
Overgewicht: stress of verslaving

8O-jarige oorlog in Luilekkerland

Door Corrien Dam

'De tachtigiarige oorlog', zo noemden mijn vriendin en ik onze eeuwig durende striid tegen
overtollige kilo's. Zolang als ik het me kan herinneren ben ik bezig met mijn gewicht.
Waarom is het zo moeiliik om grip te kriigen op het gewicht? ls te veel eten een verslaving
is stress de grootste boosdoener, of speelt de omgeving de hoofdrol? Wat vinden de
wetenschappers, wat vertelt de literatuur en wat zeggen de ervaringsdeskundigen?

De gouden tip om in balans te blijven? Als ik die had, dan lag ik nu op een paradijselijk strand
ergens op de Baharnas. Afvallen is simpel. Zolang je maar iets minder eet en dat een tijdje
volhoudt, vallen de kilo's er vanzelf af. Het venijn zit 'm in het vasthouden van dat lagere
gewicht. Van alle mensen die afuallen, is 80 procent na een jaar weer aangekomen. Of nog
erger: ze zijn zwaarder dan dat ze waren.'
lk heb een slordige veertig jaar eruaring met afvallen, aankomen, afvallen en weer dikker
worden. Mijn gewicht schommelde tussen 54 kilo (toen voelde ik me heel erg ongelukkig) en
85 kilo {toen voelde ik me ook heel erg ongelukkig}. lk heb van alles geprobeerd:
koolhydraten afgezworen, me afgebeuld op de sportschool, hardgelopen, gerookt om maar
niet te snoepen en zelfs lange-termijnweddenschappen afgesloten, in een poging mezelf te
motiveren alle lekkernijen te negeren.
lnmiddels ben ik in het bezit van een forse - twijfelachtige - collectie boeken over {blijvend}
afuallen. Mijn conclusie is somber: handhaving van het gewenste gewicht is een
voortdurende strijd; in mijn stad loert bovendien op iedere hoek gevaar, in de vorm van
mooi opgetaste heerlijkheden.

Waarom ís het toch za maeílijk om in balons te blijven?
ln HP/De Iryd 2 sombert hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell: 'Het is belangrijk dat
mensen heelvroeg beginnen met gezond eten. Al in de kindertijd. ln de eerste duizend
dagen van het leven wordt bijna alles algeprogrammeerd. Gewoonten worden dan
gevormd. Als die verkeerd z$n, zijn ze bijna niet meer bij te sturen.'
Als ik terugkijk naar mijn jeugd, herinner ik me een sober lekkernijregime van afgepaste
koekjes en aanlenglimonade, maar als jongste telg van het gezin werd ik verwend, ik mocht
groenten parkeren aan de rand van mijn bordje. Bovendien ging ik iedere middag stiekem op
strooptocht: secuur sneed ik een plakje af van de chocoladeboter, snaaide een theelepeltje
pindakaas en at gulzig een handje hagelslag. Niemand heeft mij ooit betrapt, maar in
vergelijking met mijn broodmagere broer en zus was ik een rond meisje.

ln hetzelfde nummer van HP/De TÍjd merkïinternist en vasculair-geneeskundige Frank van
Berkum (beter bekend als Dr. Frank) op dat als je niet weet wat jouw trigger is om te gaan
eten, je het misschien twaalf weken kunt volhouden als je zeer gedisciplineerd bent. Maar
daarna gaat het fout. Dat het zo moeilijk is om in balans te blijven, wijt hij aan de
'voedseljungle waarin we van alle kanten worden verleid'. Hoogleraar Seidellgaat een stap
verder en vergelijkt eten met verslaving: 'Zoals anderen dat hebben met alcohol en drugs.'
Van Berkum zegt vervolgens iets opmerkelijks: 'lk zie het ook bij mensen die een
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maagverkleining hebben gehad, die krijgen opvallend vaak een alcoholverslaving. Ze moeten
leren om met stress om te gaan. Doen ze dat niet, dan kun je elk dieet voorschrijven, maar
houden ze het hooguit vier of zes weken vol.'

Stress of verslaving?
Hoe zit het nu? Moeten we ontstressen en komt het dan goed met het gewicht of is het een

verslaving waarvan de kiem aljong is gelegd?

De inmiddels S0-jarige Rita, die als kind mollig was en ook regelmatig op strooptocht ging,

hoeft daar niet lang over na te denken: 'Het is een verslaving', zegt ze stellig. Ze zaghaar
gewicht met lede ogen groeien van 75 kilo op de universiteit naar 1.00 kilo toen ze eenmaal
op eigen benen stond. 'Het sloop er langzaam in. Vooral 's avonds gingen de zakken chips
open en op. Een chocoladeletter kon ík drie jaar in de kast laten, maar kaas, worst en

chips..., dat gaat op.'
Rita besloot drastische maatregelen te nemen en ging onder begeleiding van een strenge
Iijnschool op dieet en zo raakte ze meer dan 30 kilo kwijt. Daarna begon het jojoën, tien kilo
erbij, tien kilo eraf. Na haar tweede zwangerschap ging het echt mis. Volgens haar lag het
niet aan stress. Zodra ze op haar streefgewicht komt, laat ze de teugels vieren. 'De eerste vijf
kilo merk ik niet, daarna natuurlijk wel, maar dan ga ik niet op de weegschaal staan. En dat is
het moment dat het mis gaat. Tot ik in de spiegel kijk. Opeens zie ik dat dikke hoofd, en dan

moet ik iets gaan doen. lk wil gewoon niet dik zijn!'
Rita zegt dat stress bij haar juist de trigger is om haar gewicht strak in de hand te houden. De

afgelopen periode heeft ze heel veel stress gehad, zezat tegen een burn-out aan en zag

geen andere uitweg dan haar baan opzeggen. Rita: 'Gek genoeg kost het me met stress geen

moeite om alle hartige hapjes te laten liggen. Voor mijn gevoel heb ik dan tenminste ergens
grip op, zeker nu ik werkloos ben. Moeiteloos ben ik zo'n 20 kilo afgevallen. Maar plotseling
komt er zo'n avond..., mrjn echtgenoot is niet thuis en ik weet dat er een hele doos pringles

in de kast ligt. lk zieze daar liggen, voel me schuldig, maartoch eet ik alle pringles op. Ja, ik

had ze kunnen wegflikkeren, maar dat heb ik niet gedaan. lk weet niet wat het is, ik zie ze

voor mijn ogen en kan me niet inhouden. Ze móéten op. Als je me vraagt: stress of verslaving
dan zeg ik verslaving. Er wordt gezegd dat de behoefte dooft als je hartige hapjes een tijd
lang niet eet. Bij mij is dat niet het geval, de zak chips blijft lonken.'

Maar Rianne (62) roept bij de vraag of overgewicht door stress of verslaving komt: "Stress!"
Als kind was ze een sprietje, haar ouders waren slank, ze snoepte niet en thuis aten ze

gezond: groenten, vlees en fruit. Haar gewichtsprobleem ontstond tijdens haar huwelijk.
Haar toenmalige echtgenoot vond haar maatje 40 veel te veel met als gevolg dat haar
zelfvertrouwen met de dag slonk. Na haar tweede zwangerschap woog ze 113 kilo. 'Het was

stress-eten, ik voelde me doodongelukkig. lk ging zogenaamd op dieet, van die crashdiëten,
maar at daarnaast gewoon mee. Toen ik eenmaal van mijn echtgenoot af was, vlogen de
kilo's eraf, zo'n 20 kilo.' Er brak echter een nieuwe stressperiode aan: 'Mijn zoon werd ziek
en ik kreeg een baan met een baas die op mijn ex leek. En daar ging ik weer... Zodra ik
spanning voel, kan ik alleen aan eten denken. Psychische druk betekent eten.' Rianne eet
vooral hartig voedsel, boterhammen met kaas. Alle kilo's zitten er inmiddels weer aan. Ze

heeft diabetes en hartproblemen en zegt: 'Nu moet ik wel afuallen!' Met hulp, want ze heeft
ontdekt dat ze nu ook eet, terwijl ze géén stress heeft. Ze is gelukkig in haar tweede
huwelijk, met haar kind is het goed gekomen, maar ze kan niet meer stoppen met snoepen.
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Op het station is haar trek onweerstaanbaar en koopt ze toch dat saucijzenbroodje.
'Waarom? Wist ik het maar.'

Verklaringen overgewicht
lnderdaad, wie het weet mag het zeggen. Wetenschappers erkennen het probleem van

eetverslaving, maar ik heb weinig gedegen onderzoek kunnen vinden. Wel over oorzaken
van overgewicht.
ln Wankel Evenwichf geeft psychiater en onderzoeker Boudewijn Van Houdenhove de
genetische factor als verklaring voor overgewicht. Forse ouders krijgen doorgaans forse
kinderen. Hij vermoedt dat mensen met de neiging tot obesitas minder gevoelig zijn voor
leptine, een hormoon dat door vetcellen wordt geproduceerd en normaliter het gevoel van
verzadiging oproept. (Over leptine weten we nog niet heelveel. Bekend is wel dat de
stofwisseling beïnvloedt en zorgt voor afname van het hongergevoel.)
Van Houdenhove geeft ook als mogelijke verklaring dat vetten en suikers bij sommigen
roesverwekkende stoffen in de hersenen stimuleren, vergelijkbaar met alcohol. Hij legt
daarnaast een duidelijk verband tussen stress en overgewicht. Zo grijpen velen naar de
chips of chocola bij boosheid, spanning, frustratie of eenzaamheid. Niet omdat ze honger
hebben, integendeel het lichaam gaat bij stress juist in de spaarstand. Maar je favoriete
snack biedt troost en het 'geluksstofje' endorfine komt vrij en dat geeft een fijn gevoel. Als

de stress chronisch wordt, komt er echter een omslag. Van Houdenhove zegt het zo: 'Helaas,

de'HPA-ashormonen (de Hypothalamus-Hypofyse-Bijnier-as)onderdrukken op korte termijn
de eetlust, maar met name cortisol doet op langere termijn de eetlust toenemen. Jammer
genoeg raken deze "emotionele eters van de regen in de drup'. En zo neemt de buikomvang
door chronische stress die gepaard gaat met hoge cortisolniveaus, steeds meer toe.
ln het wetenschapskatern van NRCageeft Wim Köhlereen verklaring waarom het vaak zo

moeilijk is het streefgewicht te behouden. Volgens hem blijkt uit onderzoek dat het lichaam
zich heftig verzet tegen gewichtsverlies. Veel mensen die net fors zijn afgevallen hebben een

flink probleem door hun 'halflege vetcellen'. Die zouden voortdurend roepen: 'kom, leveren.
lk heb ruimte voor vet'. De vetcellen laten, volgens de hypothese van twee Amerikaanse
onderzoekers, zo schrijft Köhler, weten dat het zonde is de beschikbare ruimte niet te
benutten. Vetcellen maken hormonen (leptine) die, samen met hormonen uit darmen, maag

en hersenen, bepalen of we trek voelen, of verzadiging. 'Die hormonen beïnvloeden niet
alleen trek en verzadiging. Het humeur is ook niet zo best zo lang er niet flink gegeten

wordt', aldus Köhler.
Het begint mij nu te duizelen. Hormomen beïnvloeden stress en humeur, hoe doorbreken
we ooit de vicieuze cirkel? Maar Köhler eindigt zijn artikeltoch met een optimistische noot.
'Hoewel de enorme trek in eten die mensen hebben, vooral als ze zijn afgevallen, niet snel

verdwijnt laat een studie zien dat deelnemers na twee jaar afvallen hun hunkering naar vet
en zoet verdrongen hadden en veel meer zin in fruit en groente hebben'- Jammer genoeg

vertelt hij niet over welke studie het gaat. Rita en ik delen zijn optimisme in ieder geval niet,
en ik ben ik deze uitkomst nog niet ergens anders tegengekomen.

Weg met de weegschaal?
Zolang ik met dit onderwerp bezig ben, heb ik gezien dat onderzoekers of
voedingsdeskundigen elkaar tegenspreken. De ene geeft emoties de schuld van overgewicht,
de ander roept'ieder pondje gaat door het mondje'. Mensen met overgewicht moeten hun
'zelfbeheersingspier trainen', en weer een ander meent dat verslaving de boosdoener is. Zelf
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werd ik begin jaren 2000 verrast door het boekje Minder eten van Gitlisan Rileys. Deze

Engelse therapeute helpt mensen van hun rookverslaving af én van hun eetverslaving. Zij

schrijft dat een aantal van haar cliënten stopt met roken, zonder eetverslaafd te worden,
maar dat er ook een andere groep is: de 'niet-echte roker'. Deze groep rookt omdat dat de

enige reden is om hun eetverslaving in de hand te houden. Voor mij een openbaring, dat was
precies wat ik deed, al was ik en passant behoorlijk verslaafd geraakt aan die vermaledijde
sigaret. lk had ervaren dat het op feestjes veel beter lukte van de hapjes af te blijven door
een sigaret op te steken (toen mocht je nog overal roken).
Volgens Riley is overgewicht vooral een verslavingskwestie en heeft het weinig met emoties
te maken: 'Waarom eten mensen zelfs te veel als ze heel goed overweg kunnen met hun

emoties, mensen die in therapie zijn geweest, therapeuten zelf?' En: 'lk ken mensen die de
zaak emotioneel helemaal niet in de hand hebben en die niet te veel eten, geen drugs
gebruiken, niet drinken of roken.'
Riley benadert het gegeven van te veel eten vanuit het 'perspectief van de psychologische

verslaving: verslaving door je manier van denken.' Daarmee bedoelt ze dat mensen hun

lichaamsgewicht minder belangrijk moeten gaan vinden, maar greep moeten krijgen op hun

eetverslaving. Ze gaat er vanuit dat een onbedwingbare zin in eten een product is van
gedachten, die alleen door je manier van denken zijn aan te pakken. Wanneer je het niet
belangrijk vindt wat anderen van jouw gewicht vinden, verandert je relatie met eten en kun
je kiezen hoe je ermee omgaat. Maak je gevoel van eigenwaarde tot prioriteit, weg met
weegschaa!!, is haar leus. lk vond dat laatste wel een aantrekkelijk idee totdat ik weer een

nieuw boek las. De weegschaal wegdoen? Nee, dat was echt niet slim. ln Wílskrocht halen
Roy Baumeister & John Tierney6 langlopend onderzoek aan, gepublicee rd in lournol of
Consulting ond Clinicol Psychology : 'Wat iedereen dacht bleek niet te kloppen. De

proefpersonen die zich elke dag wogen, slaagden er veel beter in hun gewicht in toom te
houden. Ze gaven minder vaak toe aan eetbuien en gaven geen blijk van ontgoocheling of
somberheid over hun dagelijkse confrontatie met de weegschaal. (...) Hoe zorgvuldiger en

vaker je jezelf controleert, hoe beter je zelfbeheersing.' Mensen kunnen volgens Baumeister

en Tierney sowieso slecht schatten hoeveel ze eten en als ze met anderen zijn, hebben ze

meer oog voor hun gezelschap dan voor hun bord. Ze beschrijven het beroemd geworden

experiment van Brian Wansink, waarin mensen met elkaar soep aan het eten zijn, maar niet
in de gaten hadden dat de soepkom voortdurend werd bijgevuld. Wat bleek? De

proefpersonen aten almaar door uit hun bodemloze kom.

Controverse
Er is meer tegenspraak. Neem de emotie-eter. Wie emotie-eter intikt op google krijgt een

enorme hoeveelheid hits. Zelfs was ik ooit diep onder de indruk van de term emotie-eter. Bij

mij vlogen de kilo's eraf als ik diep in de put was, maar die vlogen er nog sneller aan als ik rnij

weer senang voelde, als dat geen emoties waren... lk vestigde mijn hoop Eet Q. Als ik de

kennis van mijn emotionele intelligentie, EET Q, zou gebruiken, dan word ik succesvolle eter,
beloofde auteur Susan Alberts.
ïevergeefs. lnmiddels is er zelfs een aantal psychologen die de 'emotie-eter' naar het rijk der

fabelen verwijst: 'Er is geen empirische evidentie voor het bestaan van exclusieve negatieve

emotie-eters. De bevindingen wereldwijd wekken eerder de schijn dat het ervaren van

emoties voor bepaalde mensen één van de vele redenen kan zijn om te overeten, net zoals

het zien en ruiken van voedsel, of de begintune van een tv-programma dat kunnen zijn.

Zodra de hype rond emotionele eters een zachte dood sterft, zal er vast weer een andere
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spannende verklaring voor overeten komen. Want zo lang er lekker eten in overvloed is,

zullen er mensen zijn die te veel eten en zal dat geheel in de geest van de tijd 'verklaard'
worden. Eten is toch lekker?', aldus psycholoog Peggy Bongers, die in het vaktijdschrift De

PsycholoogT al in 20L4 korte metten maakt met 'emotie-eten'. Onlangs besteedde De

Volkskrocht aandacht aan haar overzichtsstudie, die ze met haar Maastrichtse collega Anita
Jansen maaktes. 'De emotionele eter is een fabel; een halve eeuw wetenschappelijk
onderzoek heeft nauwelijks overtuigend bewijs geleverd', stellen Bongers en Jansen. 'Eerder

lijkt het erop dat mensen het 'modewoord emotie-eten aangrijpen als excuus achteraf: ik
heb te veel gegeten, maar ja, ik voelde me ook zó ellendig. ln studies waarbij zelfverklaarde

emotie-eters hun stemming én hun eetgedrag bijhielden in dagboekjes, zag men van

dergelijke vreetbuien in elk geval weinig terug. Emotíes kunnen wel degelijk eetgedrag

uitlokken. Maar dat het alleen gebeurt als je je rot voelt, is moeilijk vol te houden.' ln

hetzelfde artikel van De Volkskrant valt Tatjana van Strien - gespecialiseerd in de psychologie

van eetstijlen en ontwikkelaar van de internationaalveel gebruikte Nederlandse Vragenlijst
voor Eetgedrag - Bongers en Jansen fel aan. Van Strien zegt dat 'de Maastrichtenaren
selectief zouden hebben gewinkeld in de literatuur'. Bovendien verwarren ze positieve met
negatieve emoties. 'Emotie-eters vallen op doordat ze atypisch reageren op stress. Ze

houden bij stress niet op met eten, wat een normale stressreactie is, maar vertonen de

afwijking dat ze juist welgaan eten.'
Pardon? Niet eten bij stress? Dat doen ze juist wel, niet omdat ze honger hebben, maar voor
de endorÍines, zoals Van Houdenhove hierboven beweert. En afwijking? Dan lopen er
miljoenen mensen rond met een afwijking.

Waarom moeten we mensen met'emotiehonger' eigenlijk een etiket geven? En waarom
maken we deze groep immens groot?
Neem Albert Sonnevelt. ln zijn boek De Levenscodee merkt hij luchtig op dat 'emotiehonger'
misschien wel de moeilijkste eetprikkel is om onder controle te krijgen. 'Wanneer je als baby
verdrietig was en begon te huilen, kreeg je vaak (zoete) borstvoedingsmelk en later een

snoepje om de tranen te drogen. Dit is langzaam maar zeker een patroon geworden. Als ik's
avonds thuiskom na een dag hard werken, heb ik het gevoel dat ik veel gegeven heb van

mezelf. Hierdoor is dan een 'leegte' ontstaan. De gedachte die ik heb is: ik heb nu zo veel

aan een ander gegeven, nu mag ik mezelf ook wel iets gunnen . 1...) Zo zijn er steeds
momenten van "emotionele leegte" die ik weer probeer te vullen.'Jeetje, als dat klopt dan

kampt zowat heel Nederland met'misschien wel de moeilijkste eetprikkel om onder
controle te krijgen'.

Leegte
lemand die goed weet wat innerlijke'leegte' betekent, is de 53-jarige boomlange Toon, die

sinds zijn jeugd kampt met overgewicht. Zelf noemt hij zich 'eetverslaafd'. Hij definieert
verslaving als een gewoonte die hij niet kan stoppen. Toon: 'lk eet om een bepaalde leegte

weg te werken.'Als klein kind was Toon broodmager, je kon z'n ribbetjes tellen, maar op z'n

tiende was hij altien kilo te zwaar. Dat kwam door de sfeer in huis, zegt hij. Zijn vader, een

militair, dwong zijn kinderen tot eten, ook al hadden ze genoeg gehad. Zijn moeder had

alcoholproblemen waardoor het thuis steeds ongezelliger werd. Onveilig en bizar. Soms at
hij met zijn broer en zus op de slaapkamer. Hoewel zijn vader gezond kookte, snoep was er
nauwelijks, moesten zijn kinderen veelte veel eten.
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Toon begon met jojoën toen hij het ouderlijk huis had verlaten. Tot hij in het buitenland zijn
eetverslaving verruilde voor werkverslaving en in drie maanden tijd 15 kilo verloor. Terug in

Nederland vlogen de kilo's er weer aan. Maar zijn dieptepunt bereikte hij toen hij ophield
met roken: 147 kilo.
Toon: 'lk ben een "koelkasteter", kaas, worst, boterhammen, alles om die leegte maar weg

te eten.' Hij kreeg forse gezondheidsproblemen en met hulp van een orthomoleculaire
hulpverlener slaagde hij erin zo'n dertig kilo af te vallen.
Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?'Toch op wilskracht, maar op een gegeven moment
is die wilskracht even weg en dan MOET ik eten, het is een soort drang. Als ik eenmaal begin
met eten, kan ik niet meer stoppen. Als ik voel dat de drang begint en het lukt mij om niet te
eten, dan gaat het vaak goed, soms met hulp van mijn partner.'
Toon begrijpt niet waarom die drang er opeens ís en waarom hij niet kan stoppen als hij
eenmaal met eten is begonnen. Op dit moment is hij al een jaar redelijk in balans en

bovendien boekt hij gezondheidswinst: bloeddruk en hartslag zijn flink gedaald. Deze

positieve effecten zorgen ervoor dat hij het kan volhouden, hoe moeilijk het ook is, aldus
Toon.

Hunkerbrein
Wat hebben Rita, Rianne, Toon en ik en alle andere mensen die jojoën gemeen met elkaar?

Of we nu stress-eters of eetverslaafen zijn, we hebben een hunkerbrein dat zo nu en dan de

boventoon voert. Op een zeker moment overwint de drang om iets te eten het van de

discipline.
ln het artikel 'Móét. lk. Hebben' in Psychologie Magozineío wordt goed beschreven hoe het
stemmetje in ons hoofd zeurt om snoep, sigaretten of shoppen. 'ln de oertijd was croving

nuttig, dus is ons brein erop gebouwd. Nu we leven in overvloed moeten we die hunkering
bedwingen', schrijft auteur Edwin Oden.
De grote vraag is hoe je het hunkerbrein kan temmen. Terwijl talloze dieetgoeroes een

aardig fortuin verdienen en blijvend succes beloven, ben ik bij hen serieuze aandacht voor
het hunkerbrein zelden tegengekomen. ln bovengenoemd artikel in Psychologie Magazine
zegt de lndiaas-Amerikaanse verslavingspsychiater Omar Manejwala, expert op het gebied

van craving (zucht), dat hunkering een behoorlijk complex probleem is en dat allerlei
factoren samen bepalen naar welke dingen we hunkeren, wanneer we dat doen en hoe

vaak. 'Onze biologische aanleg speelt mee, afhankelijk van het genenpakket is een lichaam
gevoeliger voor de ene begeerte dan voor de andere.' En daarnaast spelen volgens hem ook
nog allerlei andere sociale en vooralculturele factoren. Zo blijkt dat Aziatische vrouwen niet
het meest snakken naar chocolade, maar juist naar rijst. 'Dat duidt erop dat cravings mede
worden ingegeven door de cultuur waarin we opgroeiden', aldus Manejwala. 'En dan krijgen

we nog eens voortdurend verlokkingen op ons afgevuurd, in een maatschappij waarin grote
porties en jezelf verwennen tot standaard zijn verheven.'

Obesogene samenleving
En dat laatste is helemaal waar. Het waren Hans Dagevos en Geert Munnichs die met hun
publicatie De obesoge samenleving (2OO7l de dikmakende omgeving in Nederland op de
kaart zetten. Voor mij was hun term een eye-opener. Met lede ogen zie ik in mijn stad

Utrecht de straten langzaam versnacken. Kleding- en snuisterijwinkeltjes maken plaats voor
hippe friettenten, knusse koffietentjes (met uit de kluiten gewassen zoete versnaperingen),

618



restaurantjes of afhaalfastfoodwinkeltjes. Om nog maar niet te spreken over het Centraal
Station waar je zowat struikelt over kleur- en geurrijke eetparadijsjes.
ïoen ik in de jaren negentig van de vorige eeuw een vakantie doorbracht in Californië, keek
ik mijn ogen uit: smalÍwas voor mij, terwijl ik wel iets gewend was, huge. Volwassenen
reden in karretjes omdat ze te zwaar waren om te lopen. Wat zag het straatbeeld van

Nederland er toentertijd mager uit. ln Smartsize mer wordt het veranderde beeld in de rijke
landen prachtig geschetst: 'Amerikaanse onderzoekers hebben gekeken naar de hoeveelheid
voedselop schilderijen die het "Laatste Avondmaal" uitbeelden. Wat blijkt? Door de eeuwen
heen wordt de afgebeelde hoeveelheid eten steeds groter. Op schilderijen die "pas" de
afgelopen vierhonderd jaar zijn geschilderd, is de portie van de hoofdmaaltijd gemiddeld 70
procent groter dan op schilderijen uit de periode 1000-1300 na Christus', schrijven de
auteurs, hoogleraar Preventie lngrid Steenhuis, diëtist/gezondheidswetenschapper Maartje
Poelman en veranderingsdeskundige Wil Overtoom. We lezen dat in Nederland vanaf de
jaren zeventig, maar vooral sinds de jaren tachtig de formaten en porties steeds gloter zijn
geworden. Terwijl we eind jaren vijftig nog frisdrankflesjes hadden van 750 ml, vinden we
vandaag de dag een fles van anderhalf liter doodnormaal. En we weten dat we eten en

drinken wat er voor ons neus staat. Het formaat van een zak chips is groter geworden en

soms wordt er als reclamestunt nog eens 3O procent extra toegevoegd. 'Had je vroeger één

maat hamburger, tegenwoordig heb je de keuze uit een dubbele of driedubbele hamburger.'
ln een opiniebijdrage van NEC 

11 schrijft een groep voedingswetenschappers dat 'gemeentes
de invasie van fastfoodketens moeten stoppen'. Naast bekende spelers als Mc Donald,
Burger King, Pizza Hut, opende fastfoodketen Dunkin Donuts in maart van dit jaar zijn eerste
zaak in Amsterdam. Begin aprilvolgde de eerste keten van Taco Bell in Eindhoven. Kent u
deze ketens nog niet? Wacht rustig af. Deze ketens zijn van plan de komende jaren

respectievelijk 160 en 20 filialen in Nederland te openen, onder andere in ziekenhuizen en

scholen.

Conclusies
Wat heeft rnijn zoektocht naar het tegengaan van het jojo-effect mij opgeleverd? Overeten
we door stress, verslaving of is het toch de omgeving? Opvallend is dat men elkaar veelvuldig
tegenspreekt. lk denk dat stress en eetverslaving met elkaar zijn verweven. Zelf heb ik de
neiging meer te eten als ik een rijk gevulde tafel zie, maar ik rende vroeger ook naar de

keukenkast als ik supergestrest was. lk heb een fors hunkerbrein, evenals Rita, Rianne en
Toon. Of dat komt door mijn genen, moedermel( of emoties, de grote vraag is: hoe temmen
we ons hunkerbrein? Wat mij betreft ligt hier de kern. Er bestaan talloze tips orn jezelf te
leren beheersen zoals: ruik aan chocola, maar eet het niet; plak een foto van jezelf toen je
slank was op je kastje; poets je tanden als je trek heb! drink water; doe
ademhalingsoefeningen, sta jezelf toe een keer per week helemaal los te gaan; maar mij
hebben ze niet geholpen.

Er bestaat, ben ik bang, geen simpele oplossing, temeer doordat lekkernijen waanzinnig
verleidelijk uitgestald worden, overal beschikbaar zijn en ook nog eens stiekem steeds groter
worden. De dikmakende omgeving maakt het allemaal nóg moeilijker.

Toch is het me uiteindelijk redelijk gelukt mijn hunkerbrein de baas te worden. Omdat ik

niets vond wat mij werkelijk hielp, heb ik zelf een methode ontwikkeld: Grip op je gewícht,

heet mijn training. Een belangrijke pijler is om de thuisomgeving te veranderen. Mijn huis is
snackvrij, het enige wat ik onverwachte bezoekers kan aanbieden is fruit of een paar
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ongezouten noten. lk weet niet hoe de 'snoepstraten' in de supermarkt er uitzien, want ik
kom er nooit. Vaak heb ik iets kleins bij me wat ik lekker vind als ik reis met de trein en langs
alle voedselparadijsjes moet lopen.
ln de opleiding tot stresscouncelor hebben we de Vitaliteitspiramidel van Albert Sonnevelt
aangereikt gekregen die in zes lagen vertelt wat je nodig hebt om je vitaal te voelen: l.zinvol
leven: 2. ondersteunende relaties, 3 positief denken, 4.regelmatige herstelmomenten, 5
voldoende beweging, 6 optimale voeding.
Grip op gewicht bestaat uit zeven onderdelen en gaat net zoals de Vitaliteitspiramide
uitgebreid in op 'zinvol leven'. ln grote lijnen ziet mijn modelziet er als volg uit: 1. wat is je
doel, wat wilje bereiken; 2. wat vind je in het leven belangrijk, {wat zijn je waarden?} 3. wie
ondersteunt je? + acceptatie hunkerbrein (van 'maar' naar 'en') 4. veranderplan en
beloningen; 5. meten = weten; 6. gezonde voeding; 7. Omgaan met terugval.
'Ondersteunende relaties' ontbrak in mijn model, terwijl die onontbeerlijk zijn om de baas

te worden over het hunkerbrein. Mijn partner heeft bijvoorbeeld alles wat ik
onweerstaanbaar lekker vind diep weggestopt. lk heb gemerkt dat veel mensen zich
schamen voor hun hunkerbrein, dus in het geniep gaan eten. Daarom geloof ik dat het taboe
op eetrrerslaving doorbroken moet worden, want zonder hulp van de omgeving blijven
mensen waarschijnlijk hun hele leven vruchteloos strijden tegen overtollige kilo's. Dus ik
maak dankbaar gebruik van deze laag uit de Vitaliteitspiramide. Met huisgenoten en
vrienden die begrip tonen voor het hunkerbrein en hulp bieden, wordt het wellicht
eenvoudiger het hunkerbrein te temmen.
Door alles wat ik gelezen heb, ben ik zelf bescheiden geworden, maar ik denk dat mijn
methode een kans biedt om de tachtigjarige oorlog in te ruilen voor een vrij leven.
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