zagen er hetzelfde uit. 
Om er zeker van te zijn dat de onderzoekers wisten wat de kinderen allemaal op  
de twee onderzoeksdagen aten en dronken kregen de kinderen voorverpakte 
maaltijden en snacks mee naar huis. Deze hadden allemaal dezelfde energiedicht- 
heid. De energie-inneming had geen effect op de totale hoeveelheid (in gewicht) 
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geconsumeerd voedsel (zo’n 2.400 gram op iedere dag). Een voeding met een lage 
energiedichtheid bevatte 389 minder kilocalorieën dan de voeding met een hoge 
energiedichtheid. Dus zelfs kinderen van 3-5 jaar oud eten een bepaalde hoeveel-
heid voedsel en bevat dat voedsel minder energie dan krijgen ze minder energie 
binnen. Een tweedaagse periode is mogelijk te kort om daar vergaande conclusies 
aan te verbinden. Vandaar dat het team de gegevens van een eerdere studie met 
658 personen ter hand nam. De proefpersonen kregen in deze studie, met een 
looptijd van zes maanden, een voedingsadvies om hun bloeddruk onder controle  
te houden. Een van de adviezen was het verhogen van de consumptie van groente 
en fruit.14 Omdat deze voedingsmiddelen veel water en weinig energie bevatten 
betekende dat ze op een dieet met een lagere energiedichtheid werden gezet.  
Natuurlijk was de ene vrijwilliger doller op groente en fruit dan een andere proef-
persoon. Het lot bepaalde in welke groep iemand terecht kwam, wat kleine, 
gematigde of sterke daling in energiedichtheid kon inhouden. Diegene met de 
minste verlaging van de energiedichtheid vielen 2-4 kilo af, terwijl dit twee keer  
(5,9 kilo) hoger was bij de personen met grootste daling in energiedichtheid. Dit 
gunstige lange termijneffect van een voeding met lage energiedichtheid op het 
lichaamsgewicht onderstreept het belang van dit voedingsadvies. Ik wil als laatste 
ingaan op het effect van portiegroottes op de energie-inneming wanneer de energie- 
dichtheid verandert. Professor Rolls en haar groep bedachten vier identieke diëten 
voor een tweedaagse studie. De twee uitersten bij de voedingen hadden een hoge 
energiedichtheid met grote porties versus een lage energiedichtheid met kleine 
porties. Daartussen zat een voeding met lage energiedichtheid en grote porties  
en kleinere porties met een hoge energiedichtheid. Zowel de portiegrootte als de 
energiedichtheid had effect op de energie-inneming zoals voorspeld en de effecten 
waren aanvullend. Een daling van de poriegrootte met 25% leidde tot 10% minder 
energie-inneming, terwijl de energie-inneming met 24% steeg door een 25% 
toename van de energiedichtheid.

‘Na de beslissing om af te vallen komt het belangrijke onderwerp van 
een haalbaar streefgewicht aan de orde.’

Professor Rolls heeft op basis van al haar onderzoek verschillende voedings-
boeken geschreven. Gewichtsverlies en -beheersing door verlaging van de energie- 
dichtheid staat daarin centraal. De basistheorie over energiedichtheid presenteert 

Rolls in het boek ‘The Ultimate Volumetrics Diet’. Voor een voedingsplan stelt ze 
eerst een aantal vragen aan de lezer om er zeker van te zijn dat die lezer bereid  
is zich langdurig in te zetten voor een dieet. Mijn opmerking, in het begin van dit 
hoofdstuk, dat er goede redenen zijn om af te vallen en dat het nu het moment is 
om dat te doen sluit daarbij aan. Na de beslissing om af te vallen komt het belang- 
rijke onderwerp van een haalbaar streefgewicht aan de orde. Niet te ambitieus, 
maar wel zodanig dat het om een significante lange termijn uitdaging gaat. Licha-
melijk activiteit behoort natuurlijk een integraal onderdeel te zijn van een plan  
om gewicht te verliezen. Professor Rolls geeft hierover een aantal nuttige tips. 
Lichamelijke activiteit komt uitgebreid in het derde boek aan de orde wat ik hierna 
bespreek.

Alle voedingsmiddelen worden in het boek van professor Rolls ingedeeld op 
basis van hun energiedichtheid. In de categorie met de laagste dichtheid zitten 
bijna alle fruitsoorten, groente zonder zetmeel en heldere soepen. Hiervan mag je 
zo veel eten als je wilt, maar het is natuurlijk niet de bedoeling om bijvoorbeeld een 
dozijn appels achter elkaar naar binnen te slaan! In de midden categorie bevinden

zich volkorenproducten, mager vlees, vis en gevogelte, peulvruchten en magere 
zuivelproducten. Hiervan eet je redelijke porties. De daaropvolgende categorie 
bestaat uit brood, toetjes, zonder vet gebakken snacks, kaas en vette vleessoorten 
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en de porties van deze voedingsmiddelen kies je met zorgvuldig beleid. In de 
hoogste categorie energiedichtheid bevinden zich gefrituurde snacks, snoep, 
koekjes, noten en vet. Deze categorie vraagt om een goede planning van de 
portiegroottes maar ook van de frequentie van het gebruik. Het boek behandelt 
achtereenvolgens het ontbijt, de lunch, het diner, snacks en buitenshuis eten met 
daarbij tips van Rolls hoe bij ieder eetmoment de energiedichtheid kan worden 
verlaagd. Dan volgt een maaltijdplan voor vier weken met dagelijks advies voor het 
ontbijt, de lunch en het avondeten. Dit levert in totaal 84 adviezen op. Uit deze tips 
kan de lezer zelf de adviezen kiezen die het beste passen bij de persoonlijke 
voorkeuren en smaak. Tot slot zijn er 170 recepten voor diverse maaltijden.

Dit boek over energiedichtheid steekt met kop en schouders boven de meeste 
dieetboeken uit. Het is geschreven door een in de wereld toonaangevende weten-
schapper en is gebaseerd op sterke wetenschap. Het sluit geen enkel voedings- 
middel uit en het beveelt geen specifieke voedingsmiddelen, rijk in bijvoorbeeld 
eiwit of vet, aan. Het belooft geen snelle, gemakkelijke en eenvoudige oplossing  
en het belooft geen verlies van kilo’s lichaamsgewicht in een korte tijd. Niemand 
minder dan de US Dietary Advisory Committee heeft een gedetailleerd literatuur- 
overzicht opgesteld over energiedichtheid. De conclusie was: “Sterk en consistent 
bewijs bij volwassenen laat zien dat gewichtsverlies en -beheersing verbetert door 
een voedingspatroon met een relatief lage energiedichtheid.” Dit is een duidelijke 
boodschap over de kracht van energiedichtheid bij het in toom houden van het 
lichaamsgewicht.

Stappen zetten en tellen
Het laatste boek waar ik in dit hoofdstuk op inga heeft lichamelijke activiteit  

en gewichtsbeheersing als onderwerp, met Professor James Hill van de University 
of Colorado Medical School als belangrijkste auteur.15 Veel van de gegevens in 
hoofdstuk zeven komen uit het onderzoekslaboratorium van Professor Hill. De 
bijeengebrachte ervaring met lichamelijke activiteit en gewichtsbeheersing van  
Hill en collega’s heeft het excellente boek ‘The Step Diet’ opgeleverd. De eerste 
stap in het stappendieet is het vaststellen van de beginsituatie. Hiertoe wordt een 
week lang een voedingsdagboek bijgehouden en een stappenteller gedragen. De 
stappenteller krijg je bij het boek meegeleverd. Het boek richt zich op het aantal 
stappen die iemand dagelijks moet zetten. Het voedingsdagboek is niet bedoeld  

om het aantal calorieën te tellen maar om de lezer een gevoel van overeten bij te 
brengen. Net als de andere auteurs in dit hoofdstuk, beseffen Professor Hill en zijn 
collega’s de reusachtige rol die passief eten speelt bij gewichtstoename. Het idee 
achter het voedingsdagboek is iemand bewust te laten worden om niet gedachte-
loos te eten. Evenals Brian Wansink concentreren de auteurs zich op de 
gedachteloze extra 100 kilocalorieën waardoor het gewicht na een jaar met ruim  
2 kilogram toeneemt. Een belangrijk boodschap van het boek is dat je gewichts- 
toename moet zien te voorkomen voordat je aan afvallen gaat denken. Wansink  
is daarom voorstander van kleine leefstijlveranderingen. De eerste kleine leef- 
stijlverandering is de gewichtstoename een halt toe roepen door het dagelijks 
zetten van 2.000 extra stappen. Dit kan binnen 20 minuten en je kiest er zelf voor

of je dit in een keer of in 2-3 keer per dag doet. Deze 2.000 stappen komen overeen 
met zo’n 100 kilocalorieën. Heb je de extra 2.000 stappen met succes stevig in de 
dagelijkse routine verankerd dan is de volgende stap het vaststellen van de afval-
doelstelling. Zo’n 5 % afvallen is relatief eenvoudig, terwijl een gewichtsverlies van 
15% een stevige uitdaging is. Het is daarom verstandig om met 5% te beginnen en 
de doelstelling naar boven bij te stellen wanneer je de 5% hebt bereikt. De auteurs 
adviseren om bij het afvallen een periode van 12 weken in acht te nemen. Deze 
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periode is lang genoeg om serieus af te vallen en de nadelige gevolgen van te veel 
lichaamsvet te verminderen. Maar de periode is niet zo lang om daarvan gedemora- 
liseerd te raken door de veranderingen in je leven. Vanaf hier draait het alleen nog 
maar om stappen tellen en niet om calorieën. Door de eerste tabel in het boek leer 
die je hoeveel stappen je moet zetten om een kilocalorie te verbranden. Ik weeg 109 
kilogram en ben 1,9 meter lang en dat is 14 stappen voor elke kilocalorie. Het boek 
noemt dit aantal stappen de levensstappen. Voor mijn vrouw met 54,4 kilogram aan 
gewicht en 168 cm lang zijn dat 29 stappen per kilocalorie. Deze verschillen ontstaan 
door andere lichaamsbouw.

Een zwaarder voorwerp bewegen vraagt meer energie dan nodig is voor een 
lichter voorwerp. Hetzelfde geldt voor wandelende mensen, met de kanttekening 
dat ik grotere stappen zet dan mijn vrouw. Wandelen we samen dan geeft de stap-
penteller van haar meter aan dat zij tijdens de wandeling meer stappen zet dan ik. 
De volgende stap in het plan is het berekenen van de ruststofwisseling. Zoals ik 
eerder in dit boek heb aangegeven besteed het lichaam energie aan tal van zaken 
zoals ademhalen, filteren van bloed door de nieren, voedselvertering, hersenen 
laten denken en bloed in het lichaam rondpompen. Voor mij komt dat overeen met 
dagelijks 27.400 stappen en voor mijn vrouw zijn dat 34.600 stappen per dag. Deze 
schattingen zijn ontleend aan een grote tabel in het boek van Hill en collega’s. Zij 
noemen dit lichaamsstappen omdat deze stappen overeenkomen met de ruststof-
wisseling van het lichaam. Nadat het aantal dagelijkse stappen met 2.000 is 
verhoogd, voor het stoppen van de gewichtstoename, wordt het totaal aantal 
stappen vastgesteld. Voor lichamelijk activiteit zonder stappen, zoals bij zwemmen 
en fietsen, is er een omrekentabel die deze activiteiten in stappen per minuut 
uitdrukt. Wanneer iemand 15 minuten heen en 15 minuten terug naar zijn werk 
fietst komt dat voor een man overeen met 180 stappen per minuut voor het 
woon-werkverkeer wat in totaal 5.400 stappen oplevert. Het aantal gemiddelde  
levensstappen wordt opgeteld bij de lichaamsstappen en dat levert het totaal aantal 
dagelijkse stappen voor lichamelijke activiteit en ruststofwisseling op. Dan bereken 
je het percentage levensstappen van het totaal aantal stappen. Gisteren heb ik 
negen holes op de golfbaan gelopen en dat kostte me 10.329 levenstappen. De 
teller voor mijn lichaamstappen stond op 27.425 en door de twee getallen op te 
tellen komt mijn dag totaal van gisteren op 37.754. Door 10.329 te delen door 
37.754 komt er een percentage van 27,4 % uitrollen en ik besteedde dus 27 % van 

de energie aan lichamelijke activiteit. De dag daarvoor werkte ik alleen aan dit boek 
waardoor mijn levensstappen zich beperkte tot 3.065 en dat levert een percentage 
van net 10 % op voor lichamelijke activiteit. De meeste mensen met een zittend 
bestaan besteden gemiddeld slechts 10 tot 15 % van hun totale energiebesteding 
aan lichamelijke activiteit.

‘Meer is beter maar pas op voor overdrijving in verband met het 
belasten van de gewrichten en bij veel stappen zetten kan saaiheid de 
kop op steken.’

Deze 10-15% vormen een knelpunt. Uitgebreide gegevens laten zien dat iemand 
gemiddeld 25 % van de dagelijkse energiebesteding aan lichamelijke activiteiten 
moet besteden om blijvend gewichtsverlies te realiseren. Met de basisgegevens 
over je leven en het stoppen van de gewichtstoename met elke dag extra 2.000 
stappen kun je aan je 12-weekse afvalprogramma beginnen. Daarin komt zowel  
de voeding als de lichamelijke activiteit aan bod. Het voedingsadvies is simpel: 
verminder de hoeveelheid voedsel met 25%. Brian Wansink adviseert om 20% niet 
op te scheppen op het bord omdat de ogen bepalen hoeveel iemand eet. Zo’n 25% 
van het voedsel laten staan kan volgens mij wel eens te ambitieus zijn. Daarom 
onderschrijf ik het advies van Wansink om 20% minder op te scheppen, behalve  
van groente waarvan 20% meer kan worden opgeschept. Dit laatste sluit aan bij  
het advies van Professor Rolls om de energiedichtheid van de voeding te verlagen. 
Iedere week verhoog je het aantal stappen met 500 en dat levert na 12 weken een 
verhoging van 6.000 stappen op. Samen met de 2.000 van het begin zijn dat 8.000 
extra stappen. Een gemiddeld persoon van middelbare leeftijd met een zittend 
bestaan zet dagelijks ongeveer 4.000 stappen en de teller voor het totaal aantal 
dagelijkse stappen staat nu op 12.000. Dat zal zonder twijfel de drempel van 25% 
van de dagelijkse energieverbranding overschrijden wat nodig is voor blijvend 
gewichtsverlies. Meer is beter maar pas op voor overdrijving in verband met  
het belasten van de gewrichten en bij veel stappen zetten kan saaiheid de kop op 
steken. Hoe beter je erin slaagt om het stappen zetten in de dagelijkse routine te 
bouwen hoe groter de kans dat je de grotere lichamelijke activiteit kunt volhouden. 
Zoals eerder aangegeven daalt de ruststofwisseling bij afvallen. Door het aantal 
kilo’s dat je kwijt bent met acht te vermenigvuldigen bereken je de daling in rust-
stofwisseling. Deze energiedaling zet je met de tabel in het boek van Hill om in 
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stappen. Deze stappen behoef je niet meer te zetten om verder af te vallen. Het 
nieuwe doel bestaat uit minder stappen. Het lijkt allemaal wat complex maar  
het boek ‘The Step Diet’ leidt je er gemakkelijk doorheen en bevat veel goede  
voorbeelden.

‘Zoals eerder aangegeven daalt de ruststofwisseling bij afvallen. Door 
het aantal kilo’s dat je kwijt bent met acht te vermenigvuldigen 
bereken je de daling in ruststofwisseling.’

Het aantal dagelijkse stappen kan uit een cijfer van maar liefst vijf getallen 
bestaan. De auteurs raden daarom aan om dit getal door duizend te delen. Stel dat 
ik gemiddeld 38.000 stappen per dag zet dan gaat het om 38 mega stappen op een 
dag dat ik negen holes heb gelopen op de golfbaan. Zittend voor mijn computer 
kom ik niet verder dan 30 mega stappen. Het is echt handig om de relatie tussen 
stappen en de energie uit voedsel te weten. Voor mij is een glas wijn een mega 
stap. Een Chinese maaltijd van 680 gram kip Chow Mein is 12 mega stappen. Zo’n 

maaltijd komt feitelijk overeen met mijn totale lichamelijke activiteit van de dag. 
De meeste mensen zal dat verrassen. Deze kip Chow Mein bevat 580 kilocalorieën. 
Veel mensen besteden slechts 15% van de energie aan lichamelijke activiteit en hun 

totale dagelijkse energiebehoefte is dan pakweg 2.000 kilocalorieën. Lichamelijk 
activiteit verbrandt dan niet meer dan 300 kilocalorieën en dat is ongeveer de helft 
van een portie kip Chow Mein. Voedsel uitdrukken in stappen is een stuk beter dan 
denken in calorieën omdat stappen gemakkelijker zijn te begrijpen en in de praktijk 
te brengen.

Op basis van alle drie besproken boeken geef ik de volgende adviezen over 
afvallen:

• Laat nagaan of je last hebt van nadelige gezondheidseffecten door overgewicht.
• Berspreek de behandeling van deze problemen met je huisarts. Overweeg de 

mogelijkheid van afvallen, ook als je de neiging hebt om geneesmiddelen te 
gaan gebruiken voor hartziekten en hoge bloeddruk en overweeg afvallen als 
een optie.

• Mijdt vrij verkrijgbare afvalpillen.
• Besef dat de meeste afvallers na twee jaar weer terug zijn op het oude gewicht. 

Stel realistische doelen en houdt dagelijks een dagboek bij.
• Probeer bewust om te gaan met gedachteloos eten. Schep niet meer dan 80% 

op van het niet-groente deel van de maaltijd en verhoog de hoeveelheid groente 
met 20%.

• Probeer langzamer te eten en streef ernaar om te stoppen met eten wanneer je 
geen honger meer hebt en niet pas bij een vol gevoel.

• Raak vertrouwd met de ideeën over energiedichtheid en experimenteer met 
recepten met een lage energiedichtheid.

• Begin een maaltijd altijd met de gerechten met de laagste energiedichtheid, 
zoals salades en soep.

• Schaf een stappenteller aan en streef ernaar om dagelijks gemiddeld tenminste 
10.000 stappen te zetten. Laat een ‘zittende’ dag volgen door dagen met veel 
lichamelijke activiteit.

• Laat wandelen zo veel mogelijk onderdeel zijn van je dagelijks leven.
• Anticipeer op terugval door daarop voorbereid te zijn. 

Zoals Mary Pickford, de Canadese actrice en mede-oprichtster van United 
Artists Motion Studio, zegt: ‘Je kunt elk moment voor een nieuwe start kiezen, falen 
is niet terugvallen maar daarin blijven hangen wel.’ Na dit persoonlijke perspectief 
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sluit ik nu het boek af met twee laatste hoofdstukken. De eerste gaat in op wat er 
op landelijke niveau aan kansen en beperkingen liggen en wat daarmee gedaan 
kan worden. Ik geef daarbij nog geen mening over wat er moet gebeuren. Die 
mening bewaar ik voor het laatste hoofdstuk. 



OOIT EEN DIKKE VOS GEZIEN? 111

HOOFDSTUK DERTIEN

DE 
NATIONALE 
KIJK OP 
GEWICHTS
BEHEERSING

 

Wetenschappers discussiëren niet over een aantal principes. Water kookt op 
zeeniveau bij 100 graden Celsius, de zon komt op in het oosten, niet alle zwanen 
zijn wit en gras is groen. De regulatie van het lichaamsgewicht kent ook een funda-
menteel principe: continu meer energie binnen krijgen dan dagelijkse nodig is 
levert obesitas op. Maar buiten deze stelling over obesitas verschillen de inzichten 
over de belangrijkste oorzaken van een onbalans in de energiehuishouding. 
Hierdoor zijn er ook meerdere meningen over hoe de balans tussen inneming en 
verbranding hersteld kan worden. De wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn stelt dat 
wetenschappers doorgaans bepaalde theorieën en dogma’s verdedigen en deze 

niet ter discussie stellen. Een dogma verandert pas wanneer er revolutionaire 
feiten op tafel komen. Een voorbeeld daarvan is het sterk gecontroleerde experi-
ment van de Medical Research Council in het Verenigd Koningrijk.1 Dat experiment 
toonde aan dat extra foliumzuur het aantal pasgeboren baby’s met neurale buis 
afwijkingen, meestal een open ruggetje, met de helft vermindert. De voeding bevat 
daarvoor onvoldoende foliumzuur. Dit was een doorbraak in het denken over 
neurale buis effecten en brak de weg open voor behandeling, nadat een aantal 
detailvragen waren beantwoord. Voorbeelden van deze vragen zijn: Wat is de ideale 
hoeveelheid foliumzuur in de voeding en in het bloed? Kan de consumptie van 
normale voedingsmiddelen ook voorzien in voldoende foliumzuur? Is de concen-
tratie in het bloed of in de rode bloedcellen de beste maat voor de gebruikelijke 
foliumzuurinneming?

‘Is een wetenschapper eenmaal overtuigd van een bepaalde oorzaak 
dan zal hij of zij dit idee verdedigen en promoten en geen poging doen 
om het te weerleggen.’

Naast het kernprincipe, dat gewichtstoename een gevolg is van te veel calorieën, 
bestaan er geen zekerheden bij obesitas. Sommige experts voelen zich aangetrok-
ken door de rol die bewerkte voedingsmiddelen bij obesitas spelen. Anderen hebben 
het juist voorzien op een lagere sociaaleconomische status. Weer anderen kijken 
naar tussendoortjes, fast foods, lichamelijke inactiviteit of met suiker gezoete 
dranken. Is een wetenschapper eenmaal overtuigd van een bepaalde oorzaak dan 
zal hij of zij dit idee verdedigen en promoten en geen poging doen om het te weer-
leggen. Eerder heb ik het idee van Daniel Kahneman besproken dat het brein twee 
beslissystemen kent: het automatische systeem 1 en systeem 2 waar de hersenen 
moeite moeten doen. Iemand kan via systeem 2 beslissen om de aandacht vooral  
te richten op sociaaleconomische verschillen, met suiker gezoete dranken, fast 
food, fructose of wat dan ook. Maar wanneer systeem 2 eenmaal een besluit heeft 
genomen zullen alle daaropvolgende gegevens en wetenschappelijke bevindingen 
worden geaccepteerd of afgewezen door systeem 1. Vooral bevestigende informatie 
over het oorspronkelijk door systeem 2 ingenomen standpunt, speelt hierbij een 
belangrijke rol. Kahneman doet hierover de veelzeggende uitspraak: “In tegen-
stelling tot het advies van wetenschapsfilosofen om vooral een hypothese te  
ontzenuwen, zoeken mensen (en wetenschappers ook best vaak) bevestiging in 
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informatie die zou kunnen passen bij de overtuigingen die ze op dat moment 
hebben.”2 Ik zal vanwege de transparantie mijn positie schetsen op basis van  
mijn systeem 2 analyse van obesitas. Ik ben van mening dat obesitas extreem 
complex is, meerdere facetten kent en waarvoor simpele oplossingen niet bestaan. 
Dus zie ik een artikel waarin staat dat televisiereclame obesitas bij kinderen veroor- 
zaakt zal mijn systeem 1 de neiging hebben dit onmiddellijk af te wijzen als een 
overduidelijk te simpele voorstelling van zaken. Zou het slechts gaan om een 
bouwsteen van een grotere analyse, met meerdere aspecten, dan zou ik ermee 
kunnen leven. Voor de lezers van dit boek is het belangrijk te beseffen dat bij de 
zoektocht naar oplossingen voor obesitas wetenschappelijke opvattingen niet altijd 
zijn ontleend aan een veelomvattend en gedetailleerd onderzoek. Heeft een ‘expert’ 
zijn of haar mening over een bepaalde oplossingsstrategie voor obesitas eenmaal 
wereldkundig gemaakt dan is er geen weg meer terug. Abraham Maslov verwoorde 
het in zijn boek ‘The Psychology of Science’ op pakkende wijze: “Beschik je alleen 
over een hamer, dan ziet alles eruit als een spijker.”

Ik kan na deze introductie overgaan op een aantal mogelijke oplossingen voor 
de vreselijke volksgezondheidplaag met het besef dat wetenschappers vooringe-
nomen denkbeelden hebben over een complex onderwerp als obesitas. Voor de 
oplossingsrichtingen maak ik gebruik van een rapport van de Nuffield Council  
on Bioethics met de titel ‘Public Health: Ethical Issues’.3 Het Wellcome Trust en  

de Medical Research Council financiert deze internationaal veelgeprezen en onaf-
hankelijke Engelse organisatie. Een belangrijk element van het rapport is de zo- 
genaamde ‘interventieladder’. Deze ladder bestaat uit acht treden met maatregel- 
en om volksgezondheidsproblemen aan te pakken. In het rapport staat: ‘Hoe hoger 
een maatregel op de ladder staat des te sterker moet het bewijs zijn.’ Bewijs 
bestaat hierbij uit twee delen. Ten eerste moet het bewijs voor een afzonderlijke 
maatregel zijn gebaseerd op stevige wetenschappelijke principes. Overtuigend 
bewijs voor een afzonderlijke factor voor gewichtstoename bij kinderen is nodig 
voor het eerste deel van de bewijsvoeding. Het tweede moet aantonen dat de voor- 
gestelde maatregel succesvol zal zijn in het terugdringen van het gezondheidsrisico. 
Dus aantonen dat A het gevolg is van B is onvoldoende. Er moet ook bewijs zijn dat 
door C te veranderen B verandert en daardoor ook A. Vaak is er enig bewijs voor de 
link tussen A en B maar niet voor de link tussen C en B. Dit hoofdstuk is als het 
ware de inleiding tot het laatste hoofdstuk. Daarin schets ik mijn mening over hoe 
obesitas het beste is te beteugelen. Maar eerst beschouw ik de uitdagingen bij de 
diverse maatregelen van de interventieladder.

Eerste trede: ‘niets doen en simpel de situatie in de gaten houden’
Velen van de wereldbevolking maken zich volgens een groot marktonderzoek 

van Nielsen behoorlijk zorgen over hun lichaamsgewicht en zij ondernemen 
daarom actie om daar wat aan te doen.4 Gezien de omvang van het probleem, die 
overheden fikse zorgen baart over het effect van het lichaamsgewicht op de volks-
gezondheid, is ‘Niets doen en simpel de huidige situatie in de gaten houden’ een 
ondenkbaar uitgangspunt voor obesitas. Het lichaamsgewicht in kaart brengen is 
een normale zaak. De vele landelijke statistieken over de omvang van obesitas zijn 
daar stille getuige van. Een overvloed aan resultaten van onderzoeksprogramma’s 
verschijnt in wetenschappelijke tijdschriften. Onderzoek naar obesitas moet echter 
niet ad hoc plaatsvinden en geen onderdeel zijn van een breder opgezette gegevens- 
verzameling. Het vraagt om centrale en doelgerichte coördinatie. Een programma 
moet de obesitassituatie bij kinderen jaarlijks onderzoeken omdat dikke kinderen 
de grootste zorg zijn.

Volgens mij zitten er echter overduidelijk onzorgvuldigheden in routinematig 
verzamelde gegevens. Stel je eens voor dat er een goed bedachte, complexe en 
goed gefinancierde campagne over voeding, lichamelijke activiteit en obesitas start, 
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waarbij een groot deel van de doelgroep is vergeten. Ik vrees dat dit altijd het geval 
is. Een groot deel van de mensen met overgewicht vindt immers dat zij geen 
probleem hebben. Grote studies in de USA bij alle leeftijdsgroepen laten zien dat 
heel veel mensen, waarvan hun gewicht en lengte aangeeft dat ze te dik zijn, dit  
in twijfel trekken. Zij steken gewoon hun hoofd in het zand wanneer het over hun 
overgewicht gaat.5 En deze ontkenning vindt overal in de wereld plaats. Een onthut-
sende 80% van de jongens en meisjes met overgewicht vinden dat zij een gezond 
gewicht hebben. 

Bijna de helft van de obese jongens en twee-derde van de obese meisjes vinden 
hun gewicht normaal. Hoe zinvol is een programma om het lichaamsgewicht te

beheersen in deze situatie? Interventies hebben last van een omvangrijke ontken-
ning door de doelgroep waarvan grote drommen niet het gevoel hebben dat de 
interventie voor hun is bestemd. Het probleem ligt bij iemand anders. Een ruime 
meerderheid van de landen die iets willen doen aan het obesitasprobleem hebben 
last van deze ontkenning. Interventies beginnen hierdoor met een 3-0 achterstand. 
Onderzoeksprogramma’s hebben tijd en geld nodig om grip te krijgen op deze 
harde ontkenningskern bij obesitas. Daardoor bestaat er een neiging tot negeren 
met als gevolg gebrekkige interventies. Onbelangrijk is waar de maatregel betrek-
king op heeft: belastingen, verboden, beperkingen, prijzen, reclame of informatie 
op de verpakking. 

‘Interventies hebben last van een omvangrijke ontkenning door de 
doelgroep waarvan grote drommen niet het gevoel hebben dat de 
interventie voor hun is bestemd.’

Nu ga ik de interventieladder opschalen. Neem daarbij voor het gemak aan dat 
de communicatie over de ongezonde effecten van iemands te hoge BMI op orde is 
en dat de interventie een zeer positief effect zal hebben.

Tweede trede: verschaf informatie.
Collega’s van mij denken al gauw dat het verschaffen van informatie de oplossing 

is. Daarbij kan het gaan om informatie op de verpakking, richtlijnen voor de dage- 
lijkse hoeveelheden, lokale en landelijke voorlichtingscampagnes en communicatie- 
middelen als de schijf van vijf. Dat is voor mij onvoldoende en dat laat ik zien met 
een vergelijkbaar voorbeeld van een Ierse televisiereclame van de Road Safety 
Authority. Deze reclame had tot doel het jaarlijks aantal doden en gewonden door 
verkeersongelukken te verminderen. Deze reclames waren bijna dagelijks een  
paar keer te zien. Een noodarts in witte jas, met een stethoscoop om de nek,  
vertelt de kijkers over de gruwelijke verwondingen die iemand oploopt in een 
ongeval wanneer een veiligheidsgordel niet of verkeerd is gebruikt. Deze reclame-
campagne wijst automobilisten ook op de kwetsbaarheid van motorrijders en 
fietsers, het lopen op de weg vooral in het donker en over het gebruik van sociale 
drugs en smartphones onder het rijden. Het zijn allemaal indringende beelden en 
deze worden iedere avond van de week verschillende keren uitgezonden. Niemand 
zal de noodzaak van deze reclames betwisten maar ze juist waarderen omdat er in 
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2015 op de Ierse wegen 166 mensen stierven. Ierland staat niet alleen met deze 
campagne ter verbetering van de verkeersveiligheid. De meeste landen vertonen 
overeenkomsten wanneer het gaat om de omvang van het probleem en de aanpak

met reclamespotjes op televisie. Maar ik kan op de vingers van een ernstig 
verminkte hand het aantal keren tellen dat ik ooit een reclamespotje op het  
landelijke televisiestation heb gezien dat op de behandeling van obesitas ingaat.  
En dan heb ik het niet over de vele spotjes met waanzinnige meningen over voeding 
en gezondheid of de even idiote spotjes over een gezond lichaamsgewicht. Verkeers- 
doden en -gewonden jagen de mensen schrik aan, wat obesitas niet doet. Met  
verkeersveiligheid is meer politiek gewin te behalen. Mensen die strijd voeren voor 
meer voedingsinformatie op de voor- zij- of achterkant van de verpakking houden 
zichzelf voor de gek. Hoe belangrijk dergelijke informatie ook is, voor het succesvol 
aanpakken van het probleem zijn confronterende, goed gecoördineerde communi-
catiecampagnes over voeding en gezondheid via televisie, radio en sociale media 
nodig. Enige vooruitgang bij het terugdringen van obesitas zal alleen dan worden 
behaald. 

Derde trede: faciliteer keuzes
Iedereen kan de leefstijl veranderen door andere voedselkeuzes en door het 

niveau van lichamelijke activiteit aan te passen. Hoe kan de overheid nu zeker zijn 
dat onder de keuzemogelijkheden van mensen zich ook de keuzes bevinden die 

mensen in staat stellen om het lichaamsgewicht beter te beheersen? Overheden 
kunnen wegen en fietspaden aanleggen en deze repareren. Zij kunnen parken 
aanleggen met daarin speciale fitnessgebieden. Zij kunnen voetgangersgebieden  
in de bebouwing maken, sportfaciliteiten bouwen en allerlei maatregelen treffen 
om recreatieve lichamelijke activiteit te stimuleren. Maar overheden produceren, 
verwerken, distribueren en koken ons voedsel niet. Dat doen anderen. Boeren  
produceren vers voedsel en de voedingsmiddelenindustrie maakt bereide, verpakte 
en verwerkte voedingsmiddelen. Dus de voedingsmiddelenindustrie voorziet in de 
keuzes. Je kunt van een frisdrank een met suiker gezoete of de suikervrije variant 
kopen. Je kunt volle, halfvolle of magere melk kopen. Je kunt vlees, vis of gevogelte 
of mager of vet vlees kopen. In grote lijnen biedt de levensmiddelenindustrie de 
keuzes. Soms bestaan er geen echte keuzeopties. Een snackbar zonder patat, 
hamburger en frisdrank in het assortiment is geen plek waar potentiële klanten  
op afkomen. Een snackbar zal aan de verwachtingen van consumenten moeten 
voldoen: er is patat en diverse gefrituurde snacks, als een frikandel, te koop. Zowel 
de industrie als de cateraars kunnen de portiegrootte aanpassen waardoor consu-
menten ook de kleinere portie kunnen kiezen. Het ontbreken van kleinere porties in 
het aanbod is een belangrijke barrière voor consumenten. Met wet- en regelgeving 
kunnen overheden kleinere porties in de voedselketen afdwingen en consumenten 
daarmee helpen bij hun gezondere keuzes. Keuze betekent het nemen van een, 
hopelijk geïnformeerde, beslissing uit twee of meer mogelijkheden waardoor de 
kwaliteit van de voeding verbetert. Het McKinsey Global Institute vindt de regulatie 
van portiegroottes de topinterventie door de lage kosten met het hoogste effect op 
obesitas.6 Hun rapport behandelt het hoe en wat van portiegroottes voor voedsel-
producenten, restauranthouders en bedrijfsrestaurants en erkent daarmee de 
veelvuldig genegeerde actie waarmee de industrie bestaande praktijken kan veran-
deren. Sommigen steken de loftrompet af over voedingsmiddelenbedrijven die hun 
portiegroottes verkleinen. Twee belanghebbenden staan daar kritisch tegenover. 
De eerste zijn de aandeelhouders die zien dat concurrenten er niet aan mee doen 
en die daardoor een concurrentievoordeel in de markt krijgen. De tweede groep zijn 
de consumenten die denken dat ze voor de kleinere hoeveelheid patat in het bedrijfs- 
restaurant minder behoeven te betalen. De werkelijkheid is echter dat de kosten 
van voedsel minimaal zijn in vergelijking met de andere kosten die de aanbieder 
moet maken, zoals huur, onroerend goed belasting, verzekeringen, afschrijving  
van apparatuur, verwarming, elektriciteit en salarissen. De overheid kan de markt 
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helpen bij het overstappen op kleinere porties met maatregelen die eerlijk zijn voor 
consumenten en producenten. Dit zal een betere voedselkeuze stimuleren.

‘Maar uiteindelijk helpen alle kleine beetjes om keuzes gezonder te 
maken. Goede voorstellen van iedereen zijn van harte welkom, of het 
nu om het vervangen van het ene voedingsmiddel door een beter 
alternatief gaat of om kleinere porties.’

Ik heb twee problemen met het advies van McKinsey. Volgens mijn berekeningen 
is zo’n 60% van de calorieën die Ierse volwassenen in supermarkten kopen af- 
komstig van verse voedingsmiddelen: vlees, gevogelte, vis, eieren, melk, boter, 
brood, fruit en groente. Deze voedingsmiddelen zijn allemaal vers, los of voor  
het gemak voorverpakt. De horeca, bestaande uit onder andere restaurants, cafés 
en cafetaria’s, levert ongeveer 25% van ons voedsel en ongeveer 15% komt van 
verwerkte verpakte voedingsmiddelen waar de portiegrootte een rol speelt. Wie 
beslist er over de hoeveelheid boter die ik op mijn brood smeer en hoeveel kaas  
ik daarop leg? Wie verdeelt de rollade, de gebakken aardappelen, de groente en de 
jus of saus onder de familieleden? En hoe zit het met de glazen wijn en de frisdrank 
tijdens de maaltijd? Wie beslist over de hoeveelheid Brinta die ik bij het ontbijt 
opschep en hoeveel melk en suiker ik daaraan toevoeg? Het reguleren van de 
portiegroottes is, net als veel andere aantrekkelijke oplossingen voor de obesitas-
crisis, geen doeltreffende oplossing zoals velen ons doen geloven. En daar houden 
de knappe koppen van McKinsey onvoldoende rekening mee. Maar uiteindelijk 
helpen alle kleine beetjes om keuzes gezonder te maken. Goede voorstellen van 
iedereen zijn van harte welkom, of het nu om het vervangen van het ene voedings- 
middel door een beter alternatief gaat of om kleinere porties. Maar beleidsmaat- 
regelen moeten wel realistisch zijn in het besef dat de regulatie van de portiegrootte 
slechts voor een deel onder controle staat van de verkoper.

Een tweede probleem dat ik heb met de aanname dat verkleinen van de portie 
grootte door de verkopers onvermijdelijk vruchten zal afwerpen is het gebrek aan 
gegevens over frequentie van het gebruik. Je kunt een portie pizza fors kleiner 
maken, maar dat zet geen zoden aan de dijk wanneer iemand twee in plaats van 
één pizza koopt en die vervolgens op twee momenten op eenzelfde dag opeet. Een 
uitgebreid overzicht van de literatuur suggereert dat de toename in BMI door de 

jaren heen weliswaar samenhangt met portiegrootte maar sterker samenhangt 
met de frequentie van het aantal eetmomenten.7 Wat is nu beter om onder controle 
te krijgen of te willen veranderen: portiegrootte of de consumptiefrequentie?  
En wie kan daarover met kennis van zaken een Salomonsoordeel vellen?

Vierde trede: dirigeer keuzes door de bestaande standaarden te veranderen
Stel dat trede twee en drie met succes zijn doorlopen er geïnformeerde en 

gemotiveerde consumenten zijn ontstaan. Deze consumenten hebben toegang tot 
een voedselketen met overvloedige keuzemogelijkheden om daaruit een gezonde 
voeding voor gewichtsbeheersing te selecteren. De volgende trede kan dan 
betreden worden. Deze tree perkt de keuzevrijheid in. In het kindermenu van fast 
food ketens als Burger King, McDonald’s en Wendy’s (in de USA) zit niet langer een 
suiker-bevattend drankje.8 Kinderen kunnen nog steeds frisdrank krijgen, maar ze 
moeten het wel apart bestellen. Het zit niet meer standaard in de combinatie die 
voor hun klaar staat. Het kindermenu bevat nu melk, chocolademelk, appelsap of 
water. Denk nog eens aan het gedachteloos eten van Brian Wansink? Aparte 
bestellingen maakt van de gedachteloze aankoop in een milliseconde een bewuste 
keuze en daardoor ontstaat er meer controle over de voeding. De aanpak om 
frisdrank niet standaard in het menu op te nemen biedt consumenten de mogelijk- 
heid om van een gedachteloze naar een bewuste keuze over te stappen. Kan dit 
worden uitgebreid naar alle verkooppunten van voedsel, ongeacht of het wel of  
niet om fast food gaat? Kan de kleine portie de standaard zijn en vraagt de grotere 
portie om een aparte bestelling? Kan dit ook gaan werken in restaurants, bars en 
bedrijfskantines? In de keuken thuis is het lastiger of het zou om kleinere borden 
moeten gaan. Maar in de horeca is het wel mogelijk de gezondere keuzes als 
standaard neer te zetten. Daarbij steken wel de problemen uit de vorige paragraaf 
de kop op: concurrentievervalsing en de prijsverwachting bij consumenten. 

Bij het introduceren van een nieuwe gezondere standaard optie is voorzichtig- 
heid geboden. Twee voorbeelden over schoolmaaltijden en suiker laten dat zien.  
In 2011-2012 was chocolademelk veruit het populairst bij melk met een smaakje op 
11 lagere scholen in de staat Oregon (USA).9 In een programma gericht op suiker-
beperking werd chocolademelk uit het assortiment gehaald, met als gevolg dat de 
totale melkconsumptie daalde met 10% en 7% van de kinderen stopte met de 
schoolmaaltijd. De consumptie van gewone melk steeg met 100%, waarvan 24% 
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werd weggegooid. Is dit nu een succes? Het andere voorbeeld gaat over een 
onderzoek naar het effect van een interventie gericht op vetbeperking gedurende 
een aantal jaren op een aantal scholen die deelnamen aan het National School 
Lunch Intervention Programme.10 Het doel was de vetconsumptie zo te beperken 
dat vet maximaal 30% van de energie en verzadigd vet minder dan 10% van de 
dagelijkse energie levert. In totaal namen 76 scholen deel aan de interventie en  
22 scholen, waar alles bij het oude bleef, dienden als controlegroep. Op de scholen 
die beide vetdoelstellingen realiseerden nam de suikerconsumptie toe en dat vond 
overal plaats waar de vetconsumptie omlaagging. De auteurs concludeerden: “Het 
bestaan van een vet-suiker ‘wipwap’ duidt erop dat het belangrijk is te benadrukken 
om in schoollunches vet en dan vooral verzadigd vet te vervangen door zetmeel en

voedingsvezel.” Dus, ja het is goed om de standaard ter discussie te stellen, maar 
zoals mijn vader, die timmerman was, altijd zei: ‘Meet twee keer en zaag een keer!’.

Vijfde trede: dirigeer keuzes door stimulansen
In veel landen kun je een fiets kopen met je brutosalaris ofwel voordat de 

inkomstenbelasting is ingehouden. Dit levert een aankoopkorting op bij de fiets die 
overeenkomt met het hoogste belastingpercentage dat je betaalt. Dit stimuleert de 
lichamelijke activiteit. In geval stimulansen, vooral fiscale, van kracht zijn nodigt dit 

sommigen uit om fraude te plegen. Wanneer overheid, werkgevers en fietsenverko-
pers niet sterk toezien op het programma van fietsen betalen met een brutosalaris 
zal de fietsenhandel gedomineerd worden door misbruik. Ziektekostenverzekeraars 
stimuleren het screenen op gezondheidsproblemen maar zij veranderen zelden de 
kosten voor een verzekering op basis van de gezondheidstoestand van cliënten en 
al helemaal niet op basis van een gezonde voedingsscore. Sportcentra subsidiëren 
is mogelijk evenals een subsidie voor de deelnemers aan een gewichtsbeheersing 
programma. In werkelijkheid heffen vele landen belasting op dergelijke dienstver-
lening wat de deelname remt. Vaak is gesuggereerd om voedsel met weinig vet en 
met weinig energie, zoals fruit en groente en peulvruchten, te subsidiëren. Maar 
hoe gaat dit werken? Een mogelijkheid is om de verkoper 10% van de prijs te 
betalen en dit voordeel aan de kopers te geven. Hoe kan dit bewaakt worden?  
Hoe pakt dit uit in grote supermarktketens, lokale groenteboeren, benzinestations, 
stalletjes op vliegvelden en treinstations en wat te denken van de verkoop bij markt- 
kramen en markten van boeren? En wat gebeurt er wanneer de inkoopprijs van 
groente en fruit daalt door bijvoorbeeld goede teeltomstandigheden? Hoe weten  
we zeker dat de subsidie van 10% ook werkelijk en volledig als korting bij de klant 
terecht komt? Hoe zullen restaurants en bedrijfskantines hiermee omgaan? Hierbij 
moet ook de vraag worden gesteld wat consumenten gaan doen met de 10% 
korting op verse groente en fruit. Hoe passen ze hun voeding dan aan en hoe meten 
we de bijdrage die dit levert aan het ontstaan van obesitas? Zal een korting van 10% 
effect sorteren wanneer gemak belangrijker is dan prijs? Het is vervelend om te 
vertellen maar het venijn zit echt in de details. Dit wil niet zeggen dat de maat- 
schappij niet naar stimulansen moet zoeken om de eetgewoonten te veranderen. 
Het laat wel opnieuw zien dat wat op het eerste gezicht een simpele oplossing is 
dat vaak niet het geval is. We kunnen ons voor hetzelfde geld sterk maken om 
belemmerende factoren voor een gezonde voeding op te ruimen.

‘Het is vervelend om te vertellen maar het venijn zit echt in de details.’

Zesde trede: dirigeer keuzes door belemmeringen
Bij de zesde trede van de interventieladder gaat het om het bewust doorvoeren 

van belemmeringen die leiden tot gezondere keuzes. Ik ben daarmee onherroepelijk 
aanbeland bij het beperken van keuzevrijheid. De meest besproken belemmering  
bij voedselkeuzes is het heffen van extra belasting op voedingsmiddelen die geacht 
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worden bij te dragen aan obesitas. Belasting heffen staat hoog op de interventielad-
der. De voor- en nadelen moeten daarvan, als een rechter, onderzocht worden.

In het algemeen geldt dat zo’n onderzoek begint met een aantal vragen. Er is 
gedetailleerd bewijs nodig voor alle aspecten die een rol spelen bij de maatregel. Van 
beleidsmakers mag verwacht worden dat ze overzicht hebben in de veelomvattende 
problematiek. Hier volgen wat vragen waarop ik vooraf antwoord zou willen hebben:

• Op basis waarvan is besloten om voedingsmiddel X en niet een ander voedings- 
middel extra te belasten? Is het gehanteerde econometrisch model toegepast 
op een breed scala voedingsmiddelen om de gekozen voedingsmiddelen te 
selecteren?

• Waaraan wordt het succes van de eventueel door te voeren belastingheffing 
afgemeten? En wanneer moet het succes zichtbaar zijn? Op basis van welke 
gegevens is de uitgangspositie vastgesteld om het verloop van de verbeteringen 
te meten?

• Is er over eventuele nadelige effecten van deze belastingheffing nagedacht en zo 
ja, welke zijn dat? Is het de bedoeling om deze nadelige effecten te onderzoeken 
en zo ja op basis waarvan vindt dat plaats en welke gegevens van de uitgangs-
positie worden daarbij in ogenschouw genomen? 

Deze vragen kunnen ‘onsportief’ overkomen op diegene die zich sterk maakt voor het 
heffen van extra belasting op bepaalde voedingsmiddelen. Maar het is echt niet onre-
delijk om lastige vragen te stellen voor een gedegen analyse.

Met suiker gezoete dranken zijn wereldwijd het favoriete voedingsmiddel wanneer 
het gaat om extra belasting heffen. Vandaar dat ik dit product graag van stal haal bij 
de bespreking van meer belasting heffen. Ik maak gebruik van de Ierse National 
Adult Nutrition Survey.11 Ik begin met de vraag die hierboven is gesteld. De gegevens 
van volwassenen laten zien dat 12% van de dagelijkse energie-inneming van de 
categorie ‘tafelsuiker, siropen, jam en marmelade’ komt. Daarna volgt de categorie 
‘koekjes, cake, gebak en krentenbroodjes’ met 11 %. Dan komen de met ‘suiker 
gezoete dranken’ met 8%, gevolgd door ‘suikergoed en chocolade’ met 7%. Zijn al 
deze producten opgenomen in het econometrische model? Het antwoord op deze 
vraag is nee omdat extra belasting heffen op met suiker gezoete dranken wereldwijd 
in de mode is: een meme zoals eerder beschreven in dit boek. Vervolgens kijk ik naar 
de impact van met suiker gezoete dranken. Ongeveer 43% van de 18-64-jarige 
mannen consumeren regelmatig met suiker gezoete dranken en voor vrouwen is dat 
31%. Dat is gemiddeld 37%. Dus 63% van de volwassen bevolking, ongeacht hun 
lichaamsgewicht, wordt niet geraakt door deze belasting en zal ook geen voordeel 
behalen door dit initiatief. De pleitbezorgers voor extra belastingen wijzen erop dat de 
percentages onder tieners veel hoger zijn maar de samenleving bestaat niet alleen 
uit tieners. Een belasting op met suiker gezoete dranken zou een hele generatie 
verlossen van een te hoge consumptie van deze producten. Maar dit argument gaat 
voorbij aan het feit dat deze maatregel 63% van de 18-64-jarigen negeert. Misschien 
dat een belasting op koekjes, cake en krentenbrood of op chocolade of op tafelsuiker 
en jam meer volwassenen treft. Maar daar gaat de discussie niet over. Wereldwijd is 
het immers in de mode om extra belasting te heffen op met suiker gezoete dranken. 
Deze dranken zijn de zondebokken van de bedrijven, zoals Coca-Cola, en de schuld-
igheid van deze bedrijven staat hoog op de agenda van populisten.

Volgens een econometrisch model dat is toegepast op de Ierse markt zal een 
extra belasting van 10% op met suiker gezoete dranken leiden tot een daling van de 
energie-inneming met 2,1 kilocalorieën per dag en 1,2% minder obese mensen.12 Of 
toch niet? Zoals ik in eerdere hoofdstukken heb laten zien is het menselijk lichaam 
zeer goed in staat om de energiebalans te reguleren. In hoeverre het lichaam een 
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kleine verandering van 2,1 kilocalorieën per dag opmerkt is om twee redenen  
twijfel-achtig. Allereerst vraagt het om zeer nauwkeurige informatie over de 
werkelijke hoeveelheid energie in voedingsmiddelen. De energie in voedingsmid-
delen wordt geschat op basis van de energie die koolhydraten, eiwit, vet en alcohol 
leveren en het getal wordt afgerond tot een cijfer voor de komma. Daardoor is het 
moeilijk om zeker te zijn over kleine verschillen. Ten tweede is bekend dat mensen 
niet alle gegeten en gedronken producten rapporteren en dat kan voor de energie- 
inneming oplopen tot wel 50% van de dagelijkse hoeveelheid. Deze tekortkoming is 
niet noodzakelijkerwijs in het econometrische model opgenomen. Stel dat de 
werkelijke energie-inneming inderdaad hoger is door het fenomeen van onderrap-
portage. Dan is de daling wat groter dan 2,1 kilocalorieën per dag. Dan ontstaat er 
een groter energietekort waar we meer vertrouwen in kunnen hebben. Maar dan 
ontstaat er mogelijk een ander probleem.

‘Voor het argument dat met suiker gezoete dranken immuun zijn voor 
deze energiecompensatie is het bewijs beperkt.’

Naarmate het tekort aan energie stijgt, door de suikerinneming meer te 
beperken, zullen meer mensen de neiging hebben om daarvoor te compenseren. 
Met andere woorden: Bij verlaging van de energie-inname, door suiker ongemerkt 
en sluipend te beperken, is de kans groot dat die persoon de energiebehoefte gaat 
verdedigen door andere voedingsmiddelen te gebruiken. Het netto-effect is waar-
schijnlijk een stijging van de vetinneming. Dit stuivertje wisselen tussen vet en 
suiker is jaar in jaar uit, van continent tot continent en studie na studie waarge-
nomen. Interventiestudies waarin energie is verlaagd door suiker heimelijk te  
verwijderen laten zien dat dit tot energiecompensatie leidt en dat daardoor meer 
energie uit vet komt. Deze ‘wipwap’ heb ik eerder behandeld. Voor het argument 
dat met suiker gezoete dranken immuun zijn voor deze energiecompensatie is het 
bewijs beperkt. Op dit moment zien de media suiker als een populair gif en is over 
vet de rust neergedaald. Vet is als het ware voorwaardelijk vrijgelaten om zich te 
rehabiliteren. Om de hele discussie over belasting heffen samen te vatten: Extra 
belasting op een bepaald voedingsmiddel heffen betekent dat er zeer sterk bewijs 
moet zijn voor de keus van het te treffen voedingsmiddel of groep voedingsmid-
delen. Een uitgebreide risicoanalyse moet dat volledig rechtvaardigen. Meestal is 
dat niet het geval door het ontbreken van een dergelijke analyse.

Met de tweede vraag van het bovenstaande rijtje gaat het om de uitkomstmaten 
waaruit blijkt dat het beleid van belasting op met suiker gezoete dranken het 
gewenste effect sorteert. Zou daarvoor een daling van het aantal mensen dat deze 
dranken koopt kunnen dienen? Zou een daling van de hoeveelheid energie 
afkomstig van suiker, met (of zonder) een vergelijkbare stijging van de hoeveelheid 
energie uit zetmeelrijke of vette producten, daarvoor geschikt zijn? Of is het beter 
om de totale daling in de energie-inneming als effectmaat te nemen? Zal er een 
daling in het gemiddelde lichaamsgewicht optreden? Natuurlijk hebben boven- 
staande vragen alleen betrekking op personen die met suiker gezoete dranken 
consumeren en niet op de meerderheid die dergelijke dranken niet gebruikt. Dan  
is er nog de uitdaging van de evaluatiecriteria. De uitkomstmaten zijn vrijwel nooit 
vooraf bekend en in die gevallen dat het wel het geval is moet er informatie zijn 
over de situatie voordat de extra belasting is doorgevoerd. Een aantal metingen 
volgt het verloop in een vooraf vastgestelde tijdsperiode om de effectiviteit van de 
belastingstrategie vast te stellen.

‘Extra belasting heffen op voedingsmiddelen is een mijnenveld van 
omstreden argumenten met voorstanders die maar al te vaak uitgaan 
van een zeer beperkt perspectief en daardoor met een simpele 
oplossing op de proppen komen.’

Tot het antwoord op de vraag naar nadelige effecten behoort het risico dat vet 
suiker in de voeding vervangt, zoals hiervoor is uitgelegd. Er is nog een keerzijde 
van het extra belasten van voedingsmiddelen en dat is dat belasting heffen 
regressief uitwerkt. Dit wil zeggen dat sociaaleconomisch achtergestelde families 
er meer last van ondervinden. Een Ierse studie liet zeer duidelijk zien dat extra 
belasting op ‘slechte voedingsmiddelen’ de economische minderbedeelde groepen 
treft, maar dat een subsidie op ‘goede voedingsmiddelen’ dit teniet doet en het 
geheel budgetneutraal uitwerkt.13 Het eerste probleem hierbij is de definitie van 
wat ‘goede’ en wat ‘slechte’ voedingsmiddelen zijn binnen de context van een 
‘goede’ of ‘slechte’ voeding van de dag of van de week. Het tweede probleem is  
het effectief doorvoeren van de subsidie, zonder fraude, zoals eerder besproken in 
dit hoofdstuk. In de USA maakt het Women, Infants and Children Program gebruik 
van vouchers verstrekt aan de sociaal achtergestelde groepen en zelf daarbij komt 
fraude wijdverspreid voorkomt.14 Extra belasting heffen op voedingsmiddelen is een 
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mijnenveld van omstreden argumenten met voorstanders die maar al te vaak uit- 
gaan van een zeer beperkt perspectief en daardoor met een simpele oplossing op 
de proppen komen.

Zevende trede: beperk keuzes;
Achtste trede: verwijder keuzes

Met het inperken van keuzes betreden we een onontgonnen gebied van voeding 
en volksgezondheid. Keuzes beperken kan bestaan uit het inperken van de verkoop 
van patat friet in bedrijfs- of schoolkantines tot twee van de vijf werkdagen, of het 
verbannen van een snackautomaat uit scholen en ziekenhuizen. De eliminatie van 
keuzes kan ook uitmonden in een verbod om suiker te produceren! Wanneer 
belasting heffen al een uitdaging is, dan is een beperking of zelfs een verbod  
van bepaalde voedingsmiddelen dat helemaal. Dergelijke maatregelen staan op 
gespannen voet met het recht van mensen om zelf hun voedsel te kiezen. Zonder 
twijfel zullen van deze keuzevrijheid inperkende stappen advocaten, vooral de  
specialisten in de grondwet, de financiële vruchten gaan plukken.

Ik ben nu bij het laatste hoofdstuk aanbeland waarin ik mijn persoonlijke visie 
uit de doeken doe over wat er moet gebeuren om het obesitasvraagstuk aan te 
pakken. 
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HOOFDSTUK VEERTIEN

DE WEG 
VOOR
WAARTS

 

Dit is het laatste hoofdstuk. Het probleem obesitas, de vermeende oorzaken,  
de consequenties, de kaders en de spelers zijn inmiddels op het podium ver-
schenen en nu ben ik aanbeland bij de hamvraag: Wat moet er gebeuren? Ik heb  
dit laatste hoofdstuk niet als een deskundige van een expertcommissie maar zelf-
standig geschreven. Ik heb daardoor geen collega commissieleden die mij uitdagen 
met alternatieve ideeën en interpretaties, die met nieuwe gegevens op de proppen 
komen, die vragen stellen en die met verbetervoorstellen komen. Wat ik in dit 
hoofdstuk schrijf zou mijn openingszet zijn wanneer ik ooit gevraagd zou worden 
om zitting te nemen in een expertcommissie over voeding, lichamelijke inactiviteit 
en gewichtsbeheersing. Daarbij begin ik met de huidige situatie.

De realiteit waarin we leven
Twee citaten uit een rapport over obesitas uit 2010 van Foresight, een overheids- 

organisatie in het Verenigd Koninkrijk, geven goed weer welke realiteit we onder 
ogen moeten zien. Het rapport heeft de titel ‘Tackling Obesity: Future choices’. 

Volgens mij is dit het meest verstandige, analytische, gebalanceerde en veelomvat-
tende overzicht van het obesitasprobleem.1 Het rapport zegt over de mogelijke 
oorzaken van obesitas het volgende:

“Iedereen die de hoeveelheid bewijs vanuit de verschillende disciplinaire bronnen 
onderzoekt komt er snel achter dat de antwoorden niet recht toe recht aan zijn en ook 
niet, zoals vaak gedacht, noodzakelijkerwijs, bekend zijn. Hoewel er een geweldige 
hoeveelheid onderzoek naar obesitas is uitgevoerd, is veel van het bewijs niet geïnte-
greerd.”

De belangrijkste kritiek in dit citaat betreft het absolute gebrek aan integratie 
van de nationale strategieën om het obesitasvraagstuk op te lossen. Dit gebrek aan 
integratie bij de oorzaken van obesitas doet zich ook voor bij het aanpakken van die 
oorzaken. Het rapport merkt daarover op: 

“De complexiteit en samenhang van verschillende factoren bij obesitas, zoals  
beschreven in dit rapport, maakt zonder twijfel duidelijk dat geïsoleerde initiatieven 
nutteloos zijn. Door de focus op een onderdeel van het vraagstuk te leggen is de  
kans klein dat veranderingen van voldoende omvang tot stand komen. Op dit moment 
ontbreken gecoördineerde strategieën of beleidsmodellen die het probleem bevredi-
gend te lijf gaan.”

Daarom zal ik in dit hoofdstuk vrijwel niet ingaan op losstaande en beperkte 
maatregelen en zal ik me vooral toeleggen op een integrale aanpak. De serie 
artikelen over obesitas in de Lancet erkende dat zowel een ‘top-down’ als een 
‘bottom-up’ aanpak nodig is voor het oplossen van obesitas en van lichamelijke 
inactiviteit.2 Voor dit boek geef ik de voorkeur aan termen die beter aansluiten  
bij de belevingswereld van niet-experts. Voor ‘top-down’ gebruik ik liever ‘wet- en 
regelgeving’ en voor ‘bottom-up’ de omschrijving ‘op gemeenschappen gebaseerde 
benaderingen’. Voor beide gevallen is het belangrijk om kristalhelder te zijn hoe 
het nationale landschap verandert als gevolg van een of beide interventies. 
Sommigen dromen van een samenleving met louter lichamelijke fitte en slanke 
mensen, wat volgens mij een waanvoorstelling is. Wel zie ik mogelijkheden om de 
gemiddelde BMI en het percentage mensen boven een bepaalde hoge BMI omlaag 
te brengen. Op het eerste gezicht zou ik niet weten wat de getallen voor deze 
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doelstellingen moeten zijn. Het is wel nodig om een, op bewijs gebaseerde, 
indicatie vast te stellen. Te dik zijn is namelijk wel een probleem. Niet omdat 
mensen XXL-kleding moeten dragen of zich niet graag in badkleding vertonen op 
het strand. Het probleem zit voor mij in het gevaar voor de volksgezondheid. Een 
hogere BMI en een zittend bestaan leiden tot serieuze risico’s op chronische 
ziekten en dan vooral hoge bloedruk en een verzwakt glucosemetabolisme. Voor 
statistieken over doelstellingen voor de volksgezondheid zou ik eerst kijken naar de 
bestaande waarden van de bloeddruk en van nuchter bloedglucose. Dan zou ik 
SMART-geformuleerde doelstellingen vaststellen om deze risico’s te verlagen 
(Later leg ik uit waar SMART voor staat). Het belangrijkste effect van deze aanpak 
is dat ik niemand lastigval met hun dik zijn. Zoals ik heb laten zien kan dit verkeerd 
uitpakken en ik wil mensen niet graag in verlegenheid brengen. Programma’s die 
zich richten op de risicofactoren bloeddruk en het bloedglucosegehalte leveren 
geen stigmatisering op en zijn uitvoerbaar met een minimaal aantal bezoeken 
aan de gezondheidszorg. Er zijn 1 tot 3 oplossingen voor het terugdringen van  
de risicofactoren: voeding, lichamelijke inactiviteit en geneesmiddelen. Naast  
een screening op risicofactoren zou ik stevig inzetten op het stimuleren van licha-
melijke activiteit en zou ik spaarzaam op het lichaamsgewicht letten. Ik weet dat  
dit geen populaire insteek is maar het houdt wel de obesitasolifant uit de porse-

leinkast. De harde statistieken bewijzen immers dat obesitas na een behandeling 
met rasse schreden terugkeert waardoor de olifant de neiging heeft om te blijven

hangen. Mensen die succesvol zijn met lichamelijke activiteit, bloeddruk verlaging 
en de behandeling van diabetes zouden een bepaalde vorm van belastingvoordeel 
kunnen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een lagere premie van de ziektekostenver-
zekering of een lagere abonnementsprijs van een fitnessprogramma of het 
zwembad. Dit is wat ik graag zou zien in elke landelijke campagne. In werkelijkheid 
hebben bijna alle preventieprogramma’s een doelstelling om de BMI te verlagen. 
Dit geldt voor programma’s met een aanpak via wet- en regelgeving maar ook een 
op gemeenschappen gebaseerde benadering. Een overzicht van deze twee benade-
ringen volgt nu.

Wet- en regelgeving
Veiligheidsgordels dragen tijdens het rijden in de auto is verplicht voor de  

verkeersveiligheid. Autorijden bij een bepaald promillage alcohol in het bloed  
is verboden. Rijden onder invloed van verdovende middelen is uit den boze. We 
moeten ons aan snelheidsbeperkingen houden en verkeersregels in acht nemen. 
Met voedsel kunnen we doen en laten wat we willen. De autoriteiten houden met  
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de naleving van regels voor de voedselveiligheid en echtheid van voedsel wel de 
vinger aan de pols. Volksgezondheidsbeleid is doordrenkt met een traditie van 
maatregelen als verbannen, verbieden, beteugelen, beperken en toelaten. Het is 
dan ook logisch dat deze traditionele oplossingen zich opdringen wanneer het om 
obesitas gaat. Dit zijn de ‘geïsoleerde initiatieven’ van het Foresight-rapport over 
obesitas. Suikerbelasting heb ik al behandeld en dat breid ik nu uit met andere 
voorbeelden.

‘Met voedsel kunnen we doen en laten wat we willen. De autoriteiten 
houden met de naleving van regels voor de voedselveiligheid en 
echtheid van voedsel wel de vinger aan de pols.’

Voedingsinformatie: Voedselproducenten weten maar al te goed dat ze al vele 
jaren informatie over hun producten op de verpakking moeten vermelden. Dit gaat 
over hoeveelheden maar ook over details van de ingrediënten. In vrijwel elk land is 
het inmiddels verplicht om op de een of andere manier voedingsinformatie te ver-
strekken aan consumenten. Voor de gemiddelde consument vormt deze informatie 
een uitdaging. Je moet over goede ogen beschikken om de piepkleine lettertjes te 
kunnen lezen die kenmerkend zijn voor voedingsinformatie op kleine verpakkingen. 
Hoe komt iemand op basis van de verpakkingsinformatie tot een algemeen oordeel 
over een voedingsmiddel in vergelijking met een ander product? Om dit op te 
lossen en het leven simpel te maken is er een formule opgesteld met daarin  
alle relevante voedingscomponenten. De formule rekent dan uit of het product  
een rode, oranje of groene stikker op de verpakking krijgt. Zo ontstaat een soort 
stoplicht.3 Wanneer een voedingsbewuste consumenten een blik soep of wat dan 
ook wil kopen zal de rode minder aantrekkelijk zijn dan de groene versie. Prijs- 
bewuste consumenten kiezen echter voor de laagste prijs. Er bestaan veel van 
dergelijke ‘stoplichtsystemen’ en elk heeft een eigen groep van voorvechters die 
elkaar tot op zekere hoogte beconcurreren. Er is kritiek op deze simpele specifieke 
benadering en op het verstrekken van voedingsinformatie in het algemeen. Denk 
bijvoorbeeld aan verse producten zonder voedingsinformatie. Meer dan 25% van  
de energie wordt buitenshuis, in restaurants, cafés en bedrijfskantines, gegeten  
en over deze producten en gerechten wordt geen voedingsinformatie gegeven. 
Verder vinden voedselproducenten het lastig om met één rekenformule te werken. 
Daarmee kunnen ze de grenswaarden niet laten aansluiten bij specifieke voedsel- 

categorieën. Verbetering van de voedingswaarde van een pizza vraagt om een 
andere herformulering van de samenstelling dan van bijvoorbeeld ontbijtgranen  
of bevroren toetjes. Alle informatie die consumenten helpt om intelligente en goede 
voedselkeuzes te maken is welkom, ongeacht de gekozen oplossing.

Calorieën op menukaarten: Verstrekken van voedingsinformatie kan ook in 
restaurants, cafés, cafetaria’s, kantines van scholen en bedrijven of op plekken 
waar consumenten producten kiezen en die direct consumeren.4 In een aantal 
gevallen zijn er centrale systemen die cateraars gebruiken om het energiegehalte 
van hun gerechten te vermelden. Daarmee kunnen consumenten een keus voor 
een voorgerecht, hoofdmenu en nagerecht mede bepalen op basis van het energie- 
gehalte. Criticasters stellen dat consumenten dan kiezen voor de goedkoopste

calorieën. Anderen gaan ervan uit dat niemand zich druk maakt over buitenshuis 
gegeten energie. Diegenen die hun gewicht in de gaten willen houden zal het zeker 
helpen. Ja, er zijn problemen in zelfbedieningsrestaurants en er zijn uitdagingen in 
de betere restaurants die veelvuldig hun menukaart wijzigen. Maar voor mensen 
die bewust op hun gewicht letten zal elke informatie behulpzaam zijn om energie- 
gehalten in te schatten.

Portiegroottes: Met het complexe voorbeeld van portiegroottes laat ik zien  
hoe de ‘wet- en regelgeving’ bij obesitas uitwerkt. Het McKinsey rapport vindt dat 
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van de mogelijke volksgezondheidsinitiatieven portiegroottes per euro het meeste 
bijdraagt aan het terugdringen van obesitas. Ik heb eerder een aantal uitdagingen 
bij de regulatie van portiegroottes belicht, waarvan thuis bereid voedsel of eten in 
een zelfbedieningsrestaurant niet de minste zijn. Een gedetailleerd onderzoek over 
dit onderwerp van een goed aangeschreven expertgroep concludeerde:

“Het overzichtsonderzoek toonde aan dat mensen consistent meer voedsel en dranken 
consumeren wanneer ze grotere porties, verpakkingen of serviesgoed gebruiken dan 
bij kleinere uitvoeringen. Dit suggereert dat beleid en de uitvoering gericht op het 
verkleinen van de portie en verlagen van de beschikbaarheid en aantrekkelijkheid van 
grotere porties en van verpakkingen, individuele eenheden en serviesgoed succesvol 
kunnen zijn: een relevante korte en lange termijn daling van de geselecteerde en 
geconsumeerde hoeveelheid voedsel (inclusief niet-alcoholische dranken). Voor porties 
die al relatief klein zijn is het echter onzeker in hoeverre het verkleinen van porties, dan 
nog even effectief is in het reduceren van de voedselconsumptie als bij de grotere 
porties.”5

Opnieuw blijkt dat een kleine portiegrootte gunstig uitwerkt op de regulatie  
van de energie-inneming. De grote vraag voor de praktijk is: Hoe regel je dat? 
Informatie verstrekken is een mogelijkheid. Voor een pizza, ongeacht de grootte, 
zou voor een portie reclame gemaakt kunnen worden met een grafiek of figuur. 
Maar meestal gaat het om versbereide pizza’s: thuis of in een horecagelegenheid. 
Het is dus de vraag in hoeverre het realistisch is om te verwachten dat het ver-
strekken van informatie gaat werken voor grote pizza’s? Kunnen we een wet 
instellen met een bovengrens voor de omvang van te verkopen pizza’s? Heeft dit  
zin wanneer we weten dat de eetfrequentie net zo belangrijk is voor de voedsel- 
consumptie als de portiegrootte? Kan de horeca gedwongen worden om altijd een 
normale en een kinderportie op hun menukaart te zetten? Welke gegevens laten 
zien dat horecabedrijven en consumenten dergelijke maatregelen accepteren? 
Sommige maatregelen kunnen onderdeel zijn van een bottom-up benadering 
binnen de algemene voedingsvoorlichting. Alles bij elkaar laat het zien dat flink  
wat reality-checks nodig zijn om voor de hand liggende en simpele stappen te 
zetten in de wet- en regelgeving. De grootste uitdaging bij wet- en regelgeving  
ligt bij de voedingsindustrie waar ik nu de aandacht op ga richten.

Voedingsmiddelenindustrie: Allen die onze huidige leefwijzen naar een leefstijl 
willen ombouwen met een perfecte balans in de energie-inneming en -besteding 
zien de voedingsindustrie als een doortrapte vijand. Veel internationale en overheids- 
instanties gaan tot het uiterste om ervoor te zorgen dat grote bedrijven niet de gele-
genheid krijgen om veel invloed uit te oefenen op hun beslissingsprocessen. Eerlijk 
gezegd is dat wat consumenten vragen en recht op hebben. Maar, in tegenstelling tot 
de tabak-, alcohol- en vuurwapenindustrie is het opdoeken van de levensmiddelen- 
industrie simpelweg geen optie. Gedurende duizenden jaren is de kritische houding 
tegenover de industrie niet zo sterk geweest, waarop ik in eerdere hoofdstukken heb 
gewezen. Om verschillende redenen zijn de grote bedrijven nu schurken. Wereldwijd 
kent iedereen ze door hun merken. Zij spelen een rol als sponsors van de Wereld-
kampioenschappen voetbal en de Olympische spelen. Zij domineren zonder twijfel 
de reclame over voedsel. Zij innoveren en zetten daarmee nieuwe en smakelijke 
producten en nieuw oplossingen voor gezondheidsproblemen in de markt. Zij zijn 
de enige vertegenwoordigers van de voedselketen bij discussies met nationale en

‘Dus er is geen andere keus dan samen te werken met de bestaande 
multinationale voedingsorganisaties en met hun doelstellingen af te 
spreken.’

internationale organisaties wanneer het over voedselveiligheid en gezonde voeding 
gaat. Maar zij vormen slechts een klein deel van de wereldwijde voedselketens. 
Eieren zijn onze grootste bron van voedingscholesterol. Hoe groot is de wereldwijde 
productie van eieren? Of van de verkoop van salades, brood, forel, steak, schelp- 
dieren, kool, kip, aardappelen of verse gebakken cake? Hoogstwaarschijnlijk heb  
je daar geen idee van, maar je kunt wel een voedingsmiddelenbedrijf van wereld-
formaat noemen die bijvoorbeeld ontbijtgranen, ijs, pizza’s, koekjes, hartige 
snacks, frisdrank, yoghurt, margarine, snoep en chocolade verkoopt. We kunnen 
kiezen om met, en dan wel in een gereguleerde omgeving, of zonder bedrijven door 
het leven te gaan. Stel dat ik van een rondtrekkende druïde een toverstaf krijg 
waarmee ik de wereldwijde voedselsector kan uitschakelen en dat ook doe. De 
vraag naar bepaalde voedingsmiddelen zou daardoor kunnen dalen. Maar de 
huidige rol van bedrijven als Danone, Mars, Nestlé en Coca-Cola zou simpelweg 
worden overgenomen door een nieuwe lichting ondernemingen. De sector zou zich 
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slechts herstructureren. Dus er is geen andere keus dan samen te werken met de 
bestaande multinationale voedingsorganisaties en met hun doelstellingen af te 
spreken. Hierbij helpt het niet dat sensationele artikelen in medische tijdschriften 
verwijzen naar industrieel geld dat hoog aangeschreven wetenschappers 
ontvangen die ook de overheid adviseren over voeding.6 Bij de klimaatdiscussie  
is er wel ruimte voor tweeledige oplossingen. Waarom lukt dat bij voeding niet?  
De voedingsindustrie zal enerzijds moeten volharden in initiatieven met voldoende 
bewijs. Anderzijds zal de industrie moeten leren leven met initiatieven met zwakke 
wetenschappelijke fundamenten maar die voor de meerderheid van de bevolking 
waardevol zijn om na te streven. Vanuit mijn gezichtspunt is dit momenteel niet 
haalbaar. Een wereldwijde dialoog tussen de industrie en de overheid om obesitas 
aan te pakken bestaat niet of nauwelijks. Een paar voor de hand liggende voor-
beelden daargelaten. Tegenwoordig zijn zelfs de meest gerespecteerde weten-
schappelijke onderzoekers, met een hoge wetenschappelijke productie, persona- 
non-grata bij belangrijke organisaties wanneer zij een deel van hun onderzoeks-
geld van de industrie hebben ontvangen.

Op gemeenschappen gebaseerde aanpak
Ik begin dit onderwerp met een programma dat lijkt op een op gemeenschappen 

gebaseerde aanpak maar in werkelijkheid een top-down benadering is. De overheid 
van Singapore constateerde in 1992 dat 14% van de schoolkinderen overgewicht of 
obesitas had. Zij introduceerden een trimprogramma waardoor ze fitter zouden 
worden. Alle scholieren van de lagere en middelbare school met een lichaams-
gewicht boven 120% van het ideale gewicht vormden de doelgroep. Het was geen 
programma waar ouders en kinderen in vrijheid voor konden kiezen. Deelname 
was verplicht. Bovenop de normale lichamelijke activiteit moesten de kinderen 
onder begeleiding 1,5 uur extra lichamelijk actief zijn. Dit kon uit allerlei activiteiten 
bestaan, waaronder sport. De scholieren moesten eerder op school zijn of later 
naar huis gaan om aan de eisen van het programma te voldoen. Naast het licha-
melijke activiteit programma kregen de kinderen intensief voorlichting over 
voeding. Bonnen bepaalden de hoeveelheid energie die zij uit de schoolkantine 
mochten halen. De bonnen legden een verband tussen het aantal calorieën en de 
mate van overgewicht. Bij een lichaamsgewicht van meer dan 160% van het ideale 
gewicht werden de kinderen doorverwezen naar een commissie voor gezondheids-
bevordering en uiteindelijk naar een kinderarts. Na pakweg tien jaar daalde het 

percentage kinderen met overgewicht naar 9,8%. Uiteraard is de stigmatisering  
van de kinderen die moesten deelnemen aan het programma ongehoord. In 2005, 
constateerden de onderzoekers in Singapore dat eetstoornissen, vooral anorexia 
nervosa en bulimia met een factor zes was gestegen. Twee jaar later stopte het 
programma en werd het vervangen door een programma voor alle schoolkinderen. 
Weinigen zullen dit wrange programma als modelvoorbeeld zien voor een top-down 
benadering omdat het in werkelijkheid een inbreuk was op de mensenrechten van 
de te zware kinderen en hun ouders. Even voor de goede orde: De onderliggende 
motivatie voor dit programma was de behoefte van het leger aan fitte, actieve, 
magere en gezonde rekruten!

Genoeg over dit slechte voorbeeld om nu over te stappen naar een echte bottom- 
up aanpak. In Frankrijk startte in 1992 een programma dat het geesteskind was van 
een endocrinoloog. Het betrof een interventie in scholen in twee steden in Noord- 
Frankrijk (Fleurbaix en Laventie) en twee vergelijkbare steden die als controle 
dienden.7 De gemeenteraden gaven hun volledige steun aan het programma en 
bouwden nieuwe faciliteiten voor lichamelijke activiteiten. De leraren kregen een 
cursus voedingsleer om daarover les te kunnen geven. Twee fulltime diëtisten 
waren de managers van het programma en de hulp van huisartsen, apothekers, 
winkeliers en sport en culturele organisaties werd ingeroepen. In iets meer dan 
tien jaar leidde deze op gemeenschappen gebaseerde gezamenlijke aanpak tot  
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een daling in de BMI bij jongens naar een gemiddelde waarde van 15,6, terwijl dit 
getal bij de start van het programma in zowel de interventie- als de controlesteden 
16,7 kg/m2 was. Voor meisjes waren de getallen 15,7 respectievelijk 16,4. Het is 
belangrijk erop te wijzen dat de effecten pas zichtbaar werden na acht jaar 
constante aandacht voor de doelstellingen van het programma met volledige  
steun van de gemeenschap. De auteurs schreven daarover:

“Interventies alleen gericht op scholen zijn niet voldoende. De verbetering vond alleen 
plaats met betrokkenheid van de gehele gemeenschap. Dus met de inzet van scholen, 
kinderdagverblijven, lokale sportverenigingen, ouderorganisaties, cateraars, gezond- 
heidswerkers, gekozen vertegenwoordigers en lokale belangenbehartigers uit de 
publieke en private sectoren.”

Deze studie zorgde voor een vergelijkbaar initiatief dat wereldwijd de naam 
EPODE (Ensemble Prévenons l’Obesité Des Enfants: Gezamenlijk obesitas bij 
kinderen voorkomen)8. EPODE is op vier pijlers gebouwd: 1. Politieke motivatie 
staat centraal bij het initiatief; 2. Middelen zijn beschikbaar ter financiering van  
de centrale ondersteunende diensten en de lokale uitvoering; 3. Organisaties, 
bedreven in sociale marketing, leveren op bewijs gebaseerde programma’s; 4.  
De programma’s zijn altijd gebaseerd op bewijs over de uitrol van het programma 
en de evaluatie van de effecten. EPODE is slechts één voorbeeld. Er zijn er meer 
maar die staan niet in de krantenkoppen. Zonder op gemeenschappen gebaseerde 
programma’s, al dan niet anoniem, zal er geen echte vooruitgang worden geboekt 
bij het aanpakken van lichamelijke inactiviteit en obesitas.

Duurzame structuren
Het UK Foresight rapport over obesitas schrijft over de ‘futiliteit van geïsoleerde 

initiatieven’. In werkelijkheid gebeurt er niets zonder een plan en zo’n plan is niet 
succesvol wanneer het niet alle veranderkrachten weet te mobiliseren. Ik ben van 
mening dat overheden onafhankelijke instellingen in het leven moeten roepen met 
als enige opdracht obesitas en lichamelijke inactiviteit aan te pakken. Anders zal de 
voortuitgang ad hoc en pijnlijk langzaam verlopen. De meeste ontwikkelde landen 
hebben onafhankelijke organisaties voor voedselveiligheid, verkeersveiligheid en 
allerlei organisaties op het gebied van sociale zaken. Waarom is er dan geen onaf-
hankelijke en goed gefinancierde organisatie met de opdracht het kollossale volks-

gezondheidprobleem van te dikke mensen structureel te managen? Zo’n organisatie 
moet er borg voor staan dat de vele geïsoleerde initiatieven worden geïntegreerd, 
dat er gegevens over de situatie beschikbaar zijn en dat aan SMART doelstellingen 
gewerkt wordt. SMART is een Engelse afkorting waarbij elke letter staat voor een 
kenmerk: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. De organi- 
satie moet goed gefinancierd zijn en het vertelt met goede statistieken het eerlijke 
verhaal. Ik grijp terug op het voorwoord waarin ik schrijf dat alle kinderen die  
levenslang te dik zijn de Amerikanen 20 biljoen Amerikaanse dollars kost. Mijn 
simpele berekening leert dat dit overeenkomt met de bouw- en onderhoudskosten 
gedurende 40 jaar van 30-40 Amerikaanse nucleaire onderzeeboten van het type 
Virginia. Dat is een heleboel geld. Ik schat dat een organisatie in de USA, vergelijk-
baar met de Food and Drug Administration, die zich gedurende 40 jaar bezig gaat 
houden met top-down en bottom-up benaderingen gericht op obesitas niet meer



OOIT EEN DIKKE VOS GEZIEN? 126

dan pakweg 1 onderzeeboot kost. Op welke manier de rekensommen ook gemaakt 
worden het gaat erom dat de overheidsbegrotingen van vele landen voldoende 
ruimte bieden voor permanente, onafhankelijke en goed gefinancierde instellingen. 
Het geld is er, maar de wil om het te doen is er simpelweg niet. Zonder geld gaat 
het eenvoudigweg niet! Zal het ooit gebeuren? Ik hoop het.
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Ooit een dikke vos gezien? Hoe komt het toch dat alleen mensen, of dieren 
waarvoor mensen zorgen, obesitas ontwikkelen?

In Ooit een dikke vos gezien? Obesitas bij mensen nader onderzocht duikt Professor 
Mike Gibney in de geschiedenis van de relatie tussen mensen en voedsel en 
onderzoekt het probleem obesitas dat als maar groter wordt. Hij ontmaskert 
overdreven visies, sluit tegenstrijdige boodschappen kort en biedt wetenschappelijk 
onderbouwde oplossingen voor deze epidemie.

De genetica van obesitas, de praktijk van afvaldiëten en de waarde van lichamelijk 
activiteit komen uitgebreid aan bod. De falende spelers bij obesitas, waaronder de 
media, wetenschappers, kennisinstellingen, internationale organisaties (vooral de 
WHO) en de voedingsmiddelenindustrie worden scherp in beeld gebracht. 

Wat kunnen we van de vos leren? is een vraag die Gibney regelmatig in het boek 
stelt. Hij is een expert op het gebied van volksgezondheid en individuele voeding 
en heeft bestsellers en meer dan 300 artikelen over voeding in goede tijdschriften 
geschreven. Professor Mike Gibney legt het volledige verhaal achter obesitas 
bloot met zorgvuldig uitgevoerd onderzoek en biedt concrete oplossingen voor dit 
zeer menselijke fenomeen.
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