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In de praktijk

Stiekem dik zijn is lastig. Het dikke lijf is namelijk een ‘openbaar’

lichaam. Toch geeft dat lichaam ook niet meteen alle geheimen

prijs. Sommige vrouwen zijn zo dik dat je óf niet kunt zien dat ze

zwanger zijn, óf juist denkt dat ze zwanger zijn terwijl ze het niet zijn.

En soms zijn ze zo dik omdat het niet lukt om zwanger te worden. In

alle gevallen pijnlijk. 

Overgewicht en obesitas zijn in de VS al langer een groot probleem

en ook in Nederland neemt het aantal zwaarlijvige mensen snel toe.

De consequenties: meer hart- en vaatziekten, gewrichtsproblemen,

diabetes en problemen wat betreft de kwaliteit van leven. Er wordt

van alles bedacht om de epidemie te keren. Moeilijk, omdat overge-

wicht te maken heeft met een veelheid van factoren. Eetgewoonten

en gebrek aan beweging door televisie en computer. We weten het

wel, maar weten is niet hetzelfde als veranderen. 

Een van de voorgestelde maatregelen is een ‘junkfoodtax’ op onge-

zond eten. Geen goed idee, denk ik. Immers, het is de vraag of het

helpt. Wie een lijst maakt van wat dan belast zou moeten worden,

loopt tegen het probleem aan dat sommige voedingsproducten 

– mits met mate gebruikt – niet echt ongezond zijn. Het gaat om de

hoeveelheid. 

De echte zemel- en linzeneter heeft vast gelijk maar mist ook wel

veel, gewoon aan genieten en aan – indien nodig – troosteten.

Troosteten moet niet al te gezond zijn; dan troost het niet, of

althans beduidend minder. 

Bovendien loop je het risico dat mensen die weinig kunnen uitgeven,

juist gaan bezuinigen op gezond eten om zich de junkfoodlekkernij

nog te kunnen permitteren.
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Over gewicht

Een gezonde leefstijl houd je alleen vol als je ervan overtuigd bent

dat het goed is en je je ook daadwerkelijk beter voelt. Daar moet je

mensen bij helpen door het hen gemakkelijk te maken een gezonde

leefstijl te verkiezen boven een ongezonde; niet door hen te straffen

voor ongezonde keuzen. 

Hier ligt een taak voor huisartsen, zonder paternalistisch te zijn

(lang beschouwd als een soort moderne doodzonde in de gezond-

heidszorg, maar weer zachtjesaan in opkomst). Voorlichting over

gewicht kost schaarse tijd, maar is beter dan strafmaatregelen die

ingrijpen op leefstijl en privacy. 

Dik zijn is een vorm van mateloosheid in een wereld op maat. Maar

de maatvoering verandert steeds…

Iemantsverdriet
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