Persbericht, embargo tot 20 mei 2017
EFAD roept zijn deelorganisaties op om te strijden voor nationale strategieën
om obesitas aan te pakken
Den Haag, 20 mei 2017
In kader van de European Obesity Day op 20 mei 2017 (EOD), welke jaarlijks georganiseerd wordt
door de EASO (European Association for the Study of Obesity), roept het ESDN (European Specialist
Dietetic Network voor obesitas) alle diëtisten in Europa op om mee acties te ondernemen om
samen obesitas aan te pakken.
Volgens de EASO hebben te weinig Europese landen een goede strategie om obesitas aan te pakken.
Sommige landen hebben zelfs helemaal geen plannen op tafel liggen. “Ondanks de groeiende
epidemie, hebben vele landen enkel plannen die steunen op vage doelen in plaats van op concrete
maatregelen”, aldus Professor Hermann Toplak, voorzitter van EASO. De Europese lidstaten werden
eerder opgeroepen om de obesitas epidemie aan te pakken, of ze zullen in de toekomst te maken
krijgen met steeds hogere ziektekosten. Verschillende rapporten hebben reeds aangetoond dat
wanneer obesitas en overgewicht aan dit razendsnelle tempo zullen blijven toenemen, tegen 2030
de helft van de Europese bevolking eraan zal lijden. In sommige landen kan dit zelfs oplopen tot 90%
In lijn met de waarschuwingen van de EASO, roept het ESDN voor Obesitas alle organisaties die
deel uitmaken van de EFAD op om mee te helpen aan de ontwikkeling van uitgebreide strategieën
die in hun land alle aspecten van gewichtsmanagement kunnen behandelen.
Hierbij horen promotie van een gezonde levensstijl en het verlagen van de consumptie van
energiedense voedingsmiddelen en – dranken. Maar daarnaast beschrijven de doelen ook de
behandeling van obesitas en de preventie van andere ziektes die hieruit kunnen voortvloeien.”
Diabetes Mellitus type 2, cardiovasculaire aandoeningen en bepaalde vormen van kanker zijn onder
meer chronische ziektes die gelinkt kunnen worden aan een te hoog lichaamsgewicht.
Het ESDN voor Obesitas vraagt EFAD-leden om alle diëtisten met een eventuele specialisatie rondom
de obesitasproblematiek op te roepen om samen acties te organiseren die zullen helpen om de
epidemie aan te pakken. Zowel lokale initiatieven als nationale samenwerking met instellingen
binnen de gezondheidszorg zijn nodig. EASO heeft contacten in alle Europese landen die ook
benaderd kunnen worden voor samenwerking en ontwikkeling van nationale strategieën.

Meer informatie over de manieren om de European Obesity Day van 20 mei 2017 te steunen en ,
informatie over de preventie, prevalentie en aanpak van obesitas is terug te vinden op de European
Obesity Day website: www.europeanobesityday.eu. Activiteiten en evenementen kunnen ook
gevolgd worden via Twitter (@EOD2017 en #EOD2017) en op Facebook (EObesityD).
OVER EFAD
EFAD vormt de stem van 35 000 diëtisten over heel Europa. Dit is meer dan de helft van alle diëtisten
over de hele wereld. Het is de enige organisatie die de rechten van de diëtist in Europa verdedigt.
EFAD wijst Europese politici, de Europese Commissie, de Europese afdeling van de WHO en andere
instanties op de manier waarop diëtisten, als belangrijkste voedingsexperten, kunnen bijdragen tot
een gezonder Europa.
De doelstellingen van de EFAD zijn:





De promotie en ontwikkeling van het beroep ‘diëtist”
Het aanwakkeren van interesse in voedingsleer op een professioneel niveau bij de
deelorganisaties
De communicatie tussen nationale diëtistenverenigingen en andere organisaties op
professioneel, educatief en politiek vlak te vergemakkelijken
Een betere nutritionele status voor de hele Europese bevolking aanmoedigen

Het EFAD lidmaadschap staat open voor alle nationale diëtistenverenigingen in de lidstaten van de
Europese Unie. EFAD heeft momenteel 35 organisaties die al lid zijn en 38 opleidingsinstituten voor
diëtisten die 35 000 diëtisten en 9 000 studenten vertegenwoordigen in 29 Europese landen.
Meer informatie over de EFAD is terug te vinden op hun website www.efad.org
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