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‘een man met een buik is een man met inhoud’
overgewicht en obesitas rond de  
Middellandse Zee

Loes Janssen*

Het staat onomstotelijk vast dat het mediterrane dieet een 
positieve invloed heeft op hart- en vaatziekten, kanker, diabetes 
en dat het helpt om overgewicht te voorkomen. Het mediterrane 
dieet bestaat uit een voedingspatroon dat gebruikelijk is langs de 
kusten van de Middellandse Zee. Het is rijk aan verse, plantaardige 
producten zoals groenten, fruit, peulvruchten, granen, noten en 
olijfolie. Ook verse vis staat regelmatig op het menu. Het dieet is 
arm aan melkproducten, aardappels en (rood) vlees. Het levert 
veel gezonde vezels, koolhydraten en antioxidanten en weinig 
verzadigde vetten. Toch vormen overgewicht en obesitas steeds 
meer een probleem in de landen rond de Middellandse Zee. Hoe 
komt dat?

Er is sprake van overgewicht als de balans tussen energie-inname 
en energieverbruik verstoord is, als de Body Mass Index (BMI) - die 
gebruikt wordt om het vetpercentage te berekenen - meer dan 25 be-
draagt. Is de BMI hoger dan 30, dan is er sprake van obesitas oftewel 
vetzucht. Obesitas geeft een grotere kans op aandoeningen aan het 
hart, diabetes en rugklachten. 
De afgelopen jaren is het aantal mensen met gewichtsproblemen in 
Europa verdrievoudigd. De helft van alle volwassenen en ruim twintig 
procent van de kinderen zijn te dik. Het hoogste percentage kinde-
ren met gemeten (ernstig) overgewicht komt voor in Zuid-Europese 
landen. Volgens de IOTF (International Obesity Task Force) heeft daar 
20 tot 40 procent van de kinderen overgewicht, in Noord-Europa en 
Centraal-Europa is dat 10 tot 20 procent. Eén van de Zuid-Europese 
landen die gebukt gaat onder overgewicht bij kinderen is Italië. Op-
merkelijk is het verschil tussen kinderen in Noord- en Zuid-Italië. Lijdt 
in het noorden (Verona) 11,3 procent van de jongens in de leeftijd van 
twee tot zes jaar aan overgewicht en 5,7 procent aan obesitas, in het 
zuiden (Messina, Sicilië) bedragen de percentages 17,8 en 12,3 pro-
cent. Voor meisjes is dit respectievelijk 17,9 en 5,8 procent in Noord-
Italië tegenover 22,4 en 10,7 procent in Zuid-Italië.  
Volgens het Kenniscentrum Overgewicht dat verbonden is aan het 
VU medisch centrum in Amsterdam bestaat er een relatie tussen 
gewicht op jonge leeftijd en overgewicht/obesitas bij volwassenen. 
Tachtig procent van de kinderen met overgewicht heeft als volwassene 

te kampen met gewichtsproblemen. Fysieke aandoeningen, waartoe 
overgewicht en obesitas bij kinderen kunnen leiden, zijn onder meer 
glucose-intolerantie, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en hoge 
bloeddruk. En op de lange termijn artrose, gewrichtsklachten en kan-
ker. Bovendien ondervinden mensen met overgewicht vaker psychoso-
ciale problemen. Ze kunnen last hebben van minderwaardigheidsge-
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‘een man met een buik is een man met inhoud’
overgewicht en obesitas rond de  
Middellandse Zee

voelens, een verminderd zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld. Dit 
kan uiteindelijk leiden tot depressie. 

Sociaal-culturele oorzaken Als oorzaken van overgewicht 
en obesitas worden genetische, sociaal-culturele en gedragsfactoren 
genoemd. In welke mate genetische factoren een rol spelen bij het 

ontstaan van overgewicht en obesitas is niet precies bekend. Aange-
nomen wordt dat genetische factoren in combinatie met elkaar en 
samen met leefstijlfactoren (bijvoorbeeld hoge vetinname of lichame-
lijke inactiviteit) tot gewichtstoename kunnen leiden. Omgevings- en 
leefstijlfactoren worden echter als de belangrijkste oorzaken van 
overgewicht gezien. Het aantal personen met overgewicht is immers 
vooral de laatste decennia flink toegenomen, terwijl de genetische 
aanleg voor het ontstaan van overgewicht in deze periode relatief 
weinig is veranderd.
Eén van de oorzaken voor overgewicht en obesitas bij zowel volwas-
senen als kinderen in Zuid-Italië is mogelijk de invloed van de cultuur. 
“Omu di panza, omu di sustanza”, luidt een bekende Siciliaanse 
uitdrukking. Dit betekent zoveel als dat een man met een buik een 
man met substantie oftewel inhoud is. Voor kinderen geldt ongeveer 
hetzelfde. Siciliaanse ouders zien hun kroost liever mollig dan mager. 
Doorvoeding is volgens hen een teken van welvaart en daarmee van 
welzijn. Een dik kind is dus een gezond kind. Dit is mogelijk een (on-
bewuste) reactie op de armoede en de daarmee gepaard gaande hon-
gersnoden die Sicilië in de loop der geschiedenis geteisterd hebben. 
Gevolgen van dit dik-is-gezond-principe zijn dat kinderen volgepropt 
worden met suikerrijk voedsel en dat de sociale druk om te eten hoog 
is. Maar, Sicilië heeft altijd een eetcultuur gehad en de druk om te 
eten is evenmin een nieuw verschijnsel. 
Het is daarom raadzamer om de eetgewoonten van de Sicilianen eens 
onder de loep te nemen. Bij nadere studie van het voedingspatroon 
van de eilandbewoners, gedaan door onderzoeker Tiso in 2006, blijkt 
dat ze vandaag de dag het Mediterrane dieet helemaal niet zo nauw 
volgen. Ze gebruiken weliswaar nog altijd veel meer olijfolie dan boter 
(7,0 porties per week tegenover 0,9 porties per week) maar tegelij-
kertijd consumeren ze veel meer vlees dan vis (5,0 wekelijkse porties 
versus 2,2). Opmerkelijk is ook dat kinderen veel vaker vlees eten dan 
volwassenen (26,4 keer meer op jaarbasis) en veel minder vis. Verder 
blijkt uit hetzelfde onderzoek dat Sicilianen meer brood, pasta en 
aardappelen eten dan de gemiddelde Italiaan (13,4 porties per week 
tegenover een gemiddelde van 12,9). Ook nemen Sicilianen relatief 
weinig (vezelrijke) peulvruchten tot zich (1,9 porties per week, afgezet 
tegen een gemiddelde van 2,4). De consumptie van groenten en fruit 
blijft onder het landelijk gemiddelde (3,1 tegenover 3,4), terwijl de 
gemiddelde dosis melk op 5,3 porties per week uitkomt. 

Omu di panza, omu di sustanza

F_010-012.indd   11 11-12-2008   15:07:34



overgewicht
|  

vo
e

d
in

g
 n

u
  |

12

|  
d

e
c

e
m

b
e

r
 2

00
8 

 | 
 n

u
m

m
e

r
 1

2 
 |

Volgens een rapport van het Dipartimento Osservatorio Epidemiolo-
gico (D.O.E.), Assessorato Regionale Sanità in Palermo, moeten de 
oorzaken voor overgewicht en obesitas op Sicilië inderdaad gezocht 
worden in de levensstijl van de Sicilianen; in de sociaal-economische 
achterstand die het eiland heeft ten opzichte van het noorden van 
Italië. Ook zou een rol kunnen spelen dat veel Siciliaanse kinderen 
zijn grootgebracht met poedermelk in plaats van met moedermelk. Zo 
geeft slechts 53,5 procent van de vrouwen op Sicilië en Sardinië een 
periode uitsluitend moedermelk aan haar kind. Voor Noord-Italië ligt 
dit percentage op 73,8 procent. Onderzoek wijst uit dat baby’s die zes 
maanden gevoed zijn met moedermelk minder kans hebben op het 
krijgen van overgewicht op 3- tot 10-jarige leeftijd. Maar het is nog niet 
duidelijk of dit effect uitsluitend aan borstvoeding te danken is of dat 
ook andere factoren hierbij een rol spelen.

Voorlichting en reclame Over het algemeen zijn ouders 
op Sicilië slecht voorgelicht. Dat begint al bij de zwangerschap. Zo 
blijven Zuid-Italiaanse vrouwen achter in het volgen van een cursus 
ter voorbereiding op de bevalling en het ouderschap. In zo’n cursus 
wordt informatie verstrekt over het belang van borstvoeding en een 
gezond voedingspatroon voor zowel de aanstaande moeder als het 
nog ongeboren kind. Volgt in Noord- en Midden-Italië 40 procent van 
alle zwangere vrouwen een cursus, op Sardinië en Sicilië bedraagt dit 
percentage 14,9 procent. 
Het lijkt erop dat er op het gebied van overgewicht een grote ver-
antwoordelijkheid bij de ouders ligt. Maar natuurlijk niet alleen bij 
hen. Jonge moeders krijgen alleen voorlichting via hun kinderarts en 
kraamhulp bestaat niet op Sicilië. Dit is de verantwoordelijkheid van 
de maatschappij. Ook het onderzoeksrapport van D.O.E. stelt dat de 
structuur in de gezondheidszorg verbeterd moet worden. Concreet 
betekent dit dat kinderartsen, huisartsen, verloskundigen maar ook 
verplegend personeel op kraamafdelingen moeten samenwerken 
volgens een eensgezinde visie op gezond leven inclusief verant-
woorde voeding. Zo kunnen zij de levensstijl en de eetgewoonten 
van hun patiënten nauwkeuriger begeleiden. Regio Sicilië wil hiertoe 
(kinder)artsen specifieke voorlichting geven en hen actief laten deelne-
men aan regionale en nationale projecten. Op die manier wil de regio 
informatie verzamelen over de voedingsgewoonten van de burgers. 
Daarnaast wil regio Sicilië het belang van gezonde voeding, de voor-
koming van obesitas en de behandeling ervan bij de burgers onder de 
aandacht brengen.

oog op de gezondheid Het zijn niet de gezondheidsvoorde-
len van het mediterrane dieet die hier ter discussie staan, maar het 
gewijzigde voedingspatroon van de inwoners van het Middellandse 
Zee-gebied: Sicilianen blijken te weinig gezonde vezels en antioxidan-
ten binnen te krijgen en steeds meer verzadigde vetten. Dat ruim 30 
procent van de twee- tot zesjarige Siciliaanse kinderen aan overge-
wicht lijdt is een zorgwekkende constatering. Eensluidende opvattin-
gen in de gezondheidszorg en gedegen voorlichting aan (toekomsti-
ge) ouders zouden een kentering in deze ontwikkeling teweeg kunnen 
brengen. Het door D.O.E. opgestelde rapport is in 2006 goedgekeurd 
en onder de noemer “Okkio alla saluta” (Oog op de gezondheid) door 
de plaatselijke gezondheidscentra in behandeling genomen. Nu maar 
afwachten of het zijn vruchten gaat afwerpen.

* Loes Janssen is freelance journalist in Sicilië. Het artikel kwam tot stand met Rachel 
Jackson Leach van de International Association of the Study of Obesity in Londen.

Het blijkt dat de Sicilianen het mediterrane dieet helemaal niet zo nauw 
volgen
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