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De opmars van overgewicht in china

Hans Dagevos en Xiaoyong Zhang, LEI – Wageningen Universiteit en 
Researchcentrum, Den Haag 

In de aanloop naar de Olympische Spelen hebben de 
mensenrechtensituatie en de milieuverontreiniging in China veel 
belangstelling getrokken. In dit artikel wordt aandacht gevraagd 
voor een andere problematiek waarmee het huidige China in 
toenemende mate te kampen heeft: overgewicht. Momenteel zijn 
circa 200 miljoen Chinezen te zwaar. De verwachting is dat dit 
aantal flink verder zal stijgen. Niet in de laatste plaats door een 
veranderend voedingspatroon. Een verslag van een grootschalig 
onderzoek naar de opmars van overgewicht in het hedendaagse 
China.*

Vrijwel over de hele wereld worden mensen dikker. Overgewicht is 
niet langer alleen een westers verschijnsel. Er zijn naar schatting van 

de Wereldgezondheidsorganisatie wereldwijd zo’n 1,6 miljard te dikke 
volwassenen (25 ≤ BMI < 30). Naar schatting hebben 400 miljoen 
mensen te kampen met ernstig overgewicht (obesitas: BMI≥30). 
Hoewel de Verenigde Staten sinds jaar en dag behoren tot de top van 
landen waar zwaarlijvigheid op grote schaal voorkomt, heeft overge-
wicht zich over vrijwel de hele aardbol verspreid. Of we nu kijken naar 
Koeweit, Nederland, Nieuw-Zeeland of Israël – in alle gevallen is er 
sprake van een dikker wordende bevolking.
Dit patroon tekent zich ook steeds duidelijker af in zich ontwikkelende 
economieën. Behalve in landen als Mexico, Brazilië of Egypte, komen 
er ook in de twee landen die samen meer dan een miljard inwoners 
hebben, China en India, in rap tempo grote aantallen dikke mensen 
bij. Terwijl in delen van China en India ondervoeding en honger nog 
volop aanwezig zijn, is tegelijkertijd bij circa 16 procent van de bevol-
king van India en 29 procent van de Chinezen sprake van (ernstig) 
overgewicht (BMI≥25). De verwachting is bovendien dat de percenta-
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ges snel zullen oplopen. De voorspelling is dat over enige jaren zo’n 
700 miljoen te zware Aziaten leven in deze twee landen. Een dergelijk 
getal illustreert dat de toekomstige groei van de dikke wereldburgerij 
vooral ook plaatsvindt in landen met sterk groeiende economieën, 
zoals China.

Consumptieve levensstijl De opmars van overgewicht in 
China loopt in belangrijke mate parallel met de opmars van China als 
economische grootmacht. De mate van overgewicht onder Chinese 
mannen en vrouwen tussen de 20 en 45 jaar heeft zich sinds het einde 
van de jaren ’80 respectievelijk verdrievoudigd en verdubbeld. Globaal 
gesproken is de toename van overgewicht onder de bevolking (met 
name de stedelijke) in het moderne China te verklaren door de verbe-
tering in de financiële situatie van veel Chinezen, waardoor ze de kans 
krijgen toe te treden tot de consumentenklasse. Ze meten zich een 
bijbehorende consumptieve levensstijl aan die het bemoeilijkt om op 
een gezond gewicht te blijven. Enerzijds ontstaat er een grotere mate 
van inactiviteit doordat de benenwagen of de fiets voor een brom-
mer of auto worden ingeruild, en er meer zittend en minder fysiek 
belastend werk wordt gedaan. Anderzijds verandert het voedselcon-
sumptiepatroon doordat in het levensmiddelenpakket meer ruimte 
komt voor dierlijke producten, verzadigde vetten, hoog-calorische ge-
maksvoeding en suikerhoudende frisdranken. Ruwweg: de kop groene 
thee wordt ingeruild voor een blik cola en de fiets ruimt het veld voor 
gemotoriseerd vervoer.
De grote veranderingen in China weerspiegelen zich ook in de voe-
dingsmarkt. Er is een toegenomen aanbod en een enorme variatie. 
Ook worden Chinezen verleid tot het consumeren van voeding door 
de toegenomen mogelijkheden om aan eten te komen. De aloude 
Chinese traditie van eetstalletjes en marktkramen waar etenswaren 
worden aangeboden, is de laatste decennia aangevuld met een keur 
aan restaurants, supermarkten en verkooppunten waar fastfood is te 
krijgen.
Niet alleen ‘verwesterde’ aankoopkanalen zijn als paddenstoelen uit 
de Chinese grond geschoten, ook de bijbehorende levensmiddelen 
vinden in toenemende mate gretig aftrek onder de consumentenpopu-
latie van China. De vlees- en zuivelconsumptie in China stijgt, terwijl 
de consumptie van groenten en granen daalt. Deze tendensen doen 
zich wederom het sterkst voor in de verstedelijkte gebieden en de 
grote steden.

vier groepen In 2002 is een onderzoek uitgezet waaraan meer 

dan 56 duizend mensen verspreid over heel China hebben meege-
daan. Deze grote hoeveelheid respondenten heeft aangegeven wat ze 
zoal eten. Deze informatie hebben wij gebruikt om te kijken of uit de 
omvangrijke gegevens bepaalde consumentengroepen zijn te vormen. 
Dit is mogelijk gebleken. Vier verschillende groepen laten zich onder-
scheiden die duidelijk van elkaar verschillen in hun voedselconsump-
tiepatroon.
De eerste groep hebben we Gele aarde gedoopt, om te refereren aan 
het feit dat veel van hun voedsel afkomstig is van droge en heuvel-
achtige landerijen, aangezien ze veel tarweproducten, maïs en zoete 
aardappel eten en weinig dierlijke proteïnen consumeren, vanwege 
een lage vlees-, vis-, zuivel- en eiconsumptie. Door de oververtegen-
woordiging van (gedroogde) groenten, granen en fruit in het levens-
middelenpakket van deze groep is de voedingswaarde van het dieet 
van dit consumentensegment relatief laag.
Het tweede segment kenmerkt zich door een zeer hoge consumptie 
van rijst, een hoge frequentie in het eten van groenten, kip en vis en 
een lage consumptie van zuivelproducten. Deze groep noemen we 
Groen water. Karakteristiek voor het voedingspatroon van deze groep 
is dat de verhoudingen tussen plantaardig en dierlijk voedsel in balans 
zijn. De rijke Chinese eettraditie lijkt onder de leden van Groen water 
het best bewaard te worden. 
De derde groep karakteriseert zich door een hoge consumptie van tal 
van etenswaren, waarbij met name ook veel rundvlees, fruit, eiproduc-
ten en vis op het menu staan. De flinke consumptieve bestedingsmo-
gelijkheden van deze groep geven aan dat we hier te maken hebben 
met een deel van de bevolking dat zich wat kan permitteren. We 
noemen deze groep dan ook de Nieuwe welgestelden.
De vierde en laatste groep die zich op basis van hun voedselconsump-
tiepatroon laat onderscheiden hebben we de Westerse adoptanten 
genoemd. Kenmerkend voor dit consumentencluster is dat ze relatief 
veel niet-traditionele eet- en drinkwaren consumeren, zoals cake en 
vruchtensappen. Hun voedselconsumptie wijst erop dat ze zich – nog 
meer dan de Nieuwe welgestelden – met graagte westerse levensmid-
delen laten smaken die een hoge voedingswaarde vertegenwoordigen: 

glOBale aChtergrOndkenmerken van de vier COnsumentengrOepen

% OvergewiCht regiO Opleiding inkOmenspOsitie

gele aarde 27% rurale regiO’s lager en middelBaar Onderwijs laag

grOen water 18% rurale regiO’s lager en middelBaar Onderwijs gemiddeld

nieuwe welgestelden 39% urBane regiO’s middelBaar en hOger Onderwijs hOOg

westerse adOptanten 30% urBane regiO’s middelBaar en hOger Onderwijs hOOgst

Over enige jaren leven zo’n 700 
miljoen te zware Aziaten in China 

en India

13_vnu07_f.indd   14 16-07-2008   17:01:26



overgewicht
|  vo

e
d

in
g

 n
u

  |

15

|  ju
li/a

u
g

u
stu

s 2008  |  n
u

m
m

e
r

 7/8  |

de consumentengroep van de Westerse adoptanten bevat zowel rela-
tief veel eters van rund-, varkens- en kippenvlees als stevige drinkers 
van alcoholische versnaperingen.

Bevestigende vervolganalyses Na de succesvolle seg-
mentering van consumenten in vier verschillende groepen, is het de 
vraag of we ook een verband kunnen vinden met het gewicht van de 
mensen in elk van deze clusters. Het realiteitsgehalte en daarmee de 
(zeggings)kracht van de gevonden groepen is immers groter als we 
zouden vinden dat de mensen die behoren tot de groepen met het 
meest verwesterde voedingspatroon dikker zijn dan de mensen die 
meer traditioneel Chinees eten. Bovendien zou het ook in overeen-
stemming met de werkelijkheid zijn als de mate van overgewicht 
hoger is bij de groepen die vooral in de stad wonen, hoger opgeleid 
zijn en meer vermogend.
De vervolganalyses die zijn uitgevoerd, laten zien dat de veronder-
stelde relaties bevestigd worden door de gevonden consumenten-
groepen. Nemen we dit kwartet als uitgangpunt dan blijkt dat de 
hoogste percentages van overgewicht en obesitas inderdaad te vinden 
zijn onder de Nieuwe welgestelden en de Westerse adoptanten – de 
consumentengroepen die zich het verst hebben verwijderd van de tra-
ditionele eetcultuur. Het minst dik zijn de leden van de Groen water-
groep en dit is eveneens in overeenstemming met de verwachtingen 
vooraf. Ook blijkt dat de mensen die behoren tot Gele aarde en Groen 
water voornamelijk in plattelandsgebieden wonen, terwijl de meerder-
heid van de andere twee groepen woonachtig is in stedelijke gebieden. 
Ook opleidingsniveau en inkomenspositie bevestigen de empirische 
gelding van de vier gevonden consumentengroepen: in vergelijking 
met Gele aarde en Groen water zijn de Nieuwe welgestelden en de 
Westerse adoptanten hoger opgeleid en meer gefortuneerd.

sChaduwzijden Wetenschappelijk gezien is het zeer bevredigend 
dat onze studie bekrachtigt dat de toename van overgewicht en obesi-
tas in China vooral aan de orde is onder consumenten die woonachtig 
zijn in steden, die hoger zijn opgeleid en wiens inkomenspositie 
toegang biedt tot de consumptiemaatschappij. Het onderzoek stemt 
overeen met bevindingen dat welvaart, urbanisatie en verwesterde 
voedselconsumptiepatronen bevorderlijk zijn voor de aanwas van 
dikke mensen. Ook China voldoet dus aan dit stramien, dat eveneens 
elders op de wereld is aan te treffen.
De toename van overgewicht en obesitas in China symboliseert 
weliswaar dat China een land is dat in de moderne vaart der volkeren 

wordt opgestuwd, het is zeker niet zonder schaduwzijden. Naast de 
‘gezondheid’ van de natuur en het milieu in China, die onder druk 
staan ten gevolge van de economische vooruitgang, hebben we hier 
immers te maken met een inbreuk op de gezondheid van de Chinese 
bevolking die samenhangt met de hedendaagse economische groei en 
bloei. Nu de verwachting is dat ook de Chinezen in toenemende mate 
zullen gaan zuchten onder vetzucht, zal dit naar alle waarschijnlijkheid 
betekenen dat we de komende jaren geconfronteerd gaan worden met 
onrustbarende cijfers over het aantal verloren levensjaren, oplopende 
volksgezondheidskosten en druk op het stelsel van gezondheidszorg. 
Dit zal maken dat de politieke en maatschappelijke urgentie van 
overgewicht toeneemt en China op zoek moet naar een eetpatroon 
dat het goede van de traditionele eetcultuur op een verstandige wijze 
combineert met de verleidingen van moderne eetgewoonten.

* Dit artikel is gebaseerd op: Zhang X, Dagevos H, He Y, van der Lans I, Zhai F. Con-
sumption and Corpulence in China: A Consumer Segmentation Study Based on the Food 
Perspective. Food Policy, 2008:33;37-47.

Traditionele eetcultuur op een verstandige wijze combineren met de 
verleidingen van moderne eetgewoonten

de alOude Chinese traditie van eetstalletjes en marktkramen waar 

etenswaren wOrden aangeBOden, is de laatste deCennia aangevuld 

met een keur aan restaurants, supermarkten en verkOOppunten 

waar fastfOOd is te krijgen
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