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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. aangezien wetenschappelijk is aangetoond dat de ernst van aandoeningen die verband 
houden met een ongezond eetpatroon en de mate waarin deze voorkomen voor mannen en 
vrouwen verschillen,

1. betreurt dat de Commissie in haar Witboek voor een genderneutrale benadering heeft 
gekozen en verzoekt de Commissie en het Europees actieplatform op het gebied van 
voeding, lichaamsbeweging en gezondheid rekening te houden met de verschillen tussen 
mannen en vrouwen, met name 
- bij de verzameling van gegevens en  resultaten van initiatieven op alle niveaus, teneinde
deze op Europees niveau te vergelijken;
- bij de verspreiding van beste praktijken teneinde meer rekening te houden met de 
individuele kenmerken van mensen en doelgerichtere informatie- en 
voorlichtingscampagnes op te zetten;
- bij de ontwikkeling van informatiestrategieën met name gericht op bevolkingsgroepen 
die het gevoeligst zijn voor gewichtstoename (vroegere rokers, vrouwen die zwanger zijn 
of borstvoeding geven);
- in de dialoog met alle belanghebbenden (levensmiddelenindustrie, fastfoodketens, 
schoolleiding, vertegenwoordigers van ouders en kinderen enz.)

2. onderstreept dat het van groot belang is dat in de dienstverlening rekening wordt 
gehouden met sekseverschillen om verschillen tussen mannen en vrouwen bij de 
behandeling van gezondheidsproblemen die voortvloeien uit een ongezond eetpatroon, 
overgewicht of zwaarlijvigheid terug te dringen; is dan ook van oordeel dat deze 
dienstverlening moet aansluiten op de behoeften van vrouwen, opdat zij toegang krijgen 
tot behandeling op alle niveaus, van basis- tot specialistische zorg; verzoekt de lidstaten 
burgers, met name vrouwen en meisjes, die niet verzekerd zijn op basis van nationale 
ziektekostenstelsels een veiligheidsnet voor medische behandeling te bieden;

3. wijst de lidstaten erop dat nationale zorginstellingen specifiek voedingsadvies moeten 
bevorderen aan zwangere vrouwen en vrouwen die in de menopauze verkeren, aangezien 
zwangerschap en menopauze twee cruciale fasen zijn in een vrouwenleven, waarin zich 
een groter risico voordoet van overgewicht;

4. vraagt de Commissie en de lidstaten borstvoeding te bevorderen in centra voor eerstelijns 
gezondheidszorg;

5. stelt vast dat overgewicht bij kinderen in bijna alle lidstaten van de Unie snel toeneemt; 
vraagt de Commissie en de lidstaten in nauwe samenwerking met de plaatselijke overheid 
en de scholen, de particuliere sector en de reclamesector diverse opties te onderzoeken 
om:
- evenwichtige en op leeftijd toegesneden voeding aan te bieden in schoolkantines en 
andere instellingen,
- aan de ouders en de kinderen voorlichting en informatie te verstrekken over een gezonde 
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leefstijl, de voordelen van sport en verantwoordelijk gedrag binnen het gezin met name 
voor jonge meisjes, die moeten worden voorbereid op toekomstig moederschap,
- meer toegang te bieden tot gezonde voeding voor minder bevoorrechte groepen;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten ondersteuning te bieden bij speciale 
onderwijsprogramma's, voorlichtingscampagnes en preventieve maatregelen met 
betrekking tot de gevaren van buitensporig gebruik van de nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën voor kinderen, en meer bepaald videospelletjes, die kunnen 
leiden tot minder lichaamsbeweging en een afname van sportieve inspanningen, wat 
uiteindelijk overgewicht in de hand kan werken;

7. spoort de lidstaten ertoe aan afspraken te maken met kledingbedrijven en -ontwerpers om 
maten op één lijn te brengen en organisatoren van modeshows ertoe aan te zetten 
modellen te gebruiken met een bodymassindex van meer dan 18, de index die door de 
Wereldgezondheidsorganisatie wordt aanbevolen, en geen schoonheidscriteria ten toon te 
spreiden die samen met extreem magere lichamen kunnen leiden tot 
gezondheidsstoornissen zoals anorexia en boulimia;

8. verzoekt de Commissie een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen te 
waarborgen binnen de toekomstige werkgroep op hoog niveau voor voeding en 
lichaamsbeweging, zodat problemen gerichter kunnen worden aangepakt en betere 
oplossingen kunnen worden geboden voor mannen enerzijds en vrouwen anderzijds;

9. is verheugd over het voornemen van de Commissie om in 2010 een evaluatie te maken 
van de vrijwillige inspanningen van de sector op het gebied van de gedragscode voor 
reclame voor voeding en dranken die tot kinderen is gericht; vraagt hetzelfde te doen voor 
de reclame die gericht is tot zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven;

10. nodigt de lidstaten, de regionale en lokale overheden en de sportverenigingen uit om 
initiatieven te ontplooien voor de bouw van plaatsen waar jongeren zich in de buitenlucht 
kunnen vermaken, sport en lichaamsbeweging voor iedereen mogelijk te maken en om de 
deelname eraan te stimuleren, van jongs af aan, met name op school, daarbij rekening 
houdend met de verschillende voorkeuren van mannen en vrouwen; onderstreept dat werk 
en verantwoordelijkheden thuis regelmatige lichaamsbeweging van vrouwen in de weg 
kunnen staan;

11. vraagt sportverenigingen bijzondere aandacht te besteden aan het feit dat jonge meisjes na 
de puberteit vaak stoppen met sporten; wijst erop dat deze verenigingen een belangrijke 
rol te vervullen hebben om de interesse van jonge meisjes en vrouwen voor verschillende 
vormen van sport vast te houden;

12. nodigt de ziekenfondsen en de verzekeraars uit om een tarifair beleid te ontwikkelen ten 
aanzien van gezondheidsproblemen gerelateerd aan voeding, overgewicht en obesitas en 
daarbij rekening te houden met de verschillen tussen mannen en vrouwen;

13. benadrukt de essentiële rol van vrouwen in het eetpatroon van het gezin en haar 
doorslaggevende bijdrage aan de bestrijding van overgewicht, aangezien zij in de meeste 
gezinnen kiest wat er wordt gegeten;
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14. pleit voor een grootschalige campagne waarmee de Europese Unie haar bevolking 
bewuster maakt van de risico's van overgewicht en een centraal informatiepunt biedt 
waartoe burgers, met name vrouwen, zich kunnen richten en waar advies kan worden 
ingewonnen.
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