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Bijna helft van Belgen is te dik
Maar slechts een kwart heeft plannen om
te vermageren blijkt uit nieuw onderzoek
HASSELT - Bijna de helft (45%) van de Belgen van 3 tot 65 jaar heeft

een te hoge BMI (Body Mass Index): 29 procent heeft overgewicht en
16 procent is zelfs ronduit obees. Dat blijkt uit het eerste rapport van
de Voedselconsumptiepeiling 2014-2015, een initiatief van minister van
Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Vooral mannen en Walen

Mannen blijken vaker last te hebben van overgewicht dan vrouwen, maar toch willen meer vrouwen (35%) dan mannen (21%)
vermageren. Overgewicht neemt
ook toe met de leeftijd: vanaf 35
jaar lijdt al meer dan één derde
van de Belgen aan overgewicht en
meer dan één vijfde aan obesitas.
Vanuit socio-economisch oogpunt hebben personen met een hoger diploma gemiddeld een lagere
BMI. Verder ligt het gemiddelde
BMI hoger in Wallonië dan in
Vlaanderen.
Opvallend is dat één op de vijf van
de bevraagden wel al een dieet
volgt, meestal om gezondheidsredenen maar soms ook wegens religieuze of filosofische motieven.
Bijna de helft (47%) vindt het
goed dat er taksen komen op ongezonde voeding en bijna drie
vierde (74%) is voor maatregelen
om gezonde voeding zoals groenten en fruit financieel te ondersteunen. Mensen met overgewicht
hebben volgens het onderzoek een
minder regelmatig eetpatroon.

Jip en Janneke blijven
toch iconen van HEMA
HASSELT - Jip

en Janneke
verdwijnen
dan toch niet
bij de Nederlandse keten
HEMA. Wel
krijgen ze er
mogelijk nieuwe collega’s bij.
Maandag had de directie van
HEMA nog verklaard dat ze
wellicht afstand gingen doen
van de figuurtjes van Annie
M.G. Schmidt, die al jaren
accessoires van het warenhuis
sieren. “We kijken voor de drietot achtjarigen nu ook naar
andere kinderhelden die we
kunnen opnemen in ons
assortiment en die passen bij
het imago van HEMA. Maar we
nemen geen afscheid van Jip
en Janneke”, aldus de keten.
“Wij zijn nog steeds superblij
met de twee.” (anp)

Het valt verder ook op dat personen met obesitas vaker twee of
meer maaltijden per dag samen
eten met anderen. Mensen met
een normaal gewicht zitten vaker
enkel in het weekend met anderen

Rune (10) charmeerde begin november
de lezers van Het Belang van Limburg
met zijn verhaal hoe hij 21 kilo is
afgevallen. Weinig Belgen lijken echter
bereid zijn voorbeeld te volgen. Foto KH
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Gehakt v/r
€ 7,99/kg

winterstunkt
v/d wee

1 kg +1/2kg

Dagvers

GRATIS
Mager gehaktnd.
ru
van varken en

Dagvers

Hespenworst
€ 0,88/100gr

50gr
GRATIS

Wortelpuree
€ 5,99/kg

bij aankoop
van 150gr

nú

Lekker tussen sneetjes brood
of gebakken in de pan.

€4,65
kg

Verse aardappelpuree
met stukjes wortel.

Kipboomstammetjes
€ 1,50/stuk

4+1
GRATIS
6+2

Perfect gekruid kippengehakt in een jasje van
pittig paneer.

Fijne paté extra
€ 1,09/100gr

nú

€0,91
100gr

Smeuïge paté met een
romige smaak.

De promoties in deze advertentie zijn niet cumuleerbaar met andere promoties.

Het gaat om de eerste soortgelijke
bevraging sinds 2004. De helft van
de Belgen wil zijn gewicht stabiel
houden, één vierde wil vermageren en nog eens één vierde maakt
zich geen zorgen om zijn gewicht.
Voor de Voedselconsumptiepeiling werden 3.461 willekeurig geselecteerde personen in heel België over hun eetgedrag ondervraagd. In tegenstelling tot tien
jaar geleden lag de focus nu meer
op kinderen en adolescenten, de
kwetsbare groepen voor wie aangepaste preventieve maatregelen
nodig zijn.

aan de eettafel. Alles bij elkaar
hebben vier op de vijf Belgen de
gewoonte om minstens één maaltijd per dag samen te eten. Het
avondmaal wordt net als het ontbijt ongeveer negen op de tien keer
thuis geconsumeerd.
Hoe sociaal het samen eten daadwerkelijk is, is minder duidelijk.
Zo wordt in 30 tot 50 procent van
de gezinnen televisie gekeken tijdens de maaltijd. (b)

