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ivan Wolffers over overgewicht:
Hoe overleven we de 21e eeuw?

Marianne van der Wooning

Ivan Wolffers schreef Het dikke afvalboek, het ultieme boek waarin 
alles te lezen is over het fenomeen overgewicht en alles wat 
daarbij hoort. Een boek voor iedereen die meer over dit onderwerp 
wil weten, met veel illustraties en hier en daar een ironische 
ondertoon. Een koffietafelboek zoals hij zelf zegt. Voeding Nu sprak 
met Wolffers over de vijandige omgeving die ons dwingt om meer 
te eten en minder te bewegen dan goed voor ons is en over het 
feit dat wij goed voor onszelf moeten zorgen om de 21e eeuw te 
overleven.

Wolffers is schrijver. Hij is opgeleid tot arts, gepromoveerd in de 
medische antropologie en een dag per week werkzaam als hoogleraar 
gezondheidskunde en cultuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Bekendheid verwierf hij onder andere met zijn boek en columns, in 
onder andere de Volkskrant, over medicijnen. Wolffers is niet di-
rect de expert op het gebied van voeding en overgewicht, maar dat 
pretendeert hij ook niet. Wel heeft hij zich er de laatste jaren serieus 
in verdiept. Hij heeft een leuk en informatief boek willen schrijven 
gebaseerd op wetenschappelijke informatie, enerzijds omdat overge-
wicht een groot maatschappelijk probleem is en anderzijds omdat hij 
andere boeken over dit onderwerp saai vond en niet compleet genoeg.
Wolffers kwam in aanraking met het onderwerp overgewicht toen bij 
hem zo’n vijf jaar geleden prostaatkanker werd geconstateerd. ‘Ik ben 
nooit zo bewust met voeding bezig geweest en stond ook nooit op de 
weegschaal’, vertelt hij, ‘maar prostaatkanker wordt beïnvloed door 
het hormoon testosteron dat wordt opgeslagen in het vetweefsel. 
Toen de ziekte bij mij werd geconstateerd, meende ik dat het mis-
schien goed was om zo’n vijf  kilo vet kwijt te raken. Ik woog 85 kilo en 
heb dat teruggebracht door gewoon wat minder te eten. Moeilijk was 
dat niet, ik at altijd al wel gezond en loop iedere ochtend negen kilo-
meter hard. Omdat ik bewuster met mijn lichaamsgewicht en voeding 
omging, ben ik er meer over gaan lezen. Er ging een wereld voor mij 
open en ik raakte steeds meer gefascineerd. Naast overgewicht heb-
ben we namelijk ook te maken met het beeld van het ideale lichaam 
dat daar lijnrecht tegenover staat en waarvoor mensen zichzelf soms 
bijna martelen om het te bereiken. Daar zit iets dubbels in: aan de ene 
kant wil je dat mensen gelukkig zijn en zichzelf accepteren, aan de 

andere kant wil je dat ze ook op hun gezondheid letten. Die paradox 
boeit me.’

GedraG  ‘Behalve in de biologische kant van overgewicht ben ik 
ook geïnteresseerd in de mens- ofwel gedragswetenschappelijke 
kant ervan’, vervolgt Wolffers. ‘Heel boeiend vind ik bijvoorbeeld in 
dit verband het mechanisme waarmee we snel een partner kunnen 
kiezen. Uit onderzoek blijkt dat als we een ruimte binnenkomen waar 
een groot gezelschap aanwezig is, we in een opslag zien wie van de 
aanwezigen we aantrekkelijk vinden. Dat is in elke cultuur zo, maar 
waarop je de aantrekkelijkheid selecteert is in elke cultuur anders, 
want het is een aangeleerd proces. Het is de meest efficiënte manier 
om erachter te komen wie je potentiële huwelijkskandidaat is. Het 
bespaart je de moeite om met iedereen uitgebreid kennis te maken. In 
verschillende culturen zijn bijvoorbeeld een dikke buik en brede heu-
pen een teken van welvaart, vruchtbaarheid en gezondheid. Als het in 
die cultuur belangrijk is om te kunnen overleven dat een partner een 
reservevoorraad energie heeft, kiest de mens onbewust daarvoor. Dik 
zijn wordt in dat geval geassocieerd met schoonheid. Dit vind ik heel 
interessant en boeiend om over na te denken. Ook over deze aspecten 
schrijf ik in mijn boek.’

VijandiGe omGeVinG  Volgens Wolffers gaat het er eigenlijk om 
hoe we de 21e eeuw willen overleven. ‘We hebben te maken met een 
dikker wordende mensheid terwijl we alles doen om slanker te wor-
den. Het schoonheidsideaal is echter een bijkomstigheid, het belang-
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rijkste is dat overgewicht een groot risico vormt voor de gezondheid.
Van nature zijn we geneigd om reservevoorraden op te slaan en 
zuinig met energie om te springen. Maar in de huidige maatschappij 
zitten we in een fuik, we leven in een vijandige omgeving. Enerzijds 
verbruiken we in het dagelijks leven bijna geen energie meer, noch 
thuis noch op het werk. Het ontbreekt vervolgens velen aan tijd om ‘s 
avonds nog aan lichaamsbeweging te doen. Anderzijds produceert de 
voedingsindustrie steeds meer, wil dat ook verkopen en heeft daarvoor 
goede marketingmethodes ontwikkeld die de consument steeds weer 
verleiden al die producten te kopen. Daar moeten we tegen gewapend 
worden. Marketing is voor de industrie ondertussen belangrijker 
geworden dan gezonde voeding produceren. Realiseer je wel dat de 
voedingsmiddelenindustrie twee keer zoveel calorieën produceert als 
we nodig hebben en het wonderlijke is dat we het nog allemaal opeten 
ook. De schaarste is echt voorbij en we gaan bijna ten onder aan onze 
ingebouwde overlevingsmechanismen’, concludeert hij.

Consument alfabetiseren  'Mensen moeten bewust gezond 
gaan eten en meer bewegen om de verstoorde balans te herstellen. Ze 
moeten het inbouwen in hun dagelijks leven en volhouden. Dat bete-
kent een cultuuromslag. Daarvoor moeten we fundamenteel iets wijzi-
gen in de manier waarop we met voeding omgaan.' Van initiatieven als 
het Convenant Overgewicht heeft Wolffers geen hoge verwachtingen. 
‘Ik moet daar vaak om lachen. De overheid sluit daarbij deals met de 
industrie die in ruil daarvoor meer claims op de verpakking mag zet-
ten. Je kunt toch niet verwachten van de industrie, bij wie de aandelen 
stijgen als er meer calorieën verkocht worden, daarmee zal stoppen.’ 
Volgens Wolffers schuiven de industrie, maar ook de terugtrekkende 

overheid te gemakkelijk te veel af op de individuele verantwoordelijk-
heid van de consument. ‘Ik zie niets in meer of strengere wetgeving. Ik 
vind wel dat mensen het zelf moeten doen, maar dan moet je ze ook 
serieus nemen. Je moet mensen alfabetiseren op het gebied van de 
voeding, dat wil zeggen echt de kennis en informatie geven om goede 
keuzes te maken.’

VoedinGseduCatie  Zo vindt Wolffers dat gezonde voeding een 
verplicht hoofdvak moet worden op school in plaats van dat er een dag 
per jaar aandacht aan wordt besteed tijdens een project. Mensen moe-
ten systematisch leren wat gezonde voeding is en waar ze op moeten 
letten bij het kopen en bereiden ervan. Ook de televisie is een goed me-
dium om de kennis over voeding en gezondheid te vergroten. Verder 
moet de informatie op de verpakkingen veel duidelijker. ‘Wat er nu op 
staat is blijkbaar niet bedoeld om gelezen te worden’, laat hij veront-
waardigd weten. ‘De letters zijn veel te klein en staan liefst met zwarte 
inkt op een donkergroene achtergrond afgedrukt. Op een eerlijke markt 
weet je wat je koopt.’ 
Over het gebruik van logo’s die een gezonde keuze aangeven is  
Wolffers kort: ‘Daarmee leer je consumenten een Pavlovreactie aan. 
Conditioneren doe je met chimpansees en niet met mensen.’
Als we de 21e eeuw willen overleven moeten we leren beter voor onszelf 
te zorgen. ‘Waarom zouden we onze auto’s goed onderhouden en onze 
kleding netjes volgens het wasvoorschrift wassen maar niet goed voor 
onze gezondheid zorgen’, vraagt hij zich af.
‘Het probleem daarbij is enerzijds dat de risico’s van overgewicht 
vooral abstract zijn en meestal pas op langere termijn zichtbaar 
worden. Anderzijds verwachten mensen dat de technologie wel voor 

Bij inlevering van deze bon bij uw boekhan-
del, ontvangt u € 2,40 korting op Het dikke 
afvalboek van ivan wolffers. Deze actie 
loopt van 25 oktober tot en met 25 januari 
2008. Actiecode: 901-41690.  

titel: Het dikke afvalboek. Alles over diëten, 
afvallen, voeding en ons schoonheidsideaal.  
iSBn: 978 90 468 0309 7 
Standaardprijs: € 19,90 
Actieprijs: € 17,50 

De schaarste is nu echt voorbij

Actiebon: € 2,40 korting

in Het dikke afvalboek belicht ivan Wolffers het fenomeen afvallen van verschillende 
 invalshoeken, met veel fullcolourillustraties. op humoristische toon beschrijft hij wat we 
onszelf aandoen, wanneer we ons werkelijk dik moeten maken over onze omvang en hoe  
we succesvol in actie kunnen komen. 
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een oplossing zal zorgen met een of ander pilletje om bijvoorbeeld 
het vetmetabolisme te remmen. Die positivistische gedachte dat de 
oplossing van buiten komt, schaadt de gezondheid. Je moet nooit in 
wonderen geloven als je de kennis hebt. Maar dat laatste is dan wel 
een voorwaarde,’ stelt Wolffers.

drijfVeer  ‘Ik pretendeer niet dat ik de oplossing heb voor het 
complexe probleem van overgewicht, maar ik ben er wel van over-
tuigd dat mensen zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om er 
iets aan te doen, ongeacht hun achtergrond zoals opleiding of sociale 
klasse. Informatie moet zo toegankelijk zijn dat het iedereen bereikt 
en dat iedereen het begrijpt.’
Wolffers heeft een belangrijke drijfveer in zijn werk: de behoefte om 
onderwerpen te demythologiseren. ‘Zo moeilijk is het allemaal niet. 
Als je de mythe eraf haalt, kunnen mensen er greep op krijgen. Dat zit 
hem niet alleen in simpele woorden, maar ook in de toon waarmee 
en de wijze waarop de informatie wordt gebracht. De informatie moet 
leuk zijn en luchtig geschreven. Als je in de val trapt dat het allemaal 
somber en moeilijk is, gaan de mensen dat ook zo ervaren,’ betoogt 
hij.

afslankaCademie  Wolffers heeft meteen zelf invulling gegeven 
aan zijn opvattingen. ‘Na het schrijven van dit boek zocht ik naar 
een praktisch vervolg om de mensen daadwerkelijk te helpen hun voe-
dingsgewoonten blijvend te veranderen en af te vallen. Het boek geeft 
veel informatie maar is nauwelijks praktisch of concreet. Daarom heb 
ik de Afslankacademie bedacht, een soort opleiding en kenniscentrum 
voor voeding en overgewicht op internet, waar mensen een heel tra-
ject kunnen doorlopen om iets te leren over voeding. Weliswaar heeft 
het Voedingscentrum een website met veel informatie, maar die vind 
ik saai. Het Voedingscentrum heeft blijkbaar het idee dat het ernstig 
en serieus moet zijn om betrouwbaar te lijken. Ik heb bijvoorbeeld 
twee mensen gevraagd om cartoons te gaan maken voor de site. Ook 
zijn er diëtisten aan verbonden, die voor de praktische informatie zor-
gen en mensen persoonlijke adviezen en begeleiding kunnen geven.' 
De site ging deze maand online, tegelijk met het uitkomen van het 
boek.
Wolffers laat tot besluit weten dat hij er veel vertrouwen in heeft dat 
mensen hun gedrag kunnen aanpassen. Hij heeft daar de voor-
beelden van gezien in het ontwikkelingswerk dat hij deed, zoals het 
gebruik van voorbehoedsmiddelen om de vruchtbaarheid te contro-
leren. Als mensen in ontwikkelingslanden in staat zijn hun gedrag te 
veranderen, waarom zouden mensen in de westerse wereld dat dan 
ook niet kunnen? 

Website  Ivan Wolffers heeft een eigen website, www.ivanwolffers.
nl, waar meer te lezen is over zijn achtergrond, publicaties en werk. 
Hij houdt daarop wekelijks een weblog bij. 

Boek
Het dikke afvalboek. De nuchtere waarheid over diëten, af-
vallen, voeding en ons schoonheidsideaal van ivan Wolffers 
verscheen bij nieuw Amsterdam uitgevers. iSbn: 978 90 
468 0309 7. Prijs € 19,90. Pag. 288.

Afslankacademie
tegelijk met het verschijnen van Het dikke afvalboek 
is de Afslankacademie op internet gelanceerd: www.
afslankacademie.nl. deze site biedt een kennisomgeving 
die voor iedereen vrij toegankelijk is. voor mensen die 
werkelijk willen leren om gezond te eten en bewegen 
en die last hebben van overgewicht, is er tegen betaling 
meer persoonlijke begeleiding mogelijk. Zij ontvangen een 
pakket studiemateriaal. Hierin zit het boek Gezond afval-
len met algemene en vooral praktische informatie over 
gezond eten en bewegen. dit boek schreef Wolffers samen 
met enkele diëtisten. daarnaast zit er in het pakket een 
simpel en eenvoudig receptenboek en een boekje, voor in 
de tas of jaszak, waarin instructies staan over het lezen 
van de informatie op voedingsmiddelen. ook is een abon-
nement op nieuwsbrieven mogelijk. de site biedt verder 
persoonlijke begeleiding voor degenen die dat willen.
de website wordt gesponsord door zorgverzekeraar 
menzis. verzekerden van menzis kunnen met korting 
de Afslankacademie volgen. de normale prijs is € 60.-, 
verzekerden van menzis betalen € 45,-. 
Het is de bedoeling dat de boeken uit het studiepakket 
van de Afslankacademie als één boek onder de titel de 
Afslankacademie in de boekhandel komen te liggen. 
datum en andere gegevens waren bij het ter perse gaan 
van dit nummer nog niet bekend.

tv-programma
vanaf januari zendt het gezondheidsnet van de digitale 
televisie een tv-programma uit waarin gezonde voeding 
een belangrijk onderdeel vormt. Wolffers werkt momen-
teel aan dit programma.






