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Abstract 

 

In de westerse wereld is obesitas in de laatste 30 jaar een steeds groter probleem aan het worden. 

Zo ook in Nederland. In het verleden is geprobeerd deze toename van het fenomeen te verklaren 

met medische en psychologische inzichten. Te weinig is in de richting van de omgeving gedacht. In 

dit interdisciplinaire werkstuk wordt geprobeerd de interactie tussen de veranderende context en de 

mens als verklaring voor deze trend te geven. Hier stopt het echter niet, een oplossing moet 

geboden worden voor dit probleem. Hiernaast zal dus een juridische insteek van dit probleem 

worden geopperd. Ook wordt gekeken of en waarom ingrijpen in de omgeving juridisch mogelijk is.  

Dit interdisciplinaire werkstuk biedt een sociologische verklaring voor deze trend en een juridische 

oplossing voor dit probleem. Hiernaast zal een integratie van de visies van de twee disciplines leiden 

tot een verhoogde mate van begrip over de situatie en de oplossing.  
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1  Inleiding  

Het door RTL 4 uitgezonden televisieprogramma Obese volgt een jaar lang zes mensen met obesitas 

en traint hen in het afvallen. Deze mensen hebben jarenlang teveel gegeten en te weinig bewogen, 

met een lichaamsgewicht tussen de 160 en 225 kilogram als resultaat. Een dergelijk overgewicht 

kan, zoals ook het programma stelt, ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de 

betrokkenen. Gelukkig voor hen wordt er ingegrepen nu dit nog mogelijk is. Helaas doet dit 

verschijnsel zich in onze samenleving steeds vaker voor. Zo vaak zelfs, dat er in een deel van de 

literatuur over dit fenomeen gesproken wordt van een ware epidemie (Kelley en Smith, 2004).  

Geneeskundig gezien is obesitas niets anders dan het gevolg van een scheve energie balans (mensen 

met een medische afwijking daargelaten). Gedurende een langere periode komt er meer energie in 

het lichaam dan er verbruikt wordt. Die energie wordt opgeslagen in de vorm van vet (Brown, 

Nicholson, Broom en Bittman, 2011). Deze ophoping van energie in de vorm van vetten is 

uiteindelijk de oorzaak van overgewicht, en brengt een heel scala aan medische en 

levensveranderende problemen met zich mee. Zo ontstaan er door obesitas gezondheidsproblemen, 

is er sprake van sociale uitsluiting, een daling van eigenwaarde, een afname van productiviteit en 

een stijging van de zorgkosten (Yang en Nichols, 2011). Tegenwoordig wordt obesitas door de 

wereld gezondheid organisatie (WHO) dan ook als ziekte gezien (centrumvoorobesitas, 2013). 

In de westerse wereld heeft zich de laatste jaren een spectaculaire toename voorgedaan van het 

aantal personen die de diagnose ‘’obese’’ hebben gekregen. Deze toename heeft zich bijvoorbeeld 

duidelijk gemanifesteerd in de Verenigde Staten. Waar in 1980 minder dan 47% een BMI1 had van 

meer dan 25 (de categorie van mensen met overgewicht), en minder dan 15% een BMI had van 

meer dan 29 (de categorie van obese mensen), bedroegen deze percentages in 2005 respectievelijk 

al meer dan 60% en 27%. Dit betekent dat iets meer dan een kwart van de bevolking van de 

Verenigde Staten obesitas heeft (Oliver & Lee, 2005). Ook Nederland valt onder de westerse wereld, 

en ook hier heeft dit probleem zorgwekkende vormen aangenomen. Uit onderzoek van het CBS over 

de periode 2009-2011 blijkt dat 41% van de Nederlandse bevolking matig tot ernstig overgewicht 

heeft. Dit percentage stond in 1980 nog op 27%, en is dus opmerkelijk explosief gestegen in de 

afgelopen 30 jaar (CBS 2013). De vraag is nu waar deze stijging in Nederland vandaan komt, en hoe 

deze stijging binnen Nederland (als westers land) tegen kan worden gewerkt. Om tot een antwoord 

                                                           
1
 BMI staat voor Body Mass Index en is het quotiënt van het lichaamsgewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters. 

(www.cbs.nl). 
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op deze vragen te kunnen komen, zal eerst moeten worden vastgesteld welke disciplines van belang 

zijn bij het beantwoorden van deze vragen.  

Twee disciplines die in de literatuur vaak worden genoemd als mogelijke disciplines die helpen bij 

het geven van een verklaring voor dit fenomeen, zijn de biologie en de psychologie (Brownell 2005). 

Wanneer er gekeken wordt naar een verklaring voor de toename van het aantal obese mensen door 

de discipline biologie, betekent dit dat er een genetische verandering in de mensheid zou moeten 

zijn opgetreden welke een toename van lichaamsgewicht in mate zoals hierboven beschreven tot 

gevolg zou hebben. Deze verandering heeft zich echter niet voorgedaan (Schwartz and Brownell, 

2007; Swinburn, 2008). Als er een verklaring wordt gegeven vanuit een psychologisch inzicht, 

betekent dit dat er zich een verandering in de psyche van de mens heeft voorgedaan in de afgelopen 

30 jaar. Deze verandering zou geleid moeten hebben tot een toenemende energie inname en 

afnemend energieverbruik bij een groot aantal individuen. Voor een periode van 30 jaar is de stijging 

echter te explosief om voort te kunnen zijn gekomen uit zulke extreme veranderingen in mensen 

(Schwartz & Brownell, 2007). De stijging van het aantal obese personen is dus niet toe te schrijven 

aan biologische of psychologische factoren. In beide gevallen zijn de stijgingen over het geheel 

genomen te hevig om verklaard te kunnen worden door veranderingen in de genetische 

samenstelling of psychische staat van de mens (Swinburn, Egger & Raza, 1999; Schwartz & Brownell, 

2007). Hoe kan het dan dat deze stijging heeft plaatsgevonden? Een indicatie van het antwoord ligt 

bij een onderzoek van naar twee groepen met dezelfde genetische en psychische samenstelling, en 

twee verschillende omgevingen, namelijk de Pima indianen in Arizona en Mexico. 

Deze bevolkingsgroep (de Pima indianen) leeft binnen twee verschillende omgevingen, een deel in 

Arizona en een deel in Mexico. Het deel in Arizona heeft het hoogste percentage diabetici ter 

wereld. Hiernaast hebben zij een van de hoogste percentages obese personen op aarde in hun 

samenleving. Het deel dat volgens de traditionele levenswijze van de Pima indianen leeft, bevindt 

zich in Mexico. Zij hebben een gemiddeld gewicht en laag aantal diabetici (Ravussin, et al. 1994). De 

verklaring ligt hier dus niet in psychologische of biologische verschillen, maar in het effect van de 

omgeving op de bevolking. Er is in Arizona sprake van een zogenoemde ‘’obesogene omgeving’’, 

welke de indianen daar dik heeft gemaakt. Een tweede studie die dit idee representeert is een studie 

van Bhatnagar et al. (1995). Zijn onderzoek vergelijkt migranten uit India met hun familie die naar 

Londen is geëmigreerd. Het blijkt dat wanneer de mensen uit India naar London emigreerde, er een 

verhoogde kans op obesitas en hartfalen ontstond.  
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Deze wijze van redeneren duidt op een effect van de omgeving op de mate van obesitas bij een 

bevolking in die omgeving. In dit werkstuk wordt onderzocht of de omgeving waar mensen in leven 

in Nederland zo is veranderd dat dit heeft geleid tot de stijging van het aantal obese personen in 

Nederland in de afgelopen 30 jaar. Hiernaast wordt onderzocht wat hier tegen kan worden 

ondernomen. Hierbij zal niet worden gekeken naar individuele gevallen van obesitas, omdat deze 

geen directe verklarende kracht voor de huidige epidemie bezitten (Peralta, 2004). Wel zal er 

worden gekeken naar de mogelijke verschillende reacties van groepen mensen op deze zogenoemde 

obesogene omgeving. Volgens Peralta (2004) is dit de wijze van onderzoek van een socioloog. Hij 

schrijft dat een socioloog zichzelf differentieert van individuele verklaringen en de sociale condities 

probeert te begrijpen die de kans op een bepaalde reactie van een individu op een context 

vergroten of verkleinen. Om tot een goede analyse over de effecten van een veranderende context 

te kunnen komen in het geval van obesitas, is het van belang te onderzoeken hoe verschillende 

groepen in de Nederlandse maatschappij reageren op de obesogene omgeving (Link & Phelan, 

1995). Dit geeft antwoorden over de verklarende kracht bij de stijging van het aantal obese mensen 

in Nederland van de verandering in context, en of er geen andere factoren meer (of minder) gewicht 

in de schaal leggen. Op basis hiervan kan worden gekeken naar mogelijke oplossingen voor het 

obesitas probleem. Omdat het eventuele veranderingen van de omgeving waar mensen in wonen, 

leven, eten en werken betreft, wordt ook de juridische haalbaarheid en wenselijkheid van dergelijke 

ingrepen onderzocht. Er wordt hiervoor een afweging tussen persoonlijke vrijheden en de 

bestrijding van obesitas gemaakt, wat een juridisch perspectief noodzakelijk maakt. Dit, in 

combinatie met het onderzoek naar de effecten van de omgeving op verschillende groepen in de 

maatschappij, leidt tot de conclusie dat er een integratie tussen sociologie en rechtsgeleerdheid 

nodig is om tot een antwoord op de vraag te komen of de obesogene omgeving in Nederland vorm 

heeft gekregen, op welke groepen in de maatschappij deze effect heeft en hoe deze moet worden 

aangepakt. Om een heldere structuur in deze scriptie te behouden, is deze vraag als volgt 

geherformuleerd: 

‘’Is  de verklaring voor de toename van het aantal obesitas patiënten in Nederland het ontstaan van 

een obesogene omgeving, en kan deze obesogene omgeving met behulp van dwingende regels 

worden weggenomen of omgebogen?’’ 

Door deze vraag te beantwoorden zal duidelijk worden waar de stijging van het aantal obese 

personen in de Nederlandse maatschappij vandaan komt, en wat hier aan gedaan kan en mag 

worden. Om tot een omvattend antwoord op deze vragen te komen, zijn per discipline een aantal 

deelvragen opgesteld, die in de hoofdstukken hieronder zullen worden behandeld. 
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Allereerst zal worden onderzocht wat een obesogene omgeving precies is. Dit resulteert dan ook in 

de deelvraag: 

1.  Wat is een obesogene omgeving? 

Vervolgens zal worden vastgesteld of er in Nederland in de afgelopen 30 jaar een obesogene 

omgeving tot stand is gekomen. De tweede te beantwoorden deelvraag is dan ook: 

2.  Is er in Nederland sprake van de totstandkoming van een obesogene omgeving in de laatste 

30 jaar? 

Hierna zullen de reacties van verschillende groepen mensen op deze mogelijke verandering van  

context worden onderzocht. Hierbij staan de risico’s om dik te worden van een omgeving centraal. 

De derde deelvraag betreft derhalve: 

3.  Welke groepen in Nederland zijn kwetsbaarder in een obesogene omgeving voor obesitas? 

Op basis hiervan zal de volgende stap naar beleidsaanbeveling kunnen worden gemaakt. Hierbij 

staat een praktische benadering van het probleem centraal. De vierde deelvraag ter beantwoording 

van het verklarende deel van de hoofdvraag betreft dan ook: 

4.  Wat is de beste koers om de obesitas epidemie tot een halt te roepen? 

Wanneer deze koers is bepaald, kan de analyse over de haalbaarheid van deze koers worden 

gemaakt. Dit zal gebeuren in het juridische gedeelte van dit werkstuk. Allereerst wordt verklaard 

waarom het noodzakelijk en verantwoord is juridisch in te grijpen bij het aanpassen van de context 

waarin mensen leven. Dit is dan ook verwoord in de volgende deelvragen: 

5.  Wat is de noodzaak van een juridische ingreep in de obesogene omgeving? 

En: 

6.   Is het in Nederland verantwoord en juridisch toegestaan om in te grijpen in de door het 

sociologisch onderzoek geopperde beleids/wets terreinen? 

Wanneer is vastgesteld welke terreinen in aanmerking komen voor aanpassingen binnen de 

Nederlandse maatschappij, is het van belang te onderzoeken hoe dit moet gebeuren. Ook dit 

behoort tot het juridische domein. Hiervoor zal echter eerst moeten worden vastgesteld wat er tot 

op heden gebeurt op het gebied van obesitas bestrijding.  
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7.  Wat gebeurt er tot op heden in Nederland op het gebied van obesitas bestrijding? 

Wanneer dit duidelijk is, moet worden vastgesteld wat er nog moet veranderen om tot de 

sociologisch geopperde juridisch mogelijke veranderingen te komen. De 8e en laatste deelvraag is 

dan ook: 

8.  Hoe moeten de geopperde juridische veranderingen in Nederland worden voltrokken, en 

waarmee dient hierbij rekening te worden gehouden? 

Wanneer deze vragen zijn beantwoord bestaat er een analyse van de mogelijke oorzaken van 

obesitas, en diens mogelijke oplossingen. Dit is echter nog niet een geheel. Om tot een holistische 

visie op het probleem te komen kan een interdisciplinaire verhouding tussen de sociologische 

verklaring en juridische oplossing behulpzaam zijn. De visies van de twee disciplines op de obesitas 

problematiek in Nederland zullen dan ook worden geïntegreerd in het laatste hoofdstuk van dit 

werkstuk, wat tot een interdisciplinaire visie op het probleem leidt.  
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2 Sociologie 

2.1  Een obesogene omgeving 

De term ‘obesogeen’ is afkomstig uit het Grieks. Hij betekent het tegenovergestelde van de term 

leptogeen. Een leptogene omgeving is een omgeving die gezonde voedingskeuze en beweging 

bevordert (Swinburn, Egger en Raza, 1999). Een obesogene omgeving is een omgeving die de kans 

op obesitas voor een individu vergroot. Het in kaart brengen van de factoren die obesitas 

veroorzaken, bestaat uit meer dan het in kaart brengen van de obesogene omgeving. Er zal 

onderscheid gemaakt moeten worden tussen de veranderingen in de context, en de verschillen in 

effect van de context op verschillende groepen mensen (Brug, van Lenthe & Kremers, 2006). Om 

deze reden zal worden gestart met een omschrijving van de obesogene omgeving, waarna er een 

analyse van de Nederlandse situatie volgt, om vervolgens de effecten op verschillende groepen te 

kunnen analyseren, en zo te kunnen concluderen of het ontstaan van en obesogene omgeving in 

Nederland verantwoordelijk is geweest voor de sterke groei van het aantal obesitas patiënten. 

De obesogeniteit van een omgeving wordt gedefinieerd als de gezamenlijkheid van alle aanwezige 

invloeden op het eet- en beweeg- gedrag van mensen. Hierbij moet met name gedacht worden aan 

kansen om te eten (en specifiek de kans hoog caloriehoudend eten te eten), en bepaalde 

maatschappelijke en economische kenmerken (Lakerveld et al., 2012). De obesogeniteit kan worden 

gemeten aan de hand van het zogenaamde ANGELO (Analysis Grid for Environments Linked to 

Obesity) systeem (Swinburn, Egger & Raza, 1999). Volgens dit systeem wordt ieder individu op een 

micro niveau beïnvloed door de obesogeniteit van zijn of haar omgeving. Dit micro niveau bestaat 

uit vier verschillende onderdelen. Dit zijn de fysieke, economische, politieke en sociaal culturele 

omgeving. Wanneer er bijvoorbeeld te weinig mogelijkheden voor fysieke beweging zijn,  naast een 

sociaal culturele acceptatie van obesitas in je omgeving , er geen gezond eten tegen een betaalbare 

prijs beschikbaar is en het schoolplein van de plaatselijke school gesloten is na schooltijden vanwege 

lokale wetgeving, dan is een omgeving obesogener te noemen dan wanneer deze factoren 

omgekeerd zijn. De mate waarin een omgeving obesogeen is wordt sterk beïnvloed op macro 

niveau. Deze invloed komt van organisaties die er voor zorgen dat er op een micro niveau een 

bepaalde situatie ontstaat welke goed of slecht is voor de obesogeniteit van die omgeving. Een 

voorbeeld is een macro wetgeving die op micro niveau zorgt voor een tekort aan beweging, of een 

supermarktketen die een ongezond voedingsaanbod levert. De verantwoordelijkheid hiervoor en 

controle hierop ligt bij de overheid (Lakerveld et al, 2012). De vragen die hieruit voortkomen zijn: Is 

er in Nederland zo’n omgeving ontstaan in de laatste 30 jaar, en zo ja, hoe beïnvloed die omgeving 

welke groepen in de Nederlandse samenleving? 
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2.2 De totstandkoming van een obesogene omgeving 

Voor het ontstaan van een obesogene omgeving moeten er dus een viertal aspecten van de 

samenleving veranderd zijn zodat er een omgeving ontstaat die de kans op obesitas voor mensen 

bevordert. Volgens Elinder en Jansson (2008), is een verandering van de omgeving de belangrijkste 

drijfveer voor de obesitas epidemie in de westerse wereld. Ook Nederland hoort bij deze westerse 

wereld. Een toename in de verkrijgbaarheid van voedsel voor mensen, een toename van de 

energiedichtheid2 van dit voedsel, een toename van de maat van een portie eten (en de culturele 

acceptatie hiervan), een toename van de verkrijgbaarheid van ‘’fast-food’’ (Chou, Grossman & 

Saffer, 2004), een afname van de prijs van (calorierijk) eten, een verhoogde verkrijgbaarheid van 

frisdrank, en de verkoop van snacks in plaats van vezelrijk minder calorierijke voeding op het werk 

en op school, zijn allemaal factoren die hebben bijgedragen aan de toename van het aantal obesitas 

patiënten in de westerse wereld(Elinder & Jansson, 2008). De technologische vooruitgang in de 

westerse wereld verklaart grote stukken van de hierboven gemaakte opsomming. De dalende 

productie kosten van calorierijk voedsel, die weer samenhangen met het beschikbaar raken van 

betere technologie in westerse landen (Bleich, Cutler, Murray & Adam, 2008; Kumanyika, 2008) 

hebben hier voor gezorgd. Hiernaast is er een groeiende afhankelijkheid  van eenvoudig te bereiden 

maar calorierijke voeding voor consumptie thuis (Cutler, Glaeser & Shapiro, 2003). Dit komt door het 

verlies van de vrouw in haar traditionele rol als huismoeder en de toegenomen snelheid  van de 

huidige levensstijl (Elinder en Jansson, 2008). Ook zijn er veranderingen op technologisch gebied in 

de fysieke leefomgeving van de mens. Deze veranderingen zorgen voor afname van de mate waarin 

mensen bewegen. Denk hierbij vooral aan de toename van gebruik van gemotoriseerd transport, of 

een verminderde noodzaak voor transport en beweging door andere werkwijze dan in vroegere 

perioden (Lake & Townshend, 2006). Nederland is voor al deze factoren als westers land gevoelig. In 

de afgelopen 30 jaar is in Nederland een duidelijke, obesogene omgeving ontstaan (Hulshof et al. 

2003).  

Dit wekt de vraag op of deze ontwikkelingen zich in Nederland overal even sterk hebben 

voorgedaan, of dat er verschil bestaat tussen gebieden en wijken in de mate waarin de obesogene 

omgeving is opgekomen. Over het algemeen kan hierover in westerse samenlevingen worden 

gesteld dat er in wijken en gebieden met een gemiddeld hogere bewoning van mensen met een lage 

SES (Sociaal Economische Status, welke bestaat uit een combinatie van educatie, en inkomen en 

werkomgeving, hierover in hoofdstuk 2.3), vaker sprake is van ‘’fast-food’’ restaurants, verhoogde 

                                                           
2
 De hoeveelheid calorieën per gewichtseenheid (Philipson en Posner, 2008) 
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toegang tot calorierijk eten, en een verminderde toegang tot gezonder voeding ten opzichte van 

wijken die bevolkt worden door mensen met een hogere SES. Dit komt door een aangepast aanbod 

in de supermarkten in deze wijken. Ook is er in wijken met gemiddeld lage SES minder 

bewegingsruimten en zijn er minder mogelijkheden om te sporten(Lake & Townshend, 2006; Black & 

Macinko, 2008; Elinder & Jansson, 2008). Hoewel deze verschillen in mate van obesogeniteit van 

omgevingen afhankelijk van de sociaaleconomische status van een wijk in westerse samenlevingen 

dus bewezen aanwezig zijn, welke de obesogeniteit van zo’n omgeving versterkt, wordt volgens de 

studie van Elinder & Jansson (2008)  dit beeld voor Nederland expliciet niet bevestigd. Dit verschil 

met andere westerse samenlevingen wordt versterkt door essay van ten Dam (2008), waarin hij stelt 

dat de Nederlandse samenleving in zijn geheel dikmakend is. Hoewel er grote verschillen bestaan in 

de mate waarin wijken bevolkt worden met mensen die obesitas hebben, komt dit dus in Nederland 

niet door verschillen in de obesogeniteit van die wijken en gebieden zelf. De prijsverdeling van 

voeding en het aanbod van dikmakende voeding in combinatie met de kans om te bewegen voor de 

meeste personen is in Nederland ongeveer gelijk. Dit wil echter niet zeggen dat sommige personen 

niet meer of minder kwetsbaar zijn voor de effecten van de omgeving.  

Hoewel al deze factoren van een obesogene omgeving dus bijdragen aan de toename van het aantal 

obese personen in Nederland in de afgelopen 30 jaar, gaan ze voorbij aan de verschillen binnen de 

Nederlandse samenleving. Niet ieder persoon die zich in een obesogene omgeving (zoals Nederland) 

bevindt, is per definitie obese. De persoon is nog altijd belangrijker dan de omgeving (Elinder & 

Jansson, 2008). Welke personen zijn weerbaarder tegen deze context dan andere? En welke zijn 

kwetsbaarder? Met andere woorden, hoe selecteren mensen zich binnen een obesogene omgeving 

met betrekking tot obesitas? Om tot een heldere verklaring met betrekking tot de obesitas epidemie 

te komen, is het van belang een antwoord te vinden op deze vraag. Mocht het zo blijken te zijn dat 

alleen bepaalde groepen mensen beïnvloed worden door de context, dan laat dit de weg voor een 

andere verklaring en aanpak van de obesitas epidemie open (Peralta, 2003; Lakerveld et al., 2012).  

  



11 
 

2.3  Gevoeligheid voor een obesogene omgeving 

Volgens Elinder en Jansson (2008) is er vandaag de dag een overweldigende hoeveelheid literatuur 

die stelt dat de belangrijkste verdeler met betrekking tot verschillen in dieet, fysieke activiteit en dus 

de kans gevoelig te zijn voor obesitas, sociale klasse is. Dit wordt gedefinieerd als SES (Sociaal 

Economische Status), welke bestaat uit de mate van educatie die persoon heeft genoten, het 

inkomen van een persoon en het type werk dat een persoon vervult. Ook zijn er verschillen tussen 

mannen en vrouwen als het over de kans op obesitas gaat. Hierbij spelen met name culturele 

mechanismes een rol (Mclaren, 2007). Hieronder zullen deze verdelende eigenschappen worden 

uitgewerkt, welke kunnen bijdragen voor de verklaring van obesitas als fenomeen aan de verklaring 

voor de toename van de ziekte in de laatste 30 jaar. 

In landen met een hoog welvaartsniveau (zoals Nederland) hebben mensen met een lagere 

sociaaleconomische status een grotere kans op obesitas, en mensen met een hogere 

sociaaleconomische status een kleinere kans (Mclaren, 2007; Sobal & Stunkard, 1989; Pampel, 

Denney & Krueger, 2012). Dit komt doordat mensen met een hogere sociaal economische status in 

voedselkwesties een meer overwogen afweging maken dan mensen met een lagere 

sociaaleconomische status. De effecten van voeding op hun gezondheid vinden zij belangrijker en 

overwegen zij langer en beter dan mensen van een lagere sociaal economische status. Deze 

eigenschap is dus educatie gerelateerd (Philipson & Posner, 2008). De redenering is dat door hun 

hogere educatie mensen met een hogere sociaaleconomische status de effecten van een ongezonde 

levensstijl eerder inzien, en zij derhalve beter in staat zijn tot het maken van keuzes die goed zijn 

voor henzelf als individu (Mirowsky & Ross, 2003). Ook het inkomen van een persoon speelt een rol 

(welke nauw gerelateerd is aan het type werk van een persoon). Mensen met een hoger inkomen 

hebben in westerse landen een lagere kans op obesitas. Dit komt door de mogelijkheid om duurder 

en gezonder eten te kopen (Peralta, 2004). Hiernaast zijn de sociale middelen die een persoon heeft 

van belang. Iemand die zich bevindt in een (werk)omgeving met hoger opgeleiden heeft een 

verhoogde kans op sociale steun in de richting van een gezonde levensstijl (Peralta, 2004). Dit kan 

komen door de sociale verwachting dat iemand die behoort tot die groep niet te dik mag zijn 

(McLaren, 2007). 

Er zijn echter nog meer manieren waarop mensen zich in westerse samenlevingen selecteren binnen 

een omgeving op basis van SES. Zo zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen. Volgens McLaren 

(2007), speelt het concept van de ‘’habitus’’ van Bourdieu hierin een rol. Het idee hierbij is dat het 

menselijk lichaam een afspiegeling is van diens sociale economische status. Bij vrouwen betekent dit 

dat zij, naarmate zij zich in hogere sociaal economische sferen bevinden, er een hogere verwachting 
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bestaat dat zij dun zijn. Voor mannen bestaat dit effect ook, alleen vaker in een tegengestelde 

richting. Wanneer de belangrijkste verklaring gevonden wordt in de hoogte van inkomen bij 

mannen, kan in westerse landen vaker een wil tot fysieke dominantie worden verwacht. Deze wil 

van fysieke dominantie bevordert de mate van obesitas onder mannen met een hoog inkomen, en 

leidt dan ook tot een positieve associatie van inkomen en overgewicht in bijna een kwart van de 

westerse landen (McLaren, 2007). Voor educatie bestaat hier weer het tegenovergestelde effect. 

Mannen met een hoge mate van educatie zijn (net als vrouwen) vaker dun. De vraag die hier uit 

volgt, is of deze verdelingen door sociaal economische status ook voor Nederland opgaan, en zo ja, 

wat voor consequenties hieruit voortvloeien voor eventuele ingrepen. 

Binnen de Nederlandse populatie zijn de grootste verschillen in gezondheid gebaseerd op verschillen 

in SES. Mensen met basis educatie gaan gemiddeld 3.5 jaar eerder dood en hebben een verkorte 

gezonde levensperiode van 12 jaar ten opzichte van mensen met een universitaire opleiding 

(Hulshof et al. 2003). In een specifiek op Nederland gerichte studie van Hulshof et al. (2003), die zich 

richt op de ontwikkeling van obesitas in Nederland over een periode van tien jaar (1988 / 1998), 

wordt duidelijk dat er in Nederland sprake is van dezelfde verschillen tussen sociaal economische 

klassen als in de rest van Europa. Ook heeft zich in Nederland een stijging van het aantal obese 

personen voorgedaan die vergelijkbaar is met andere westerse landen. Deze stijging heeft de 

verhoudingen tussen de verschillende sociaaleconomische klassen echter niet aangetast.  

Het is volgens deze studie dus niet zo dat de waargenomen toename van obesitas  te wijten valt aan 

een toename van verschillen in verdeling van obesitas over groepen met een verschillende sociaal 

economische status. Niet alleen de arme, lageropgeleide mensen, maar ook  hoger opgeleide rijkere 

mensen zijn dikker geworden. Het is de omgeving die is veranderd  in de afgelopen 30 jaar, en niet 

de weerbaarheid tegen deze omgeving. Dit leidt tot de conclusie dat hoewel de mate van educatie 

en inkomen een belangrijke determinant zijn van de weerbaarheid tegen de obesogene omgeving, 

er meer aan de hand is dan alleen een tekort aan opleiding en inkomen van mensen. Wanneer er 

minder verschillen bestaan tussen de verschillende groepen, en deze afname van de verschillen 

voortkomt uit het verbeteren van de economische en educatieve positie van de lagere 

sociaaleconomische klassen, dan kan dit leiden tot een afname van het aantal obesitas gevallen. De 

mensen met een lagere SES zullen namelijk vaker in de gelegenheid zijn om gezonder, minder 

caloriedichte voeding aan te schaffen. Ook zullen zij beter begrijpen hoe ze zichzelf moeten voeden 

om niet te dik te worden. Dit kan een deel van de oplossing voor het probleem obesitas vormen 

(Peralta, 2004). Dit roept de vraag op hoe de invloed van SES op de reactie op de omgeving, en de 
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verandering van de omgeving in de afgelopen 30 jaar zich verhouden. Welke is belangrijker, en wat 

moet worden aangepast om de stijging van het aantal obestias patiënten tegen te werken? 

Deze vraag over de verhouding is grotendeels beantwoord in een onderzoek van Brug en van Lenthe 

(2006). Zij wegen in hun onderzoek af of de schuld voor obesitas ligt bij de individuen en hun keuzes, 

of bij de obesogeen geworden omgeving. Ze stellen hierbij dat om de hele epidemie op te lossen 

mensen moeten weten dat ze moeten, willen en kunnen veranderen. De schuld voor het fenomeen 

ligt in de interactie tussen de omgeving en mensen, welke vooral is aangetast door de veranderende 

omgeving in de afgelopen 30 jaar. Met betrekking tot de oplossing voor het fenomeen stellen zij dat 

Nederlanders niet dikker willen worden, maar dat zij ook geen concessies willen doen aan smaak, 

gemak en prijs. Gezond eten en bewegen kan, maar wordt ons niet makkelijk gemaakt. De oplossing 

zoeken zij dan ook in omgevingsinterventie, en niet in het verkleinen van inkomens en 

educatieverschillen. Hiernaast wordt het toepassen van het verkleinen van SES verschillen voor het 

probleem obesitas in literatuur als onpraktisch aangeduid (Elinder & Jansson, 2008). Het aanpassen 

van de omgeving is effectiever dan het aanpassen van de eigenschappen van mensen in deze 

tweestrijd. De meeste onderzoeken wijzen er dan ook op dat het stoppen van de toename van 

obesitas kan worden bewerkstelligd door de leefomgeving van mensen aan te passen, in plaats van 

de mensen zelf (Lakerveld et al. 2012; Yang & Nichols 2011; Dietz, Benken & Hunter, 2009; Brug & 

van Lenthe, 2006; Mello, Studdert & Brennan, 2006; Hayne, Moran & Ford 2004; Kelley & Smith, 

2004; Swinburn, Egger & Raza, 1999). De vraag die hier op volgt is wat er dan precies in deze context 

aangepast moet worden om tot een positieve verandering van de obesogene omgeving te komen. 

  



14 
 

2.4  Koers tegen een obesogene omgeving 

Om de stijging van het aantal obese personen tegen te gaan in Nederland, is er dus een beleid nodig 

dat de obesogeniteit van de leefomgeving een halt toeroept. Dit beleid moet een zo sterk mogelijke 

tegenwerking zijn van de onderdelen die een omgeving obesogeen maken. De omgeving die in een 

individu als zodanig obese maakt, bevindt zich op micro niveau. Er zijn vier onderdelen die de 

obesogeniteit van een omgeving op micro niveau bepalen (Swinburn et al., 2004).  Dit zijn de fysieke, 

economische, politieke en sociaal culturele omgeving van een individu.  

Met de fysieke omgeving wordt bedoeld wat er in de breedste zin in een omgeving verkrijgbaar is. 

Hierbij moet gedacht worden aan de mogelijkheid om te sporten, de beschikbaarheid van expertise 

en informatie op het gebied van voeding en de mate van technologische innovaties. Hiernaast is een 

belangrijk onderdeel hiervan verkrijgbaarheid van calorierijke voeding in de omgeving van een mens. 

Denk hierbij aan de aanwezigheid van ‘’fast-food’’ restaurants, maar bijvoorbeeld ook aan de 

voedselverdeling in een supermarkt (de verhouding tussen hoog caloriehoudende en normaal 

caloriehoudende voeding) (Swinburn, Egger en Raza, 1999).  

Bij de economische omgeving gaat het vooral om de kosten van voeding, en met name ook de 

kosten van gezondere, minder calorierijke voeding. De verhouding tussen prijs en hoeveelheden 

calorieën is hier dan ook van essentieel belang (Swinburn Egger en Raza, 1999). Er wordt hier 

gedoeld op de afname van de prijs van ongezonde voeding, en de relatief dure gezondere voeding 

die in de omgeving van een mens beschikbaar is (Elinder & Jansson, 2008).  

De politieke omgeving omvat de wetgeving rond eten en bewegen in een micro omgeving. Denk 

bijvoorbeeld aan het sluiten van een schoolplein na sluitingstijd, maar ook het ontvangen van 

subsidie voor de productie van hoog vethoudend eten (Swinburn, 2008). Dit onderdeel heeft veel 

invloed op het gedrag van individuen en organisaties. Strenge regels op het gebied van voeding van 

kinderen op scholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de bestrijding van de obesogeniteit 

van die micro omgeving van kinderen. Ook zou de voedingsindustrie aan banden gelegd kunnen 

worden, wat volgens Brownell (2005) ook hard nodig is. Een van de belangrijkste componenten is 

echter de regulering van aard en hoeveelheid reclame met betrekking tot voeding (Gill, 1997).  

De sociaal-culturele omgeving betreft ten slotte de maatschappelijke opvattingen omtrent eten en 

fysieke activiteiten. Dit zijn sociale en culturele normen. De cohesie binnen een samenleving en de 

mate waarin normen en waarden van intermediaire groeperingen worden gevolgd (Durkheim, 1964) 

zijn hier belangrijke aspecten. De invloed van massa-media hierop is groot (Hertzler, 1990) en dit is 

dan ook het aspect van de omgeving dat aangepast dient te worden. De reclame en massa media 
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beïnvloed de meningen over energie inname en voeding van mensen  (Swinburn, Egger en Raza, 

1999; Gill, 1997), over wat hoort en wat acceptabel is. 

Deze vier onderdelen van de obesogeniteit van de micro omgeving worden allemaal beïnvloed door 

macro factoren. De obesogeniteit op micro niveau (welke hierboven is beschreven), vloeit voort uit 

het beleid van de (internationale) overheden op macro niveau. De regulering met betrekking tot 

productie en distributie van voeding, de mate waarin ‘’fast-food’’ restaurants worden toegestaan, de 

subsidiering van sommige voedingsproductieprocessen, de toegestane prijsverhoudingen tussen 

caloriedichte en gezondere voeding en de wetgeving (of het gebrek hiervan) met betrekking tot 

reclame zijn belangrijke voorbeelden van factoren op macroniveau die zorgen voor een obesogene 

omgeving voor individuen op een micro niveau (Lakerveld et al, 2012; Swinburn, Egger & Raza, 2004; 

Swinburn, 2008).  

Om de obesogene omgeving tegen te kunnen werken zullen deze macro factoren dus moeten 

worden veranderd. De manier om dit te doen is middels het aanpassen van wetgeving en een 

verandering van economisch beleid (Yang & Nichols 2011; Dietz, Benken & Hunter, 2009; Swinburn, 

2008; Mello, Studdert & Brennan 2006; Hayne, Moran & Ford 2004; Kelley & Smith 2004; WHO- 

report, 2004). De vraag die dit oproept is welke factoren er hierbij het belangrijkst zijn in westerse 

landen. Het antwoord hierop is gegeven door het onderzoek van Swinburn (2008), wiens onderzoek 

stelt dat er sprake moet zijn van leiderschap op het gebied van de obesogene omgeving, promotie 

van een gezondere omgeving, financiële ondersteuning van projecten en het toepassen van beleid 

en reguleringen op het probleem. Dit kan vervolgens worden gecategoriseerd in de volgende 

beleidsgebieden die moeten worden aangepakt: 

 De voedingsindustrie – inhoud en productie 

 De voedingsindustrie – reclame 

 De voedingsindustrie – subsidiering en accijnzen (belastingen) 

 De gebouwde en de te bouwen omgeving 

 Scholen en voeding 
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2.5 Conclusie en sterkte/zwakte analyse sociologisch deel  

De obesitas epidemie in Europa en Nederland wordt al jaren door de individualistische en effect 

gerichte bril bekeken. Het wordt vanuit het oogpunt van individuele keuze benaderd, en dit is een 

ineffectieve en incomplete benadering gebleken. Het gaat hier om een probleem dat voortkomt uit 

veranderde omgevingsfactoren, en de interactie van mensen met die veranderende omgeving. 

Bovendien is het probleem verdeeld over verschillende groepen in de samenleving. Mensen met een 

lagere sociaaleconomische status hebben in onze maatschappij een verhoogde kans op obesitas. Dit 

moet worden gezien in termen van educatie, economische middelen en de aanwezigheid van 

goedkopere maar ongezondere voeding. Deze aanwezigheid van ongezonde voeding is naast veel 

verkrijgbaar het gevolg van technologische vooruitgang. Ook het gebruik van auto’s, en een 

bepaalde mate van fysieke inrichting maken dit probleem spelen hierin een rol. 

De verdeling toont echter ook dat het de toename van het probleem, ondanks de aanwezigheid van 

individuele verschillen, toch bij alle groepen van de Nederlandse samenleving kan worden 

waargenomen. Dit betekent dat er naar andere mogelijke verklaringen moet worden gezocht. Deze 

worden gevonden in de context van onze samenleving. Individuele factoren bepalen de 

weerbaarheid van het individu tegen deze context, en hieruit komt de verdeling voort. Er is grote 

consensus over de noodzaak deze omgeving aan te passen. Het sociologische deel van de gestelde 

hoofdvraag van dit interdisciplinaire onderzoek kan dan ook deels positief worden beantwoord. In 

de afgelopen 30 jaar heeft zich in Nederland een obesogene omgeving ontwikkeld. Deze obesogene 

omgeving is verantwoordelijk voor de toename van obesitas in de zin dat de mensen die gevoelig 

zijn voor een dergelijke context hier vaker aan zijn blootgesteld in de laatste dertig jaar dan in de 

periode hiervoor. Dit heeft geleid tot een sterke toename van het aantal mensen met obesitas in 

Nederland. In Nederland heeft de obesogene omgeving zich overal even sterk opgedrongen. Een 

verandering in de verhouding tussen de mate waarin obesitas voorkomt bij verschillende sociale 

klassen heeft zich dan ook niet voorgedaan.  

De belangrijkste factoren van de obesogene omgeving zijn onder te verdelen in vier categorieën: de 

fysieke omgeving, de politieke omgeving, de economische omgeving en de sociaal-culturele 

omgeving. Deze factoren bepalen op micro niveau de obesogeniteit van de omgeving waarin een 

individu zich bevindt, en worden beïnvloed door overheden en grote corporaties op macro niveau. 

De beste strategie om de epidemie een halt toe te roepen is door het aanpassen van de obesogene 

omgeving, zodat een andere reactie op de context waarin mensen leven ontstaat. Dit moet worden 

gedaan door wetgeving te maken, en hierover wordt in het volgende hoofdstuk geschreven.   
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De kracht van de sociologische benadering van het probleem is dat deze verder kijkt dan 

benaderingen die betrekking hebben op de innerlijke kenmerken van het individu. Er wordt een 

analyse gemaakt over het samenspel tussen context, en de wijze waarop welke soorten individuen 

hierop reageren. Hierdoor wordt naar een algemene verklaring van het probleem gezocht. Dit zorgt 

voor een heldere insteek voor problemen van een omvang als die van obesitas, en is hiervoor 

uitermate geschikt. Met het vinden van deze algemene verklaring houdt het echter op. De sociologie 

is een wetenschap die zich richt op het verklaren van een fenomeen, niet op het oplossen ervan. Het 

kan dan ook blijken dat de genoemde oplossingsrichting in onze maatschappij helemaal niet 

mogelijk is. De praktische invulling van het aangeraden beleid tegen obesitas moet worden 

gevonden in een andere discipline die deze toets wel maakt, namelijk de rechtsgeleerdheid. 
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3  Rechtsgeleerdheid 

3.1 Noodzaak tot handelen 

Waar gesproken wordt over interventie in de maatschappij door gebruik van het recht, gaat het over 

de  afweging die een staat moet maken tussen het beschermen van zijn burgers en het in acht 

nemen van de individuele vrijheden van die burgers (Holm, 2007). De eerste juridische vraag die dan 

ook gesteld zal worden in verband met de hoofdvraag van dit werkstuk is of het recht hier met zijn 

vrijheidsbelemmerende maatregelen wel gebruikt kan worden als middel tegen obesitas, of dat 

inzake het probleem obesitas een dergelijke discussie überhaupt niet gevoerd hoeft te worden. Het 

antwoord luidt dat het recht wel degelijk van toepassing is op het obesitas vraagstuk (zoals het op zo 

vele andere maatschappelijke vraagstukken van toepassing is). Dit hoofdstuk zich op de vraag welke 

toepassingen van het recht noodzakelijk en praktisch haalbaar zijn met betrekking tot de ‘obesogene 

omgeving’. Hierna zal meer specifiek naar de praktische haalbaarheid van mogelijke juridische 

oplossingen voor Nederland worden gekeken. Dit zal gebeuren in het licht van het internationale 

recht en de mogelijkheden tot regelgeving waarbij ook de beperkingen zullen worden bekeken. Ten 

slotte wordt een conclusie getrokken over de toepassing van het recht in de bestrijding van de 

obesitasepidemie in Nederland. 

Het recht heeft een aantal functies in de moderne democratische samenleving. Welke dit zijn is een 

vraag die menig filosoof, socioloog en uiteraard ook jurist heeft trachten te beantwoorden. Dit 

werkstuk zal zich beperken tot de theorie van John Locke. Locke stelde dat de samenleving met de 

overheid een zogeheten ‘’contrat social’’ aangaat. Dit wil zeggen: de samenleving geeft vanuit haar 

natuurtoestand (een concept bedacht door Hobbes) een deel van haar soevereiniteit op om 

beschermd te worden door de Staat die zorg draag voor de orde en het welzijn van de maatschappij. 

In de Nederlandse maatschappij heeft deze opvatting geresulteerd in een aantal gecodificeerde 

sociale grondrechten (Grondwet artikel 20, 21 en 22, 2008). Op internationaal niveau heeft dit geleid 

tot het opstellen van het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens (het EVRM), waarin ook 

een aantal rechten en plichten van de overheid zijn opgenomen. Het recht dat hier specifiek 

besproken moet worden is de verplichting van een staat om te zorgen voor de gezondheid van diens 

burgers, welke op internationaal niveau het helderst is gecodificeerd in artikel 11 van het 

Internationaal Verdrag voor Economische Sociale en Culturele rechten (Besselink, 2002).  

De verplichtingen van een overheid zijn onder te verdelen in twee categorieën. Allereerst is er de 

categorie overheidsverboden. Deze leggen beperkingen op aan de macht van de overheid. Hierdoor 

worden de vrijheden van de leden van de samenleving gegarandeerd. Dit is zeer belangrijk in een 
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democratische maatschappij. Daarnaast zijn er sociale verplichtingen. Deze leggen vast dat het de 

plicht is van een overheid te zorgen voor het welzijn van de burgers (Kortmann, 2001). Dit wordt ook 

wel aangeduid als een ‘’positieve verplichting’’. Een positieve verplichting is een verplichting om iets 

te ‘’doen’’, in plaats van een plicht iets te ‘’laten’’ (Besselink, 2002). Bij klassieke grondrechten draait 

het er om dat overheden beperkt worden in hun handelen. Dit staat in groot contrast tot de sociale 

grondrechten van burgers in Nederland, welke dus in art 20 tot en met 22 van de Grondwet 

gecodificeerd zijn. Deze artikelen verplichten de overheid tot een handelen. 

De bescherming van de maatschappij behoort tot de verplichtingen van de overheid. Hieronder valt 

ook de bevordering van de volksgezondheid (art 22 GW). In Nederland (en andere Europese 

democratieën) blijkt dit uit de gezondheidswetgeving. Zo is bijvoorbeeld iedereen in Nederland 

verplicht zich te verzekeren tegen bijzondere ziektekosten (AWBZ). Er zijn ook al diverse 

maatregelen genomen tegen bepaalde zaken die slecht zijn voor de volksgezondheid van diezelfde 

maatschappij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rookverboden in de horeca en op de werkvloer. 

Hiernaast is het via Europese wetgeving verboden reclame te maken voor tabaksgerelateerde 

artikelen (Richtlijn 98/43/EG). Een belangrijk vraagstuk waar veel onduidelijkheid over bestaat bij het 

invoeren van dit soort beperkingen, is of de sociale grondrechten genoeg houvast bieden om tot 

zo’n sterk beleid te komen. Dergelijke vrijheidsbeperkende maatregelen zijn vergelijkbaar met het 

soort maatregelen dat zou kunnen worden genomen om de obesogene omgeving aan banden te 

leggen. Het gebruik van het recht is hierbij een krachtig middel in het repertoire van de overheid 

(Dietz, Benken en Hunter, 2009; Hayne, Moran en Ford, 2004; Kelly en Smith, 2004). Er moet echter 

stil worden gestaan bij de vraag wanneer het geoorloofd is vrijheidsbeperkende maatregelen op te 

leggen in het kader van algemeen belang, en als dit geoorloofd is, hoe ver deze maatregelen mogen 

gaan. Volgens Besselink (2002) moet hier als criterium worden aangehouden dat het 

overheidshandelen gerelateerd is aan de praxis (praktijk) van het publieke domein. Het handelen 

gestoeld op de sociale grondrechtbepalingen moet in het algemeen belang zijn, en dit algemeen 

belang moet gedistilleerd worden uit de discussie die vooraf gaat aan het maken van beleid. Meer 

houvast wordt er in de wet en jurisprudentie hierover (volgens hem) niet geboden. Hierbij kunnen 

de bepalingen die in de grondwet zijn opgenomen een richtlijn zijn voor de subcategorieën die in de 

gaten moeten worden gehouden door de overheid. De vraag die hier op volgt is of de huidige 

debatten een overheidsingrijpen tegen de obesitas epidemie rechtvaardigen. Om te kunnen bepalen 

of het algemeen belang bestaat ten opzichte van de ingreep, moet eerst helder zijn om welke 

ingrepen het precies gaat. De volgende vraag is dan ook: wat zijn de belangrijkste reguleerbare 

elementen van de samenleving die een rol kunnen spelen in de bestrijding van de obesogene 

omgeving? 
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De door Swinburn (2004) opgestelde elementen zijn onder te verdelen in elementen die aanleiding 

geven tot beleidsmatige (zachte) en wetgevende (harde) maatregelen. Dit hoofdstuk zal zich (na 

weergave van de huidige stand van zaken met betrekking tot het bestrijden van obesitas) richten op 

de juridische haalbaarheid van de volgende elementen. Hierbij zal ook besproken worden of 

ingrijpen van de overheid in het geval van de voorgestelde maatregel mogelijk en geoorloofd is. De 

verschillende contextelementen ter behandeling van de obesogene omgeving zijn: 

- de voedingsindustrie, inhoud en productie  

- de voedingsindustrie – reclame 

- de voedingsindustrie – subsidiëring en accijnzen (belastingen) 

- de gebouwde en de te bouwen omgeving 

- scholen en voeding 

Alvorens er echter gekeken kan worden of de voorgestelde elementen haalbaar zijn, moet worden 

vastgesteld of er geen sprake is van overlap tussen de voorgestelde ingreep, en de huidige stand van 

zaken in Nederland. Hieronder wordt de huidige stand van zaken weergegeven. 
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3.2 Stand van zaken 

Het huidige Nederlandse beleid op het gebied van de bestrijding van obesitas heeft vooral de vorm 

van ‘’zachte bestrijding’’ aangenomen. Momenteel wordt er vooral ingegrepen op vrijwillige basis 

van de betrokkenen. Dit heeft alles te maken met het uitgangspunt dat het individu 

verantwoordelijk is voor zijn gedag (voedingscentrum, 2013), een idee dat in het sociologische 

hoofdstuk van dit werkstuk onder vuur is komen te liggen. De omgeving wordt door de Nederlandse 

autoriteiten wel enige waarde toegedicht (voedingscentrum, 2013) maar men richt zich toch 

voornamelijk op het individu. 

De getroffen maatregelen zijn overzichtelijk gemaakt in de ‘’Nota Overgewicht’’ (2009) door de 

Rijksoverheid, die wel al tot reacties heeft geleid maar nog niet verder is uitgewerkt. Ook worden de 

huidige activiteiten van de overheid op het gebied van de bestrijding van obesitas samengevat op de 

website van het nationaal kompas (2013). Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is 

verantwoordelijk voor het beleid rond gezonde keuzes en eigen verantwoordelijkheid van de 

burgers. De taak van de overheid ligt in het objectief informeren van de burgers, het faciliteren van 

maatregelen om de omgeving gezonder te maken (dan andere partijen dan het ministerie zelf) en de 

preventiemogelijkheden via de gezondheidszorg te optimaliseren (‘’Nota overgewicht’’ h4, 2009). 

Verder stelt het ministerie het bedrijfsleven verantwoordelijk voor de informatievoorziening over 

eten. Met betrekking tot de warenwet wordt genoegen genomen met een ‘’screening’’ ter 

voorkoming van onbedoelde neveneffecten. Door de verplichting niet te liegen over de inhoud van 

een product, kan het namelijk gebeuren dat producenten geen vervangers opnemen in vethoudende 

producten, waar dit wel mogelijk is. Hiertegen zal worden opgetreden. 

Daarnaast steunt de overheid een aantal initiatieven tegen de obesitasepidemie, zoals het 

Voedingscentrum (een website en initiatiefnemer tegen overgewicht), het NISB (het Nederlands 

Instituut voor Sport en Beweging) en het Convenant Gezond Gewicht. Het convenant gezond 

gewicht is een private collectieve organisatie die bestaat uit 26 leden, waarbij het Voedingscentrum 

en het NISB zijn betrokken (Convenant gezond gewicht, 2013). Het doel van het convenant is in ons 

land overgewicht van volwassenen tegen te gaan en onder kinderen te verminderen. Het is een van 

de belangrijkste onderdelen in de huidige bestrijding van de obesogene omgeving (Munnichs & 

Dagevos, 2007). Het functioneert als een aanjager van nieuwe ideeën over mogelijkheden om tot 

een betere maatschappij te komen. Hierbij wordt het bestaan van de obesogene omgeving erkend 

en een aanpak op meerdere niveaus nodig geacht, maar wel zonder juridische steun vanuit de 

overheid. Deze aanpak wordt door professor Simon Capewell van de universiteit van Liverpool in een 

interview van Jacques Peretti (2012) als zeer ineffectief en raar aangeduid. Het is een gigantisch 
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belangenconflict om de voedingsindustrie aan de beleidsknoppen te laten. Hij ditomschrijft met de 

volgende metafoor: ‘’Alsof je Dracula de baas van de bloedbank maakt’’. Hiermee duidt hij aan dat 

het van grootste belang is dat de overheid zijn verantwoordelijkheid gaat nemen en dat zij handelt 

tegen de obesogene omgeving, in plaats van dit over te laten aan de voedingsindustrie. Momenteel 

gebeurt er in Nederland dus op initiatief van de overheid niet meer dan het steunen van een aantal 

initiatieven en pogingen om zo goed mogelijk voorlichting over voeding te verschaffen 

(Rijksoverheid, 2013). 

Naast deze initiatieven van de Nederlandse overheid wordt er gewerkt aan een verwezenlijking van 

Europees recht in Nederland. Dit is van het grootste belang voor wat er nu ondernomen wordt op 

juridisch niveau. De Europese Unie erkent het probleem als een omgevingsprobleem en probeert 

hiernaar te handelen (SEC, 2007).  

Hoewel de commissie ten behoeve van de snelheid van ingrijpen nu nog kiest voor een zachtere 

aanpak, kan later alsnog gekozen worden voor een strengere aanpak met wetgevende maatregelen. 

Vooralsnog wordt daarom genoegen genomen met vrijwillige deelname aan de bestrijding van het 

probleem. De Europese commissie erkent in haar witboek wel de multidisciplinariteit van het 

probleem. Zo stelt zij dat ‘’de aanpak van dit belangrijke probleem voor de volksgezondheid 

beleidsintegratie vergt op alle terreinen, van voeding en consumenten tot sport, onderwijs en 

vervoer’’. Ook is speciale aandacht voor mensen met een lagere sociaaleconomische status nodig, 

omdat deze gemakkelijker worden getroffen door het probleem. Hiertoe heeft de commissie de 

volgende vier actiebeginselen opgesteld waaraan de lidstaten zich kunnen houden: 

- Ten eerste moeten de acties zich richten op de fundamentele oorzaken van de 

gezondheidsrisico’s. Zo moeten de in de strategie uiteengezette acties bijdragen tot de 

beperking van alle risico’s als gevolg van slechte voedingsgewoonten en gebrek aan 

lichaamsbeweging, waar onder het risico van overgewicht. 

 

- Ten tweede zijn de acties bedoeld om alle terreinen van het overheidsbeleid en 

verschillende overheidsniveaus te bestrijken, met behulp van een aantal instrumenten, 

waaronder wetgeving, netwerkvorming, publieke en particulieren initiatieven en om het 

engagement van de particuliere sector en de maatschappelijke organisaties te bevorderen. 

 

- Ten derde moeten er acties komen van vele uiteenlopende particuliere actoren, zoals de 

voedingsindustrie en maatschappelijke organisaties, en van lokale actoren, zoals scholen en 

gemeenschapsorganisaties, wil de strategie doeltreffend zijn. 
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- Het laatste en misschien wel belangrijkste aspect is dat in de komende jaren monitoren 

essentieel zal zijn. Het aantal activiteiten ter bevordering van een gezonde voeding en 

lichaamsbeweging is al uitgebreid en neemt ieder jaar toe. Nu moet het toezicht nog 

toenemen, zodat duidelijk wordt wat werkt en wat niet. 

 

Wanneer de overheid volgens deze vier actiebeginselen te werk gaat ( en dit geldt ook voor 

eventuele maatregelen op communautair niveau) moet er volgens de commissie nog wel rekening 

gehouden worden met drie belangrijke factoren. In de eerste plaats is het individu uiteindelijk 

verantwoordelijk voor zijn leefwijze en die van zijn kinderen, hoewel het belang van de invloed van 

de omgeving op het gedrag ook wordt erkend. In de tweede plaats is alleen een goed geïnformeerde 

consument in staat doordachte beslissingen te nemen. En in de derde plaats zal een optimale reactie 

worden bereikt door complementariteit en integratie van aanpak op verschillende niveaus (COM, 

2007). Hiernaast is er als reactie op een Europees groenboek (COM, 2005) waarin eveneens zorgen 

over het probleem werden uitgesproken, een wetgevingsresolutie uitgegeven waarin de aan te 

raden maatregelen voor lidstaten nogmaals zijn opgenomen (INI, 2006). 

Concreet is er sindsdien echter nog weinig gebeurd. Het enige is de verwezenlijking van nieuwe 

wetgeving over de weergave van calorieën op verpakkingen. Deze wetgeving stamt uit 2000, en 

heeft betrekking op de onderlinge afstemming van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering 

en de presentatie van levensmiddelen en de daarvoor gemaakte reclame (2000/13/EG). Hierop is 

voortgeborduurd met een voorstel voor een verordening van de Europese Commissie uit 2008. Met 

het doel de consument bij de aanschaf van voedsel beter te informeren. Op basis van dit voorstel 

moeten de energetische waarde en de hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren en koolhydraten, 

met een specifieke verwijzing naar suiker en zout, groter en duidelijker op het etiket komen te staan. 

Op 25/10/2011 is deze wetgeving onderteken door de raad en het Europees parlement. 

Dit stukje Europese wetgeving is tot nog toe de enige concrete juridische harde maatregel die tegen 

de obesogene omgeving in Europa is genomen. Nederland is, krachtens [art. 93 jo. 94 GW jo. het 

VEU jo. VWEU, het van Gend&Loos en Costa Enel arrest] verplicht zich aan deze Europese 

verordening te houden, en doet dit ook. Om het probleem echter effectiever te bestrijden zullen er 

harde wetgevende maatregelen moeten worden genomen. Welke mogelijkheden heeft Nederland 

hiertoe binnen de verschillende categorieën? 
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3.3  Mogelijkheden 

Ter behandeling van de verschillende mogelijkheden bij het aanpassen van de obesogene omgeving 

is eerst geschreven over de gebouwde en de te bouwen omgeving en het onderwerp scholen en 

voeding. Deze categorieën hebben een kleiner belang in de obesogene omgeving (Swinburn, 2004), 

en/of behoeven een minder radicale aanpak dan harde regulering. Een politieke wil om tot 

verandering te komen is hierbij dan ook al sneller voldoende (Lakerveld et al. 2012). Hoewel 

educatie belangrijk is in de strijd tegen obesitas is het een minder belangrijk onderdeel van de 

obesogene omgeving, het bevindt zich bij de persoon en niet in de context. De aanwezigheid van 

bepaalde soorten voeding op scholen is echter wel van belang voor het aanpassen van de obesogene 

omgeving, en derhalve zal dit hieronder toch even behandeld worden. Hierna zal de focus gelegd 

worden op de onderdelen die harde regulering nodig hebben om tot verandering te komen. Dit 

betreft reguleringen tegen de inhoud van voeding, reclame en belastingen en accijnzen. Er wordt per 

maatregel gekeken of het (gezien de huidige wetgeving) tot de mogelijkheden behoort om tot 

invoering hiervan over te gaan. Ook wordt geanalyseerd of er in de algemene discussie over deze 

onderwerpen al voldoende consensus is om over te gaan tot overheidshandelen op basis van de 

handelingsverplichting van de overheid.  

3.3.1  De gebouwde en de te bouwen omgeving 

 

De regulering van de gebouwde omgeving is misschien minder belangrijk, omdat deze met haar 

minder snelle ontwikkeling misschien wel heeft bijgedragen aan de obesitasepidemie, maar er niet 

cruciaal voor is geweest (Swinburn, 2004). Ook hier is het echter mogelijk om de juridische kanten 

van het verhaal in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een algemene 

maatregel van bestuur die in een woonhuis of werkomgeving een bepaalde opbouw verplicht stelt 

om het lopen te stimuleren. Er bestaan op dit moment al zeer veel wettelijke regelingen die ertoe 

dienen in nieuwe huizen gebouwen en andere gebouwen een gezonde leefomgeving te waarborgen. 

De wetgeving heeft zaken als de afstand tussen keuken en toilet en dergelijke immers al aan banden 

gelegd (Het Bouwbesluit 2012). Hierbij kan men ook denken aan een structurele aanpak waarbij er 

minder roltrappen in openbare gebouwen worden geplaatst, of een nieuwe regulering met 

betrekking tot liften. Dergelijke maatregelen zijn echter behoorlijk ingrijpend terwijl hun significantie 

in vergelijk met het directere aanpakken van voeding of beweging niet is bewezen. 

 

 



25 
 

3.3.2  Scholen en voeding 

 

De toekomst is uiteindelijk aan de kinderen, en het reguleren van het eet- en beweeggedrag op 

scholen is dan ook van het grootste belang (Ashe et al., 2007). Hier hoeft de wet niet echt in te 

grijpen zoals bijvoorbeeld tegen een industrie, maar het is wel nodig dat er goed gelet wordt op de 

voeding die op scholen wordt aangeboden. Het reguleren van wat er uit een automaat komt, wat er 

in een kantine te koop is, of hoeveel verplichte gymlessen er zijn, kan grote veranderingen 

teweegbrengen in de huidige obesogene omgeving. Op dit gebied is dan ook veel te winnen. Het is  

echter een meer beleidsmatige categorie die sowieso kan worden doorgevoerd. De bespreking 

hiervan laat ik derhalve in het midden. 

 

3.3.3 De voedingsindustrie, inhoud en productie 

De volgende categorie betreft de mogelijkheid om het productieproces, het te verkopen voedsel, de 

benaming of de prijs van het voedsel of enige andere factor met betrekking tot de inhoud van het 

voedsel aan banden te leggen. Fundamenteel gezien heeft iedereen in Nederland krachtens de 

grondwet het volste recht te consumeren, produceren en verkopen wat hij wil, mits zijn of haar 

verantwoordelijkheid volgens de wet. In Nederland geldt hiervoor de Warenwet 1935. In Artikel 3 en 

4 van deze wet worden de mogelijkheden ter beperking van waren genoemd. De mogelijkheden tot 

het stellen van regels worden in Artikel 3 genoemd. Hieronder valt het nemen van maatregelen ten 

behoeve van de volksgezondheid. In Artikel 4 worden vereisten genoemd voor het weren of het  

stellen van eisen aan bepaalde etenswaren. Hier wordt gestipuleerd dat krachtens algemene 

maatregel van bestuur de mogelijkheid bestaat bepaalde eisen aan de inhoud van een product te 

stellen.  

Hiervoor moet wel eerst een voorstel worden gedaan aan de beide kamers der Staten Generaal. 

Zolang dit voorstel daar niet is aangenomen, biedt Artikel 5 van de Warenwet de mogelijkheid de 

verspreiding van de etenswaren tegen te houden. Juridisch gezien bestaat in Nederland dus de 

mogelijkheid om op grond van de bescherming van de volksgezondheid in te grijpen in de inhoud 

van voedingswaren. Het is dus mogelijk om middels het normale wetgevingsproces regels met 

betrekking tot de inhoud van voeding te stellen.  

Hierbij moet men zich er voor hoeden zich niet aan concurrentiebelemmering in de EU schuldig te 

maken. Binnen de Europese Unie is het verboden oneerlijke concurrentie te bewerkstelligen door 

het nemen van maatregelen op nationaal niveau (Eijsbouts, Jans, Senden en Prechal, 2010. P85). Het 
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opleggen van regels die voor oneerlijke concurrentie zorgen is in strijd met [Artikel 34, 35, 36 en 37 

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VEU)], omdat deze belemmerend 

kunnen werken op de concurrentie binnen de EU. Dit wordt goed geïllustreerd door de zaak ‘’Cassis 

de Dijon’’, waarbij werd vastgesteld dat belemmeringen op producten die in het ene land zijn 

goedgekeurd, maar in een ander land niet, ongeldig zijn (120/78 arrest van het hof, 1979). Dit 

betekent dat maatregelen van gelijke werking op etenswaren als kwantitatieve beperkingen kunnen 

worden gezien, waardoor ze niet kunnen worden toegestaan. Bedrijven uit andere landen mogen 

niet belemmerd worden in hun handel door nationale wetgeving. Hierop bestaat echter een aantal 

uitzonderingen die in hetzelfde arrest worden genoemd. Hieronder valt ook de bescherming van de 

volksgezondheid (R.O. 8). Om met betrekking tot beperkingen op voedingswaren meer helderheid te 

scheppen, heeft de EU de zogenaamde ‘’Generel Food Law’’ in het leven geroepen (in het 

Nederlands, de ‘’Algemene Levensmiddelen Verordening’’). Hierin wordt het belang van de 

regulering van het voedingsproductieproces tot en met de verkoop van voeding gestipuleerd en aan 

banden gelegd, krachtens een (in Nederland middels ons gematigd monistische systeem) direct 

geldende verordening. In Artikel 5 van deze verordening worden de volgende ‘’algemene 

doelstellingen’’ opgesomd: 

1.  De levensmiddelenwetgeving streeft een of meer van de algemene doelstellingen van een 

hoog niveau van bescherming van het leven en de gezondheid van de mens, de bescherming 

van de belangen van de consument, inclusief eerlĳke praktĳken in de levensmiddelenhandel 

na, indien van toepassing rekening houdend met de bescherming van de gezondheid en het 

welzĳn van dieren, de gezondheid van planten en het milieu. 

 

2. De levensmiddelenwetgeving streeft naar de verwezenlĳking van vrĳ verkeer in de 

Gemeenschap van levensmiddelen en diervoeders die overeenkomstig de algemene 

beginselen en vereisten van dit hoofdstuk vervaardigd of in de handel gebracht zĳn. 

 

3. Indien er internationale normen bestaan of op korte termĳn tot stand zullen komen, wordt 

hiermee bĳ de ontwikkelingen aanpassing van de levensmiddelenwetgeving rekening 

gehouden, tenzĳ die normen of de betrokken gedeelten ervan een ondoeltreffend of 

ongeschikt middel zouden zĳn om de legitieme doelstellingen van de 

levensmiddelenwetgeving te verwezenlĳken, er wetenschappelĳke gronden zĳn om deze 

buiten beschouwing te laten, of bedoelde normen tot een ander beschermingsniveau 

zouden leiden dan het niveau dat in de Gemeenschap passend wordt geacht. 
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Lid 3 biedt dus de mogelijkheid om, onder andere indien er wetenschappelijke gronden zijn, de 

internationale wetgeving buiten beschouwing te laten. Met betrekking tot obesitas zijn deze 

wetenschappelijke gronden al eerder in dit werkstuk aan de orde gekomen. Het is technisch dus 

mogelijk om tot de invoering van beperkingen aan voeding over te gaan. De vraag is nu, kan een 

overheid al tot deze invoering overgaan, of is hierover nog niet voldoende algemene consensus.  

 

Om te analyseren of het invoeren van beleid ter beperking van de inhoud van voeding geoorloofd is, 

het praktisch een vergelijking te trekken met de eerder bestreden tabaksindustrie (Garson & 

Engelhard, 2007). Er moet voldaan worden aan wetenschappelijke gronden (Algemene 

levensmiddelen verordening, 2002) en een algemeen belang om tot een ingreep te mogen komen 

(Besselink, 2002). Het is pas mogelijk geworden in te grijpen tegen de tabaksindustrie zodra de 

publieke opinie was omgeslagen tegen roken. Dit gebeurde pas in voldoende mate zodra bekend 

werd dat de industrie deels verantwoordelijk was voor de verslavende eigenschappen van sigaretten 

(Munnichs & Dagevos, 2007). Om een dergelijke ingreep in het verlagen van de mate van 

caloriehoudende voeding dus te kunnen maken, het helderder aangeven van wat er slecht is voor 

een mens en wat niet op verpakkingen of het veranderen van de inhoud van voeding moet er sprake 

zijn van een zekere mate van schuld aan de epidemie van deze voeding. Het blijkt dat voeding met 

meer vetten, suikers en zout  sneller leidt tot een teveel aan inname van deze voeding, en dat 

wanneer een persoon ‘’obese’’ is geworden, deze voeding meer gevraagd wordt door het lichaam 

(Sclafani & Kluge, 1974). Het creëren van een wereld waarin deze voeding in toegenomen mate 

wordt ingenomen, leidt tot een wereld waarin deze voedingsstoffen nog meer gevraagd worden 

(Peretti, 2012). Dit concept zorgt voor een tekort aan vrije wil in de keuze van mensen om wel of 

niet te dik te zijn. Dit blijkt ook uit onderzoek van Wammes, Kremers, Breedveld en Brug (2004), 

waarin werd bevonden dat de meeste Nederlanders niet dikker willen worden, maar ook geen 

concessies willen doen aan smaak. Ingrijpen in het aangeleerde smaakpatroon is dan ook 

noodzakelijk om verdere obesitas te voorkomen, en de vrije wil op dit onderdeel van 

volksgezondheid terug te geven aan de mensen. De effectiviteit hiervan in westerse samenlevingen 

is groot wanneer deze gereduceerd wordt uit de strijd tegen de tabaksindustrie (Garson & 

Engelshard, 2007; Ashe et al, 2007) het ontbreekt in de EU alleen nog aan voldoende politieke wil, 

welke volgens Peretti (2012) in zijn documentaire ‘’The Man Who Made Us Fat’’ vooral te wijten valt 

aan een gigantische lobby vanuit de voedingsindustrie, een industrie die overigens rijker en 

machtiger is dan de eerder genoemde tabaksindustrie (Peretti, 2012; Brownell, 2005). De huidige 

discussie staat in mijn optiek harde wetgeving toe, mensen willen niet dikker worden, maar de 

omgeving zorgt ervoor dat dit wel gebeurt. Het is dus aan de overheid om in te grijpen.  
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3.3.4  De voedingsindustrie - reclame 

 

Het aan banden leggen van de beeldvorming is een ander belangrijk onderdeel van de bestrijding 

van de obesogene samenleving. Wat dit aspect betreft kunnen er eenvoudig lessen worden 

getrokken uit de strijd tegen de tabaksindustrie. De tabaksindustrie is op Europees niveau aan 

banden gelegd. Het maken van reclame voor tabak is al in 1998 middels een richtlijn (die dus zelf 

door de lidstaten moest worden omgezet in nationaal recht) verboden (98/43/EG). De 

gezondheidsgevaren waren in dit geval zo duidelijk, dat de omgeving moest worden aangepast. Ook 

de tabaks epidemie was/is (deels, in verband met de hoge verslavingswaarde van sigaretten) 

omgevings gerelateerd, op min of meer dezelfde wijze als obesitas dat nu is (Garson and Engelhard, 

2007). Eenzelfde tactiek is daarom ook nu weer geoorloofd (Kelley & Smith, 2004; Mercer et al, 

2003; Young & Nichols, 2011). Dit wordt tevens benadrukt door het witboek van de EU over 

overgewicht. Er is tot  op heden nog geen harde wetgeving voor obesitas is gemaakt, iets wat wel 

noodzakelijk is. Hierbij rijst echter een groot probleem. Hoewel handelsreclame in onze grondwet 

(art 7 lid 2) is vrijgesteld van de vrijheid van meningsuiting, geldt dit minder letterlijk voor het EVRM, 

waaraan wij evengoed moeten voldoen. Artikel 10, lid twee van het EVRM biedt wel de mogelijkheid 

uitzonderingen met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting op te leggen in het kader van de 

volksgezondheid: wanneer aannemelijk kan worden gemaakt dat deze in het geding is, bestaat de 

mogelijkheid om deze reclame voor een bepaalde categorie producten aan banden te leggen. Ook 

hier moet uiteraard weer gelet worden op de wetgeving met betrekking tot de oneerlijke 

concurrentie, die hier boven al aan de orde is gekomen. Al met al is het echter mogelijk om reclame 

aan banden te leggen in het kader van de volksgezondheid. Een belangrijk vraagstuk is echter of het 

in het bij het probleem obesitas wel geoorloofd is dit te doen. 

 

Onder de psychologische, sociale maar vooral ook de omgevings factoren heeft reclame een grote 

invloed op de gebruiks- en voorkomings patronen van zowel voeding als tabak (Philipson & Posner, 

2008; Garde, 2007; Mercer et al., 2003). Deze effecten zijn zeer sterk bij kinderen, zo sterk zelfs dat 

uit een onderzoek uit 2007 van Amandine Garde is gebleken dat tussen de normale maaltijden van 

de dag 60% van de kinderen in westerse landen op reguliere basis een snack met een hoog suiker en 

vet gehalte vraagt. Ook blijkt dat er een sterke correlatie is tussen de mate waarin kinderen tv kijken 

(en dus waarin zij zijn blootgesteld aan reclame op tv) en de mate waarin zij snacks en andere 

voeding met een hoog suikergehalte vragen. Dit is problematisch omdat deze stoffen er voor zorgen 

dat mensen op latere leeftijd dit soort eten blijven eten (Sclafani & Kluge, 1974), waardoor ze 
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vervolgens gemakkelijker obese worden en blijven. Er wordt als het ware een generatie gemaakt 

met een voorkeur in voeding die slecht is voor de gezondheid (Schwartz & Brownell, 2007). De 

discussie over de invloed van reclame op de obesitas epidemie nu en in de toekomst is dus al 

beslecht. Een tweede vraag die echter gesteld moet worden is of er wel wil bestaat om dit te 

veranderen. Het tast immers een van de meest fundamentele rechten van onze samenleving aan. 

Ook hier kan weer geduid worden op de beperking van vrije wil die blijkbaar wordt opgelegd door 

reclame. Uit het proefschrift van Vroom-Cramer (1998) blijkt dat er sprake is van een 

paternalistische insteek. Mensen moeten beschermd worden tegen een invloed die tot gedrag leidt 

waar zij zelf niet om hebben gevraagd. Aangezien er sprake is van een verminderde mogelijkheid te 

kiezen of een persoon wel of niet dik wil worden door reclame, net zoals er een verminderde 

mogelijkheid was te kiezen of een persoon wel of niet wilde roken (Mercer et al, 2003), is het 

geoorloofd in te grijpen. Het is deze mate van determinisme van gedrag door reclame die het 

mogelijk en noodzakelijk maakt voor de overheid om reclame (op z’n minst voor kinderen) aan 

banden te leggen.  

 

 

3.3.5.  Voedingsindustrie – subsidiëring en accijnzen (belastingen) 

 

Gezondere voeding is duurder (Schwartz en Brownell, 2007). Een relatief eenvoudige manier om 

mensen minder slecht voedsel te laten consumeren, is het heffen van extra belastingen op slechte 

voeding, en van subsidiëren van goede voeding. Een dergelijke aanpak raakt ook meteen de kern van 

een van de belangrijkste elementen van de obesogene omgeving (Pampel, Denney en Krueger, 

2012). Voor het verkrijgen van subsidie bestaan al regelingen (De kaderregeling subsidies – 

DWJZ/R&E-3059879) die gebaseerd zijn op de Kaderwet Volksgezondheidsubsidies (1998). 

Het is raadzaam om (zoals dit ook vanuit de EU gebeurt) deze subsidieregelingen ten behoeve van de 

volksgezondheid te interpreteren op een wijze die positief uitpakt voor gezonde voeding. In Artikel 2 

van de Kaderwet Volksgezondheidsubsidies 1998 staat opgesomd voor welke categorieën er 

subsidies kunnen worden aangevraagd: 
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Onze Minister kan subsidies verstrekken voor activiteiten op het terrein van: 

a. de gezondheidsbevordering 

b. de gezondheidsbescherming 

c. de gezondheidszorg 

d. de maatschappelijke zorg, voor zover van landelijke betekenis 

e. de sport, voor zover van landelijke betekenis 

 

De huidige regelgeving lijkt op dit punt voldoende toegesneden op de bestrijding van de obesogene 

samenleving. 

 

Met het invoeren van accijnzen betreedt men een moeilijker rechtsterrein. Het woordenboek 

definieert een accijns als een heffing op een verbruiksgoed (Van Dale, 2005). Hierbij wordt in de wet 

echter nog een extra onderscheid gemaakt. Het betreft hier de zogenaamde Wet op de Accijns 

(1991). Volgens Artikel 1 van deze wet vallen onder deze verbruiksgoederen alleen: 

 

a. bier 

b. wijn 

c. daar tussenliggende producten 

d. overige alcoholhoudende producten 

e. minerale oliën 

f. tabaksproducten. 

 

Merk op dat hier geen melding wordt gemaakt van andere producten die slecht zijn voor de 

volksgezondheid en derhalve extra belastbaar zouden kunnen zijn. Het is daarom van belang dat 

deze wet met het oog op de bestrijding van obesitas wordt aangepast, iets wat zeer wel mogelijk is 

wanneer de normale wetgevende procedure wordt gevolgd, om te bereiken dat op bepaalde 

etenswaren extra belastingen kunnen worden geheven, net zoals dit al jaren op sigaretten is gebeurt 

(Munnichs & Dagevos, 2007). 

 

Deze wijze van bestrijding van de obesogene omgeving is dus technisch mogelijk. Dit is echter een 

wijze van bestrijding die een van de meest fundamentele vrijheden van een individu aantast ter 

bescherming van de gezondheid van het volk (Garson & Engelhard, 2007; Mercer et al, 2003). Het is 

een directe aantasting van de mogelijkheden voor sommige mensen om bepaald eten te kopen, 
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omdat dit eten duurder wordt gemaakt. Het is om deze reden van belang dat duidelijk is of het echt 

werkt in de bestrijding van obesitas. Het beperken van de prijs is nog niet voldoende onderzocht om 

duidelijk te krijgen of dit voor obesitas werkt (Brug & van Lenthe, 2006). Wel zijn ook hier een aantal 

precedenten in de bestrijding van de tabaksindustrie (Garson & Engelhard, 2007; Mercer et al., 

2003). Deze precedenten leren ons dat prijsverhogingen een zeer sterke werking hebben gehad op 

de verkoop van sigaretten. Zo was een toename van 11 naar 34 cent per pakje sigaretten van Staat-

belasting, en een verhoging van 8 tot 34 cent per pakje van federale belasting (dus een totale 

toename van 49 dollarcent per pakje sigaretten) over een periode van 30 jaar in de VS tegelijk waar 

te nemen met een daling van de verkoop sigaretten van 32 miljard naar 22 miljard pakjes per jaar. 

Voor elke toename in prijs van 10% was er een afname van 4% in de verkoop van sigaretten (Garson 

& Engelhard, 2007). Volgens Ashe et al., (2007) is het dan ook een wijdverspreid feit dat een 

toename in prijs leidt tot een afname in sigaretten gebruik. De hoop is dat dit voor producten die 

slecht zijn voor de gezondheid ook opgaat. Accijns op frisdrank, snoepgoed, ‘’fast-food’’ en andere 

overmatig vet en suiker houdende producten moet dan ook worden doorgevoerd. Nog een laatste 

opmerking over hoe dit te doen. Volgens Philipson en Posner (2008), is de beste wijze om accijns in 

te voeren, door deze in te voeren op producten die overmatig geprocedeerd zijn. Er moet gekeken 

worden naar de basis van een product, en vervolgens naar de toevoegingen. Deze toevoegingen zijn 

in veruit de meeste gevallen namelijk een indicatie over de gezondheid en mate van vet en suiker in 

een product, en moeten dus leidend zijn in de keuze en hoogte van een accijns. Producten met 

relatief weinig toevoegingen van vet en suiker worden zo buiten schot gelaten, om de maximale 

keuzevrijheid in levensstijl te garanderen. Mensen moeten beschermd worden tegen overmatig 

dikmakende voeding waarmee de markt in de laatste jaren is overspoeld. Het is dan ook aan de 

nationale en international overheden om in te grijpen op dit punt.  

 

  



32 
 

3.4 Juridische conclusie en sterkte/zwakte analyse 

 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste juridische aspecten van de bestrijding van de obesogene 

omgeving aan de orde gekomen. Het toepassen van het recht is een noodzakelijk kwaad ter 

bescherming van de leden van onze maatschappij. Bij sociale problemen is een juridische insteek 

geoorloofd, zeker wanneer de volksgezondheid in het geding is. Dit geld voor alle kernwaarden van 

onze maatschappij, en het is ook van toepassing op het probleem van de obesogene omgeving. Het 

recht wordt hier als het ware als een middel gebruikt om de context aan te passen. 

 

Vele beleidsmatige acties worden al door onze overheid gesubsidieerd en gesteund, echter nog niet 

gedicteerd. Dit is een grote fout welke moet worden aangepakt. De Europese Unie verstrekt 

adviezen over de best mogelijke handelswijze en er wordt internationaal al vanuit een breder 

perspectief tegen de problematiek aangekeken. Het is echter hetzelfde internationale recht dat roet 

in het eten kan gooien. Bij het vaststellen van eventuele nieuwe wetgeving moet rekening worden 

gehouden met eerder gesloten verdragen en de concurrentie bedingen die hierin zijn opgenomen. 

Ook mogen uiteraard de grenzen van de wetgevende bevoegdheid niet worden overschreden. Deze 

zijn echter niet geheel duidelijk, en moeten voortkomen uit de noodzaak om in te grijpen, de 

effectiviteit van de voorgestelde maatregel en het algemeen debat in de Nederlandse samenleving. 

 

Het recht kan op alle mogelijk terreinen worden ingezet, en dit is zijn grootste kracht. De theorie 

hierachter is dat het recht onze samenleving reguleert. Het vertelt ons wat wel en niet mag, en wat 

wel en niet goed is voor ons als individuen. Hier blijkt ook meteen de grootste zwakte van het recht 

als  het op een probleem als obesitas wordt toegepast. Het recht is een middel waar wel degelijk 

theorieën acht plegen te zitten, maar het gaat dan altijd om theorieën die afkomstig zijn uit andere 

disciplines (filosofe, sociologie, psychologie enz). Als autonome discipline is het recht een middel, en 

verzameling regels waaraan wij ons als burgers houden, gestoeld op een idee van bescherming en 

een contract met de overheid. 

 

Deze theorieën zijn gestoeld op de behoeftes uit die samenleving, en worden vervolgens door 

juristen verwoord en gecodificeerd. Dit is de achtergrond van subdisciplines als ‘’rechtsfilosofie’’, 

‘’rechtssociologie’’ en ‘’rechtspsychogologie’’. Bij het probleem obesitas komt deze zwakte opnieuw 

naar voren. De beperkingen van het recht met betrekking tot een bepaald probleem leggen de 

snelheid waarmee het tot een oplossing kan worden gebracht aan banden. Deze eigenschap van het 
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wetgevingsproces geeft mensen zekerheid over het recht, maar past slecht bij de snelheid waarmee 

de samenleving verandert. Het recht loopt in zekere zin altijd achter. 

 

De grootste kracht van het recht is daarentegen zijn multi-inzetbaarheid. Over elk mogelijk 

onderdeel van de samenleving heeft het recht een mening, en voor elk mogelijk probleem een 

oplossing. Zo ook voor het gesignaleerde context probleem in het geval van obesitas. De afgelopen 

decennia is de verhouding tussen de context en het onderliggende mechanisme dusdanig veranderd, 

dat er een ware obesitas epidemie is ontstaan. Voor een dergelijk probleem zijn meerdere mogelijke 

oplossing. Een oplossing is het aanpassen van het onderliggende mechanisme. Omdat dit in dit geval 

zeer onpraktisch (als niet onmogelijk) is, wordt dit niet gepoogd. 

 

Wel suggereert de literatuur dat het inzetten van regulerende middelen tegen een vijftal onderdelen 

van de context waarin het mechanisme van energiebalans functioneert de oplossing kan bieden voor 

het probleem. Uit het bovenstaande hoofdstuk blijkt dat het mogelijk moet zijn al deze onderdelen 

aan te passen in de huidige maatschappij. In mijn opinie is dit tevens te verantwoorden tegenover 

de burger in het kader van de volksgezondheid. 

 

 

  



34 
 

4. Interdisciplinaire integratie 

 

De in dit interdisciplinaire werkstuk gebruikte disciplines proberen een verklaring en een oplossing 

te bieden voor een epidemie van de ziekte obesitas in Nederland. Om tot een meer geïntegreerd 

begrip te komen over de ziekte en diens bestrijding, is het van belang te analyseren hoe de 

verschillende disciplines tot een inzicht over het probleem obesitas komen. 

Obesitas is een probleem van volksgezondheid. De wereld gezondheidsorganisatie (WHO) gaat zelfs 

zo ver dat ze stellen dat obesitas een ziekte is (centrumvoorobesitasnederland, 2013). Binnen de 

sociologie wordt er geprobeerd voor dergelijke probleem een oorzaak te vinden. Het is een 

wetenschap die probeert tot een nieuw inzicht te komen over problemen, door de eigenschappen 

van groepen mensen (bijvoorbeeld lager opgeleiden) om te zetten in de kans dat die eigenschappen 

op een bepaalde manier reageren op de context (Peralta, 2004). Bij onderzoek naar een trend in 

plaats van een losstaand fenomeen betekend dit dat er 3 mogelijke oorzaken.  

De eerste optie is dat er een verandering is opgetreden in de mate waarin sommige eigenschappen 

voorkomen bij individuen, en dat dit de trend heeft veroorzaakt. Dit zou (in het geval van obesitas) 

betekenen dat er relatief meer laag opgeleiden mensen zouden moeten zijn gekomen in de 

afgelopen 30 jaar om de trend te verklaren, mits de context constant is gebleven. Een tweede 

mogelijkheid is dat niet de eigenschappen van de individuen veranderen, maar de context waarin 

deze individuen functioneren. Ook dit zorgt voor een verandering in interactie tussen groepen 

mensen en context, alleen van buitenaf. Dit is het geval met de obesitas epidemie. Mensen zijn de 

afgelopen 30 jaar niet lager opgeleid of relatief armer geworden, maar de context is wel verandert. 

Een derde mogelijkheid is dat beide veranderen. Dit lijkt echter niet geval. 

Deze bevinding heeft een aantal implicaties voor de oplossing die sociologie biedt voor het 

probleem. Er zijn drie wegen die bewandeld kunnen worden volgens de sociologie om de interactie 

tussen context en individu te veranderen. De eerste mogelijkheid is het aanpassen van de groepen 

individuen die kwetsbaar zijn voor de context, zodat wanneer de context verandert (of wanneer 

deze zo blijft als hij nu is) mensen niet obese worden omdat ze minder sterk of niet reageren op de 

context. Dit zou betekenen dat mensen die nu een lage SES hebben (zie sociologisch hoofdstuk) een 

hogere SES moeten krijgen. De tweede mogelijkheid is niet het aanpassen van de eigenschappen van 

groepen mensen, maar het veranderen van de context. Dit is het aanpassen van de obesogene 

omgeving. Een derde optie is het aanpassen van beide. Dit zou (met een utopische uitwerking van de 
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hierna gemaakte suggestie) leiden tot een complete uitroeiing van het fenomeen en de trend 

(Lakerveld et al, 2012).  

De rechtsgeleerdheid is een wetenschap die zich richt op het geven van verantwoordelijkheid aan 

mensen en instanties voor hun handelen. Het is de leer over de regulering van de maatschappij, 

welke ons leert wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe deze verantwoordelijkheid omgezet kan 

worden in consequenties. Deze verantwoordelijkheden zijn in de Nederlandse maatschappij ook 

deels opgeschreven voor degene die bepaalt wat ze inhouden, namelijk de overheid. Dit is gedaan in 

de grondwet. Een van de bepalingen stelt hierbij dat de bescherming van de gezondheid van het volk 

een sociaal grondrecht is. De burgers moeten als collectief door de overheid worden beschermd 

tegen ongeveer alles wat gevaarlijk is voor hun gezondheid. Dit moet echter wel in het algemeen 

belang zijn en mensen moeten niet zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag (Besselink, 2002). 

Een vraag die belangrijk is om te beantwoorden in het kader van deze bepaling, is wat voor 

probleem obesitas (en diens toename) nou eigenlijk is, en waar de verantwoordelijkheid ligt. Is dit bij 

de keuze van een individu om te veel te eten en te weinig te bewegen? Of ligt deze 

verantwoordelijkheid elders? Voor de mogelijkheid om in te grijpen in deze kwestie (of eigenlijk elke 

kwestie van volksgezondheid) is het belangrijk dat individuen niet zelf verantwoordelijk worden 

gehouden voor hun gedrag (Besselink, 2002). Dit zou anders een te grote inbreuk zijn op de keuze 

vrijheid van het individu, welke ook constant moet worden beschermd door de overheid. In onze 

samenleving worden eigenschappen als inkomen en mate van educatie door de rechtswetenschap 

als eigenschappen gezien die voor de verantwoordelijkheid van het individu vallen. De overheid 

heeft geen plicht om deze ten goede van de burgers te veranderen. Wel is er een plicht van de 

overheid om voor de mogelijkheden te zorgen die burgers in de gelegenheid stelt deze 

eigenschappen zelf te verbeteren. In de juridische visie bestaat een probleem van volksgezondheid 

pas wanneer deze niet de schuld is van het individu, maar van diens omgeving. Dit is determinisme. 

Als ingrijpen verantwoord moet worden, dan kan de schuld niet bij de keuze van het individu 

worden gelegd, een externe factor moet de veroorzaker zijn. Er is echter een fundamenteel verschil 

in hoe er tot deze conclusie wordt gekomen bij beide disciplines, en tot welke actiehorizon dit leidt.  

De rechtsgeleerdheid haalt haar informatie uit de discussie in de maatschappij, wat een vrij zwakke 

manier is om informatie in te winnen (Munnichs & Dagevos, 2007; Besselink, 2002). Dit is echter 

inherent aan de aard van de rechtsgeleerdheid, welke reageert op de vraag vanuit de maatschappij 

om een probleem te reguleren. Uit de reactie op een fenomeen kan dan ook de mening van 

rechtsgeleerdheid over de mate van determinisme van rechtsgeleerdheid worden gedistilleerd. 

Wordt er gereageerd, dan ligt de schuld niet bij het individu, wordt er niet gereageerd, dan wel. Zo 
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ging men pas over tot actie tegen roken, toen bleek dat dit een deterministischere aard had dan 

eerst werd gedacht (Munnichs & Dagevos, 2007). De reactie op obesitas is in de afgelopen decennia 

uitgebleven in de zin van harde juridische maatregelen. De algemene mening over het fenomeen 

begint echter te veranderen (door rapporten van bijv. de WHO) en dit leidt tot de conclusie dat de 

rechtswetenschap obesitas tegenwoordig ziet als een deterministisch probleem, welke 

paternalistisch ingrijpen verantwoord. Een andere wijze om de visie op een probleem waar te 

nemen is er voor rechtsgeleerdheid niet.  

De sociologie benadert het probleem als combinatie van factoren die deterministisch en 

indeterministisch zijn. Het is namelijk een spel tussen context en reactie van individuen op die 

context. Dit wordt vastgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek. De verhouding tussen de 

individuele eigenschappen en de context zorgen voor de epidemie (Brug en van Lenthe, 2006). Er is 

dus een verschil in benadering van het probleem obesitas tussen de twee disciplines. Wanneer de 

discipline echter antwoord geeft op de vraag hoe dit probleem aan te pakken, wordt alleen 

verwezen naar de meest praktische insteek, namelijk het aanpassen van de omgeving  (Lakerveld et 

al. 2012; Yang & Nichols 2011; Dietz, Benken & Hunter, 2009; Brug & van Lenthe, 2006; Mello, 

Studdert & Brennan, 2006; Hayne, Moran & Ford 2004; Kelley & Smith, 2004; Swinburn, Egger & 

Raza, 1999). Dit komt doordat het veranderen van SES te moeilijk wordt geacht. Welke een heel deel 

van de oorzaak van het probleem onbehandeld laat. Met hulp van de overheid zou dit echter wel 

moeten kunnen (Lakerveld et al, 2012; Peralta, 2003). Er is als het ware een conflict tussen de 

manier waarop beide disciplines het probleem zien. Hoe dit conflict op te lossen? 

Een begin van de oplossing van dit conflict is het opsommen van de onderdelen van de oorzaak van 

het probleem die erkent worden door de sociologie en de rechtsgeleerdheid, en of deze factoren 

overwegend deterministisch of indeterministisch door de twee disciplines worden geacht te zijn. Dit 

geeft een idee over de gebieden waar ‘’common ground’’ te vinden is, en waar dit moet worden 

gecreëerd om een meer omvattend inzicht te krijgen over het probleem. Het zijn deze onderdelen 

die in het werkstuk zijn gebruikt, en welke de aard van rechtsgeleerdheid duidelijk naar voren laten 

komen. Deze zijn in tabel 1 opgenomen. 
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Tabel 1. Factoren ter verklaring van de obesitas epidemie volgens beide disciplines 

Factoren sociologie Factoren rechtsgeleerdheid Soort factor 

SES (inkomen, educatie en 
werkomgeving). 

De factor SES wordt door de 
rechtsgeleerdheid misschien 
wel erkent, maar niet gebruikt 
omdat deze indeterministisch 
van aard is volgens deze 
discipline. 

Deterministisch volgens 
sociologie (mensen kiezen niet 
zelf voor een lage SES), 
indeterministisch volgens 
rechtsgeleerdheid (een lage SES 
is een consequentie van 
individueel gedrag). 

Aanwezigheid van voeding in 
de omgeving. 

Aanwezigheid van voeding in 
de omgeving. 

Indeterministisch. 

Prijs van voeding. Prijs van voeding. Indeterministisch. 

Inhoud van voeding. Inhoud van voeding. Indeterministisch. 

 

Het is duidelijk dat het conflict vooral ligt bij de mate waarin rechtsgeleerdheid de SES factoren zou 

willen veranderen, en waarin sociologie die verandering voor het oplossen van het probleem nodig 

acht. Dit heeft alles te maken met de afweging tussen de rechten van het individu en de noodzaak 

om de samenleving te verbeteren, die door de sociologie als zodanig niet in de analyse worden 

meegenomen. Ter beantwoording van de vraag of obesitas door een integratie van de visie op het 

probleem van beide kanten holistischer kan, moet een transformatie bij rechtsgeleerdheid van het 

concept ‘’determinisme bij volksgezondheid’’ worden gemaakt. Het concept moet breder worden 

opgevat door de discipline om tot een allesomvattend beleid te kunnen komen, hiervoor wordt met 

een herdefiniëring van de term volksgezondheid begonnen. 

Wat is volksgezondheid? De Nederlandse volksgezondheid wordt gedefinieerd als het ‘’lichamelijk 

welzijn van het volk’’ (Van Dale, 2005). Dit heeft in eerste instantie dus niets met ziekte te maken, in 

de zin dat het onwel zijn van het volk niet perse voort hoeft te komen uit ziekte. Roken zelf is ook 

geen ziekte, maar veroorzaakt ziekte. Het beschermen van de volksgezondheid kan dus uit beleid 

bestaan dat op alles gericht is, ook het aanpassen van SES. Dit betekent dat de drie componenten 

van SES ook door de rechtsgeleerdheid moeten kunnen worden aangepast. Wat alleen kan wanneer 

er een transformatie van het begrip determinisme bij volksgezondheid plaatsvindt. Inkomen wordt 

al verzorgd, het gaat hier immers om de verhouding tussen inkomsten en kosten van gezondere 

voeding. De mate van educatie en een aanpassing van de cultuur op de werkvloer kunnen echter 

nog scherper door de rechtsgeleerdheid worden aangepakt, als zij het concept van volksgezondheid 

en de noodzaak van een deterministische veroorzaker van verslechtering hiervan loslaten. Wat 

betekent dit nu concreet? 
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Voor de actiehorizon ter oplossing van het probleem obesitas betekent dit dat educatie over voeding 

op school verplicht moet worden gesteld. Een eventuele verplichte invoering van voorlichting op de 

werkvloer kan volwassenen helpen in het oplossen van het probleem op het gebied van educatie en 

werkvloercultuur. Het gaat in ieder geval om die twee aspecten die verdere regulering benodigen. 

De rechtsgeleerdheid moet dit soort maatregelen niet langer als individuele verantwoordelijkheden 

zien, want dit zijn het niet. De overheid moet de verantwoordelijkheid voor het welzijn van het volk 

nemen, en hierbij alle veroorzakende aspecten meenemen, en niet alleen degene die de 

rechtsgeleerdheid als omgevingsgerelateerd ziet. Alleen op die manier kan een dergelijk sociaal en 

omgevingsgericht probleem compleet worden opgelost, in plaats van alleen een weerhouding van 

de trend. 
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