
Obesitas	  
Een	  onderschatte	  bedreiging:	  	  

Publieke	  perceptie	  van	  obesitas	  in	  Europa	  
	  

SAMENVATTING	  PER	  LAND	  
	  

BELGIË	  
	  

Uitgevoerd	  door	  Opinium,	  een	  onafhankelijk	  bureau	  voor	  strategische	  inzichten,	  in	  
samenwerking	  met	  de	  European	  Association	  for	  the	  Study	  of	  Obesity	  (EASO)	  en	  met	  de	  steun	  van	  

Medtronic	  
	  
	  
Meningen	  over	  het	  eigen	  lichaamsgewicht	  

	  
• Meer dan de helft (54%) van de respondenten vindt zijn huidige gewicht normaal / 

gezond, terwijl meer dan één derde (37%) zichzelf zou omschrijven als te zwaar. 
Slechts 4% geeft aan dat ze hun eigen gewicht als obees beschouwen. 

 
• Vele respondenten onderschatten de gewichtscategorie waarin ze thuishoren 

o Eén vijfde (20%) van de respondenten die vinden dat ze een ‘normaal / gezond’ 
gewicht hebben, weegt eigenlijk te zwaar (op basis van een BMI berekend op 
hun lengte en gewicht zoals door henzelf opgegeven) 

o Iets meer dan één derde (37%) van de respondenten die van mening zijn dat 
ze te zwaar wegen, is eigenlijk obees – opnieuw op basis van een BMI 
berekend op hun lengte en gewicht zoals door henzelf opgegeven 

 
 

• Bijna de helft van de respondenten (46%) is tevreden met zijn huidige gewicht, terwijl 
één derde verklaart niet tevreden te zijn (31%) 

o Bij de respondenten die vinden dat ze kampen met overgewicht of obees zijn 
(respectievelijk 13% en 5%), zijn veel minder personen tevreden met hun 
gewicht 

o De tevredenheid is groter bij mannen dan bij vrouwen (respectievelijk 50% en 
43%) 
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Demografische	  gegevens	  m.b.t.	  gewicht1	  bij	  respondenten	  in	  België	  

 
 
 

• Op basis van de BMI die werd berekend aan de hand van de door de betrokkenen zelf 
aangegeven lengte en gewicht, is 18% van de respondenten obees en kampt 33% met 
overgewicht 

o Meer mannelijke (39%) dan vrouwelijke deelnemers (27%) hebben overgewicht 
o De verhouding van respondenten die kampen met overgewicht en obesitas 

neemt ook toe met de leeftijd (31% van personen tussen 18 en 34 jaar 
tegenover 64% van de 55-plussers) 

o Wat de regio betreft, komen gewichtsproblemen (overgewicht en obesitas) 
minder vaak voor bij respondenten in Luxemburg (44%) in vergelijking met de 
andere regio’s 

 
	  
Meningen	  over	  gewicht	  in	  België	  
	  

	  
• Gemiddelde raming voor de verhouding van Belgische bevolkingsgroepen die obees 

zijn: 19% van de Belgische mannen, 19% van de Belgische vrouwen en 15% van de 
kinderen (jonger dan 18) 

 
 
 

• Bijna twee derde (61%) van de respondenten verklaart zelf iemand te kennen van wie 
ze vinden dat hij of zij obees is 

 

                                                
1 Aan de respondenten werd gevraagd om hun lengte (in meter) en gewicht (in kilogram) op te geven; 
aan de hand daarvan werd hun BMI berekend. 
2 Door afronding kan het gebeuren dat het totaal van de percentages niet gelijk is aan 100%. 

 
Verdeling volgens 
gewicht op basis van 
de BMI van de 
respondenten2 

Volwassen mannen Volwassen 
vrouwen 

 

Ondergewicht 2% 6%  
Gezond gewicht 39% 51%  
Overgewicht 39% 27%  
Obees 21% 15%  

Gemiddelde geraamde 
verdeling inzake 
gewicht voor…2 

Volwassen 
mannen 

Volwassen 
vrouwen 

Kinderen (jonger 
dan 18) 

Ondergewicht 11% 16% 13% 
Gezond gewicht 39% 37% 47% 
Overgewicht 31% 28% 25% 
Obees 19% 19% 15% 
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Oorzaken	  en	  gevolgen	  van	  obesitas	  
	  
Oorzaken van obesitas 
 

• Iets meer dan drie vierde van de respondenten (77%) vindt dat ‘obesitas wordt 
veroorzaakt door keuzes op het vlak van levensstijl’ en bijna de helft (46%) gaat ermee 
akkoord dat obesitas een ziekte is. 37% is het ermee eens dat het ‘een erfelijke ziekte’ 
is, en iets meer dan een kwart van alle respondenten vindt dat het ‘een psychologische 
ziekte’ is (28%)  

o Jongere respondenten (tussen 18 en 34 jaar) zijn meer dan anderen geneigd te 
denken dat obesitas ‘een ziekte’ (54%) en een ‘erfelijke ziekte’ is (41%) 

 
• Onder de geteste factoren inzake levensstijl en omgeving, steken ‘slechte 

eetgewoonten’ en ‘gebrek aan lichaamsbeweging’ er bovenuit als de factoren die 
volgens de meeste mensen aanleiding geven tot ‘obesitas’ – 95% en 87% selecteerde 
deze factoren als oorzaken van obesitas 

 
• Ongeveer twee op de vijf respondenten (43%) identificeren stress als een oorzaak van 

obesitas, terwijl slechts 21% van mening is dat slaaptekort ook bijdraagt tot obesitas 
o Meer vrouwen dan mannen identificeren stress (51% tegenover 35%) en 

slaaptekort (25% tegenover 16%) als oorzaken van obesitas 
o Op dezelfde wijze identificeren meer jongere respondenten (tussen 18 en 34 

jaar) dan oudere respondenten (55-plussers) stress (53% tegenover 35%) en 
slaaptekort (30% tegenover 13%) als oorzaken 

 
• Bijna drie vierde (74%) is van mening dat ‘slechte eetgewoonten’ de belangrijkste 

factor op het vlak van levensstijl / omgeving zijn die ertoe bijdraagt dat een persoon 
obesitas ontwikkeld 
 

Gevolgen van obesitas 
 

• Globaal gezien zijn respondenten meer geneigd te denken dat roken een groter gevaar 
vormt voor iemands gezondheid dan obesitas (57%) dan omgekeerd (43%) 

o Mannen zijn bijzonder geneigd te denken dat roken een groter gevaar vormt 
voor iemands gezondheid dan obesitas (62%), en dat geldt ook voor 55-
plussers (62%) 

 
• De gevaren voor de gezondheid die de meeste mensen associëren met obesitas zijn: 

hartziektes (78%), gewrichts- en rugpijn (77%), diabetes (75%), hoge bloeddruk (73%), 
laag niveau van zelfvertrouwen en zelfachting (70%) en vermoeidheid (68%) 

• Iets meer dan de helft van de respondenten associeert obesitas echter ook met 
beroertes (51%) en beperkte kansen op het vlak van tewerkstelling / promotie in het 
kader van de loopbaan (50%) 

• Terwijl slechts iets meer dan één op tien respondenten (15%) denkt dat kanker wordt 
veroorzaakt door obesitas 
 

• Bijna de helft (49%) van de respondenten is van mening dat hartziektes tot de grootste 
obesitasgerelateerde gevaren behoren voor gezondheid, welzijn en levensstijl. Dit 
wordt gevolgd door diabetes (34%) en hoge bloeddruk (24%)  
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• Gemiddeld zijn respondenten van mening dat obesitas de levensverwachting van een 
persoon verkort met 10 jaar, terwijl 56% denkt dat obesitas iemands leven met tien jaar 
of minder verkort3 

o Wie zichzelf obees vindt, is van mening dat zijn levensverwachting gemiddeld 
met 10 jaar afneemt, terwijl 64% denkt dat de levensverwachting met 10 jaar of 
minder afneemt 

o Oudere respondenten (55-plussers) behoren ook tot degenen die het meest 
geneigd zijn te denken dat obesitas iemands leven met 10 jaar of minder 
verkort (63%) 
 

 
Obesitas	  behandelen	  
	  

• Bijna twee derde (65%) is van mening dat obesitas veeleer door een specialist dan 
door een huisarts moet worden behandeld (24%) 

o Meer vrouwen dan mannen zijn geneigd te denken dat obesitas door een 
specialist moet worden behandeld (respectievelijk 70% tegenover 60%). 
Jongere respondenten (tussen 18 en 34 jaar) zijn ook meer dan ouderen (55-
plussers) geneigd te denken dat een behandeling door een specialist 
noodzakelijk is (respectievelijk 68% tegenover 59%) 

 
• De meeste respondenten zijn het ermee eens dat de controle van de eetgewoonten 

(85%) en beweging (86%) ‘altijd’ of ‘bijna altijd’ passende behandelingen zijn voor 
obesitas 

 
• 60% is van mening dat een heelkundige ingreep ‘nu en dan / soms’ een passende 

behandeling is, terwijl nog eens 19% denkt dat een heelkundige ingreep ‘bijna altijd’ of 
‘altijd’ een passende behandeling is. De gelijkwaardige cijfers voor het gebruik van 
geneesmiddelen zijn 47% en 18% 

 
• Iets meer dan één derde van de respondenten (35%) is van mening dat de controle 

van de eetgewoonten het efficiëntste middel is om morbide obesitas te bestrijden. 33% 
beschouwt een heelkundige ingreep als de doeltreffendste methode. 
Lichaamsbeweging wordt door 16% gezien als de efficiëntste behandelingsmethode, 
medicatie door 4% 
 

	  
Meningen	  over	  heelkundige	  ingrepen	  
 

• De meeste respondenten (83%) kennen het bestaan van bariatrische heelkunde (zeer 
goed, gemiddeld of een beetje) 

o Meer vrouwen (85%) dan mannen (82%) weten af van het bestaan van 
bariatrische heelkunde 

o Globaal gezien behoren vooral mensen die zelf vinden dat ze obees zijn tot de 
groep die het meest afweet van het bestaan van bariatrische heelkunde (91%) 

 
 
 

                                                
3 Respondenten die aangaven ‘het niet te weten’ zijn niet opgenomen in de cijfers inzake 
levensverwachting 
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• Meer dan één derde van de respondenten die afweten van het bestaan van 
bariatrische heelkunde (36%), heeft een vriend of verwant die dit soort ingreep heeft 
ondergaan. Slechts 4% geeft aan dat ze zelf ook een bariatrische ingreep hebben 
ondergaan 
 

• Iets meer dan één derde (35%) van de respondenten die geen bariatrische ingreep 
hebben ondergaan, verklaart dat ze een dergelijke ingreep zouden overwegen indien 
ze obees waren 

o Iets meer dan een kwart (29%) van de respondenten die vinden dat ze obees 
zijn, zouden overwegen om een bariatrische ingreep te ondergaan 

 
• Bijna de helft van de respondenten (47%) is het ermee eens dat de nationale 

gezondheidsdienst van een land bariatrische heelkunde voor personen met obesitas 
zou moeten financieren, terwijl 19% het daar niet mee eens is 

• Bijna twee derde (64%) gaat er echter mee akkoord dat de ziekteverzekering van een 
individu de kosten van dergelijke ingrepen zou moeten dekken 

o Wie zichzelf obees vindt, is meer geneigd te denken dat de ziekteverzekering 
dergelijke ingrepen zou moeten financieren (82%) in vergelijking met zij die 
denken dat ze een gezond gewicht hebben (60%) 

• Bijna de helft (49%) is van mening dat de betrokken persoon zelf moet opdraaien voor 
de kosten van dergelijke ingrepen 

o Wie zichzelf obees vindt, is minder geneigd te denken dat de betrokkene 
dergelijke kosten moet dragen (22%) in vergelijking met zij die denken dat ze 
een gezond gewicht hebben (53%) 

 
 

• Drie op vijf (59%) respondenten geven aan dat ze waarschijnlijk een heelkundige 
ingreep zouden overwegen indien ze diabetes zouden krijgen en wisten dat ze daarvan 
kunnen genezen dankzij een heelkundige ingreep 

 
	  
 


