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 neemt letterlijk 
steeds grotere vormen aan. Het is

een dreigende epidemie met ernstige
gevolgen. Bijna de helft van de
Nederlandse mannen is te zwaar en
bijna veertig procent van de vrouwen.
Een serieus probleem. Mensen met
een gezond gewicht zijn fitter, hebben
een betere conditie, bewegen soepeler
en voelen zich lichamelijk lekkerder.
Net als roken vergroot overgewicht
het risico op een korter leven of op
het vroegtijdig krijgen van ernstige

ziekten of lichamelijke ongemakken,
zoals diabetes type 2, hart- en vaat-
ziekten, bepaalde soorten kanker of
rug- en gewrichtsklachten. Een
gezond gewicht hebben én houden,
levert dus veel gezondheidswinst op.

Het is in het belang van de volksge-
zondheid om de overgewichtepidemie
tot stilstand te brengen. Het Voe-
dingscentrum draagt daar onder meer
aan bij door voorlichtingscampagnes
en -materialen te ontwikkelen die zijn
gericht op de preventie van overge-

wicht. Zo voert de organisatie al sinds
2002 de massamediale voorlichtings-
campagne Maak je niet dik! Deze
campagne richt zich op jongvolwasse-
nen tussen de twintig en veertig jaar.
Hierin wordt geprobeerd hen hand-
reikingen te doen om nú al zoveel
mogelijk een gezond gewicht te hand-
haven, onder het motto ‘het is makke-
lijker om overgewicht te voorkomen,
dan om het later weer kwijt te raken’.

Er zijn op die leeftijd al veel dingen
die iemand kan doen (of laten) om
overgewicht op latere leeftijd te voor-
komen, zoals minder snoepen, min-
der frisdrank, niet te veel toegevoegde
suikers en (verzadigde) vetten eten en
regelmatig voor lichaamsbeweging
zorgen.

In de zoektocht naar nieuwe wegen
om een bijdrage te leveren aan de
preventie van overgewicht heeft het
Voedingscentrum het concept

Voedingsvoorlichting

De Balansdag

Een nieuwe strategie om 

overgewicht te voorkomen

Een nieuw begrip in de strijd tegen overgewicht: Balansdag. Vandaag een feestje met taart en

nootjes, morgen wat matiger eten en meer bewegen. Het Voedingscentrum introduceert met de

Balansdag een nieuwe methode om overgewicht te voorkomen, naast de andere methoden die al

in gebruik zijn. De Balansdag is voor het Voedingscentrum een speerpunt van de meerjarige

voorlichtingscampagne Maak je niet dik!.
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Vooral feestjes, lun-

ches en borrels zijn

momenten van te

veel eten die kunnen

worden gecompen-

seerd met een

Balansdag.
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Voedingsvoorlichting

Balansdag ontwikkeld.

Balansdag    Om het begrip Balans-
dag uit te leggen, is het zinvol eerst na
te gaan waarom mensen dikker wor-
den. De basis voor een gezond
gewicht, is een juiste verhouding tus-
sen de hoeveelheid energie die
iemand binnenkrijgt via het eten (en
drinken) en de hoeveelheid energie
die het lichaam verbruikt. Is dit in
evenwicht, dan is het lichaam in
‘energiebalans’. Als de balans door-
slaat omdat iemand te veel energie
binnenkrijgt, neemt het gewicht toe.
Dan ontstaat als het ware een over-
schot aan energie in het lichaam.

Wanneer het lichaam in balans is,
kan een dag wat meer eten dus best
als het lichaam die extra energie maar
verbruikt. Dat kan bijvoorbeeld door
de volgende dag wat minder te eten
en wat meer te bewegen. Dit noemen
we compensatiegedrag. Bij een
Balansdag gaat het erom dat mensen
zelf ‘leren compenseren’; het compen-
seren van momenten van ‘te veel eten’
- binnen een tijdsbestek van maxi-
maal één dag - met momenten van
‘extra bewegen’ en/of ‘minder eten’.

Het gaat daarbij dan om een energie-
arme, maar wel volwaardige voeding.

Het doel van de Balansdag is uiter-
aard niet dat mensen worden gesti-
muleerd om vaker momenten van
(te) veel eten af te wisselen met
momenten van (te) weinig eten. Ook
is het geen methode die is gericht op
afvallen of die mensen met het ver-
manende vingertje aanspreekt op wat
ze allemaal niet mogen. De Balansdag
is juist bedoeld om mensen te helpen
hun gezonde gewicht te behouden, op
een manier die goed is in te passen in
het dagelijks leven. Het is nu eenmaal
de realiteit dat mensen regelmatig aan
verleidingen van eten blootstaan, bij-
voorbeeld op verjaardagen, feestjes of
tijdens borrels. Het idee achter de
Balansdag is dat het niet zo erg is als
je gisteren eens een keer teveel hebt
gegeten, als je dan ook maar weer tij-
dig de balans herstelt. Het gaat om
een positieve boodschap die ook op
een positieve manier onder de aan-
dacht dient te worden gebracht. Met
als basis een gezond voedingsgedrag
conform de Schijf van Vijf en een
goed beweegpatroon conform de
Nederlandse Norm voor Gezond
Bewegen (NNGB).

Een Balansdag is een dagje ‘minder’
na een dagje ‘meer’; het compenseren
van te veel eten de vorige dag, door
de dag erna juist iets minder te eten
en/of meer te bewegen. Het gevolg is
dat men gemiddeld genomen niet te

veel heeft gegeten en op gewicht blijft!
Zo’n Balansdag is dus géén dieetdag,
maar een dag waarop wel extra wordt
opgelet om de energiebalans van het
lichaam weer in evenwicht te bren-
gen. Op een Balansdag kiest men bij-
voorbeeld voor wat minder calorieën,
let men extra op de tussendoortjes en
zorgt men voor extra beweging.

Onderbouwing    Uit een haalbaar-
heidsstudie, het testen van de mate-
rialen, het houden van een experi-
menteel onderzoek en een kwalitatief
behoefteonderzoek onder diëtisten, is
naar voren gekomen dat de Balansdag
één van de mogelijkheden is om te
kunnen compenseren voor een te
grote calorieëninname, naast andere
mogelijkheden.

In 2003 is het Erasmus MC in
Rotterdam gestart met een haalbaar-
heidsstudie. Het doel daarvan was om
het principe ‘compensatie van
momenten van hoge energie-inname
door momenten van lage energie-
inname of een hoog energieverbruik’
nadere invulling te geven. Daarbij
werd de haalbaarheid van een inter-
ventie rondom dit principe getest in
de praktijk. Onderzocht is in hoeverre
vrouwen uit de doelgroep (20-40
jaar) openstaan voor compensatie en
of ze dit kunnen toepassen in hun
huishouden. Deze haalbaarheidsstu-
die heeft er toe geleid dat de naam
Balansdag is ontstaan en een
Balansdagbrochure is geschreven.
Vervolgens is het concept van de
Balansdagbrochure getest door een
extern onderzoeksbureau via een
kwalitatief onderzoek. Vragen die
centraal stonden, waren: wat is de
communicatieve werking van de bro-
chure, voldoet de brochure aan de
gestelde communicatieve eisen en op
welke wijze kan de brochure worden
geoptimaliseerd? Op basis van de test
is de brochure geoptimaliseerd, zowel
qua inhoud als qua vormgeving.

Vervolgens is aan de hand van een
experimenteel onderzoek, uitgevoerd
door het Erasmus MC in 2004, beke-
ken of de Balansdag effect heeft op

Balansdag is een dagje ‘minder’ na

een dagje ‘meer’

Balansdag in de media
In januari 2006 vindt een eerste massamediale
burst rondom de introductie van de Balansdag
plaats. Via een campagne in verschillende media
wordt het begrip Balansdag geïntroduceerd en
wordt vooral het informatiezoekgedrag gesti-
muleerd. De Balansdagbrochure is één van de
middelen om het begrip uit te leggen aan de
consument. In deze brochure staan tal van voor-
beelden en tips om invulling te geven aan een
Balansdag. Daarnaast wordt er een
Balansdagnieuwsbrief ontwikkeld. De ene week
bevat deze nieuwsbrief een Balanstip en de
andere week een recept. De ontwikkeling van

materialen gebeurt in nauwe samenwerking met
het NISB (Nederlands Instituut voor Sport en
Beweging). Op de website van het
Voedingscentrum komt een campagnepagina
met links naar achtergrondinformatie, prakti-
sche tips, het aanvragen van de Balansdag-
brochure, de mogelijkheid tot het abonneren op
de nieuwsbrief, een checklist lijngedrag etc.
Voor intermediairen is te zijner tijd achter-
grondinformatie over de Balansdag aan te vra-
gen, bijvoorbeeld over hoe zij er in de praktijk
mee aan de slag kunnen.
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verschillende intermediaire uitkomst-
maten: aandacht voor, bewustwording
van, attitude, eigen effectiviteit en
motivatie ten aanzien van voedings-
en bewegingsgedrag ten behoeve van
gewichtsbeheersing en specifiek ten
aanzien van het toepassen van de
Balansdag. Tevens was dit onderzoek
bedoeld om potentiële negatieve
effecten van de interventie in kaart te
brengen, in het bijzonder op de fre-
quentie van momenten van overeten.
Het experimenteel onderzoek wijst
erop dat de Balansdaginterventie kan
leiden tot meer compensatiegedrag,
maar tevens tot een lagere maar wel-
licht realistischere inschatting van de
eigen effectiviteit om te compenseren.

Kwalitatief In het voorjaar van
2005 heeft een kwalitatief behoefte-

onderzoek onder diëtisten aange-
toond dat zij een positieve attitude
ten opzichte van de Balansdag heb-
ben. Diëtisten delen de mening dat de
Balansdag een bijdrage kan leveren
aan de preventie van overgewicht en
verschillende mogelijkheden tot
implementatie biedt zowel op indivi-
dueel- als groepsniveau. Vooral feest-
jes, lunches en borrels zijn momenten
van te veel eten die kunnen worden
gecompenseerd met een Balansdag.
Uit dit onderzoek komt naar voren
dat diëtisten de Balansdag geschikt
vinden voor mensen met een gezond
gewicht of licht overgewicht binnen
een brede leeftijdsgroep van 20-65
jaar. De Balansdag moet wel worden
gepresenteerd als een optie. De cliënt
beslist uiteindelijk zelf of hij/zij hier
wel of niet iets mee wil gaan doen. De

diëtist is een goede professional om
mensen kennis te laten maken met de
Balansdag.

Effecten meten    Aan de hand van
een monitoronderzoek uitgevoerd
door de Erasmus Universiteit worden
de effecten van de massamediale
introductie van de Balansdag geme-
ten. Er zal worden nagegaan of het
communicatieve concept ‘Balansdag’
wordt begrepen. De gegevens uit het
onderzoek zullen door het Voedings-
centrum worden gebruikt voor verde-

re invulling van de interventie ‘Ba-
lansdag’ in de toekomst. Het vervolg
van de campagne wordt ook door
middel van onderzoek gevolgd, zodat
voldoende gegevens beschikbaar zijn.
Dit is van belang omdat op dit
moment een evidence based ge-
wichtsbeheersingsinstrumentarium
ontbreekt. In het voorjaar van 2006
hoopt het Voedingscentrum de eerste
resultaten rondom de massame-
diale introductie van de Balans-
dag te kunnen presenteren.
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Diëtist goede professional voor 

kennismaking met de Balansdag

In januari 2006

begint de massame-

diale campagne voor

de Balansdag.


