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Overgewicht

   overgewicht in
Nederland is ineffectief. Een

gebrek aan visie van de overheid en
het ontbreken van een landelijke
coördinator op uitvoeringsniveau zijn
er de oorzaak van. Daarnaast denken
overheden en maatschappelijke orga-
nisaties te veel vanuit het probleem
en niet vanuit het individu, met als
gevolg dat overheidsgesubsidieerde
campagnes niet hun optimale rende-
ment behalen. Dit concludeert com-
municatie- en adviesbureau Burson-
Marsteller na een onafhankelijk
onderzoek naar percepties over over-
gewicht.

Voor het onderzoek zijn gesprekken
gevoerd met vertegenwoordigers uit
politiek, non-gouvernementele orga-
nisaties (ngo’s), bedrijfsleven, bran-
cheorganisaties, wetenschap en sport
om percepties, verwachtingen en
oplossingsrichtingen voor het overge-
wichtprobleem te inventariseren. De
resultaten van het onderzoek werden
gepresenteerd tijdens het Nationale
Obesitasdebat in Amsterdam. Ze
vormden de basis voor een paneldis-
cussie met stakeholders en politiek.

Regie    Het onderzoek concludeert
dat het gebrek aan visie vanuit de
nationale overheid een versnipperde
aanpak van overgewicht tot gevolg
heeft. Juist omdat overgewicht een

complex probleem is, waarvoor niet
een enkele stakeholder verantwoorde-
lijk kan worden gehouden, heeft een
integrale aanpak waarin alle stakehol-
ders samenwerken de meeste kans op
succes. Maar uitvoerende instanties
zijn niet verplicht om met elkaar
samen te werken, met als gevolg dat
hun activiteiten elkaar onvoldoende
versterken. In Zweden bijvoorbeeld is
wel een centrale organisatie aange-
steld om alle activiteiten op elkaar af
te stemmen. Daardoor krijgt de bur-
ger een eenduidige en heldere bood-
schap hoe om te gaan met de proble-
matiek.

De Nederlandse overheid formuleert
ook geen concrete doelstellingen en
hanteert geen harde evaluatiecriteria
waarop uitvoerende organisaties wor-
den afgerekend.

Daarnaast zijn de partijen in
Nederland veel te defensief bezig en
schuiven ze elkaar de zwartepiet toe.
Het individu krijgt de schuld van het
maken van de verkeerde keuzes op
het gebied van voeding en beweging,
de voedingsmiddelenindustrie krijgt
de schuld van het stimuleren van
ongezonde voeding en de overheid
krijgt de schuld onvoldoende te doen.
Dit leidt de aandacht van het werke-
lijke probleem af en staat een con-
structieve samenwerking in de weg.
Aldus het onderzoek.

Individu centraal    Burson-
Marsteller concludeert ook dat de
eigen verantwoordelijkheid van het
individu te veel wordt benadrukt.
Sommige stakeholders menen dat
informatie geven over voeding en
beweging voldoende is om de mensen
in staat te stellen een verantwoorde
voedingskeuze te maken. De overheid
en de politiek zien het geven van deze
informatie zelfs als hun eerste verant-
woordelijkheid en gaan niet verder.
Burgers onderschatten echter het pro-
bleem overgewicht omdat de negatie-

ve consequenties pas op langere ter-
mijn zichtbaar worden. Daarnaast
zien burgers de premie die zij betalen
voor de ziektekostenverzekering als
een soort vrijbrief voor hun gezond-
heid.

Tot nu toe wordt er te veel vanuit
het probleem gedacht. Een aanpak
voor het probleem overgewicht waar-
bij het individu meer centraal staat,
zal effectiever zijn. Een typisch nega-
tief voorbeeld van probleemgericht
denken is een actie van de gemeente
Amsterdam die allochtone vrouwen
gratis zwemmen aanbood om hen
meer te laten bewegen. Dit initiatief
mislukte compleet; geen enkele vrouw
kwam opdagen. De cultuur van deze
allochtone vrouwen verbiedt hen
namelijk te zwemmen als er ook
mannen in het zwembad zijn. Ten
slotte concludeert het communicatie-
adviesbureau dat overgewicht het
meest voorkomt onder allochtonen
en laagopgeleiden, terwijl er op dit
moment nauwelijks programma’s zijn
die zich specifiek op deze doelgroe-
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pen richten.

Preventie impopulair    Na afloop
van de presentatie van het onderzoek
leidde Rob Oudkerk een debat met
een panel van beleidsbepalers en
beslissers op het gebied van overge-
wicht. In een eerste reactie op de
resultaten uit het onderzoek liet Roel
Bekker, secretaris-generaal van het
ministerie van VWS, weten niet ver-
rast te zijn door de uitkomst. Het kost
veel tijd om het probleem en de
mogelijke oplossingen te verkennen.
Zoiets moet vooral niet overhaast
gebeuren, om te voorkomen dat er
mogelijkheden over het hoofd wor-
den gezien. Toch is er op het gebied
van overgewicht al veel gebeurd. We
zijn de fase òf overgewicht een pro-
bleem is voorbij. Alle partijen zijn
ervan overtuigd dàt het zo is. Evelien
Tonkens, Tweede-Kamerlid voor
GroenLinks, gaf aan dat preventie bij
de politiek een impopulair onderwerp
is en dat bij een gezondheidszorg
gebaseerd op marktwerking preventie

extra moeilijk ligt. Om te beginnen
zou volgens haar een screening moe-
ten plaatsvinden van alle maatregelen
van de politiek die overgewicht
bevorderen. Zolang het kabinet het
autorijden niet afremt, het school-
zwemmen afschaft, bezuinigt op gym-
nastieklessen op scholen en te weinig
kinderspeelplaatsen laat bouwen in
nieuwe wijken, is het probleem moei-
lijk aan te pakken.

Op de vraag van Oudkerk of Coca
Cola nu de frisdrankautomaten gaat
weghalen uit de vmbo-scholen luidde
het antwoord van Cees Jan Adema,
manager externe betrekkingen van
CoCa-Cola Nederland, zonder aarze-
ling nee. Het heeft volgens hem geen
zin, omdat de leerlingen dan naar de
buurtwinkel gaan om frisdrank te
kopen. Wel wil de fabrikant het aan-
bod verbreden zodat kinderen ook
voor gezondere alternatieven in de
automaat kunnen kiezen. Coca Cola
gaat zich bovendien richten op meer
informatie aan de jongeren. Het pro-
bleem is alleen hoe krijg je ze vervol-
gens zover dat ze ook daadwerkelijk
hun gedrag veranderen? 

Karin Bemelmans, teamleider
Overgewicht van het Voedingscen-
trum, gaf aan dat het Voedingscen-
trum zich al niet meer uitsluitend
richt op het verstrekken van informa-
tie. Er loopt bijvoorbeeld een school-
kantineproject waarin onder andere
het assortiment in de kantine is aan-
gepast. Daaruit blijkt dat het verande-
ren van de omgeving echt helpt. Ook
met de prijsstelling is de keuze gun-
stig te beïnvloeden.

Geen harde afspraken    Voor de
rol van coördinator voor de aanpak
van overgewicht kijken de meeste
partijen naar de overheid. Bekker
vindt dat logisch, maar trekt niet
direct deze rol compleet naar zich toe.
Momenteel is er bij VWS al een pro-
jectbureau, bestaande uit drie men-

sen, dat het Convenant Overgewicht
uitvoert. Bekker overweegt bij het
RIVM een centrum voor preventie in
te richten, zowel op operationeel
gebied als op kennisgebied, waar ook
overgewicht onder valt, zoals er ook
dit jaar voor infectieziekten een cen-
trum komt.

Voor harde afspraken waar de par-
tijen elkaar op kunnen afrekenen, is
het nog te vroeg, er is nog te veel
onduidelijk. Zo ontbreken bijvoor-
beeld goede basisreferenties, een nul-
meting. Hans Krosse, directeur van
het Nationaal Instituut voor Gezond-
heidsbevordering en Ziektepreventie,
vindt dat om te beginnen, de 0-18-
jarigen jaarlijks moeten worden
gemeten en gewogen, meten is weten.
Geraldine Huyssoon, campagneleider
Gezonde Voeding van de Consumen-
tenbond, stelt voor te beginnen met
nulmetingen in winkels, met strenge-

re reclameregels en met betere infor-
matie op etiketten.

Tonkens heeft ten slotte nog een
advies aan de deelnemers van het
debat. ‘Dramatiseer het probleem veel
meer om de aandacht van de politiek
te trekken’. De onlangs gevoerde dis-
cussie over orgaandonaties leende
zich daar heel goed voor door overge-
wicht te koppelen aan het orgaante-
kort: overgewicht leidt tot meer dia-
betes dat in de toekomst een nog 
veel groter tekort aan organen 
veroorzaakt.

Het rapport Obesity on the move - Changing per-

ceptions about a weighty issue is gratis te down-

loaden van de website van Burson-Marsteller

(www.b-m.nl) of aan te vragen via ruby_venin-

ga@nl.bm.com.
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