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20 PROCENT VAN DE VROUWEN ONTEVREDEN OVER ANTICONCEPTIE
1 op de 5 vrouwen is niet tevreden over het voorbehoedsmiddel
dat ze neemt. Voornaamste reden: ze wil er niet dagelijks aan
moeten denken. Nochtans blijft 71 procent zweren bij de anticonceptiepil. «De vraag naar contraceptie is nog te vaak automatisch naar ‘de pil’», zegt gynaecoloog Johan Van Wiemeersch.
22 procent van de vrouwen
zouden eigenlijk liever een ander anticonceptiemiddel gebruiken. Slechts één derde is
echt tevreden, 42 procent heeft
er geen mening over. Dat blijkt
uit een onderzoek dat InSites in

opdracht van farmaceutisch
bedrijf MSD voerde. 1.000
vrouwen tussen 18 en 35 werden daarbij bevraagd.
Als het gaat om voorbehoedsmiddelen, dan hechten vrouwen (59 %) het meeste belang

aan betrouwbaarheid. Maar de
dagelijkse verplichting van de
pil vinden ze lastig. 67 procent
geeft toe dat ze die het afgelopen jaar wel eens vergaten.
Daarom willen ze liever een anticonceptiemiddel waar ze
maar eens per maand of zelfs
minder moeten aan denken.
Dat maakt het risico op vergeten meteen een pak kleiner.
Ook menstruatiepijn, gewichtstoename, een onregel-

De wetenschap bevestigt wat onze broeksriem al langer wist: de Belg wordt alsmaar
dikker. Een studie van het Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid (WIV) legt onze
slechte eetgewoonten bloot. Één Belg op de vier
heeft een ongezond voedingspatroon en liefst één
Belg op de twee eet voor de televisie.

Onderzoek legt slechte
eetgewoonten
Belgen bloot

«Laat leerlingen
rechtstaand
les volgen»

van de kinderen heeft vrije
keuze voor tussendoortjes,
85% kan wel vrij fruit nemen.
van de kinderen moet zijn bord
leeg eten.

45%

van de bevolking tussen
3 en 64 jaar oud heeft een te
hoog BMI (Het gemiddelde BMI is 26,3).

Mannen (33%) lijden vaker aan
overgewicht dan vrouwen (25%).

34%

van de bevolking tussen 15 en
64 jaar oud heeft een te grote
buikomtrek. Voor de bevolking tussen 3 en
63 jaar oud is dat zelfs de helft.
Meer vrouwen (34%) dan mannen (25%)
hebben een te grote buikomtrek.

74%

van de Belgen heeft een
regelmatig eetpatroon
(minstens 5 dagen per week 3 maaltijden
per dag).
Het opleidingsniveau heeft een grote
invloed op het eetgedrag: lageropgelei-

den eten vaker tussendoortjes, zitten minder
vaak samen aan tafel,
hebben een hoger BMI en
een grotere buikomtrek.
De Belg spendeert gemiddeld 14
minuten aan het eten van het ontbijt, 21
minuten aan het middagmaal en 26 minuten aan het avondmaal.
Wie meer tijd besteedt aan het koken en
het opeten van de maaltijd, heeft over
het algemeen een minder hoog BMI.

50%

van de gezinnen kijkt
televisie tijdens de maaltijd.

Bijna de helft (47%) van de Belgen gaat
akkoord met taksen op ongezonde
voeding, drie op de vier gaan akkoord
met subsidies voor gezonde voeding.

NETFLIX PROBEERT TIJ TE KEREN MET NIEUWE MARKETINGSTUNT
Netflix, het Amerikaanse bedrijf dat
voor zo’n 8 euro per maand series en
films aanbiedt, haalt de verwachtingen
niet. En daar geniet nu blijkbaar iedereen van die ooit Netflix-kijker was: bij
een nieuw abonnement kan wie ooit al
eens geabonneerd was nogmaals
gebruik maken van een gratis
proefmaand.
De dalende cijfers voor de Verenigde Staten maakte het bedrijf al in oktober bekend. Netflix verwachtte in het laatste

We zitten gemiddeld 45 minuten in de
auto naar het werk, daar zitten we dan
weer uren voor een computerscherm en
na een lange werkdag ploffen we voor de
televisie. Eén derde van de Vlamingen zit
meer dan 8 uur per dag neer. Dat blijkt uit
een bevraging van de Universiteit Gent bij
meer dan 2.000 Vlamingen. Slechts 8% van
de bevolking beweegt voldoende. Dat
is slecht nieuws, want wie te veel
zit loopt een groter risico op
hart- en vaatziekten. Daarom
moeten we meer rechtstaan.
«We kunnen bij de jongsten
beginnen door speelgoed
op lage tafels te leggen en
kinderen al staand te laten
spelen», zegt professor Greet
Cardon van de werkgroep
bewegings- en sportwetenschappen. «Jongeren mogen
niet langer dan 2 uur aan één
stuk neerzitten. Het zou
prima zijn als ze rechtstaand
les krijgen.» (EVW)
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kwartaal zo’n 1,15 miljoen nieuwe Amerikaanse abonnees, maar duikt met een
cijfer van 880.000 zwaar onder die verwachtingen. En ook de winst van het bedrijf telt 50 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Belofte

Wat dat echter voor Europa betekent,
lijkt niemand te weten. De Belgische
abonnementen op Netflix worden
geschat op zo’n 60.000 tot 100.000,
maar over het exacte Europese cijfer
***

houdt iedereen de lippen stijf op elkaar.
Volgens een woordvoerder van het
bedrijf kunnen er op basis van de Amerikaanse cijfers geen conclusies getrokken worden over het succes van Netflix
in België en zou het aanbod voor voormalige abonnees om een marketingstunt gaan. Een onderzoek van de UGent
in juni dit jaar bevestigde echter dat veel
gebruikers afhaken na hun proefabonnement en dat het aantal abonnees zal
dalen, omdat Netflix niet voor iedereen
zijn belofte kan inlossen. (CMA)
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van de kinderen kijkt televisie
tijdens het avondmaal.

schriftje. Wat het spiraaltje of
de vaginale ring doet, werd
nooit uitgelegd.»
17 procent wil ook iets doen
aan die ontevredenheid en
geeft aan het komende jaar te
zullen veranderen van anticonceptie. 60 procent wil die andere middelen wel leren kennen.
Op www.mijnvoorbehoedsmiddel.be is het mogelijk om te
testen welke contraceptie best
bij je past. (BCL)

Studie UGent

OP

1 op 7 kinderen tussen 3 en 9 jaar lijdt aan
overgewicht, 1 op 5 adolescenten
tussen 10 en 17 jaar lijdt aan overgewicht.

42%

Het overgrote deel van de meisjes en vrouwen, liefst 71 procent, neemt de pil. Waarom ze
dan niet veranderen? Omdat ze
de alternatieven niet kennen.
Volgens gynaecoloog Johan
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Het laatste grootschalige
onderzoek naar onze eetgewoonten — de zogenaamde
voedselconsumptiepeiling
— dateert al van 2004. Tien
jaar later onderscheidt dokter Karin De Ridder van het
WIV drie trends bij de
volwassen bevolking: «De
eerste conclusie is simpel:
de Belg is over het algemeen dikker geworden.
Dat lijken we wel te beseffen, want het aantal mensen dat zich géén zorgen
maakt over zijn gewicht
krimpt sterk ten opzichte van tien jaar geleden.
Zo’n drie op de vier Belgen zijn bezig met hun
gewicht, een gezond
voedingspatroon en
vermageren,
voornamelijk door het aanpassen van voedingsgewoonten of door
te bewegen. Helaas
vergroot ook de groep
die gebruik maakt van
minder gezonde methoden om te diëten,
zoals maaltijden overslaan of zelfs braken.
De grote aandacht die
gezonde voeding de
laatste jaren in de media
gehad heeft speelt waarschijnlijk een grote rol.»
Maar willen vermageren en daar
ook effectief in slagen, lijkt moeilijker.
«De Belg is en blijft een gewoontebeestje»,
vertelt De Ridder. «Ons voedingspatroon is
in tien jaar tijd amper veranderd. Nog steeds
slaat één op vijf Belgen het ontbijt over en
heeft een vierde van de bevolking een zeer
onregelmatig eetpatroon, wat afwijkt van de
richtlijn van drie hoofdmaaltijden en twee tot
drie gezonde tussendoortjes per dag.»

47%
35%

De pil

Van Wiemeersch ligt de oorzaak daarvoor grotendeels bij
de artsen en gynaecologen,
want slechts 25 procent van
hen bekijkt de verschillende
mogelijkheden samen met de
patiënt. «Het is historisch zo gegroeid, maar anticonceptie
staat bij ons nog te vaak gelijk
aan ‘de pil’. Moeders stappen
met hun dochter naar de dokter en staan drie minuten later
weer buiten met het voor-
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matige cyclus, acne en de kostprijs — de pil is vaak een van de
goedkoopste opties — worden
als redenen van ontevredenheid opgegeven.

DejongstetelgvanhetCocaCola assortiment is niet
populair bij de consument,
zo blijkt uit een rondvraag
van de redactie bij enkele
supermarkten. De verkoop
van de groene Coca-Cola Life
is in vrije val sinds de lancering
begin dit jaar. Toch is CocaCola niet ontevreden.
Coca-Cola Life, het nieuwste
'groene' lid van de Cola-familie,
komt amper in onze winkelkar
terecht. Een supermarkt die in
april nog 1.200 flessen verkocht,
sleet er in oktober maar 420. De
traditionele Coca-Cola verkoopt wel
nog prima: van de rode tweeliterflessen gaan er maandelijks gemiddeld
2.500 de deur uit. Ook de verkoop van het calorie-arme broertje Cola Zero blijft groeien.
Voedingsdeskundige Patrick Mullie
(VUB) is niet verbaasd en blij dat de
consument niet in de «marketingval»
loopt. «Cola Life bevat 89 calorieën,
dat is minder dan de klassieke Cola
die bijna 140 calorieën telt, maar
Zero en Light bevatten er geen.
Mensen hebben geen behoefte aan
die zogenaamde ‘groene’ middenweg», zegt Mullie. «Coca-Cola wil
inzetten op ecologie en kiest daarom voor stevia, maar daar is
eigenlijk niets natuurlijks aan.
Stevia is en blijft een scheikundige formule.»
Volgens Coca-Cola zelf ligt de
verkoop in lijn met de verwachtingen. «Life bestaat nog geen jaar, het is
logisch dat die lijn nog niet zo’n groot succes
heeft zoals onze andere producten», zegt
woordvoerster Aurelie Gerth. (EVW)

Parlement verontschuldigt zich
voor gedwongen adopties
Het Vlaams Parlement zal zich volgende week dinsdag 24 november formeel
en publiek verontschuldigen bij de slachtoffers van gedwongen adopties
«voor het feit dat de overheid te laat reageerde op de meldingen daarvan».
Het initiatief komt vanuit de commissie Welzijn en minister van Welzijn Jo
Vandeurzen (CD&V).
Het is de tweede keer dat het parlement zich op die manier publiek verontschuldigt. Eerder, in april 2014, waren er gelijkaardige excuses voor het
historisch misbruik in de Vlaamse jeugd- en onderwijsinstellingen. Net als toen
zal parlementsvoorzitter Jan Peumans dinsdag namens het parlement de
excuses uitspreken. Er zal ook een tekst met verontschuldigingen zichtbaar in
het parlement worden geplaatst.

