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  dat overgewicht 
en obesitas een onlosmakelijk

onderdeel vormen van de hedendaag-
se consumptiesamenleving wint
steeds meer terrein. Zo onderkennen
instanties als de Wereldgezondheids-
organisatie, de Gezondheidsraad of de
Raad voor de Volksgezondheid en

Zorg het belang van omgevingsfacto-
ren bij de bestudering van het pro-
bleem. Ook in de wetenschappelijke
wereld wordt gepleit voor onderzoek
naar de invloed van dergelijke facto-
ren op onze (ongezonde) voedingsge-
woonten. Dat we te maken hebben
met een maatschappelijk verschijnsel

wordt onderstreept als we onze steeds
dikker wordende buiken bezien in het
licht van productaanbod, reclame,
eetgewoonten, inkomenspositie,
gezinssituatie of schoonheidsidealen.
Deze en andere aspecten komen aan
bod in de diverse essays in De obesoge-
ne samenleving. Dit artikel besteedt
aandacht aan zaken uit de inleiding
van het boek die betrekking hebben
op het voedingsaanbod en onze con-
temporaine voedselconsumptiecul-
tuur.

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Aandacht voor de maatschappelijke
context van overgewicht leidt tot
kanttekeningen bij de opvatting die in
beleidskringen nog steeds populair is
namelijk dat de verantwoordelijkheid
voor overgewicht primair bij de con-
sument ligt. Consumenten, zo is de
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De groeiende overgewichtproblematiek moet naast de voedingskundige, genetische of medische 
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redenering, kunnen en mogen in vrij-
heid kiezen welke etenswaren ze
kopen en nuttigen. Een omgevings-
perspectief op obesitas benadrukt
daarentegen dat de (sociale) leefom-
geving vergaande invloed heeft op de
mogelijkheden van mensen en de hin-
dernissen die ze ondervinden om al
dan niet gezonde voedingskeuzes te
maken. Voedingskeuzes worden niet
gemaakt in een sociaal vacuüm. Zo
blijken consumenten steeds vaker het
spoor bijster te raken door de enorme
hoeveelheid - vaak tegenstrijdige -
voedingsboodschappen die ze krijgen.
Dat geldt zeker voor consumenten uit
lagere sociaal-economische groepen.

Verantwoordelijkheid en keuzevrij-
heid van consumenten moeten dan
ook niet geïsoleerd worden bekeken.
Het bombardement aan reclame-
boodschappen of het overstelpende
productaanbod van vette, zoete en
zoute levensmiddelen wijst op de
grenzen aan de keuzevrijheid, en
daarmee ook aan de individuele ver-
antwoordelijkheid van consumenten.

Wat en hoeveel we consumeren staat
dus niet op zichzelf: hoe ongezond en
dik, of gezond en dun, we zijn, is niet
louter een kwestie van persoonlijke
vrijheid of wilskracht. Gezondheid is
behalve een persoonlijke keuze ook
onderhevig aan maatschappelijke
invloeden. Als de maatschappelijke
omgeving in aanmerking wordt geno-
men, ontstaat er oog voor dat mensen
niet alleen persoonlijk op hun gedrag

moeten worden aangesproken.
Immers, ook omgevingsfactoren
belemmeren of bevorderen het maken
van bepaalde keuzes. ‘Maak de gezon-
de keuze tot de gemakkelijke keuze’,
zijn niet voor niets gevleugelde woor-
den geworden.

Dikmakende samenleving    Hoe
eenvoudig ‘maak de gezonde keuze
tot de gemakkelijke keuze’ ook
klinkt, het is allesbehalve vanzelfspre-
kend. Maar al te vaak is juist de onge-
zonde keuze de meest voor de hand
liggende. We leven in een obesogene
samenleving, die juist dikmakend
gedrag ruim baan geeft. Dat veel
mensen gebukt gaan onder vetzucht
wordt daardoor eerder een normale
reactie op abnormale omstandighe-
den, dan iets abnormaals dat ontstaat
onder normale omgevingscondities.

Dit laatste laat zich goed illustreren
met de alomtegenwoordige beschik-
baarheid van etenswaren. In ons
hedendaagse Luilekkerland is nauwe-
lijks te ontsnappen aan het weelderi-
ge productaanbod. Door de variatie
en veelheid van keuzemogelijkheden
in de supermarkt of het restaurant en
de dichtheid van het aantal verkoop-
punten is de afstand tot een natje en
een droogje zelden ver. Voedingsmid-
delen zijn te koop in allerhande
trein- en pompstations, pretparken
en dierentuinen, warenhuizen en
musea, leisure-centra en ziekenhui-
zen, stadions en scholen. Het ver-
krijgbare pakket aan voedingsmidde-
len blinkt vaker uit door een over-
daad aan suiker, vet of zout dan door
culinair raffinement en gezonde voe-
dingswaarde.

De aanwezigheid van een grote
hoeveelheid grote en kleine, maar
rijkgevulde smulpaleizen en voedsel-
tempels is erop gericht passanten of
bezoekers tot consumptie te verlei-
den zodat ze blijven consumeren. Het
overweldigende aanbod is een voort-
durende aanmoediging om ons de
geneugten van het consumptieve
leven flink te laten smaken. Reclame
speelt een bijzondere rol in het pro-
moten van (hyper)consumentisme,
dat zich weinig gunstig verhoudt tot
een eetcultuur die matiging en
gezondheid hoog in het vaandel heeft
staan. Grote sommen reclamegeld
worden immers geïnvesteerd in dik-
makende levensmiddelen, zoals tus-
sendoortjes, snacks en softdrinks.

Rol voedingsindustrie    De macht
van grote levensmiddelenfabrikanten
en supermarktketens wekt bij velen
een groeiende argwaan op als het gaat
om hun invloed op de toename van
obesitas, vooral in het geval van mon-
diale spelers in de voedingssector. Het
risico van deze achterdocht is wel dat
men zich blindstaart op voedings-
ondernemingen als de kwade genius
in voedingsland. De kritische aan-
dacht voor de rol en invloed van voe-
dingsmiddelenconcerns op overge-
wicht en obesitas biedt echter een
welkom tegenwicht aan het voortdu-
rend ‘tamboereren’ op de individuele
verantwoordelijkheid van de consu-
ment.

Journalisten als Eric Schlosser en
Morgan Spurlock vervullen dan ook
een functie als ze de nadelige invloed
van de fastfoodindustrie op de eetcul-
tuur voor het voetlicht brengen. In het
boek Fast food nation en de documen-
taire Super size me laten ze zien dat
fastfoodketens commerciële groot-
machten zijn geworden die het consu-
menten zo moeilijk mogelijk maken
om de verleiding van fastfood te weer-
staan. Dit doen zij door de nauwelijks
te missen aanwezigheid van eetgele-
genheden en reclames die beloven dat
de hamburgercultuur geluk, gezellig-
heid en genieten voor ons in petto
heeft.

Om het verschijnsel van overgewicht
goed te begrijpen dient de rol van de
voedingsindustrie helderder te wor-
den gemaakt dan tot nu toe het geval
is. De levensmiddelenindustrie beïn-
vloedt onze voedselkeuzes diepgaand.
Dat hangt samen met de grote con-
currentiedruk, de kleine marges die de
voedingsmarkt kenmerken en een
consumentenbevolking die onderhe-
vig is aan de wet van Engel (naarmate
ons inkomen stijgt, geven we relatief
minder uit aan voeding). In een der-
gelijke markt ligt het voor de hand dat
de industrie de eigen commerciële
belangen beschermt door een strate-
gie te kiezen die zich richt op het ver-
kopen van méér levensmiddelen.
Gezondheid is dan zeker niet vanzelf-
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sprekend een prioriteit. Positieve uit-
zonderingen daargelaten, verbinden
veel van de grote ondernemingen in
de voedingssector zich daarom slechts
mondjesmaat aan het voeren van
(pro)actief beleid om tot een gezon-
der productaanbod te komen, en te
stimuleren dat consumenten hiervoor
kiezen.

Onbeperkt eten    Het is duidelijk
dat het overgewichtprobleem com-
plexer en weerbarstiger is dan we al
dachten. Nog te vaak wordt er echter
gemakkelijk gedaan over oplossingen.
Spreken over eigen verantwoordelijk-

heid en keuzevrijheid van consumen-
ten is onvolledig als niet ook wordt ver-
wezen naar de obesogene samenleving
waarin wokrestaurants, pannenkoeken-

huizen, spare ribs eetcafés of kiloknal-
lers zich profileren door het cultiveren
van ‘onbeperkt eten voor een vast

bedrag’ of door ‘meer voor minder is
beter’. De consumptieculturele context
heeft grote invloed op wat consumen-
ten aanlokkelijk vinden, welke voor-
keuren ze koesteren en welke keuzes ze
maken. Een omgevingsgericht perspec-
tief op overgewicht besteedt daarom
aandacht aan de vragen welk voedings-
aanbod in welke mate beschikbaar is en
welke eetcultuur daarmee wordt onder-
steund. Er is daarbij een veel grotere
inzet nodig van maatschappelijke 
organisaties, bedrijfsleven en de 
overheid.

Het nieuwste boek over overgewicht De obe-
sogene samenleving - Maatschappelijke per-
spectieven op overgewicht geeft een andere
kijk op het onderwerp dan tot nu toe
gebruikelijk. De 23 auteurs benaderen over-
gewicht deze keer niet vanuit voedingskun-
dige of medische invalshoek maar stellen de
omgeving van de consument centraal. In 16
essays wordt het probleem overgewicht in
maatschappelijke en culturele context
geplaatst. De auteurs zijn voornamelijk
wetenschappers en onderzoekers uit sociaal-
wetenschappelijke hoek, anderen zijn bij-
voorbeeld ethicus, landbouweconoom, com-
municatiewetenschapper, bestuurskundige,
psycholoog, filosoof, theoloog of bedrijfs-
kundige.

Verantwoordelijkheid De bijdragen in
het boek maken duidelijk dat de oorzaak
van overgewicht niet beperkt is tot bijvoor-
beeld televisiekijken, frisdrankgebruik of
snackconsumptie alleen. Hoewel vrijwel alle
auteurs van mening zijn dat de consument
uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor wat
hij eet en drinkt, stellen zij ook vast dat de
omgeving daarbij een grote rol speelt en dat
het veel te gemakkelijk is vooral de consu-
ment verantwoordelijk te stellen voor zijn
overgewicht. Hans Brug noemt het zelfs
opvallend dat in het kader van ons gedrag
rond eten en drinken, vooral omgevingsfac-

toren zijn onderzocht waar je als individu
ook zelf invloed op kunt uitoefenen. Goed
onderzoek naar bijvoorbeeld wet- en regel-
geving of prijs- en belastingmaatregelen om
gezond eten en bewegen te stimuleren en
ongezond eten te ontmoedigen is tot op
heden niet of nauwelijks beschikbaar. Dit
onderzoek noemt hij onontbeerlijk om de
juiste interventies tegen overgewicht te kun-
nen inzetten.

Vettax geen effect   Ronald Jeurissen en
Alberic Pater wijzen in hun essay op de
beperkte rol die mag worden verwacht van
maatschappelijk verantwoord ondernemen
in de strijd tegen overgewicht. Voor de aan-
pak van een complex maatschappelijk pro-
bleem als overgewicht is samenwerking tus-
sen belanghebbenden essentieel. Maar iedere
onderneming wil winst halen en bedrijven
kunnen zich niet onderscheiden met acti-
viteiten die zij samen met concurrenten
doen. De bijdragen van marktpartijen als de
voedingsindustrie en de horeca aan het
Convenant Overgewicht moeten dan ook
deels worden bezien in dit licht.

Petra Berkhout geeft aan dat we van eco-
nomische mechanismen om gezondere eet-
gewoonten te bevorderen weinig mogen ver-
wachten. De uitgaven aan voedsel in onze
totale consumptieve bestedingen zijn de
laatste decennia dusdanig gedaald dat er van

een vetbelasting weinig producenten of con-
sumenten wakker zullen liggen.

Het boek biedt vele en verrassende invals-
hoeken. De oplossing van het probleem lijkt
daarmee niet dichterbij gekomen, overge-
wicht blijkt een zeer complex probleem. Het
boek is in ieder geval zeer lezenswaardig en
een must voor een ieder die met het pro-
bleem te maken heeft.

Het boek is het resultaat van een gezamen-
lijk project van het LEI - Wageningen Uni-
versiteit en Researchcentrum en het Rathe-
nau Instituut.
   

Hans Dagevos & Geert Munnichs (redactie). De obesoge-

ne samenleving: maatschappelijke perspectieven op over-

gewicht. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.

ISBN 978 90 5356 981 8. 192 pagina’s  € 29,90.

Vetzucht een normale

reactie op abnormale

omgeving

De obesogene samenleving


