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16 mei 2015: Europese Dag tegen 

Obesitas 

Obesitas: een onderschat en miskend gevaar 
Belgen minimaliseren hun overgewicht 

 
Brussel, 14 mei 2015: Op zaterdag 16 mei vindt voor het zesde opeenvolgende jaar de Europese 

Dag tegen Obesitas plaats. Voor de editie van 2015 ligt het accent op de gangbare opvattingen die 

in Europa heersen rond obesitas. Uit een nieuw onderzoek* in zeven Europese landen blijkt dat de 

meerderheid van de bevolking slecht geïnformeerd is over de oorzaken, de impact en de 

behandeling van obesitas. 

 

Binnen België is er: 

 een brede ontkenning van het fenomeen overgewicht bij 20 tot 37% van de betrokken personen; 

 opvallende onwetendheid over de oorzaken en gevolgen van obesitas; slechts 15% van de 

Belgen is zich bewust van het toegenomen risico op de ontwikkeling van kanker; 

 internationale erkenning voor de Belgische expertise in chirurgie, waarbij in de bekendste centra 

meer dan een derde van de patiënten uit het buitenland komt; 

 een pleidooi voor gerichte preventie, volledige tegemoetkoming en multidisciplinaire aanpak voor 

de behandeling van obesitas. 

 

Obesitas1 is een van de belangrijkste bedreigingen voor de gezondheid en het welzijn van onze 

samenleving. Wereldwijd is het aantal mensen met obesitas verdubbeld sinds 19802. Volgens de laatste 

schatting heeft de helft van de Belgische bevolking momenteel te maken met overgewicht (body mass 

index > 25) en lijdt 14% aan obesitas (BMI > 30)3. Toch zijn velen zich vandaag nog altijd niet bewust van 

de gevaren. Zij onderschatten hun eigen gewicht, schatten het gewicht van de mensen rond hen verkeerd 

in en lijken niet te weten welke gevolgen obesitas heeft voor hun gezondheid. 

 

Obesitas is een onderschat en miskend gevaar: volgens een recente enquête ontkennen een groot 

aantal burgers hun eigen (over)gewicht en zijn ze slecht op de hoogte van de oorzaken en 

gevolgen ervan. 

 

Volgens een grote openbare perceptie-enquête bij meer dan 14.000 personen in zeven landen, 

waaronder 2.000 in België, ontkennen veel burgers hun eigen (over)gewicht en weten ze niet wat de 

oorzaken, noch wat de gevolgen ervan zijn. 

 

                                                           
1  De Wereldgezondheidsorganisatie WHO definieert obesitas als “een chronische ziekte, waarbij een zodanige overmatige vetopstapeling in het 

lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s”. De gemakkelijkste en meest gebruikte methode om die parameter te meten is 

de body mass index (BMI), een meetmethode die het gewicht van een persoon vergelijkt met zijn/haar lengte, volgens een eenvoudige formule: 

gewicht (in kg) gedeeld door het kwadraat van de lengte (in meter). Een gezonde BMI ligt tussen 18,5 et 25 kg/m². Bij een persoon met een BMI 

tussen 25 et 30 kg/m² is er sprake van overgewicht, iemand met een BMI hoger dan 30 kg/m² wordt als obees beschouwd. 
2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/  
3  Volgens de laatste enquête van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (06/12/2014) 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
https://www.wiv-isp.be/
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Van de personen die vinden dat ze een “normaal” of “gezond” gewicht hebben, 

heeft een op vijf (20%) eigenlijk overgewicht en meer dan een derde (37%) van wie vindt dat hij 

overgewicht heeft, is in werkelijkheid obees. 

 

 

Oorzaken: 

De grote meerderheid van de respondenten associeert obesitas meer met een persoonlijk probleem van 

levensstijl dan te erkennen dat er andere, onderliggende problemen spelen die eerder een 

maatschappelijk antwoord vereisen. Uitkomsten:  

 77% van de ondervraagde personen vindt dat obesitas vooral te maken heeft met 

leefgewoontes, hoewel 46% het ziet als een ziekte, vooral in Wallonië (54% tegenover 40% in 

Vlaanderen).  

 Verkeerde voeding en onvoldoende lichaamsbeweging worden het vaakst aangehaald als 

voornaamste factoren die obesitas veroorzaken (respectievelijk 95% en 87%).  

 Slechts 37% van de respondenten weet dat obesitas voor een deel genetisch bepaald kan zijn 

en niet meer dan 28% weet dat het een gevolg kan zijn van een psychologische stoornis. 

 

Risico’s en gevolgen: 

Prof. Bart Van der Schueren, vicevoorzitter van de Belgische vereniging voor de studie van obesitas 

(BASO), legt uit: “Er zijn nog altijd verbazend veel mensen die niet beseffen dat obesitas een eerste 

opstapje is naar tal van andere ziekten, zoals diabetes mellitus, cardiovasculaire aandoeningen, kanker 

en gewrichtsproblemen”. Een onderzoek dat eind 2014 werd gepubliceerd, wijst erop dat ernstige 

obesitas de levensverwachting met tot 8 jaar kan doen dalen en de gezonde levensjaren met 19 jaar kan 

verminderen4. 

 

 Bijna een kwart van de Belgen beseft niet dat obesitas een belangrijke oorzaak is van 

hartaandoeningen, diabetes mellitus en hoge bloeddruk. 

 Iets meer dan de helft (51%) van de ondervraagden erkent dat obesitas cerebrovasculaire 

accidenten (CVA) kan uitlokken. 

 Slechts 15% ziet een oorzakelijk verband tussen obesitas en kanker. Obesitas is inderdaad 

een bepalende factor bij de ontwikkeling van bepaalde kankers, namelijk borst-, darm-, 

baarmoeder-, nier-, slokdarm- en pancreaskanker. 

 Tot slot denkt 57% (63% in Wallonië en 50% in Vlaanderen) dat roken gevaarlijker is dan 

obesitas, hoewel ze allebei de levensverwachting met een gelijk aantal jaren verkorten5. 

 

Niet alleen preventie, maar ook behandeling en opvolging zijn essentieel. 

 

Obesitas leidt tot heel wat gezondheidsproblemen en betekent dan ook een zware last, niet alleen voor 

de persoon in kwestie, maar ook voor zijn directe omgeving en de hele maatschappij, zowel op het vlak 

                                                           
4 Onderzoek van Dr. Steven Grover van de universiteit McGill (Montréal), gepubliceerd in december 2014 in The Lancet Diabetes & 

Endocrinology. 
5 Prospective Studies Collaboration, ‘Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: collaborative analyses of 57 prospective 

studies’, The Lancet (2009) 373(9669): 1083–96: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2809%2960318-4/fulltext, 

p. 1083. 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2809%2960318-4/fulltext
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van levenskwaliteit als van kosten voor de gezondheidszorgstelsels6. Preventie 

blijft essentieel, maar ze moet gericht en aangepast zijn. Dat geldt onder meer voor de transgenerationele 

preventie bij zwangere vrouwen, want overgewicht kan belangrijke gevolgen hebben voor hun eigen 

gezondheid en die van hun toekomstige kinderen.  

 

Bovendien neemt het aantal mensen met obesitas toe met de leeftijd, en treft ze tot 20% van de 

bevolking in de leeftijdscategorie van 55-74 jaar³.  

 

Preventie is dus essentieel, maar behandeling en opvolging zijn dat evengoed. “Obesitas kan en moet 

behandeld worden. Toch moeten we onderstrepen dat elk individu verschillend is en de keuze van 

behandeling voor een obees persoon zal afhangen van de graad van de obesitas, van de rol die 

verschillende factoren spelen (genetisch, hormonaal, medicatiegebonden enz.) bij de ontwikkeling van de 

obesitas, en de aanwezigheid van comorbiditeit (hoge bloeddruk, diabetes mellitus type 2, artrose enz.).” 

De behandelingen die het vaakst worden toegepast zijn aanpassingen aan de voeding en 

lichaamsbeweging. Die aanpak kan doeltreffend zijn voor personen met overgewicht of gematigd obese 

personen. Voor mensen met een BMI van meer dan 40 (morbide obesitas) of 35 met comorbiditeit, kan 

bariatrische chirurgie aangewezen zijn en op lange termijn goede resultaten opleveren. In België wordt 

bariatrische chirurgie positief onthaald, met 79% van de respondenten die ze in bepaalde gevallen nuttig 

vindt. Want naast een drastisch gewichtsverlies is de levenskwaliteit verbeterd bij meer dan 90% van de 

patiënten die een bariatrische ingreep ondergingen en is de mortaliteit op lange termijn met 30 tot 40% 

gedaald7. Zo heeft bijvoorbeeld 75-90% van de personen die aan diabetes type 2 leiden twee jaar na een 

bariatrische ingreep niet langer medicatie nodig8. 

In de loop der jaren heeft België op het vlak van obesitaschirurgie een internationaal erkende reputatie 

opgebouwd. Van overal in de wereld komen chirurgen hier opleiding volgen en in sommige centra komt 

meer dan een derde van de patiënten uit andere Europese landen om zich in België te laten behandelen. 

 

Obesitaschirurgie heeft haar werkzaamheid al bewezen voor de individuele gezondheid en blijkt 

kostenefficiënt te zijn voor de maatschappij. Nochtans zou dat resultaat nog kunnen worden verbeterd 

met de invoering van een systematische multidisciplinaire opvolging. Immers, ”de opvolging op 

middellange termijn is vaak ontoereikend. Patiënten hebben echter begeleiding nodig van hun huisarts, 

een diëtist, een psycholoog, de chirurg, de endocrinoloog enz., om hun leefgewoontes aan te passen aan 

hun nieuwe toestand, complicaties te vermijden, het gewichtsverlies te optimaliseren, ondervoeding en … 

opnieuw aankomen te vermijden. Daarom pleit de BASO voor een volledige en multidisciplinaire 

tegemoetkoming bij de behandeling van obesitas, dus ook voor pre- en vooral voor postoperatieve 

consulten en follow-up”, besluit prof. Bart Van der Schueren.  

 

 

 

* Over de studie “Obesitas: een onderschat gevaar” 

                                                           
6  Hieronder vallen rechtstreekse kosten, zoals die voor de behandeling van ziekten als diabetes type 2, hartaandoeningen of met obesitas 

gelieerde kankers. De medische kosten voor een obese patiënt liggen 6 tot 45% hoger dan die voor een patiënt met een normaal gewicht en, 

afhankelijk van het land in Europa, vertegenwoordigt obesitas tussen 0,47 en 0,61% van het bruto binnenlands product (Muller-

Riemenschneider, F et al. Health-economic burden of obesity in Europe. European Journal of Epidemiology. 2008; 23(8): 499-509). 
7  Bariatric and Metabolic Institute. Cleveland Clinic. Available from: http://weightloss.clevelandclinic.org/images/file/FINAL_09-BAR-

007%20BMI%20Facts%20Sheet_v5.pdf 
8 Bron: Dixon JB. Adjustable gastric banding and conventional therapy for type 2 diabetes: a randomised controlled trial. JAMA (2008) 

http://weightloss.clevelandclinic.org/images/file/FINAL_09-BAR-007%20BMI%20Facts%20Sheet_v5.pdf
http://weightloss.clevelandclinic.org/images/file/FINAL_09-BAR-007%20BMI%20Facts%20Sheet_v5.pdf
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“Obesitas: een onderschat gevaar” is een enquête die werd gehouden onder  

14.000 personen in zeven Europese landen, om de perceptie van de obesitasproblematiek in de publieke opinie 

beter te begrijpen. De studie werd uitgevoerd door het onafhankelijk bureau voor strategisch onderzoek Opinium, in 

samenwerking met de European Association for the Study of Obesity (EASO) en met de steun van Medtronic. 

 

 

Over de Europese Dag tegen Obesitas 

De Europese Dag tegen Obesitas is een jaarlijks sensibiliseringsevenement dat in 2010 werd opgestart door de 

medische wereld, patiëntenverenigingen en ook de politiek, niet alleen om Europese burgers met overgewicht of 

obesitas te steunen, maar ook om een oproep te doen aan de Europese beleidsmakers. Voor meer informatie: 

http://easo.org/perception-survey/summary-of-all-countries/survey-bef 

 

 

Over de European Association for the Study of Obesity (EASO) en haar Belgische afdeling (BASO) 

Met netwerken in meer dan dertig landen is de European Association for the Study of Obesity (EASO) 

(www.easo.org) de belangrijkste wetenschappelijke beroepsorganisatie op het vlak van obesitas in Europa. De EASO 

helpt acties voor preventie en bestrijding van de obesitasepidemie op te zetten en voert er zelf ook uit. Ze neemt deel 

aan wetenschappelijk overleg op hoog niveau en op Europese of nationale schaal en coördineert de voorlichting rond 

obesitas in heel Europa. De Belgian Association for the Study of Obesity (BASO) werd in 1988 opgericht om het 

onderzoek op het vlak van obesitas te bevorderen. Verder wil ze contacten tussen individuen en organisaties 

stimuleren en faciliteren, en elk initiatief aanmoedigen dat gericht is op de bestrijding van de obesitasepidemie en de 

comorbiditeit die ermee gepaard gaat. 

 

Over Opinium Research LLP 

Opinium Research is een bureau voor strategisch onderzoek dat werkt met organisaties in talrijke geografische 

gebieden en met een brede aanbod aan studiemethodes om gegevens en conclusies over de maatschappij naar 

voren te brengen in dienst van de politieke besluitvorming. 

 

Over Medtronic 

Medtronic is een toonaangevende onderneming op het gebied van de medische technologie, diensten en 

oplossingen. Voor miljoenen mensen ter wereld biedt Medtronic oplossingen om hun pijn te verlichten, hun 

gezondheid te herstellen en hun levensduur te verlengen. De door Medtronic ontwikkelde producten en therapieën 

worden voornamelijk toegepast om de levenskwaliteit van mensen met een chronische ziekte te verbeteren. Hiertoe 

behoren onder meer medische technologieën die worden gebruikt in de obesitaschirurgie. 

 

 

 

 

Voor bijkomende vragen of voor een interviewverzoek, gelieve contact op te nemen met: 

 

Perscontact:  

Whyte Corporate Affairs 

Luigi Sementilli 

02 738 06 33 

ls@whyte.be 

 

 

  

http://easo.org/perception-survey/summary-of-all-countries/survey-bef

