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Voeding en beleid

  Bevorderen 
van gezonde voeding en lichaams-

beweging: een Europese dimensie voor
de preventie van overgewicht, obesitas
en chronische ziekten moet uiteindelijk
resulteren in een Witboek waarin
Europese beleidsmaatregelen komen
staan die richtinggevend zijn voor het
beleid in de verschillende lidstaten. De
uitwisseling van gegevens van ver-
schillende regeringen en maatschap-
pelijke organisaties en de Europese
Commissie bevordert de internationa-
le discussie waardoor uiteindelijk het

meest geëigende Europese beleid kan
worden gekozen. Het Nederlandse
kabinet heeft zijn standpunt over het
Groenboek van de Europese
Commissie eind maart schriftelijk toe-
gelicht, na bespreking in de minister-
raad.

In de brief aan de Europese Com-
missie, die als toelichting op de beant-
woorde vragen is opgesteld, zegt de
Nederlandse regering bij monde van
VWS-minister Hans Hoogervorst dat
‘om een gezonde voeding en lichaams-
beweging te bevorderen voor Neder-

land een intersectorale benadering
voorop staat. Het is van groot belang
dat op het gebied van landbouw,
onderwijs, verkeer en transport, volks-
huisvesting, milieu, economie en
arbeidsomstandigheden een integrale
aanpak ontstaat waarbij meerdere
actoren (landelijke en lokale overheid,
consument, niet-gouvernementele
organisaties (NGO’s), bedrijfsleven en
wetenschappelijke instituten) betrok-
ken zijn.’ Ook stelt Nederland voor
een kader te realiseren waarmee te
nemen maatregelen kunnen worden
getoetst, ter verzekering van de
bescherming van de menselijke
gezondheid bij beleidsuitvoeringen.

Het kabinet maakt de Europese
Commissie opmerkzaam op het
belang dat het aan de integrale aanpak
van de problematiek hecht door te
wijzen op het Convenant Overgewicht
dat in 2004 is begonnen door het
ministerie van VWS. Het doel hiervan
is dat maatschappelijke partners en
overheden via zelfregulering gedrags-
verandering bij het individu realise-
ren, door de gezonde keuze de gemak-
kelijke keuze te maken. Inmiddels is
door de deelnemers het actieplan
Energie in Balans gepresenteerd dat
zich richt op het herstel van de balans
tussen eten en bewegen, zowel op
school, het werk als thuis.

Best practices    Hoogervorst bena-
drukt in de brief van het kabinet ‘dat
het beleid ten aanzien van gezonde
voeding en lichaamsbeweging primair
een nationale en lokale aangelegen-
heid is, ook van de zorgverzekeraars.
Nederland acht wel een ondersteu-
nende en faciliterende rol van de
Europese Commissie in het bevorde-
ren van gezonde voeding en lichaams-
beweging (onderdeel van een gezonde
leefstijl) van groot belang in de vorm
van het uitwisselen van best practi-
ces.’ Als het gaat om concrete maatre-
gelen voor de beste aanpak van
gezondheidsproblemen rond voeding
en beweging, moeten die volgens het
kabinet betrekking hebben op de hele
bevolking, maar er zijn twee groepen
die bijzondere aandacht verdienen,
omdat daar meer gezondheidswist te
halen is, te weten: personen met een
lage sociaal-economische status (lage
SES) (opleiding, inkomen, beroep) en
de jeugd van 0 tot 19 jaar.

In zijn brief wijst het kabinet drie
speerpunten voor het Europese beleid
aan, waarvoor in Nederland al voor-
beelden van ‘best practices’ te geven
zijn en die in de brief worden toege-
licht: het bevorderen van de groente-
en fruitconsumptie, vooral bij de
jeugd; het stimuleren van het geven
van borstvoeding; en het stimuleren
van voldoende lichaamsbeweging.

Speerpunten    Het kabinet gaat
ervan uit dat de consumptie van
groente en fruit positieve effecten
heeft op de gezondheid en moet wor-
den bevorderd. ‘Voorlichting hierover
is een goed instrument om de consu-
ment bewust te maken. Daarnaast
moet groente en fruit goed toeganke-
lijk en beschikbaar zijn’, aldus de
brief. Aan dit laatste zou ook kunnen
worden gewerkt binnen het Gemeen-
schappelijk landbouwbeleid. In de
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‘marktordening’ zou meer ruimte
kunnen worden gecreëerd voor de
promotie van groente en fruit. Ook
zou volgens het kabinet moeten wor-
den bekeken of er een gunstig effect
op de consumptie van groenten en
fuit uitgaat door een verlaging van de
invoerheffingen erop. Als goed voor-
beeld van een project ter stimulering
van de consumptie van groente en
fruit haalt het kabinet het
Schoolgruiten aan, waarbij groente en
fruit en voorlichtingsmaterialen aan
basisschoolleerlingen worden ver-
strekt. ‘De Europese Commissie heeft
een belangrijke rol in de continuering
van het project en het implementeren
hiervan in de andere lidstaten’, aldus
het kabinet.

Als het gaat om borstvoeding wijst
het kabinet op het belang van het cer-
tificeren van instellingen met een
goed borstvoedingsbeleid, zoals het
Baby Friendly Hospital Initiative van
WHO-Unicef. Ook zou de Europese
Commissie op het gebied van borst-
voeding een eenduidige voorlichting
moeten benadrukken. Het belang van
borstvoeding wordt onderstreept met

voorbeelden uit onderzoeken waarin
een positief effect ervan voor moeder
en kind is gevonden.

Als voorbeelden van een goede aan-
pak rond bewegen wordt in de kabi-
netsbrief gewezen op de projecten
‘Bewegen op Recept’ en ‘Hartslag
Limburg’. Ze zijn gericht op het
bevorderen van lichamelijke activiteit
door samenwerkingsverbanden in

buurten en wijken.
‘De (fysieke) ruimte
(school, werk, recre-
atie, thuis) van bur-
gers moet zo ingericht
worden, zodat men
kan voldoen aan de
gestelde norm voor
gezond bewegen om
nog grotere gezond-
heidsproblemen te
voorkomen. Dit
onderstreept weder-
om het belang van
een intersectorale
aanpak’, aldus de
brief. ‘De Europese
Commissie kan de
informatie over deze
effectieve interventies
en soortgelijke projec-
ten beschikbaar
maken en stimuleren
zodat andere lidstaten
deze breed gaan toe-
passen.’

Om de speerpunten
te kunnen bereiken,
moet er volgens het
kabinet wel aan rand-
voorwaarden worden
voldaan. Zo moet
rekening worden
gehouden met mon-
diale maatregelen (zoals die van de
Codex Alimentarius en de Wereldge-
zondheidsorganisatie). Ook moet bij
de uitvoering en financiering van
gezondheidsonderzoek meer rekening
worden gehouden met lichaamsbewe-
ging en gezonde voeding. Daarbij is
standaardisering van methoden en
definities van belang. Daarnaast pleit
het kabinet voor eenvormigheid in de
wet- en regelgeving rond gezond-
heidsclaims. Hierdoor zou de gezonde
keuze de makkelijke kunnen worden.
‘Tot slot is het noodzakelijk dat een

gezaghebbend comité, binnen de
bestaande structuren, de voortgang
van genomen communautaire en
nationale maatregelen bewaakt en
tevens als aanjager van het proces
dient’, aldus de brief.

De publicatie van reacties op het
Groenboek wordt medio juni ver-
wacht. Behalve het kabinet kunnen
ook maatschappelijke organisaties een
reactie geven. Ook het Voedingscen-
trum en het Nederlands Instituut
voor Sport en Bewegen zullen 
een reactie geven.
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