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De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt al meer dan een decen
nium over een wereldwijde epidemie als het gaat om overgewicht en 
obesitas, het totale aantal overgewichtigen op aarde bedraagt bijna 
twee miljard. Een recente publicatie in het medisch wetenschappelij
ke tijdschrift JAMA laat zien dat de prevalentie van obesitas bij vol
wassenen en kinderen in de Verenigde Staten in de afgelopen tien 
jaar nauwelijks is veranderd. Ook in Nederland is het tij van overge
wicht en obesitas nog niet gekeerd, ondanks de gezamenlijke in
spanningen van verschillende maatschappelijke partijen tot nu toe. 
In het Nederlandse volksgezondheidsbeleid van het ministerie van 
VWS is overgewicht een speerpunt  zo staat het in de beleidsnota. 
Het is immers gerelateerd aan het ontstaan van veel ziekten. Het ac
cent van het beleid ligt vooralsnog op beweging. Er is weinig tegen 
een gezond activiteitenpatroon en de sociale functie die ervan uit 
kan gaan in te brengen, maar ondertussen erkennen ook bewegings
wetenschappers dat het veranderen van de voedselinname de meest 
adequate manier is om de energiebalans intact te houden. Daar zou 
de overheid best meer calorieën aan mogen verbranden.
Ondertussen ploeteren veel te zware Nederlanders – zeker vanaf de 
januarimaand van het nieuwe jaar – met de strenge eisen van hun 

nieuwe dieet om de overtollige pondjes weg te werken. Dit past in 
het straatje van het volksgezondheidsbeleid, want eigen verantwoor
delijkheid voorop. Maar een heilige graal voor een gezond gewicht 
voor wie kampt met overgewicht is er vooralsnog niet. Ondanks de 
suggestie van recente publieksboeken over diëten, die lezers lokken 
met ondertitels als ‘…afvallen zonder moeite’ en ‘…snel verantwoord 
en zonder moeite’. 
Afvallen kost moeite. Dat blijkt alleen al uit de keur aan hulptroepen 
die klaar staan om overgewichtigen terzijde te staan in hun streven 
naar een gezonder gewicht. Helaas is de werking van veel afval
methoden niet voldoende onderbouwd. Vaak hebben ze een zweem 
van wetenschappelijke of quasimedische input en komen ze neer 
op het snelle, niet beklijvende, afvalwerk, waarna het jojoeffect zijn 
intrede doet. 
Wel onderbouwd, maar niet altijd direct inzetbaar bij streven naar 
een gezond gewicht, zijn de resultaten van wetenschappelijk onder
zoek die vrijwel dagelijks op ons afkomen en waarvan een weerslag 
in dit nummer met als thema overgewicht staat. Betrouwbare kennis 
is in ieder geval een goed begin om af te rekenen met slechte eet
gewoonten.
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