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Abstract 

Obesitas; Stigmatisatie; Geestelijk weerbaarheid; Eigenwaarde; Gecombineerde leefstijlinterventies 

 

Mensen met obesitas worden gestigmatiseerd omdat zij niet passen binnen het huidige dominante 

verhaal waarbij ideale lichamen die van jonge, gelukkige en vooral dunne individuen zijn. In dit 

verhaal wordt obesitas gezien als iemand zijn eigen schuld en is het de verantwoordelijkheid van het 

individu om het lichaam gezond (dun) te houden. Sociale structuren die bijdragen aan de wereldwijde 

groei van het aantal mensen met obesitas, zoals de prijs van snoep ten opzichte van de prijs van 

groente, worden gemarginaliseerd. Deze focus op dun zijn en afvallen kan leiden tot zelfstigmatisatie 

en dit heeft een negatieve invloed op het gevoel van eigenwaarde bij mensen met obesitas.  

 Om weg te blijven van zelfstigmatisatie en een positief gevoel van eigenwaarde te behouden 

is het noodzakelijk dat mensen met obesitas geestelijk weerbaar zijn tegen de stigmatisatie van 

mensen met obesitas. Dit kan mede door de identificatie met alternatieve verhalen waarin een meer 

holistisch beeld wordt geschetst. Een beeld waarin obesitas niet wordt gezien als iemand zijn eigen 

schuld. Een programma waar gewerkt kan worden aan die alternatieve verhalen zijn de 

gecombineerde leefstijlinterventies. Dit zijn tweejarige programma’s waarin mensen met obesitas in 

groepen werken aan leefstijlveranderingen.  

Voordat er gesproken kan worden over het implementeren van het werken aan geestelijke 

weerbaarheid en alternatieve verhalen in de gecombineerde leefstijlinterventies moet eerst in kaart 

worden gebracht hoe de stigmatisatie van mensen met obesitas wordt geïnternaliseerd. Er is nog 

weinig bekend naar de internalisatie van negatieve stereotype over gewicht. Daarom luidt de 

hoofdvraag van dit onderzoek als volgt: ‘in hoeverre wordt de stigmatisatie van mensen met obesitas 

geïnternaliseerd door de deelnemers van de gecombineerde leefstijlinterventies?’. 

Om deze vraag te beantwoorden zijn tien semigestructureerde diepte-interviews gehouden. 

Uit deze interviews is gebleken dat de internalisatie van de stigmatisatie van mensen met obesitas 

afhankelijk is van een samenspel van een viertal factoren die in meer of mindere mate aanwezig 

kunnen zijn. 1) Ervaringen van wetmatige stigmatisatie (met name grove beledigingen en 

microagressies zijn van invloed); 2) het gebruik van informatiemanagementtechnieken (met name 

de technieken covering en avoiding); 3) de geestelijke weerbaarheid van het individu; 4) de 

beschikbaarheid van collectieve, alternatieve verhalen die het dominante verhaal tegenspreken. 

Deze vier factoren kunnen worden meegenomen in de gezondheidszorg door bijvoorbeeld 

stigmatisatie van mensen met obesitas bespreekbaar te maken in de gecombineerde 

leefstijlinterventies. 
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Voorwoord 

Voor u ligt de masterscriptie ‘het leven met obesitas is best wel zwaar’. Na een jaar vol lezen, 

denken, doen, uitvoeren, schrijven, herschrijven en nog meer herschrijven is ook dit proces 

tot een einde gekomen. Met het einde van deze scriptie is ook het einde van de master 

Humanistiek in zicht. Een dubbel gevoel. Enerzijds voel ik de opluchting dat de scriptie af is 

en anderzijds mis ik nu al de wereld van Humanistiek. 

Bij deze wil ik graag een aantal mensen bedanken dit mij hebben gesteund het 

afgelopen jaar en/of die hebben bijgedragen aan deze masterscriptie. Als eerste wil ik graag 

mijn scriptiebegeleidster, Melissa Sebrechts, bedanken voor haar kritische blik en 

inspirerende momenten van begeleiding. Haar feedback heeft deze scriptie naar een hoger 

niveau getild. Daarnaast wil ik graag mijn meelezer, Renske Kruizinga, bedanken voor haar 

scherpe opmerkingen. Verder wil ik graag Ruud van Tilborg bedanken voor zijn liefde, steun 

en toeverlaat. Op momenten dat ik het niet meer zag zitten kon hij mij altijd motiveren om 

door te gaan. Ook wil ik Eline Amende bedanken, mijn lieve UvH-buddy. Jaren van 

Humanistiek hebben wij samen doorstaan. Het was heerlijk om te sparren over de scripties, te 

ontspannen met de kittens, of gewoon samen present te zijn. Ik had geen betere buddy 

kunnen wensen. Daarnaast wil ik graag mijn vader en zus bedanken voor hun tijd en aandacht 

die nodig was om mijn scriptie grondig door te spitten op zoek naar spelfouten. Tot slot wil ik 

graag de respondenten zelf bedanken voor hun openheid en bereidheid om te vertellen over 

hun ervaringen met het leven met obesitas. Zonder de hulp van al deze bovengenoemde 

mensen was deze scriptie niet tot stand gekomen. 

 

Ik wens u veel leesplezier, 

 

Simone Boer 

 

Culemborg, juli 2021  
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Hoofdstuk 1: Probleemstelling 

In dit hoofdstuk wordt het onderwerp van dit onderzoek uiteengezet: stigmatisatie van 

mensen met obesitas. Hierbij wordt ingegaan op het huidige dominante verhaal en wordt er 

gekeken naar de stigmatisatie van mensen met obesitas in de huidige gezondheidszorg. 

Verder worden de gecombineerde leefstijlinterventies toegelicht, om vervolgens te kijken 

naar een nieuw verhaal waar het individu wordt benaderd vanuit een meer holistisch beeld ten 

opzichte van het huidige dominante verhaal. Daarna wordt de onderzoeksvraag 

geïntroduceerd met de bijbehorende deelvragen. Ten slotte wordt er in dit hoofdstuk gekeken 

naar de doelen en de relevantie van dit onderzoek. 

 

Het dominante verhaal 

Het valt niet te ontkennen dat obesitas een grote rol speelt bij de Nederlandse bevolking. In 

2019 had 50,1% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht en 14,7% ernstig 

overgewicht (obesitas)1. Mensen met obesitas hebben een BMI van 30 of hoger. Minder 

bekend is dat de stigmatisatie van mensen met obesitas voor sommigen een dagelijkse 

uitdaging is. Mensen worden gestigmatiseerd wanneer ze worden gelabeld, apart worden 

gezet, worden gekoppeld aan ongewenste kenmerken (het stigma) en dit ertoe leidt dat ze 

statusverlies en discriminatie ervaren (Link & Phelan, 2001, p. 371). Discriminatie van 

mensen met obesitas blijkt voor te komen op school, op de werkvloer, in relaties en in de 

gezondheidssector. Zelfs mensen met obesitas hebben vooroordelen over mensen met 

obesitas (Friedman et al., 2005). Een vooroordeel is dat mensen met obesitas lui zouden zijn, 

een ander vooroordeel is dat mensen met obesitas dom zouden zijn. 

Deze vooroordelen ontstaan doordat de lichamen van mensen met obesitas niet passen 

binnen het huidige dominante verhaal. Een dominant verhaal is een ‘’agglomerate of stories, 

imaginaries, meanings, representations, archetypes, views and stock images existing in a 

certain culture about a social group, for instance women, Muslims, gay/lesbian people, or 

aging individuals’’ (Laceulle, 2016, p. 80). Ook over mensen met obesitas heerst er een 

dominant verhaal. In de wetenschap, in publiek beleid en in de media is het dominante 

verhaal een op het gewicht gericht gezondheidsparadigma (O’Hara & Taylor, 2018). Binnen 

dit dominante verhaal worden overgewicht en obesitas geproblematiseerd en is gewicht het 

centrale concept binnen de discussie. Het wordt gezien als de verantwoordelijkheid van het 

 
1 Volksgezondheidenzorg.info (2020, 11 maart). Overgewicht samengevat. Geraadpleegd op 16 januari 2021, van  

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/samenvatting 
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individu om zijn of haar lichaam gezond te houden en het individu kan verantwoordelijk 

worden gehouden indien dit lichaam niet gezond is. Gezond staat hierbij gelijk aan dun. Ook 

in het nieuws ligt de focus op individuele verantwoordelijkheid en zelfbeheersing (Couch, 

Thomas, Lewis, Blood & Komesaroff, 2015). Bovendien worden andere aspecten, zoals de 

invloed van sociale structuren (denk aan de gezinssituatie, stressfactoren op werk of de prijs 

van snoep ten opzichte van de prijs van groente2), uitgesloten of gemarginaliseerd (Couch et 

al., 2015; Rich & Evans, 2005). Volgens dit dominante verhaal zijn de ideale lichamen die 

van jonge, gelukkige en vooral dunne individuen. Ze zijn in perfecte conditie en feilloos 

(Henriques & Patnaik, 2020; Wendell, 1996). Het ‘ideale’ lichaam wordt gepropageerd als 

gezond en mooi (O’Hara & Taylor, 2018). Iemand met obesitas voldoet niet aan dit ideaal en 

wordt daarom gestigmatiseerd. 

 Deze focus op gewicht en afvallen kan leiden tot zelfstigmatisatie en zelf-

objectificatie (Ueland, Dysvik, & Furnes, 2020). De stigmatisatie van mensen met obesitas 

wordt dan geïnternaliseerd door het individu. Dit heeft een negatief effect op hun zelfbeeld en 

de kansen die ze voor zichzelf zien (Laceulle, 2016). Stigmatisering heeft daardoor specifiek 

een negatieve invloed op de eigenwaarde (Derkx, 2015, p. 433). Eigenwaarde is het geloof 

dat mensen hebben over wat ze denken te moeten zijn of doen om als persoon waarde te 

hebben (Crocker & Knight, 2005). Als niemand gelooft dat wat jij doet of wie jij bent 

waardevol is, is het moeilijk om in jezelf te geloven (Edmondson, 2015, p. 3). Dus de 

stigmatisering van mensen met obesitas heeft gevolgen voor het gevoel van eigenwaarde bij 

mensen met obesitas. 

 

Stigmatisatie in de gezondheidszorg 

De stigmatisatie van mensen met obesitas is terug te zien in de huidige gezondheidszorg. Hier 

wordt een gezond gewicht gezien als een indicator voor (fysieke) gezondheid (Jutel, 2005). 

Bij iemand met obesitas wordt voornamelijk gekeken naar het lichaam en hoe het individu dit 

lichaam weer gezond kan krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

bestrijdt obesitas door gezond eten te stimuleren en door sporten en bewegen aantrekkelijker 

te maken3. De focus ligt op afvallen. Dit is tevens de boodschap die een patiënt met obesitas 

meekrijgt vanuit de huisarts: het wordt aangeraden om gewicht te verliezen. Deze focus op 

 
2 NOS. (2021, 28 mei). Prijs van gezond eten harder gestegen dan die van snacks en snoep. Geraadpleegd op 30 mei 2021, 

van https://nos.nl/artikel/2382596-prijs-van-gezond-eten-harder-gestegen-dan-die-van-snacks-en-snoep  
3 Rijksoverheid (z.d.) Maatregelen overheid tegen overgewicht. Geraadpleegd op 16 januari 2021, van 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overgewicht/overgewicht-

terugdringen#:~:text=Het%20Ministerie%20van%20Volksgezondheid%2C%20Welzijn,eet)omgeving%20en%20betere%20

zorg. 
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gewichtsverlies in de gezondheidszorg versterkt het onderscheid tussen dik en dun. Het 

bevestigt het dominante verhaal én spoort dit aan.  

Vaak wordt de fase van diagnostiek, die gebruikelijk is bij het beoordelen van 

klinische problemen, overgeslagen door clinici bij mensen met obesitas (Van der Valk et al., 

2019). Dit houdt in dat er niet wordt gekeken naar eventuele onderliggende oorzaken van het 

overgewicht. Het is internationaal aangetoond dat zorgprofessionals vooroordelen hebben bij 

mensen met obesitas (Noordam & Halberstadt, 2016, p. 4) en dit heeft een negatief effect op 

de zorg die ze leveren:  

 

Er zijn aanwijzingen dat professionals minder tijd inplannen voor afspraken, minder 

voorlichting geven over gezondheid en meer terughoudend zijn om bepaalde 

diagnostische testen uit te voeren bij mensen met obesitas dan bij mensen zonder 

obesitas. Bovendien beschouwen sommige artsen mensen met obesitas als minder 

therapietrouw, drukken een verminderde wens uit om deze patiënten te helpen en 

melden ze de behandeling van mensen met obesitas als "vervelend" te ervaren. 

 

Deze stigmatisatie van mensen met obesitas heeft invloed op de geleverde zorg. In plaats van 

dat zorgprofessionals onderzoeken wat mogelijke onderliggende oorzaken zijn bij mensen 

met obesitas wordt er gesproken over het vinden van ‘’een effectieve strategie’’ om af te 

vallen (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 2008, p. 18). De behandelingen 

die beschikbaar zijn vanuit de huisarts bestaan uit: 1) het verminderen van de energie-inname 

door een individueel samengesteld dieet; 2) het verhogen van de lichamelijke activiteit; 3) 

eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies, zoals cognitieve 

gedragstherapie, ter ondersteuning van gedragsverandering (Kwaliteitsinstituut voor de 

Gezondheidszorg CBO, 2008, p. 19). 

 

Gecombineerde leefstijlinterventies 

Sinds 1 januari 2019 is er een vierde behandeling bijgekomen: gecombineerde 

leefstijlinterventies (GLI). De gecombineerde leefstijlinterventies zijn langdurige 

groepsprogramma’s bestaande uit een behandelingsfase (12 maanden) en een onderhoudsfase 

(12 maanden). Deze groepen zijn bedoeld voor mensen met een BMI vanaf 25 én een 

verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2, en voor mensen 
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met een BMI vanaf 304. Op dit moment worden in Nederland vier vergelijkbare interventies 

vergoed vanuit de basisverzekering: 1) Samen Sportief in Beweging; 2) de BeweegKuur; 3) 

SLIMMER; en 4) Coaching op Leefstijl (CooL). Deze interventies worden gefaciliteerd door 

leefstijlcoaches, door diëtisten en door fysio- en/of oefentherapeuten4. Het verschilt per 

interventiegroep welke professional of professionals de groep begeleiden. Deelname aan een 

van de gecombineerde leefstijlinterventies is enkel mogelijk na doorverwijzing van de 

huisarts of medisch specialist5. De deelnemers krijgen tijdens de behandelingsfase eens per 

maand in groepsverband advies over en begeleiding bij drie verschillende aspecten: 

 

1. Gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes; 

2. Gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in de passen in het 

dagelijks bestaan; 

3. Het realiseren van de gedragsveranderingen die nodig is om een gezonde leefstijl te 

verwerven en te behouden. 

 

Bij al deze interventies werken volwassenen in groepen aan gezonder eten en duurzame 

gedragsverandering. Het doel is nog steeds overgewicht te verminderen5, maar door middel 

van gecombineerde leefstijlinterventies is de aangeboden hulp al verbreed: ‘’Er is nu een 

groepsaanbod beschikbaar waarin minder accent ligt op zorg en ziekte, maar meer op 

gezondheid en gedrag en waarbij bij de patiënt meer regie kan nemen’’ (Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu, 2019, p. 1). Door middel van deze groepen wordt het perspectief 

verplaatst van het individu naar een gedeeld proces binnen de groep. De focus ligt nog op 

afvallen, maar er is een sociaal aspect bijgekomen. Deze verschuiving volgt de internationale 

trend waarbij overgewicht vanuit verschillende kanten wordt bekeken: genetisch, 

hypothalamisch, endocrien, gebruikte medicatie, mentale stoornissen, en nu ook leefstijlen 

(Van der Valk et al., 2019). Van der Valk et al. (2019) pleiten voor een integrale aanpak van 

obesitas, inclusief adequate diagnostiek voorafgaand aan de behandeling. Ondanks dat het 

perspectief wordt verbreed, blijft de basis hetzelfde: een individualistisch op het gewicht 

gericht gezondheidsparadigma (O’Hara & Gregg, 2012; O’Hara & Taylor, 2018). Dit 

paradigma draagt echter bij aan de stigmatisatie van mensen met obesitas doordat de focus op 

gewicht blijft (O’Hara & Taylor, 2018).  

 
4 Zorginstituut Nederland. (z.d.). Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) (Zvw). Geraadpleegd op 30 mei 2021, van 

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/gecombineerde-leefstijlinterventie-gli-zvw  
5 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (z.d.) Gecombineerde leefstijlinterventies. Geraadpleegd op 16 januari 

2021, van https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie 
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Een nieuw verhaal? 

Om weg te gaan van (zelf)stigmatisatie van mensen met obesitas is het noodzakelijk dat men 

zich kan identificeren met alternatieve verhalen die het dominante verhaal vervangen. Een 

alternatief verhaal is een ‘’story that resist an oppressive identity and attempts to replace it 

with one that commands respect’’ (Lindemann Nelson, in Laceulle, 2016, p. 90). Het omgaan 

met dominante verhalen en het creëren van nieuwe verhalen is een vorm van geestelijke 

weerbaarheid. Dat is ‘’het creatieve vermogen om in situaties van kwetsbaarheid, 

tegenkrachten of druk een menswaardige eigenheid (autonomie of autografie) in denken en 

handelen te realiseren en te bevorderen, bij zichzelf en bij anderen, met het oog op zingeving 

en humanisering’’ (Duyndam, Huijing, & Los, 2018, p. 4). Door het vergroten van de 

geestelijke weerbaarheid leren mensen met obesitas om te gaan met stigmatisering. 

Alternatieve verhalen waar mensen met obesitas worden gezien als unieke en volwaardige 

personen krijgen de ruimte. Dit heeft uiteindelijk een positief effect op het gevoel van 

eigenwaarde van mensen met obesitas. 

Het veranderen van dominante verhalen is een moeizaam proces. Dit kan niet alleen 

worden bereikt door de handelingen van een individu, zoals een individu die leert geestelijk 

weerbaar te zijn tegen stigmatisatie van mensen met obesitas. Het veranderen van het 

dominante verhaal vereist inspanningen van vele spelers uit verschillende speelvelden 

(Laceulle, 2016). Dit kunnen spelers zijn zoals journalisten, verpleegkundigen en 

fysiotherapeuten. Daarnaast is het (her)winnen van toegang tot bronnen voor het vertellen en 

bevestigen van alternatieve verhalen vereist voor het veranderen van het dominante verhaal. 

In de hedendaagse mediacultuur zijn alternatieve verhalen rondom obesitas in opkomst. Body 

positivity, body acceptance en de kritiek op slanke, strakke lichaamsnormen zijn een 

fenomeen geworden. Blogs en online discussies waarbij alternatieve ideeën worden 

besproken over welke soorten lichamen waardevol, bekwaam en aantrekkelijk zijn, worden 

steeds populairder (Hynnä & Kyrölä, 2019). In de wetenschap zijn gewicht neutrale en 

gewicht inclusieve benaderingen van gezondheid op komst, waar enerzijds de focus ligt op 

het optimaliseren van de psychologische en fysieke gezondheid en het welzijn van mensen en 

anderzijds de focus ligt op bredere sociale omgevingsfactoren die van invloed zijn op 

gezondheidskwesties zoals gewichtsvooroordelen, stigma, pesten en discriminatie (O’Hara & 

Taylor, 2018). 

Ongeacht de groeiende aandacht voor stigmatisatie, body acceptance en eigenwaarde, 

ligt de focus in de gezondheidszorg nog steeds op het individuele afvalproces. Er wordt nog 
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niet gekeken naar een combinatie van afvallen én de ondersteuning bij het vergroten van de 

geestelijke weerbaarheid van het individu én het creëren van ruimte voor collectieve 

alternatieve verhalen. Om deze bredere focus te verwezenlijken is een verschuiving nodig 

van het op het gewicht gericht gezondheidsparadigma naar een overstijgend paradigma waar 

een individu wordt benaderd vanuit een meer holistisch beeld. In dit beeld wordt een mens 

gezien als een ‘’ongoing tri-partite relationship between social environments, human agency 

and the body’’ (Hockey & James, 2003, in Laceulle, 2016, p. 35). Een samenspel van de 

sociale omgeving, geestelijke weerbaarheid en het lichaam. Een voorbeeld van een model dat 

binnen dit nieuwe holistische beeld valt is de Health at Every Size (HAES) model (O’Hara & 

Taylor, 2018). Binnen het HAES-model wordt er gewerkt aan het beëindigen van 

gewichtsdiscriminatie en het verminderen van de culturele obsessie met gewichtsverlies en 

dunheid6. Het HAES-model erkent de beperkingen van een gewicht gericht 

gezondheidsparadigma en dringt aan op een focus op de sociale, economische, politieke en 

fysieke omgeving (O’Hara & Taylor, 2018).  

 De gecombineerde leefstijlinterventies kunnen in Nederland een ruimte bieden waarin 

naast het bestaande programma ook wordt gewerkt aan dat samenspel tussen de sociale 

omgeving, geestelijke weerbaarheid en het lichaam. In deze groepen kan gewerkt worden aan 

het creëren van collectieve, alternatieve verhalen en een nieuw, holistisch paradigma. 

Meerdere zorgprofessionals (onder andere huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en 

leefstijlcoaches) zijn betrokken bij deze groepen. Daarom focust dit onderzoek zich op deze 

interventies. Echter, voordat er gesproken kan worden over het toevoegen van geestelijke 

weerbaarheid en het creëren van collectieve, alternatieve verhalen in het bestaande 

programma van de gecombineerde leefstijlinterventies, is het noodzakelijk om eerst beter in 

kaart te brengen in hoeverre stigmatisatie geïnternaliseerd wordt. De stigmatisatie van 

mensen met obesitas wordt geïnternaliseerd als het dominante verhaal wordt overgenomen 

door de mensen met obesitas. Er is ‘’tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar de 

internalisering van negatieve stereotypen over gewicht en de daaruit voortvloeiende 

zelfverachting’’ (De Rop, 2020, p. 37). Daarom luidt de onderzoeksvraag als volgt: 

 

Onderzoeksvraag 

In hoeverre wordt de stigmatisatie van mensen met obesitas geïnternaliseerd door de 

deelnemers van de gecombineerde leefstijlinterventies? 

 
6 ASDAH. (z.d.). HAES APPROACH. The Health At Every Size (HAES) Approach. Geraadpleegd op 30 mei 2021, van 

https://asdah.org/  
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Deelvragen 

1. In hoeverre beïnvloedt stigmatisering het gevoel van eigenwaarde van de deelnemers? 

2. In hoeverre zijn de deelnemers geestelijk weerbaar tegen de stigmatisatie van mensen met 

obesitas? 

 

Bij de eerste deelvraag wordt er gekeken naar de dominante verhalen rondom obesitas en hoe 

dit het gevoel van eigenwaarde beïnvloedt. De tweede deelvraag richt zich op de alternatieve 

verhalen die (mogelijk) worden verteld door de deelnemers. Gezamenlijk laten deze twee 

deelvragen zien in hoeverre de stigmatisatie van mensen met obesitas wordt overgenomen 

door de deelnemers van de gecombineerde leefstijlinterventies. 

 

Onderzoeksdoelen en relevantie 

Het voornaamste doel van dit onderzoek behelst een kennisdoel. Er wordt in dit onderzoek 

gekeken naar de internalisering van stigmatisatie van mensen met obesitas. Er is tot nu toe 

weinig onderzoek gedaan naar de internalisering van negatieve stereotypen over gewicht en 

de geestelijke weerbaarheid van mensen met obesitas. Dit onderzoek draagt bij aan dit 

onderbelichte onderwerp. De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is dan ook dat 

het onderzoek bijdraagt aan de beschikbare wetenschappelijke kennis rondom internalisering 

van stigmatisatie van mensen met obesitas. 

Daarnaast is het onderliggende doel van dit onderzoek het humaniseren van de 

gezondheidszorg. Als humanist en humanisticus bekijk ik de wereld onvermijdelijk vanuit 

een normatief standpunt. Vooral als het gaat om de gelijkwaardigheid van mensen. Het 

humanisme staat namelijk tegenover alle vormen van discriminatie, inclusief 

gewichtsdiscriminatie (zoals fat shaming, fatphobia). ‘’All human beings ought to regard and 

treat each other as equals’’ (Derkx, 2015, p. 429). Het humaniseren van de gezondheidszorg 

impliceert dat er wordt gekeken naar de ervaringen van het individu (Alma, 2018; Van Praag, 

1978), in plaats van dat de mens wordt gezien als het stigma wat is opgeplakt. Met dit 

onderzoek hoop ik licht te schijnen op de (mogelijke) gevolgen van stigmatisatie bij mensen 

met obesitas. Dit geeft de maatschappelijke relevantie weer, namelijk dat dit onderzoek een 

aanloop kan zijn om stigmatisatie en het gevoel van eigenwaarde bespreekbaar te maken en te 

implementeren in de gecombineerde leefstijlinterventies.  
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste concepten in dit onderzoek verder toegelicht. Dit zal 

allereerst worden gedaan aan de hand van de vier stappen van stigmatisering zoals Link en 

Phelan (2001) uitleggen. Stap één is het categoriseren van mensen in substantieel 

vereenvoudigde groepen: dik en dun. Stap twee is het labelen van de groepen met 

stereotyperende labels, ofwel het stigma. Stap drie is het onderscheiden van de verschillende 

groepen: de separatie van wij tegen zij. Als laatste beschrijven Link en Phelan (2001) stap 

vier: statusverlies en discriminatie. Vervolgens wordt er een vijfde stap aan toegevoegd: de 

internalisering van stigmatisatie. Tot slot wordt er gekeken hoe men zich kan weren tegen de 

stigmatisatie van mensen met obesitas door enerzijds te focussen op de geestelijke 

weerbaarheid van het individu en anderzijds te focussen op collectieve, alternatieve verhalen. 

 

Stap 1: categoriseren van mensen 

Stigmatisering is een sociaal fenomeen dat geworteld is in sociale relaties en gevormd wordt 

door de cultuur en structuur van de samenleving (Link & Phelan, 2001). Allereerst worden 

mensen gecategoriseerd in vanzelfsprekende substantieel vereenvoudigde groepen: dik en 

dun. Deze categorieën zijn tijds- en plaatsgebonden. Het is het dominante verhaal wat op dat 

moment leidend is. In de huidige maatschappij is gewicht een van de factoren om dit 

onderscheid te maken. De ideale lichamen zijn die van jonge, gelukkige en vooral dunne 

individuen (Henriques & Patnaik, 2020). De media promoten gezonde, fitte lichamen. 

Daarnaast zijn mensen in hun dagelijkse leven steeds meer bezig met hun lichaam. Het 

lichaam wordt vaak gezien als een project dat men kan perfectioneren (Grønning, Scambler 

& Tjora, 2012). Een voorbeeld van een vrouw met een sterk geïdealiseerd vrouwelijk 

lichaam, het zandloperfiguur, is Kylie Jenner. Het mannelijke ideaal kan worden beschreven 

als gespierd doch slank (in tegenstelling tot gespierd en omvangrijk) (Machowaik, Lucibello, 

Gilchrist & Sabiston, 2019). Daarentegen wordt overgewicht en/of obesitas bij man en vrouw 

vaak gezien als niet-normatief en ongewenst (Stangl et al., 2019). 

Bij de sociale categorie van gewicht wordt er onderscheid gemaakt tussen een relatief 

hoog en een relatief laag gewicht. Het is een relatief hoog of een relatief laag gewicht omdat 

een hoog of een laag gewicht afhankelijk is van de lengte van het individu. Het onderscheid 

tussen een relatief hoog en een relatief laag gewicht wordt doorgaans vastgesteld met behulp 

van de Body Mass Index (BMI). De grenswaarde voor obesitas is bij een BMI van 30 of 

hoger. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen obesitas (BMI 30-39,9) en morbide 
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obesitas (BMI 40 of hoger) (Van Binsbergen, et al., 2010). Belangrijk om te melden is dat er 

in de BMI geen rekening gehouden wordt met de distributie van en/of het percentage van vet 

in het lichaam. Een bodybuilder kan een hoog BMI hebben en classificeren als iemand met 

obesitas, terwijl hij een laag vetpercentage heeft. Aanvullende methoden om vast te stellen of 

iemand obesitas heeft is door middel van het opmeten van de taille of het vetpercentage 

meten (Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, 2008).  

Volgens de World Health Organization is obesitas sinds de jaren 90 een epidemie. 

Het groeiend aantal mensen met obesitas is te zien in zowel geïndustrialiseerde landen als in 

de ontwikkelingslanden. Mensen met obesitas vallen in alle leeftijdscategorieën en alle socio-

economische groepen (World Health Organization, 2000). Obesitas wordt doorgaans 

beschreven als: 

 

• Een (chronische) ziekte en/of ongezond (Jutel, 2005; O’Hara & Taylor, 2018; 

Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, 2008; Van der Valk et al., 2019; 

World Health Organization, 2000),  

• Een wereldwijd volksgezondheidsprobleem en/of pandemie (Gearhardt et al., 2012; 

Grønning et al., 2012; Puhl & Brownell, 2006; Rich & Evans, 2005; Ueland et al., 

2020; Van der Valk et al., 2019),  

• Een complex mechanisme waar verschillende sociale en individuele factoren een rol 

spelen (Noordam & Halberstadt, 2016; Van Binsbergen et al., 2010),  

 

Deze beschrijvingen kunnen opgevat worden als redenen waarom het gegrond is om het 

onderscheid te maken tussen de groepen op basis van gewicht in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld lengte of schoenmaat. ‘’The point is that there is a social selection of human 

differences when it comes to identifying differences that will matter socially’’ (Link & 

Phelan, 2001, p. 367). Zo zal een wereldwijd volksgezondheidsprobleem en/of pandemie een 

belangrijk sociaal argument zijn. 

 

Stap 2: stereotyperende labels 

In stap 2 worden verschillende stereotyperende labels, ofwel het stigma, gehangen aan de 

groepen (Link & Phelan, 2001). De oorspronkelijke betekenis van het woord stigma stamt af 

van het Griekse woord voor ‘brandmerk’. Tekens werden gesneden of gebrand in het lichaam 

waardoor het duidelijk was dat de drager van het teken een slaaf, crimineel of verrader was 
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(Goffman, 1963). Het huidige concept van stigma is hierop gebaseerd. Volgens Goffman 

(1963, p. 13) is een stigma ‘’an attribute that is deeply discrediting’’. Een voorbeeld van het 

stigma rondom obesitas is dat mensen met obesitas lui zijn. Link en Phelan (2001) definiëren 

een stigma als een attribuut dat een persoon verbindt met een ongewenste, negatieve 

eigenschap of een stereotype. Juist die onderlinge relatie tussen het attribuut (gewicht) en het 

stereotype (lui) is cruciaal (Link & Phelan, 2001). Het attribuut an sich draagt geen inherente 

positieve of negatieve kwaliteit buiten de koppeling met het stereotype (Kusow, 2015). 

Grønning et al. (2012) voegen aan het concept stigma toe dat stigma’s en stigmatisering 

refereren naar alle attributen, eigenschappen of condities die de eigenaar onderscheiden als 

‘anders’ dan wat tijd en plaats dicteren als ‘normaal’. Normaal (gezond) gewicht wordt in 

Nederland doorgaans aangegeven met een BMI tussen de 18,5 en 25. Daarboven valt men 

niet meer in de categorie gezond, maar in de categorie ongezond. Opvallend is echter dat 

mensen die vallen binnen de BMI-categorie van gezond ook last hebben van 

gewichtsstigmatisatie. ‘’For example, in a sample of 100 female university students with 75 

per cent in the ‘healthy’ BMI range, 85 per cent of the sample reported experiencing some 

form of weight stigma’’ (Sattler, Deane, Tapsell, & Kelly, 2018). Dit is mogelijk te verklaren 

omdat deze individuen wel een gezond gewicht hebben volgens de BMI-richtlijnen, maar 

alsnog niet voldoen aan het schoonheidsideaal van een dun lichaam of een zandloperfiguur. 

Het gewichtsstigma is relationeel: het ontstaat in de interactie tussen mensen. Het 

wordt gevormd door de cultuur en structuur van de samenleving (Link & Phelan, 2001). 

Zoals bij stap 1 al kort was benoemd, is het onderscheid tijds- en plaatsgebonden, waardoor 

eveneens het stigma tijds- en plaatsgebonden is. Kusow (2015) sluit zich hierbij aan. Een 

attribuut kan stigmatiserend werken in één context en niet in een andere context (Kusow, 

2015, p. 4778). Daarnaast stelt Kusow (2015) dat de mate van zichtbaarheid van het stigma 

een negatieve invloed heeft op de gevoelens van de gestigmatiseerde persoon. Volgens deze 

logica zal iemand met een hoger BMI meer last hebben van stigmatisering dan iemand die 

zijn of haar stigma doorgaans kan verbergen, zoals een persoon met een stoma. De negatieve 

invloeden van het gewichtsstigma op het individu worden mogelijk versterkt omdat gewicht 

wordt gezien als controleerbaar door het individu (Stangl et al., 2019). Dit in tegenstelling tot 

andere stigma’s zoals leeftijd, geslacht en etniciteit. 

Bij obesitas bestaat dit stigma uit verschillende stereotyperende beelden dat mensen 

met obesitas lui zijn, altijd zitten, geen wilskracht hebben, incompetent zijn, dom zijn, slordig 

zijn, onaantrekkelijk zijn, genotzuchtig zijn, onaangenaam zijn, emotioneel beperkt zijn en 

met name verantwoordelijk zijn voor hun eigen gewicht (Carels et al., 2013; Chen & Brown, 
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2005; Friedman et al., 2005; Grønning et al., 2012; Van Leeuwen, Hunt, & Park, 2015; Puhl 

& Brownell, 2006; Stangl et al., 2019).  

Volgens Stangl et al. (2019) zijn deze stereotypen en vooroordelen drijfveren én 

manifestaties van stigmatisering aangezien ze enerzijds een symptoom zijn van stigmatisatie, 

en anderzijds stigmatisatie aansporen. Link en Phelan (2001) sluiten zich hierbij aan. Het 

stigma zorgt ervoor dat mensen (onbewust) verlangen naar een sociale afstand van het 

gestigmatiseerde individu. Zo leiden deze stereotypen en vooroordelen tot stap 3: de separatie 

tussen wij en zij.  

 

Stap 3: de separatie van wij tegen zij 

In stap 3 wordt het lichaam gebruikt om onderscheid te maken tussen groepen (Calasanti & 

King, 2015). De separatie van wij tegen zij (Link & Phelan, 2001). Het dominante verhaal is 

leidend voor dit onderscheid: gezond, gelukkig en dun tegenover lui, ongelukkig en dik. 

Andere karakteristieken bij mensen met obesitas, zoals strijdlust, zorgzaamheid of 

waardigheid, worden uit het oog verloren (Laceulle, 2016). Dit komt doordat de persoon niet 

meer los wordt gezien van de stereotyperende beelden. Een stigma reduceert een persoon 

‘’from a whole and usual person to a tainted, discounted one’’ (Goffman, 1963, p. 12). Het is 

het verschil tussen 1) een mens heeft een zwaar gewicht en 2) een mens is dik. Alleen het 

stigma blijft over. Dit stigma wordt vervolgens de reden om te geloven dat ‘de ander’ 

fundamenteel verschillend is (Link & Phelan, 2001). Dit kan zelfs tot absolute afscheiding 

leiden waarbij ‘de ander’ niet meer als mens wordt gezien. ‘’In the extreme, the stigmatized 

person is thought to be so different from "us" as to be not really human. And again, in the 

extreme, all manner of horrific treatment of "them" becomes possible’’. Zo zijn er meerdere 

verhalen te vinden waarbij mensen met overgewicht of obesitas worden uitgescholden voor 

varken, dikke koe of een ander groot dier7 8 9. De mensen met obesitas worden in deze 

voorbeelden niet meer gezien als mens. Haslam (2006) noemt dit animalistische 

dehumanisatie. Dit houdt in dat indien mensen met obesitas worden vergeleken met dieren ze 

worden gezien als ‘’coarse, uncultured, lacking in self-control, and unintelligent. Their 

 
7 Van Sadelhoff, L. (2017, 10 maart). ‘Je bent een lelijk, dik varken’: de geneugten van je online blootgeven. Rtl Nieuws. 

Geraadpleegd op 26 juni 2021, van https://www.rtlnieuws.nl/magazine/artikel/171716/je-bent-een-lelijk-dik-varken-de-

geneugten-van-je-online-blootgeven  
8 Almekinders, L. (2016, 27 november). Hardloopster (42) is scheldpartijene helemaal zat: ‘Ze noemen me vetklep of 

varken’. Libelle. Geraadpleegd op 26 juni 2021, van https://www.libelle.nl/lekker-in-je-vel/hardloopster-scheldpartijen/  
9 Hoogland, J. (2020, 4 augustus). Leonie heeft lipoedeem ‘Op het strand schelden ze me uit voor walvis’. In de Buurt. 

Geraadpleegd op 26 juni 2021, van https://indebuurt.nl/denhaag/inwoners/inwoner-van-de-week/leonie-lipoedeem~138386/  
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behavior should be seen as less cognitively mediated that the behavior of others, and thus 

more driven by motives, appetites, and instincts’’ (Haslam, 2006, p. 258). 

 Sommige mensen worden gemarkeerd met meerdere stigma’s, de zogenaamde 

intersecting stigma’s (Stangl et al., 2019). Zo ervaren sommige mensen niet alleen 

discriminatie op basis van hun geslacht, maar ook vanwege hun huidskleur (Davis, 2008). 

Een voorbeeld zijn vrouwen met een donkere huidskleur. Deze mensen vallen dan binnen 

meerdere groepen die worden gecategoriseerd en gestigmatiseerd. Deze interactie tussen 

sociale categorieën wordt intersectionaliteit genoemd. Kimberlé Crenshaw beargumenteerde 

in 1989 dat er rekening moet worden gehouden met die interactie tussen geslacht en etniciteit 

omdat beiden de ervaringen van de vrouwen beïnvloeden (Davis, 2008). Deze 

intersectionaliteit kan op basis van diverse combinaties van verschillende sociale categorieën 

zoals onder andere leeftijd, geslacht, sociale klasse, seksuele oriëntatie en etniciteit. Het is 

mogelijk dat ook de categorie obesitas samengaat met andere sociale categorieën. 

 

Stap 4: discriminatie en statusverlies 

Op gewicht gebaseerde stigma’s hebben externe en interne bronnen (O’Hara & Taylor, 

2018). Interne bronnen van stigmatisering van mensen met obesitas bestaan uit onder andere 

geïnternaliseerde negatieve houdingen en overtuigingen. Externe bronnen van stigmatisering 

van mensen met obesitas bestaan uit onder andere uitsluiting, discriminatie en pesten (O’Hara 

& Taylor, 2018). Later in stap 5 zal verder worden ingegaan op de interne bronnen van 

stigmatisatie van mensen met obesitas. In deze paragraaf wordt gefocust op de externe 

bronnen van stigmatisatie van mensen met obesitas. Stangl et al. (2019) delen de externe 

bronnen van discriminatie op in twee groepen, namelijk enerzijds stigmatiserend gedrag 

(uitsluiting van sociale evenementen, vermijden en roddelen) en anderzijds discriminerende 

houdingen (overtuiging dat mensen met obesitas niet volledig deel moeten nemen aan de 

maatschappij). Volgens Link en Phelan (2001) ervaart het gestigmatiseerde individu in deze 

stap statusverlies en discriminatie. In deze paragraaf wordt het onderscheid van Link en 

Phelan aangehouden. Er zal eerst worden ingegaan op de verschillende uitingsvormen van 

discriminatie en vervolgens wordt er gekeken naar het statusverlies van mensen met obesitas. 

Hierbij moet wel gezegd worden dat statusverlies op zichzelf een bron van discriminatie kan 

worden (Link & Phelan, 2001). 
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Discriminatie 

In de probleemstelling was al kort benoemd dat discriminatie van mensen met obesitas 

voorkomt op school, op de werkvloer, in relaties en in de gezondheidssector. Zelfs mensen 

met obesitas hebben vooroordelen tegenover mensen met obesitas (Friedman et al., 2005). In 

deze paragraaf wordt er dieper ingegaan op de verschillende uitingsvormen van stigmatisatie. 

Stangl et al. (2019) onderscheidden zes verschillende uitingsvormen van stigmatisatie. 

Ten eerste manifesteert stigmatisatie zich in stigmatiserend gedrag wat onwetmatig is 

zoals het weigeren van deelname aan een sportclub of het weigeren van het verhuren van een 

appartement. In tegenstelling tot andere vormen van stigmatisatie, zoals seksisme en racisme, 

is de stigmatisatie van mensen met obesitas niet strafbaar (De Rop, 2020). Dat terwijl de 

stigmatisatie van mensen met obesitas regelmatig voorkomt. Enkele voorbeelden zijn dat 

mensen met obesitas minder snel een promotie krijgen (Chen & Brown, 2005; Puhl & 

Brownell, 2006), lagere lonen hebben en minder snel worden aangenomen dan een dun 

iemand met dezelfde kwalificaties (Chen & Brown, 2005). Ook in educatieve instellingen 

worden mensen met obesitas minder snel toegelaten (Chen & Brown, 2005; Friedman, 2005; 

Puhl & Brownell, 2006) en worden ze eerder ten onrechte afgewezen dan hun dunnere 

leeftijdsgenoten (Chen & Brown, 2005). 

Ten tweede uit stigmatisatie zich in gedrag dat wettelijk toegestaan is zoals schelden, 

negatieve bejegeningen, en roddelen. Men kan eveneens denken aan openbare ruimtes waar 

mensen met obesitas tegen fysieke barrières oplopen zoals een stoel die te klein is (Puhl & 

Brownell, 2006). Bij wetmatige stigmatisatie wordt snel gedacht aan ‘grove’ beledigingen 

zoals de verhalen die kort werden benoemd in stap 3 waarbij mensen met overgewicht of 

obesitas worden uitgescholden voor varken, dikke koe of een ander groot dier. Echter, 

wetmatige stigmatisatie uit zich soms juist door middel van subtiele opmerkingen. Er is een 

parallel te trekken tussen de wetmatige stigmatisatie en een term die wordt gebruikt bij 

racisme: microagressie. Microagressies zijn ‘’everyday and subtle verbal, nonverbal, or 

environmental indignities, whether intentional or unintentional, that communicate prejudice 

toward people regarded as others’’ (Jaskulowski & Pawlak, 2020, p. 459). Bij een subtiele 

opmerking kan men denken aan iets zoals ‘eet jij dat allemaal op?’. Deze wetmatige 

stigmatisatie komt voor in diverse domeinen. Zo worden mensen met obesitas aangestaard in 

publieke ruimtes of ze krijgen van vreemden een negatieve opmerking te horen over hun 

gewicht (Puhl & Brownell, 2006). Op de werkvloer worden mensen met obesitas slechter 

behandeld door collega’s (Puhl & Brownell, 2006). In de gezondheidszorg krijgen mensen 
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met obesitas te maken met ongepaste en/of opmerkingen van dokters (Puhl & Brownell, 

2006). 

Volgens mensen met obesitas zijn hun familieleden de meest voorkomende bronnen 

van stigmatisatie (De Rop, 2020). Deze ervaringen van stigmatisatie zijn met name 

momenten waarbij mensen met obesitas minachtende opmerkingen kregen van familieleden 

(Friedman et al., 2005; Puhl & Brownell, 2006). Er worden door Puhl, Moss-Racusin, 

Schwartz en Brownell (2008) diverse verklaringen gegeven waarom juist vrienden en familie 

de meest voorkomende bronnen van stigmatisatie zijn. Zo spendeert men gemiddeld meer tijd 

met gezinsleden en/of vrienden waardoor meer interacties kunnen optreden. Daarnaast wordt 

gezegd dat de negatief ontvangen opmerkingen pogingen zijn vanuit de familieleden om 

gewichtsverlies te stimuleren. ‘’Family members of obese individuals may genuinely be 

worried about their loved one’s health and may believe that they need to push him/ her 

harder to lose weight’’ (Puhl et al., 2008, p. 355). Verder kunnen familieleden zich 

verantwoordelijk voelen voor het gewicht van de persoon met obesitas en dit kan leiden tot 

frustraties en negatieve opmerkingen. ‘’This perceived responsibility combined with the 

practical inability to make someone else lose weight could create a climate of frustration and 

anger that could lead to stigmatizing behavior’’ (Puhl et al., 2008, p. 355). 

Ten derde zien we stigmatisatie terug in ervaringen die worden geïnternaliseerd. Deze 

internalisatie wordt zelfstigmatisatie genoemd. Bij zelfstigmatisatie gaan gestigmatiseerde 

individuen de negatieve maatschappelijke overtuigingen, gevoelens en sociale devaluatie die 

gepaard gaan met het stigma overnemen en het zelf geloven. (Zie stap 5: internalisering van 

stigmatisatie). 

Ten vierde noemen Stangl et al. (2019) de ervaringen van het waargenomen stigma. 

Dit zijn de percepties over hoe gestigmatiseerde groepen in bepaalde contexten worden 

behandeld. In de (sociale) media worden mensen met obesitas weinig gerepresenteerd en 

vaak op een stereotyperende manier. Zo worden mensen met obesitas, met name vrouwen, 

geportretteerd als een object van humor (Chen & Brown, 2005). Daarnaast worden mensen 

met obesitas minder vaak weergegeven in een romantische relatie (Chen & Brown, 2005).  

Ten vijfde wordt de verwachte stigmatisatie genoemd door Stangl et al. (2019). De 

verwachte stigmatisatie zijn de verwachtingen rondom stigmatisatie die gestigmatiseerde 

individuen hebben in het bijzijn van anderen. Echter wordt in dit onderzoek deze vijfde 

uitingsvorm van stigmatisatie gezien als een vorm van zelfstigmatisatie. Het zijn de 

verwachtingen van het individu. Ofwel de bron van de stigmatisering is een interne bron: 
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geïnternaliseerde negatieve houdingen en overtuigingen. Daarom zal dit uitgebreider worden 

besproken bij stap 5: internalisering van stigmatisatie. 

Tot slot de tweederangs of associatieve stigmatiserende ervaringen. Dit zijn 

stigmatiserende ervaringen die de familie en/of vrienden meemaken omdat zij geassocieerd 

worden met het individu dat het stigma draagt. Zo kan een man worden gestigmatiseerd 

omdat zijn vrouw obesitas heeft. Deze ervaringen kunnen er weer voor zorgen dat juist 

familie en/of vrienden diegene met obesitas gaan stigmatiseren. Puhl et al. (2008) verklaren 

dit door enerzijds voor te stellen dat het stigmatiserend gedrag van familie en/of vrienden een 

uiting is van stress die wordt veroorzaakt door het leven met iemand met obesitas. En 

anderzijds wordt gezegd dat familieleden zich mogelijk kwetsbaar voelen voor de 

tweederangs of associatieve stigmatiserende ervaringen. Om afstand te nemen van deze 

tweederangs ervaringen zouden familieleden en vrienden zelf daders worden van 

gewichtsstigmatisatie (Puhl et al., 2008). 

 

Statusverlies 

Deze verschillende uitingsvormen van stigmatisatie zorgen ervoor dat de gestigmatiseerde 

individuen worden geweigerd voor volledige sociale acceptatie wat individuele kansen 

vermindert en sociale ongelijkheden versterkt (Stangl et al., 2019). Een vrijwel directe 

consequentie van stereotypering en discriminatie is statusverlies (Link & Phelan, 2001). De 

stigmatisatie van mensen met obesitas zorgt ervoor dat een lichaam een bron kan zijn voor 

angst en vernedering, als het niet een sociaal en normatief geaccepteerd lichaam is (Grønning 

et al., 2012). Het gevoel van eigenwaarde wordt hierdoor verlaagd. Daarentegen kan een 

lichaam juist een bron voor trots zijn als het wél een sociaal en normatief geaccepteerd 

lichaam is (Grønning et al., 2012). Uiteindelijk wordt de ene groep (dik) als minderwaardig 

beschouwd ten opzichte van de andere groep (dun). Mensen met obesitas worden zodoende 

onder aan de sociale ladder geplaatst. De stigmatisering van mensen met obesitas ‘’may be 

the most debilitating and harmfull’’ (Friedman et al., 2005) omdat de stigmatisering van 

mensen met obesitas bijzonder sterk, doordringend en openlijk wordt uitgedrukt. Negatieve 

houdingen tegenover mensen met obesitas zijn wijdverspreid en sociaal geaccepteerd. 

Bovendien worden deze negatieve houdingen tegenover mensen met obesitas al vroeg 

aangeleerd, beginnende bij 3-jarigen (Cramer & Steinwert, 1998; Lillis, Luoma, Levin, & 

Hayes, 2010; Puhl & Brownell, 2006). Uit een klassieke studie is gebleken dat kinderen van 

10 en 11 jaar een kind met overgewicht als minst leuk rangschikten (Richardson, 1967). Deze 

studie is meerdere keren herhaald met soortgelijke resultaten. 
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The “healthy” child was given the highest mean rank among the drawings, and the 

obese child received the lowest. Furthermore, not only did the relative positions of the 

highest and lowest ranked drawings remain unchanged since 1961, but their ratings 

were further polarized in the present study. (Latner & Stunkard, 2003, p. 453)  

 

Hetzelfde geldt voor studenten waar de gemiddelde leeftijd 20,6 jaar was. De ‘gezonde’ 

persoon kreeg de hoogste plek in de rankschikking en de persoon met obesitas kreeg de een 

na laatste plek in een rankschikking van zes tekeningen (Latner, Stunkard, & Wilson, 2005). 

Er lijken weinig sociale normen te zijn die de stigmatisering van mensen met obesitas 

belemmeren (Stangl et al., 2019). Obesitas wordt gezien als iemand zijn of haar eigen 

verantwoordelijkheid, waardoor bijvoorbeeld een opmerking maken over iemand zijn of haar 

eetgedrag eerder wordt gezien als behulpzaam dan als ongepast. Deze sociale acceptatie 

maakt dat stigmatisering van mensen met obesitas zelden wordt betwist. Het geheel aan 

negatieve houdingen en stereotyperingen van mensen met overgewicht noemt men fatphobia, 

ofwel vetfobie (De Rop, 2020). De combinatie van enerzijds dat stigmatisatie van mensen 

met obesitas niet strafbaar is (De Rop, 2020) en anderzijds dat gewicht wordt gezien als 

controleerbaar (De Rop, 2020; Stangl et al., 2019), kan verklaren waarom de stigmatisering 

van mensen met obesitas niet wordt betwist (Friedman et al., 2005). 

 

Stap 5: internalisering van stigmatisatie 

Link en Phelan (2001) houden met hun beschrijving op bij statusverlies en discriminatie. 

Hiermee vergeten ze een cruciale laatste stap, namelijk hoe de stigma’s kunnen worden 

overgenomen door het individu. O’Hara en Taylor (2018) noemen dit interne bronnen van 

stigmatisering van mensen met obesitas. Deze interne bronnen bestaan uit onder andere 

geïnternaliseerde negatieve houdingen en overtuigingen. Bij internalisatie van stigmatisatie 

wordt het dominante verhaal overgenomen. Laceulle (2016) schrijft dat dit dominante verhaal 

het zelfbeeld van mensen beïnvloedt, ook al is men het bewust niet eens met het dominante 

verhaal. Het zelfbeeld blijft (onbewust) beïnvloed door het dominante verhaal omdat men 

constant impliciet of explicit wordt geconfronteerd met dat dominante verhaal. Volgens De 

Rop (2020) is er tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar de internalisering van negatieve 

stereotypen over gewicht en de daaruit voortvloeiende zelfverachting. Door middel van het 

toevoegen van deze laatste stap draagt dit onderzoek bij aan de beschikbare wetenschappelijk 
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kennis rondom internalisering van stigmatisatie van mensen met obesitas, ook wel 

zelfstigmatisatie genoemd. 

Indien mensen met obesitas de negatieve maatschappelijke overtuigingen, gevoelens 

en sociale devaluatie die gepaard gaan met het stigma overnemen en het zelf gaan geloven, is 

er sprake van internalisering van het stigma. Zo is de verwachte stigmatisatie die Stangl et al. 

(2019) beschrijven een uiting van deze internalisering van de stigmatisatie van mensen met 

obesitas omdat de verwachte stigmatisering een projectie is van de eigen negatieve houdingen 

ten opzichte van het gestigmatiseerde attribuut. Er zijn diverse technieken om die verwachte 

stigmatisatie te verminderen. Er kan geprobeerd worden om het attribuut (het gewicht) te 

verbergen wat, zoals Goffman beschrijft, leidt tot informatie managementtechnieken (Kusow, 

2015). Of men kan proberen om de spanning te verminderen door zogenaamde tension 

management. Er worden door Kusow (2015) drie voorbeelden gegeven van informatie- en/of 

spanningsmanagementtechnieken om de verwachte stigmatisatie te verminderen. Deze drie 

technieken worden nu een voor een besproken. 

Een eerste techniek is covering (Goffman, 1963; Kusow, 2015). Met covering wordt 

geprobeerd om aspecten van het stigma te verbergen, ook al is het attribuut (gewicht) direct 

zichtbaar. Men kan denken aan het letterlijk verhullen van delen van het lichaam die als 

onwenselijk worden geacht volgens de sociale normen door bijvoorbeeld het dragen van 

corrigerend ondergoed. Covering wordt ingezet door het gestigmatiseerde individu met als 

doel spanning te verminderen (Goffman, 1963). Hiermee bedoelt Goffman (1963) dat het 

gestigmatiseerde individu de aandacht probeert weg te houden van het object van het stigma, 

in dit geval het gewicht.  

Een tweede techniek is distancing (Kusow, 2015). Bij distancing nemen 

gestigmatiseerde individuen afstand van associaties, rollen, verenigingen en instellingen die 

als stigmatiserend kunnen worden beschouwd. Een voorbeeld is dat een persoon met obesitas 

er wellicht niet voor zal kiezen om lid te worden van de dartvereniging omdat dit vaak wordt 

geassocieerd met bier drinken in de kroeg en bitterballen eten. 

Een derde techniek om met stigmatisatie van mensen met obesitas om te gaan is 

compartmentalization (Kusow, 2015). Bij deze techniek verdelen gestigmatiseerde 

individuen hun wereld in twee sociale werelden. Een kleine en intieme wereld waar ze hun 

ware identiteit laten zien en een grotere wereld waar de identiteit wordt verborgen. Zo kan 

men een ander beeld van zichzelf laten zien op sociale media dan men laat zien bij vrienden 

en familie. 
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Al met al zijn deze informatie- en spanningsmanagementtechnieken vormen van 

zelfstigmatisatie omdat het individu zichzelf niet volledig accepteert door zijn of haar 

eigenschappen te verbergen. Voor het individu is het lichaam een bron voor angst en 

vernedering geworden omdat het individu is gaan geloven dat het geen sociaal en normatief 

geaccepteerd lichaam is (Grønning et al., 2012). Ofwel, het individu heeft het dominante 

verhaal overgenomen. 

 

Het ervaren van en anticiperen op stigmatisatie heeft een nadelige invloed op de mentale en 

fysieke gezondheid van mensen met obesitas (Stangl et al., 2019). (Zelf)stigmatisering blijkt 

juist de motivatie voor gewichtsverlies, diëten en lichaamsbeweging te verkleinen (De Rop, 

2020, p. 6). Mensen met obesitas die geconfronteerd worden met stigmatisatie verliezen naast 

hun motivatie ook een gevoel van doeltreffendheid. Men heeft het gevoel dat bijvoorbeeld 

lichaamsbeweging geen of weinig effect zal hebben. Bovendien leidt stigmatisatie vaak juist 

tot een hogere calorie-inname (Stangl et al., 2019). Daarnaast wordt het ervaren van 

stigmatisatie geassocieerd met verhoogde spanningen, depressies, angst, een laag zelfbeeld en 

lage zelfwaardering (Durso & Latner, 2008; Stangl et al., 2019).  Uit een onderzoek onder 

40.086 Amerikanen van 18 jaar en ouder is gebleken dat obesitas kan worden gelinkt aan een 

verhoogde kans op depressie, suïcidale gedachten en suïcidale pogingen (Carpenter, Hasin, 

Allison, & Faith, 2000). Kortom, stigmatisatie van mensen met obesitas heeft een negatief 

effect op enerzijds gewichtsbeheersing en anderzijds het zelfbeeld (Carels et al., 2013; De 

Rop, 2020; Stangl et al., 2019). 

Het internaliseren van gewichtsstigma ‘’contributes to psychological distress and 

poor weight loss outcome’’ (Carels et al., 2013, p. 1). Hoe hoger de internalisering van het 

stigma, hoe meer mensen het stigma voor waarheid aanzien, hoe hoger de bezorgdheid over 

het lichaamsbeeld, depressie, angst, stress, en hoe lager het gevoel van eigenwaarde (Durso & 

Latner, 2008; Friedman et al., 2005). Baumeister (1991) stelt dat eigenwaarde een van de vier 

behoeftecategorieën is van een zinvol leven. Eigenwaarde wordt door Baumeister (1991) 

gezien als de behoefte om als persoon gerespecteerd en gewaardeerd worden door jezelf en 

anderen in het hier en nu. Crocker en Knight (2005) voegen daar nog een toekomstgerichte 

blik aan toe: eigenwaarde wordt gedefinieerd als het geloof dat wat mensen denken dat ze 

moeten zijn of doen om als persoon waarde te hebben. Eigenwaarde is dan bijna een doel 

waar men naar toe kan werken. Door middel van de internalisering van de stigmatisatie van 

mensen met obesitas wordt een positief gevoel van eigenwaarde uit het oog verloren. Het is 

een onhaalbaar doel. Als niemand gelooft dat wat jij doet of dat wie jij bent waardevol is, is 
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het moeilijk om in jezelf te geloven (Edmondson, 2015, p. 3) en dat heeft gevolgen op het 

gevoel een zinvol leven te leiden (Alma, 2005). 

 

Geestelijke weerbaarheid en alternatieve verhalen 

Indien mensen met obesitas door middel van de stigmatisering van mensen met obesitas een 

lager gevoel van eigenwaarde hebben is het belangrijk om dat gevoel van eigenwaarde 

omhoog te krijgen, zodat ook zij het gevoel hebben een waardig en zinvol leven te leiden 

(Alma, 2005). De stigmatisering van mensen met obesitas is niet zomaar te veranderen. Om 

het proces van stigmatisatie te weren kan men kijken naar enerzijds het individu en diens 

geestelijke weerbaarheid tegen de stigmatisering. Anderzijds kan men naar de sociale 

weerbaarheid: het veranderen van de structuren en/of het vertellen van alternatieve verhalen 

in de samenleving. Dit onderscheid tussen geestelijke weerbaarheid en sociale weerbaarheid 

is met name een analytisch onderscheid, gezien in de praktijk de twee soorten weerbaarheid 

in elkaar overgaan. 

 

Geestelijke weerbaarheid 

Kusow (2015) beschrijft dat onderzoekers aandacht moeten besteden aan manieren hoe 

gestigmatiseerde individuen het dominante verhaal verwerpen, in plaats van zich alleen te 

concentreren op de informatie managementtechnieken. Dit verwerpen van het dominante 

verhaal door het individu is een vorm van geestelijke weerbaarheid. Geestelijke 

weerbaarheid, ook wel veerkracht genoemd of in het Engels resilience, wordt doorgaans 

gedefinieerd als het kunnen omgaan met druk en de mentale gezondheid te behouden tijdens 

deze druk. ‘’Fundamentally, resilience refers to positive adaptation, or the ability to maintain 

or regain mental health, despite experiencing adversity’’ (Herrman et al., 2011, p. 259). 

Vanuit de Humanistiek wordt de definitie van geestelijke weerbaarheid aangescherpt door dit 

te koppelen aan zingeving. De definitie luidt als volgt: het creatieve vermogen om in situaties 

van kwetsbaarheid, tegenkrachten of druk een menswaardige eigenheid (autonomie of 

autografie) in denken en handelen te realiseren en te bevorderen, bij zichzelf en bij anderen, 

met het oog op zingeving en humanisering (Duyndam, Huijing, & Los, 2018, p. 4). De focus 

ligt minder op het omgaan met druk, maar eerder op het behouden van je eigenheid en jezelf 

niet te verliezen in (hopeloze) situaties. Zodoende heeft geestelijke weerbaarheid een 

positieve invloed op het gevoel van eigenwaarde bij mensen met obesitas en draagt het 

daardoor bij aan de zingeving. 
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Een eerste manier van geestelijk weerbaar zijn noemt Kusow (2015) embracement. 

Bij deze techniek worden sociale rollen en statussen die samenhangen met het stigma 

omarmd. Zo kan de rol van de (dikke) komiek worden omarmd en juist een bron van trots 

worden. Daarentegen kan deze techniek van embracement zich juist ook richten op het 

weerstaan van de verwachtingen (of vooroordelen) van de maatschappij (Ueland et al., 2020). 

Bij deze opvatting van embracement wordt het eigen lichaam geaccepteerd en omarmd, 

ongeacht de verwachtingen of druk vanuit de maatschappij. In dit onderzoek wordt de tweede 

opvatting van embracement aangehouden omdat deze tweede opvatting beter aansluit bij de 

bovenstaande definitie van geestelijke weerbaarheid. Een menswaardige eigenheid realiseren 

wordt gezien als het eigen lichaam accepteren en omarmen. 

 Een tweede manier om stigmatiserende ervaringen te verwerpen is door de negatieve 

opmerkingen af te wijzen of positieve affirmaties te gebruiken (Puhl & Brownell, 2006). 

Positieve affirmaties zijn complimenten die men aan zichzelf geeft. Een voorbeeld is: ‘’Ik 

ben mooi’’. Deze twee manieren van geestelijke weerbaarheid hebben een positieve invloed 

op het gevoel van eigenwaarde.  

 

Among women, positive coping strategies, including positive self-talk and obtaining 

social support, were related to healthier psychological adjustment, whereas negative 

responses were associated with higher distress. This was also true with certain coping 

strategies for men, where coping through self-acceptance was associated with higher 

self-esteem, and coping with avoidance, negative self-talk, and crying were related to 

lower self-esteem. (Puhl & Brownell, 2006, p. 1812) 

 

Ofwel een verhoogde geestelijke weerbaarheid waarbij mensen met obesitas hun eigenheid 

behouden, en niet het dominante verhaal overnemen, heeft een positieve invloed op het 

gevoel van eigenwaarde bij mensen met obesitas. Specifiek het omgaan met stigmatisering 

met behulp van sociale ondersteuning is positief gerelateerd aan een hoger gevoel van 

eigenwaarde (Puhl & Brownell, 2006). De geestelijke weerbaarheid van het individu staat in 

verhouding tot de alternatieve verhalen die beschikbaar zijn. In de volgende paragraaf wordt 

dieper ingegaan op de alternatieve verhalen. 

 

Alternatieve verhalen 

Een alternatief verhaal is een verhaal dat een dominant verhaal tegenspreekt en zelfs probeert 

te vervangen. In dit alternatieve verhaal worden andere (positieve) opvattingen gegeven over 
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wie erbij hoort, wie ertoe doet en wie waardig is (Lamont, 2019). Een opvatting kan zijn dat 

een persoon met obesitas een mooi en moedig persoon is. Bij obesitas is het belangrijk dat het 

idee wordt weggenomen dat het iemand zijn eigen schuld is dat diegene obesitas heeft 

(Lamont, 2019). Dit kan doordat verschillende actoren alternatieve verhalen vertellen. Dit 

kunnen actoren zijn in de gezondheidszorg, maar men kan ook denken aan journalisten of 

onderzoekers. Een voorbeeld is het duo Dr. Mariëtte Boon en Professor Liesbeth van Rossum 

die samen het boek ‘Vet Belangrijk: feiten en fabels over voeding, vetverbranding en 

verborgen dikmakers’ (2019) hebben geschreven. In dit boek laten zij zien dat obesitas en de 

werking van vet complexer is dan wat meningen denken: dat obesitas komt door te veel eten 

en te weinig bewegen. Een ander voorbeeld is de bikini-reclame van H&M waarin plussize 

model Paloma Elsesser te zien10. In deze reclame presenteert Elsesser, zichtbaar in bikini, de 

nieuwe lijn van bikini’s die geschikt zijn voor alle maten en alle vormen. Haar rondingen en 

haar buik worden niet verhuld. Elsesser wordt juist afgebeeld als een sterke, krachtige vrouw. 

Indien deze alternatieve opvattingen en beelden enkel door één individu worden 

verteld is er sprake van geestelijke weerbaarheid. Volgens Laceulle (2016, pp. 84-85) heeft 

de geestelijke weerbaarheid van het individu invloed op de circulatie van de collectieve, 

alternatieve verhalen in de samenleving. Er is dan sprake van sociale weerbaarheid (Lamont, 

2019). Sociale weerbaarheid draait om de eigenschappen van de omgeving en ‘’by the 

availability of narratives about possible selves that resonate, inspire, and provide hope’’ 

(Lamont, 2019, p. 667). Deze alternatieve verhalen hebben tevens weer invloed op de 

geestelijke weerbaarheid van het individu (Laceulle, 2016). Dit betekent dat het onderscheid 

tussen geestelijke weerbaarheid en sociale weerbaarheid soms lastig te maken is, gezien beide 

vormen elkaar beïnvloeden. Uiteindelijk veranderen alternatieve verhalen hoe mensen denken 

over de gestigmatiseerde groep en hoe een persoon uit die gestigmatiseerde groep zich voelt 

over zichzelf.   

Om de sociale weerbaarheid tegen het dominante verhaal te realiseren zijn meerdere 

spelers in verschillende werkvelden zoals de zorg, of de media, nodig die alternatieve 

verhalen vertellen. Dit impliceert dat er, door bijvoorbeeld de gecombineerde 

leefstijlinventies waar er ruimte is voor het creëren van alternatieve verhalen, meer aandacht 

kan worden besteed aan het ervaren van stigmatisatie en de omgang met stigmatisatie. Het 

wordt een collectief proces waarbij verhalen over persoonlijke ervaringen kunnen worden 

gedeeld en mogelijk nieuwe verhalen worden gecreëerd. Zo wordt het dominante verhaal 

 
10 Eslogan. (z.d.). H&M Presents a new collection of bikinis for all sizes. Geraadpleegd op 27 juni 2021, van 

https://en.esloganmagazine.com/hm-commercial-with-paloma-elsesser/  
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getoetst en wordt er ruimte gecreëerd voor verhalen waarin alternatieve ideeën worden 

besproken over welke soorten lichamen waardevol, bekwaam en aantrekkelijk zijn.  
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethode 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode beschreven. Ten eerste wordt besproken 

binnen welke wetenschappelijke stroming dit onderzoek valt en wordt het onderzoeksdesign 

besproken. Ten tweede wordt de onderzoekspopulatie en de sampling van de respondenten 

beschreven. Ten derde wordt de dataverzameling beschreven. Ten vierde wordt de data-

analyse besproken. Tot slot worden de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek 

beschreven. 

 

Onderzoeksdesign 

Dit onderzoek plaatst zich binnen de constructivistische stroming. Deze stroming gaat uit van 

de werkelijkheid als een sociaal construct waarbij meerdere interpretaties van de 

werkelijkheid naast elkaar bestaan (Evers, 2013; Patton, 2002). De constructivistische 

stroming richt zich op ‘’het beschrijven en interpreteren van betekenissen en gedragingen, en 

deze zo mogelijk te verklaren’’ (Boeije, 2005, p. 32). Er wordt gekeken naar de ervaringen en 

betekenissen van individuen. 

Om antwoord te krijgen op de hoofdvraag was dit onderzoek opgezet als een 

kwalitatief onderzoek waarbij gebruik was gemaakt van semigestructureerde diepte-

interviews. Er was gekozen voor deze opzet, omdat de focus ligt op de ervaringen van de 

respondent. Er was geprobeerd ‘’zicht te krijgen op betekenissen die respondenten aan hun 

omgeving geven of die zij hanteren’’ (Evers, 2013, p. 6). Voorafgaande aan de interviews 

was er aan de hand van de literatuur een interview guide (zie bijlage 4) gemaakt. Hierin 

waren de belangrijkste concepten toegespitst in diverse sub-vragen. Daarnaast was er ruimte 

om door te vragen op de antwoorden van de respondent. Op deze manier kon er bij elk 

interview de diepte in worden gegaan om die persoonlijke ervaringen te onderzoeken.  

 

Populatie en sampling 

In dit onderzoek bestond de onderzoekspopulatie uit 1) mensen met obesitas (BMI > 30) in 

Nederland van 2) boven de achttien jaar die 3) deelnemer zijn of zijn geweest van een 

gecombineerde leefstijlinterventie in de afgelopen twee jaar. Sinds de laatste peildatum (30 

april 2020) bestond deze onderzoekspopulatie uit totaal 7072 deelnemers11. Belangrijk om te 

melden is dat de daadwerkelijke onderzoekspopulatie lager lag, gezien mensen met een BMI 

 
11 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (2020). 7.000 mensen werken aan hun gezondheid met de gecombineerde 

leefstijlinterventie. Geraadpleegd op 26 juni 2021, van https://www.rivm.nl/nieuws/7000-mensen-werken-aan-hun-

gezondheid-met-gecombineerde-leefstijlinterventie  
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van 25 of hoger al deel kunnen nemen aan een gecombineerde leefstijlinterventie en in dit 

onderzoek alleen mensen met een BMI van 30 of hoger waren benaderd. In dit onderzoek 

was er geen sprake van statistische representatie, maar wel van typologische representatie 

(Gobo & Mauceri, 2014). Dit betekent dat de beoogde deelnemers moesten voldoen aan de 

drie bovengenoemde karakteristieken. De beoogde deelnemers representeren soortgelijken 

die voldoen aan deze drie criteria, maar ze zijn niet representatief voor de gehele groep als 

het gaat om leeftijd, geslacht et cetera. Idealiter kwamen de respondenten wel vanuit 

verschillende gecombineerde leefstijlinterventie-groepen, zodat er een heterogene 

onderzoeksgroep ontstond. 

 

De respondentwerving was een moeizaam proces. Allereerst was er begin maart via 

verschillende kanalen (sociale media, zoals Facebook en LinkedIn, en persoonlijke contacten) 

een oproep gedaan om via het persoonlijke netwerk de beoogde deelnemers te benaderen. In 

bijlage 1 bevinden zich de tekst van de werving en een flyer die was gecreëerd voor een extra 

opvallend bericht. Uiteindelijk had dit bericht voor de eerste drie respondenten gezorgd. Via 

de sneeuwbalmethode was geprobeerd om via deze respondenten nieuwe respondenten te 

werven (Boeije, 2005).  

Vervolgens was er drie weken later nogmaals een oproep geplaatst op diverse sociale 

media (LinkedIn en diverse facebookgroepen zoals onder andere ‘Leefstijl Medicijn 

Platform’; ‘Diabetes en Zo’; ‘Koolhydraatarme recepten – levensstijl’). Tegelijkertijd was er 

enerzijds contact gelegd met diverse groepsleiders van de gecombineerde leefstijlinterventies 

(via LinkedIn, e-mail en telefonisch) met de vraag of zij de flyer (zie bijlage 1) konden 

doorsturen naar de deelnemers van de gecombineerde leefstijlinterventies. De personen die 

waren benaderd waren huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, leefstijlcoaches, en twee 

coördinatoren van de gecombineerde leefstijlinterventie-groepen. Anderzijds waren er 500 

flyers verspreid in Culemborg en IJsselstein. Flyers waren achtergelaten bij supermarkten, 

treinstations, buurthuizen en in de brievenbus gedaan bij de mensen thuis.  

Daarna waren ongeveer 130 praktijken met een geregistreerde aanbieder van een van 

de gecombineerde leefstijlinterventies12 gemaild met de vraag of zij de mail en de flyer 

 
12 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (z.d.) Tabel aanbieders gecombineerde leefstijlinterventie. Geraadpleegd 

op 26 juni 2021, van, https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie/erkende-gli-

basisverzekering/tabel-gli-aanbieders 
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konden doorsturen naar de deelnemers. Naast de automatisch gegenereerde responses waren 

er in totaal 10 antwoorden gekomen, maar geen nieuwe respondenten. 

Tot slot was er wederom telefonisch contact gezocht met diverse leefstijlcoaches. 

Uiteindelijk had een leefstijlcoach in de twee groepen die ze begeleidt een bericht gedeeld in 

de gezamenlijke WhatsAppgroep. Op deze oproep hadden in totaal vijf deelnemers gezegd 

mee te willen werken aan het onderzoek. Terwijl deze vijf interviews gepland werden, was er 

verder contact gezocht met diverse leefstijlcoaches. Een leefstijlcoach had toegezegd met het 

doorsturen van de informatie over het onderzoek binnen de groepen die zij begeleidt. Op deze 

oproep hadden in totaal drie deelnemers gezegd mee te willen werken aan het onderzoek. 

 

Data verzameling 

De hoeveelheid interviews was in eerste instantie afhankelijk van wanneer het punt van 

verzadiging bereikt zou worden en geen nieuwe informatie werd verkregen (Boeije, 2005). 

Echter zijn uiteindelijk, door het moeizame wervingsproces, 10 kwalitatieve interviews 

gehouden. De implicaties hiervan worden besproken in de discussie. De respondenten kregen 

ruim van tevoren een informatiebrief over het onderzoek (bijlage 2). Voor het interview was 

aan de respondent gevraagd een informed consent (bijlage 3) te ondertekenen in tweevoud. 

Het kortste interview duurde 37 minuten, het langste interview duurde 80 minuten. 

Gemiddeld duurden de interviews 59 minuten. Van de respondenten waren er twee mannen 

en acht vrouwen. Alle respondenten waren van Nederlandse afkomst. De jongste respondent 

was 35 jaar oud, de oudste respondent was 72 jaar oud. De uiteindelijke respondenten waren 

afkomstig vanuit zeven verschillende (maar vergelijkbare) GLI-groepen: een respondent uit 

Brabant, twee respondenten uit Utrecht, afkomstig van twee verschillende groepen, vijf 

respondenten uit Overijssel, afkomstig van twee verschillende groepen, en drie respondenten 

uit Noord-Holland, wederom afkomstig van twee verschillende groepen. 

Er was voorafgaande aan het interview aan de respondenten voorgelegd dat de 

voorkeur van de onderzoeker uitgaat naar een face-to-face-interview bij de respondent thuis. 

Zodoende kon er een rapport worden opgebouwd, wat lastiger is in een telefonisch interview 

(Evers, 2013). Echter in verband met de covid-19 pandemie was een interview via 

videobellen gehouden omdat de onderzoeker zelf in afwachting was van de uitslag van een 

PCR-test, was een interview telefonisch gehouden en was een interview gehouden via 

Microsoft Teams. 
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Data-analyse 

Na afloop van de interviews waren de opnames opgeslagen op de beveiligde schijf van de 

Universiteit voor Humanistiek. Vervolgens werden de interviews door de onderzoeker 

getranscribeerd. De transcripten van de interviews werden aan de hand van het programma 

ATLAS.ti geanalyseerd in verschillende fasen. Boeije (2005) noemt het volledige proces van 

coderen ‘de onderzoeksslang’. In deze onderzoeksslang wisselen enerzijds het bekijken van 

de gegevens (transcripten) en anderzijds het creëren van (tussen)resultaten (bijvoorbeeld de 

codeboom) zich met elkaar af. Zodoende ontstaat er een ‘s’-beweging. 

Allereerst kwam de fase van het open coderen waarbij alle gegevens die waren 

verzameld zorgvuldig werden gelezen en in fragmenten werden ingedeeld. Aan de relevante 

fragmenten werden een of meerdere codes gehangen. Deze codes bestonden uit enerzijds in-

vivo codes, waar woorden werden overgenomen uit de tekst (Boeije, 2005) zoals de code 

‘eenzaam’, en anderzijds constructed codes waar begrippen uit het theoretisch kader werden 

gebruikt (Boeije, 20005), zoals de code ‘Intern. Stigma – Covering’. Nadat drie interviews 

waren gecodeerd, was er nagedacht over een coderingssysteem zodat de juiste fragmenten 

automatisch bij de juiste hoofdcodes terechtkwamen. Dit systeem bestond uit een aantal 

hoofdcodes, waar de sub codes onder kwamen. De hoofdcodes waren Dom V (dominant 

verhaal), Alt V (alternatief verhaal), GW (geestelijke weerbaarheid), Stigma (stigmatiserende 

ervaringen) en Intern. Stigma (internaliseren stigma). Het bovenstaande voorbeeld van de 

code ‘Intern. Stigma – Covering’ is dan een zogenoemde sub code die gegeven is aan een 

fragment. 

Vervolgens werd tijdens de tweede fase van het axiaal coderen het aantal codes 

gereduceerd, waarbij verschillende codes werden samengevoegd. Zo was de in-vivo code 

‘eten is overal’ gecombineerd met de code ‘Alt. V. – Breder Pers. – Systeem’. Bij deze 

uiteindelijke codes werden er onderlinge relaties gezocht voor het structureren van de codes. 

Deze uiteindelijke codes werden geordend in een codeboom (zie bijlage 5). 

Tot slot was er in de derde fase selectief gecodeerd, waarbij de nadruk lag op 

integratie en het leggen van verbanden tussen categorieën (Boeije, 2005). Deze verbanden 

zijn te zien in het codenetwerk (zie bijlage 6). In dit netwerk zijn groeperingen te zien over 

het dominante verhaal, ervaringen van stigmatisatie, internalisering van stigmatisatie, 

geestelijke weerbaarheid en alternatieve verhalen. Deze thema’s worden een voor een 

beschreven in de resultaten. 
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Betrouwbaarheid en validiteit 

De betrouwbaarheid van een onderzoek heeft betrekking op beïnvloeding van de 

waarnemingen door toevallige of onsystematische fouten (Boeije, 2005). De betrouwbaarheid 

van dit onderzoek was verhoogd door enerzijds gebruik te maken van een interviewguide. 

Zodoende kreeg elke respondent in ieder geval als basis dezelfde vragen (niet noodzakelijk in 

dezelfde volgorde). De vervolgvragen hingen af van het antwoord van de respondent. 

Anderzijds was de betrouwbaarheid van dit onderzoek verhoogd door gebruik te maken van 

een gestandaardiseerde analyseprocedure en analyse software: ATLAS.ti. Verder was 

geprobeerd de betrouwbaarheid te verhogen doordat de interviews plaatsvonden bij de 

respondenten thuis, zodat de interviews niet onderbroken zouden worden. In verband met de 

covid-19 pandemie waren echter drie interviews telefonisch/online gehouden. De implicaties 

hiervan worden besproken in de discussie (hoofdstuk 5). 

 De validiteit van een onderzoek heeft betrekking op de beïnvloeding van het 

onderzoek door middel van systematische fouten (Boeije, 2005). De validiteit van dit 

onderzoek was verhoogd door middel van twee strategieën. Ten eerste was de validiteit 

verhoogd door de interviewguide te creëren aan de hand van het theoretische kader. Zo 

konden gerichte vragen worden geformuleerd. Ten tweede was de validiteit verhoogd door te 

zorgen voor respondenten afkomstig waren uit heterogene groepen. Zo waren de 

respondenten afkomstig van zeven verschillende GLI-groepen. De stroeve 

respondentwerving heeft wellicht de validiteit aangetast. Ook dit wordt besproken in de 

discussie (hoofdstuk 5).  
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Hoofdstuk 4: Situatieschets respondenten 

In hoofdstukken 4, 5 en 6 worden de resultaten besproken. In hoofdstuk 4 wordt er een 

situatieschets gemaakt waar we de respondenten leren kennen. Vervolgens worden de 

resultaten beschreven aan de hand van de twee deelvragen. Ten eerste wordt (in hoofdstuk 5) 

de deelvraag ‘in hoeverre beïnvloedt stigmatisering het gevoel van eigenwaarde van de 

deelnemers?’ besproken. Ten tweede wordt (in hoofdstuk 6) de deelvraag ‘in hoeverre zijn de 

deelnemers geestelijk weerbaar tegen de stigmatisatie van mensen met obesitas?’ besproken.  

In dit hoofdstuk worden de respondenten beschreven. Alle respondenten krijgen een 

pseudoniem toegewezen om de resultaten toegankelijker te maken. Er wordt kort toegelicht 

wie de respondenten zijn en hoe zij obesitas hebben gekregen. Dit wordt toegelicht omdat de 

stigmatisatie van mensen met obesitas en de (mogelijke) internalisering van die stigmatisatie 

niet los staat van wie de personen zijn.  

 

De respondenten 

Respondent 1 is een man van 35 à 40 jaar oud (precieze leeftijd onbekend). Hij is werkzaam 

in het onderwijs. In dit onderzoek wordt hij ‘Adam’ genoemd. Adam vertelde dat hij van 

jongs af aan al vrij zwaar is. De voornaamste reden waarom Adam heeft deelgenomen aan 

een gecombineerde leefstijlinterventies is omdat hij wil afvallen vanwege een kinderwens die 

hij heeft met zijn vrouw. 

 Respondent 2 is een alleenstaande vrouw van 55 jaar oud. Ze werkt vrijwillig als 

digitaal herstelcoach. In dit onderzoek wordt ze ‘Babette’ genoemd. Bij Babette kwam haar 

overgewicht pas toen ze ouder was. Ze ging meedoen met de CooL omdat ze al lang bezig 

was om kilo’s kwijt te raken maar ze liep vast met het afvallen. 

Respondent 3 is een vrouw van 61 jaar oud, werkzaam als manager en momenteel 

bezig met een master management omdat ze voor haar gevoel kennis te kort kwam. In dit 

onderzoek wordt ze ‘Corine’ genoemd. Corine vertelde dat ze lang slank is geweest en later 

pas is aangekomen. Corine is ‘’bewust van het feit dat het [gewicht] wat doet met mijn 

conditie’’. Daarnaast vertelde Corine dat alles sneller een negatieve impact heeft op het lijf 

als je ouder wordt. Daarom ‘’voelt het [afvallen] ook wel wat urgenter’’ (Corine). 

 Respondent 4 is een vrouw van 35 jaar oud. Ze woont momenteel samen met haar 

man en ze werkt als apothekersassistente. In dit onderzoek wordt ze ‘Dagmar’ genoemd. 

Dagmar vertelde dat ze eigenlijk van jongs af aan ‘’al altijd wat steviger [was] geweest als de 

rest. En ja, dat is uiteindelijk uitgelopen in overgewicht en ook obesitas’’. Ze merkt dat het 
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gewicht in de weg zit: ‘’Maar toch merk je van, je bent sneller buiten adem. Ik krijg wat 

sneller last van je knieën of van je heupen’’. Dagmar is mee gaan doen aan de gecombineerde 

leefstijlinterventie vanwege haar kinderwens en daarvoor wil ze wat afvallen. 

Respondent 5 is een vrouw van 63 jaar oud en in dit onderzoek is haar pseudoniem 

‘Emma’. Momenteel vaart ze soms als stuurman mee met haar man naar bijvoorbeeld 

Zwitserland en werkt ze aan losse opdrachten in het onderwijs. Emma vertelde dat ze altijd 

een grote maat heeft gehad vanwege een onderliggende oorzaak: een hypofyse adenoom. 

Emma is bij de CooL gegaan om gezond ouder te worden. ‘’Van oh ja dat is misschien, dat ik 

kan kijken van hoe kan ik gezond tachtig worden’’ (Emma). Ook Emma wil afvallen. 

Respondent 6 is een man van 51 jaar oud en getrouwd met Respondent 7 (zie 

hieronder). In dit onderzoek wordt hij ‘Freek’ genoemd. Freek vertelde dat hij vroeger elke 

ochtend 10 kilometer hardliep. Inmiddels werkt Freek als projectleider bij een internationaal 

bedrijf en heeft hij last van zijn eigen gewicht. Freek gaf aan dat het strikken van zijn veters 

soms lastig gaat en dat hij last kreeg van zuurbranden vanwege zijn gewicht. Freek wil graag 

zonder problemen honderd worden en daarvoor is buikvet niet zo handig, dus Freek wil graag 

afvallen. 

Respondent 7 is een vrouw van 54 en werkzaam in een kiosk op het station. In dit 

onderzoek wordt ze ‘Gaby’ genoemd. Gaby vertelde dat ze ‘’zelf ook altijd al best wel fors 

[is] geweest van kleins af aan. Als klein meisje was ik al uhm, dikke polsjes dat armbandjes 

erin verdwenen zeg maar’’. Net zoals Freek gaf Gaby aan dat ze gezond ouder wil worden. 

Zeker vanwege de potentiële ziektes die gepaard gaan met obesitas. ‘’Maar ook allemaal 

ziektes en hartkwalen. Dus op een gegeven moment heb ik van ja, dat wil ik niet. Ik wil niet zo 

aan mijn einde komen. Dat gaan we niet doen. Dus daar gaat ook een knop om’’ (Gaby). De 

knop omzetten betekent voor Gaby een focus op gezonder eten, met als doel afvallen.  

Respondent 8 is een vrouw van 67 jaar oud en inmiddels al veertien jaar weduwe. In 

dit onderzoek wordt ze ‘Helena’ genoemd. Helena is inmiddels gepensioneerd. Sinds de 

geboorte van haar tweede kind bleven de kilo’s hangen bij Helena. Daarnaast kampt ze met 

een eetstoornis: ‘’Binge Eating Disorder’’. In 2018-2019 heeft ze de stap gezet naar hulp. In 

onder andere schematherapie heeft ze oude issues besproken en is haar eetstoornis verbeterd, 

maar het ‘’speelt nog wel steeds een beetje een rol want ik ben heel snel geneigd om als ik me 

niet lekker voel om dan te gaan snaaien en dingen te gaan snoepen of veel te veel te eten’’. 

Helena is uiteindelijk via de huisarts bij de CooL gekomen. 

Respondent 9 is een vrouw van 72 jaar oud en wordt in dit onderzoek ‘Irene’ 

genoemd. Irene is 13 jaar weduwe en woont alleen. Ze is sinds haar 56e met (vervroegd) 
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pensioen. Irene was toen ze jong was heel dun, maar ze is tijdens de overgang en toen ze 

stopte met roken heel zachtjes aangekomen. Irene doet mee aan de gecombineerde 

leefstijlinterventie ‘’om dan toch weer weet je, toch een beetje stimulans te krijgen’’. Deze 

stimulans wil ze krijgen zodat ze afvalt. 

Respondent 10 is een vrouw van rond de 50 jaar en ze woont met haar man. Samen 

hebben zij twee zonen. In dit onderzoek wordt ze ‘Julia’ genoemd. Julia heeft vroeger als 

docent drama, als toneeldocent, als freelancer en als rollenspeler gewerkt. Op een gegeven 

moment was het voor Julia te druk en werd ze opgenomen voor een depressie. Daarvoor heeft 

ze antidepressiva gekregen, waardoor haar obesitas is ontstaan: ‘’Ik had wel aanleg maar, 

maar de ernst van het dik-zijn is bij mij echt door medicatie ontstaan’’ (Julia). Uiteindelijk 

kreeg Julia last van haar darmen, waardoor ze via de huisarts bij een leefstijlcoach is 

gekomen en zodoende aan een gecombineerde leefstijlinterventie is begonnen. 
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Hoofdstuk 5: De stigmatisering van mensen met obesitas 

In dit hoofdstuk wordt de eerste deelvraag beantwoord. Deelvraag 1 luidt als volgt: ‘in 

hoeverre beïnvloedt stigmatisering het gevoel van eigenwaarde van de deelnemers?’. Om 

deze deelvraag te beantwoorden wordt er allereerst gekeken naar de dominante verhalen 

rondom obesitas vanuit het perspectief van de respondenten. Ten tweede zal worden 

besproken in hoeverre de respondenten worden gestigmatiseerd door anderen. Ten derde 

wordt er gekeken naar de manieren waarop het stigma wordt geïnternaliseerd door mensen 

met obesitas. Tot slot wordt er besproken wat de (zelf)stigmatisering doet met het gevoel van 

eigenwaarde van de respondenten. 

 

Het dominante verhaal 

Uit de interviews kwamen drie verschillende elementen naar voren die gezamenlijk het 

dominante verhaal vertellen. In de situatieschets was te lezen dat bijna alle respondenten 

deelnemen aan een gecombineerde leefstijlinterventie omdat zij willen afvallen. Deze focus 

op afvallen is dan ook het meest typerende aspect van het dominante verhaal dat voortkwam 

uit de interviews. Naast de focus op afvallen zijn er nog twee elementen (eigen schuld door te 

veel eten en simpel op te lossen) naar voren gekomen uit de interviews die het dominante 

rondom de stigmatisatie van mensen met obesitas omschrijven. Het onderstaande citaat van 

Babette waarin ze vertelt hoe er naar obesitas wordt gekeken illustreert deze twee elementen: 

 

Ja, negatief. Een hele hoop dat dat allemaal, uhm. Elk pondje gaat door zijn mondje, 

weet je wel. Dat idee dat het allemaal, uhm, als je te dik bent dat je dat ook, dat je dan 

ook automatisch te veel eet. Dat je uhm (korte stilte). Dat het iemand zijn schuld is. 

En dat dat maar ook heel simpel opgelost kan worden door van je moet al die dingen 

maar je moet gewoon minder eten, dan komt het allemaal goed. (Babette) 

 

In dit citaat staan de twee elementen (eigen schuld door te veel eten en simpel op te lossen) 

die zo een voor een besproken zullen worden. Nu zal eerst de focus op afvallen verder 

worden toegelicht. 

 

Focus op afvallen 

Het eerste element van het dominante verhaal wat naar voren is gekomen uit de interviews is 

de focus op afvallen. Een aantal respondenten vertellen dat ze soms al jarenlang bezig zijn 
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met afvallen. Zo werd er bij Dagmar op de basisschool al tegen haar gezegd door de 

schoolarts dat ze moest afvallen. In verband met het jarenlang bezig zijn met obesitas en 

afvallen werd met name het jojo-effect genoemd.  

  

En later, uhm, is het een beetje af en aangegaan. Een beetje meer gewicht, een beetje 

minder gewicht, een beetje meer. En toen moest ik op een gegeven moment hormonen 

spuiten omdat ik een kinderwens had. En toen ben ik ook flink gegroeid door de 

hormonen. En sinds die tijd is het toch een beetje kwakkelend van eraf, eraan, eraf, 

eraan. (Gaby) 

 

Diverse respondenten gaven aan al soortgelijke trajecten als de GLI te hebben gevolgd, op 

meerdere momenten in hun leven diëten te hebben gevolgd of te hebben meegedaan aan 

programma’s zoals de WeightWatchers. Helena heeft de meeste programma’s gevolgd: 

‘’Nou, ik heb dus WeightWatchers heb ik geloof ik wel drie keer gedaan. Ik heb Addcares 

gedaan. Ik heb Montiac gedaan. Ik weet het zo niet allemaal meer’’. Ze gaf zelfs aan streng te 

hebben gelijnd met vastenkuren. ‘’Dat was een vastenkuur met ahornsiroop en citroensap en 

ik dronk niks anders als zes keer per dag’’ (Helena). Deze strenge vastenkuur werd gevolgd 

omdat Helena wilde afvallen. 

Niet alleen bij de respondenten zelf, maar ook in de gezondheidszorg werd de focus 

op afvallen ondervonden door een aantal respondenten. Zo vertelde Dagmar: 

 

Je komt met iets bij de huisarts en het is het eerste wat gezegd wordt: ‘Ja, misschien 

moet je eerst even wat afvallen’. En dan heb je een huisarts die zelf zo is (gaat met 

handen dicht bij elkaar om aan te geven dat huisarts heel dun is). Dan denk ik ja, jij 

hebt makkelijk zeggen. En dat was vroeger al zo. En dan denk ik van, ik ben… Nou ja, 

het was vroeger altijd dat ik mijn ongesteldheid was heel onregelmatig en heel heftig. 

En ja, dan werd er gezegd: ‘ga eerst maar eens afvallen’. 

 

Daarnaast vertelde Dagmar dat ze momenteel ook dezelfde focus op afvallen ziet bij haar 

nichtje van drie: ‘’Maar die van drie jaar ook. Komt ze bij het consultatiebureau, zegt ze [de 

medewerkster van het consultatiebureau] van ja, ja, ze moet wel op dieet want ze is wel een 

beetje aan de zware kant’’.  
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Obesitas is je eigen schuld omdat je te veel eet 

Het tweede element wat naar voren kwam uit de interviews was het idee dat het je eigen 

schuld is als je obesitas hebt. Er wordt gedacht dat het iemand zijn eigen schuld is omdat 

mensen met obesitas te veel snacken of ongezond eten. Emma vertelde gehoord te hebben 

‘’oh jij zult wel lekker vaak de frituurpan aanhebben’’ en Irene gaf aan soortgelijke geluiden 

te horen: ‘’Ook om mijn heen gewoon of zo, weet je, dus ja gewoon, nou die zal wel uhm, of 

zitten snacken of zo. Ik weet het niet, weet je, dat soort dingen, algemene dingen’’. Dit idee 

van te veel eten wordt vaak gecombineerd met een opmerking dat mensen met obesitas moet 

diëten. ‘’Uhm, ik zou meer, want het wordt vaak wel, dat merk ik wel, het wordt heel erg 

gezegd van oh nou, die is dik, die moet nodig op dieet’’ (Dagmar).  

 Corine vertelde: ‘’Nou dat is denk ik wel dat het beeld overwegend is, het is je eigen 

schuld, en uhm. Gewoon wat minder eten wat meer bewegen. Beetje zelfbeheersing dan uhm 

is het gewoon klaar’’. Alle respondenten bevestigden deze gedachte dat er vaak wordt gezegd 

dat obesitas je eigen schuld is. Sommigen zeiden expliciet ‘het is je eigen schuld’, zoals 

Emma: ‘’Je hebt obesitas, dus je leeft ongezond, dus je beweegt niet, dus het is eigenlijk je 

eigen schuld’’. En andere respondenten uitten deze gedachte indirect door middel van 

oordelende vragen, zoals Gaby: ‘’Nou, ik denk dat heel veel mensen toch wel zoiets hebben 

van uhm, ze denken van nou ja, zou je niet eens afvallen? Zou je dat wel nemen? Zou je dat 

wel doen?’’. Irene gaf zelfs aan vroeger ook gedacht te hebben dat het iemand zijn of haar 

eigen schuld is, maar dat ze nu door haar eigen ervaringen snapt dat het niet altijd aan het 

eten ligt. Verder werd de vergelijking gemaakt dat dik zijn wordt gezien als je eigen schuld in 

tegenstelling tot andere verslavingen: 

 

En dan denk ik als ze een verslaafde zien dan denken ze direct van oh die heeft heel 

veel problemen gehad. Maar als ze een dik iemand zien denken ze dat niet, terwijl 

eigenlijk het waarschijnlijk hetzelfde is. Alleen een verslaafde, een drugsverslaafde, 

heeft naar de drugs gegrepen. En iemand met overgewicht die heeft naar eten 

gegrepen. (Dagmar) 

 

Doordat er wordt gedacht dat het je eigen schuld is, denkt Julia dat er in het algemeen met 

walging en kwaadheid wordt gekeken naar mensen met obesitas. Er is een statusverschil 

tussen dun en dik. En dat ziet er volgens haar als volgt uit: 
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Uhm, nou dat is je eigen schuld als je ziek wordt. En ik vind helemaal niet dat ik jouw 

ziektekosten moet betalen als jij hart- en vaatziekten krijgt. Of zelfde als mensen die 

roken. Dat je daar ook heel veel agressie, heb ik ook wel agressie van ondervonden 

toen ik nog rookte als een van de weinige nog. Dat iedereen die niet rookt die voelt 

zelf zo veel beter en zo veel geweldiger en jij bent zo mislukt en waardeloos omdat je 

nog rookt. En dat is precies hetzelfde met dik-zijn. 

 

Obesitas kan simpel worden opgelost 

Het derde element wat naar voren kwam uit de interviews is het idee dat obesitas simpel is op 

te lossen. De respondenten gaven aan dat andere mensen obesitas niet snappen en dat men 

snel een oordeel klaar heeft: ‘’Daar moet je iets aan doen. Dat is ongezond. Dat is niet goed’’ 

(Adam). Er wordt gedacht dat obesitas simpel is op te lossen door minder te eten. Zo zegt 

Helena: ‘’Ja dat mensen het [overgewicht] raar vinden. En dat ze het niet snappen. En dat ze 

zeggen van ach joh, wat doe je toch moeilijk, je moet gewoon minder eten, klaar’’. Julia 

beaamt dit: ‘’En mensen vergeten inderdaad vaak, zoals bij mij, is het inderdaad echt 

ontstaan. Ik had wel aanleg, maar, maar de ernst van het dik-zijn is bij mij echt door 

medicatie ontstaan’’. Helena voegde toe:  

 

[Wat niet wordt gezien is] hoe je dat [de strijd met eten] dagelijks kan beïnvloeden. 

Hoe dat een dagelijkse strijd kan zijn. En mensen denken daar vaak helemaal niet 

aan. Die zien alleen maar een iemand die te dik is en uhm, ja nou ja, als je daar 

problemen door hebt dan moet je er wat aan doen. Zo simpel ligt het vaak wel voor 

andere mensen. En zo simpel is het niet. 

 

Er lijkt weinig aandacht te zijn voor de onderliggende redenen van het overgewicht of de 

mogelijke klachten die het met zich meebrengt. ‘’Er was ooit eens in het ziekenhuis een arts 

[die] tegen mij toen ik daar eens een keer kwam voor mijn klachten, dat iemand zei van: ga 

eerst maar eens twintig kilo afvallen en kom dan maar terug’’ (Helena). Dit voelde voor 

Helena heel eenzijdig om zo af te gaan op uiterlijkheden. Ook Julia heeft dit ervaren: ‘’En 

uhm, er was geen enkel begrip voor mijn probleem met mijn gewicht en uhm, dat was geen 

reden om uhm medicatie te veranderen’’. Verder vertelde Dagmar dat er werd verteld dat ze 

moest gaan hardlopen, waarop ze reageerde dat het helemaal niet goed is voor haar 

gewrichten omdat ze vijftig kilo te zwaar is. 
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Een dikke kan je altijd belachelijk maken 

Een gevolg van de bovenstaande drie elementen van het dominante verhaal is dat de 

discriminatie van obesitas laagdrempelig wordt. Gezamenlijk zorgt het dominante verhaal 

ervoor dat obesitas wordt gezien als de schuld van één individu en dit individu wordt geacht 

makkelijk en snel zijn of haar gewicht kwijt te raken. Er wordt dan ook oordelend gekeken 

naar obesitas. Zo zorgt dit dominante verhaal ervoor dat dun zijn als positief wordt 

bestempeld en dat dik zijn als negatief wordt bestempeld. Wie te veel weegt moet afvallen. Er 

ligt een negatieve lading op het woordje ‘dik’. ‘’Dat werd daar [bij de WeightWatchers] ook 

wel benadrukt natuurlijk van ja, ja, je bent niet goed zoals je bent, want je bent te dik, dus je 

moet veranderen. Je moet afvallen’’ (Helena). Julia voegt daar aan toe dat dik zijn evenredig 

is aan dom zijn. Volgens Babette is het op een hand te tellen wie er positief is over 

overgewicht en staat 90% van de maatschappij negatief ten opzichte van obesitas. Daarnaast 

zei Babette over het negatieve beeld rondom obesitas en afvallen het volgende: 

 

Ja, want alles is erop gericht dat je, dat je uhm, zeker nu, een soort van gezond moet 

zijn. En dan gezond zijn behoort dan eigenlijk ook slank zijn bij. Want gezond en dik, 

volgens mij, dat is echt een combinatie die nog nooit volgens mij gelegd wordt. (…). 

Dus altijd gecombineerd inderdaad. Als je overgewicht hebt, dan ben je ongezond, 

dan ben je, nou ik wil niet zeggen slecht, maar het is niet goed zo weet je wel? Het 

moet altijd daarmee, dat plaatje hangt eraan vast. Dat het niet goed is. Je bent niet 

goed bezig.  

 

Er wordt door verschillende respondenten gezegd dat het grotendeels geaccepteerd is om 

mensen met obesitas te stigmatiseren. Zo zegt Corine: ‘’Sommigen vinden gewoon dat ze het 

recht hebben om te zeggen wat ze vinden [over obesitas]’’ en ‘’Nou ja, ja, er zijn echt wel 

mensen die beter weten. Uhm, maar ik denk dat het, ik denk dat de meerderheid dat eigenlijk 

wel denkt [dat mensen met obesitas geen zelfbeheersing hebben]’’. Helena bevestigde dat er 

oordelend wordt gekeken naar mensen met obesitas. Julia zegt ook dat stigmatisering van 

mensen met obesitas door iedereen wordt geaccepteerd. Direct nadat het interview ws 

begonnen en het onderzoek was uitgelegd, zei Julia dat ze het fijn vindt dat dit onderzoek er 

is: 

 

Want ik zie bij mijzelf niet alle dikke mensen zich verzamelen op de dam om te 

protesteren tegen die uhm... [stigmatisering]. Dus het is wel fijn dat er in ieder geval 
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wel iets gebeurd, want het is niet oké zoals met… [die negatieve opmerkingen]. 

Blijkbaar vindt iedereen dat goed. Groot, klein, wit, zwart, geel, geloof, geen geloof, 

een dikke kan je altijd blijkbaar belachelijk maken. 

 

Kortom, het dominante verhaal rondom obesitas is volgens de respondenten dat het iemand 

zijn eigen schuld is dat diegene te zwaar is en dat diegene moet afvallen door simpelweg 

minder te eten. In dit dominante verhaal ligt de focus altijd op afvallen en obesitas is volgens 

het dominante verhaal simpel op te lossen. Daardoor wordt obesitas al snel als negatief 

bestempeld in tegenstelling tot dun zijn. Mensen oordelen over obesitas en volgens de 

respondenten wordt het als normaal geacht om deze oordelen te uiten. Die oordelen worden 

op verschillende manieren ervaren door de respondenten. Deze ervaringen worden in de 

volgende paragraaf uitgelicht. 

  

Ervaringen van stigmatisatie 

Het discrimineren van mensen met obesitas, ofwel het stigmatiseren, gebeurt op verschillende 

manieren. In deze paragraaf zullen de ervaringen van de respondenten omtrent de 

stigmatisatie van mensen met obesitas centraal staan. Deze ervaringen zijn in te delen in 

onwetmatige, wetmatige en waargenomen stigmatisatie. Deze drie vormen van stigmatisatie 

worden nu een voor een besproken. 

 

Onwetmatige stigmatisatie 

Allereerst de onwetmatige ervaringen met betrekking tot stigmatisatie van mensen met 

obesitas. De respondenten zeggen, zover zij weten, geen ervaring te hebben gehad met 

onwetmatige stigmatisatie zoals het weigeren van deelname aan een sportclub of het 

weigeren van het verhuren van een appartement. ‘’Ik weet ook niet of ik, ja misschien wel dat 

ik af en toe wel eens werk, baantjes misschien ook gemist heb. Misschien ook wel. Ik weet 

niet. Ik weet het niet’’ (Adam). Wel zegt Dagmar ontslagen te zijn bij een apotheek een aantal 

jaar geleden: 

 

Omdat ze vonden dat ik niet snel genoeg was. En dan merk ik wel dat ik gewoon veel 

minder energie hebt dan… Ja, ik denk wel van als ik slanker ben geweest, was 

geweest had ik misschien vast meer energie gehad, want het is nu toch gewoon elke 

keer die extra kilo’s die je moet meezeulen. Kost gewoon energie. 
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Het is echter lastig te bewijzen of dit een vorm van onwetmatige stigmatisatie was. 

 

Wetmatige stigmatisatie 

Ten tweede worden nu de ervaringen besproken die vallen onder de wetmatige vormen van 

stigmatisatie. Dit heeft betrekking tot wettelijk toegestaan gedrag zoals schelden, negatieve 

bejegeningen en roddelen. Men kan eveneens denken aan openbare ruimtes waar mensen met 

obesitas tegen fysieke barrières oplopen, zoals een stoel die te klein is. Bijna alle 

respondenten gaven aan op een of andere manier in aanraking te zijn gekomen met wetmatige 

stigmatisatie. Opvallend is dat het merendeel van deze ervaringen bestaan uit korte, 

vervelende momenten en subtiele negatieve opmerkingen die snel gemaakt worden. Dit zijn 

ervaringen van microagressies. Zo vond Helena het vervelend ‘’dat je bij sommige 

restaurants gewoon niet in stoelen kunt zitten omdat die zo smal zijn dat ik er niet in pas. Dat 

vind ik wel echt heel erg vervelend’’. Één ervaring op zichzelf is vervelend, maar volgens de 

respondenten komt wetmatige stigmatisatie veelvuldig voor. Volgens Babette zijn het 

allemaal van die kleine dingen die ze ervaart: 

 

Ja, het is weetje, dat zijn allemaal van die kleine dingetjes. Als je op verjaardagen 

bent van ‘oh, jij lust wel een taartje he’, of juist andersom van ‘nou, moet jij toch 

eigenlijk niet nemen he’’. Of uhm. Uhm. Problemen die je tegenkomt in de winkel met 

kleding. Dat je naar een speciale afdeling moet voor xxxl. Dat is gewoon een speciaal 

hoekje in de winkel dat ervoor wordt ingericht. Gewoon waanzinnig. 

 

Elke keer bevestigen die microagressies het dominante verhaal wat aan het begin van dit 

hoofdstuk is beschreven. Al die ervaringen stapelen zich op. De gevolgen voor het gevoel van 

eigenwaarde van deze opeenstapelingen van microagressies worden op het einde van dit 

hoofdstuk besproken. Volgens de respondenten zijn het niet alleen ervaringen van 

microagressies, maar soms wordt het dominante verhaal ook expliciet benoemd. Dagmar 

vertelde dat er ‘’vaak werd gezegd je bent te dik, je bent te zwaar, je moet op dieet’’. En 

Corine had de volgende ervaring met een vriendin van haar: 

 

En ik weet dat ik ooit een feest had bij vrienden van ons, een vriendin, en die had een 

foto, er waren foto’s gemaakt en die had ze toegestuurd. En toen had ze erbij gezet 

een koelkast of prullenbak (…). Ja, zo van op de koelkast zodat je stopt met veel eten, 

of in de prullenbak? 
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Een aantal andere respondenten hebben ook ervaren dat ze stigmatiserende opmerkingen 

kregen van hun familie of vrienden en/of anders werden behandeld. Zo moest Dagmar toen 

ze op de basisschool zat van haar vader sportoefeningen doen omdat er door de schoolarts 

was gezegd dat ze te zwaar was: 

 

En ja toen had mijn vader maar sportoefeningen bedacht, maar dat moest alleen ik 

doen. En ik kon dat niet zo goed. En mijn broers en zussen, vooral mijn oudere zus en 

mijn broer die stonden erbij en keken ernaar en stonden zich heerlijk te vermaken. 

 

En werd Dagmar toen ze een tiener was, in tegenstelling tot haar broer, aangesproken op haar 

eetgedrag: 

 

Nou, het is niet dat ik dan van uit huis uit zulke sportoefeningen meer kreeg, maar wel 

gewoon, nou als mijn broer een broodje met hagelslag bedekte was het ook een flinke 

laag, en als ik dat dan deed werd er gezegd van doe dat nou toch niet. Of als ik dan 

trek had in een derde plakje brood was het van nee, nee, je hebt al twee gehad. 

 

Niet alleen ervaren sommige respondenten dit soort negatieve opmerkingen op verjaardagen 

bij mensen die ze kennen, maar worden bijna alle respondenten ook aangesproken door 

onbekende mensen. Zo sprak een onbekend persoon Babette aan op haar gewicht: 

 

Babette: Uhm. Als je door de stad loopt en je denkt bij jezelf, goh ik wil een kroketje. 

En dat je daar een soort van bijna op aangekeken wordt ofzo, ‘dat moet je echt niet 

doen hoor’. 

Interviewer: Omdat u een kroketje eet? 

Babette: Ja. ‘’Zou je dat wel doen’’, of mensen die echt gewoon zeggen van ‘oh, je 

bent nu wel echt te dik he’. Of, weet je dat. 

 

Het zijn volgens de respondenten opmerkingen die snel tussen neus en lippen doorgemaakt 

worden zoals: ‘’Nou je mag ook wel eens oppassen met wat je eet. Dat soort dingen. Uhm. Of 

je kan zeker nergens geen kleren kopen’’ (Emma). Zelfs in een kledingwinkel werd Emma 

verteld door een van de verkopers: ‘’Nou, de maat die u draagt die verkopen wij hier niet 

hoor’’. Naast opmerkingen van vreemden geeft de helft van de respondenten aan te worden 
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aangekeken op straat. ‘’Nou ja, dat je met je kinderen een ijsje eet en dat mensen je een beetje 

lachend aankijken van zou je dat wel doen’’ (Julia). 

 

Een aantal respondenten gaf aan uitgescholden te zijn of bijzonder lelijke opmerkingen te 

hebben gekregen van vreemden. Deze ervaringen worden gezien als grove beledigingen. Zo 

kreeg Dagmar, terwijl ze in haar apothekersjas door het ziekenhuis liep, de volgende 

opmerking: 

 

En dan is daar gewoon zomaar iemand die zegt van, nou jij ziet er ook goed uit. En ik 

weet niet eens meer precies eens wat die zei. Iets van jij hebt in een goede wei geleefd. 

Ik zeg, hoe bedoelt u dat? Nou ja, zegt hij, als wij vroeger vette koeien hadden, dan 

hebben ze in een goede wei geleefd. Ik denk zó, iemand zó lukraak uit het niets, dat je 

denkt van waar slaat dit op? (…). Ja, en zeker als iemand zegt, nou als we vette 

koeien hadden. Dat je denkt van nou, lekker dan. En bedankt. Ja, dat ik denk van, het 

is totaal niet opbouwend. En het is gewoon iemand, gewoon iemand pesten. 

 

Gaby heeft ook meegemaakt dat iemand iets riep van ‘’vies vet varken’’ en Julia kreeg bij 

haar thuis te horen van vriendjes van haar kinderen ‘’die vieze dikke moeder van jou’’ en ook 

op de fiets is ze uitgemaakt voor ‘’smerig dik wijf’’. Julia vertelde ook dat er wordt gedacht 

dat ze dat dan allemaal maar gewoon mogen zeggen. In tegenstelling tot de ervaringen van 

microagressies komen deze grove beledigingen niet dagelijks voor. Waarbij microagressies 

soms niet worden opgemerkt, of niet allemaal worden onthouden, blijven deze grove 

opmerkingen wel hangen. ‘’Maar ja, het doet wel wat met je. Het blijft wel hangen, want het 

is al een paar jaar geleden [dat die opmerking over vette koeien werd gemaakt]’’ (Dagmar). 

 

Waargenomen stigmatisatie 

Ten derde worden nu de ervaringen rondom de waargenomen stigmatisatie besproken. Dit 

zijn de percepties over hoe gestigmatiseerde groepen in bepaalde contexten worden 

behandeld. In de (sociale) media worden mensen met obesitas weinig gerepresenteerd en 

vaak op een stereotyperende manier. Helena vertelde dat je vroeger weinig mensen met 

obesitas zag op de televisie en vaak op een stereotyperende manier. 

 

Ik kan me nog herinneren uit mijn jeugd dat er een vrouw af en toe wel eens op de 

televisie van Rita Corita. Misschien zegt je die naam niets maar die was ook, die had 
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ook echt heel veel overgewicht. Die was ook altijd in lollige rollen weet je, er werd 

altijd naar de kant van lachen en uhm, om lachen en mee lachen en het was nooit 

serieus. (Helena) 

 

Gaby zei dat ze geen mensen met obesitas reclame ziet maken voor bikini’s, terwijl zij net zo 

goed reclame kunnen maken voor bikini’s. Corine zegt ook dat het lijkt alsof er in Nederland 

alleen maar ‘’hele lange slanke witte mensen wonen’’. Freek daarentegen vindt het 

verschrikkelijk dat men heel erg bezig is met profileren in reclames. ‘’Er moet een donker 

iemand in zitten, er moet een blank iemand, er moet een dik iemand, er moet een mager 

iemand in zitten. (…). Liefst ook nog de complete LHBT, abc tot en met z’’ en dan vindt men 

het pas een goede reclame. Bij Freek brengt dit echter weerstand naar boven: ‘’Het moet zo 

afgewogen zijn. Ja, zonde, belachelijk’’. Volgens hem kan men dan namelijk niet meer de 

boodschap brengen die men wilt brengen. ‘’Ja als je dat [de reclame] helemaal gaat 

verpakken in een gevoel dan is voor mij die boodschap weg dat het voor dikke mensen is’’ 

(Freek). 

 

Babette vertelde dat het dominante verhaal, dat obesitas simpel is op te lossen, wordt 

versterkt door programma’s in de media zoals ‘Obese’13: 

 

Omdat het zo bevestigt wat iedereen erover denkt. Dat iemand die overgewicht heeft, 

dat je inderdaad dan maar moet gaan bewegen en maar moet gaan afvallen. En dat 

dat wel in een jaar tijd, wel onder druk van een camera en al het publiek, gaat dat 

natuurlijk wel lukken. En op het moment dat de camera’s weg zijn en het jaar is 

voorbij, dan komen ze met zijn allen weer gewoon allemaal aan. 

 

Babette noemde dit zelfs misbruik maken van mensen met obesitas om zo in de kijk te 

worden gezet om je overgewicht en zo onder druk te worden gezet om maar mee te draaien in 

die maatschappij waar iedereen dan slank is.  

 

Al met al hebben alle respondenten op een of meerdere momenten in hun leven te maken 

gehad met stigmatiserende ervaringen van buitenaf waarin het dominante verhaal wordt 

bevestigd. Voor de meeste respondenten zijn dit vaak kleine ervaringen waarbij ze niet in een 

 
13 Obese is een Nederlands televisieprogramma waarbij mensen met (morbide) obesitas voor acht maanden tot een jaar 

worden gevolgd in hun ‘strijd met de kilo’s’. De deelnemers worden begeleid door een personal trainer. 
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stoel passen bij een restaurant, waarbij ze worden aangestaard of waarbij er een opmerking 

wordt gemaakt over hun eetgedrag. Dit zijn ervaringen van microagressies en deze kleine 

ervaringen bevestigen veelal het dominante verhaal. Met name element van het dominante 

verhaal dat obesitas iemand zijn eigen schuld is en wordt veroorzaakt door te veel te eten, 

wordt bevestigd in deze kleine ervaringen van de respondenten. Daarnaast hebben een aantal 

respondenten ook te maken gehad met grove beledigingen waarbij ze werden vergeleken met 

grote dieren. Niet alleen hebben de respondenten te horen gekregen dat obesitas niet goed is 

en dat ze moeten afvallen, ook zien zij dit terug in de (sociale) media. Een respondent 

vertelde dat je een persoon met obesitas niet zal zien in een reclame voor bikini’s, en volgens 

een andere respondent wordt het element van het dominante verhaal dat obesitas simpel is op 

te lossen versterkt door programma’s zoals ‘Obese’. 

 

Internalisatie van stigmatisatie 

Niet alleen ervaren de respondenten stigmatisatie van buitenaf, maar is er bij de meerderheid 

van de respondenten ook sprake van zelfstigmatisatie. Hierbij nemen de respondenten het 

dominante verhaal over en internaliseren zij negatieve houdingen en overtuigingen ten 

opzichte van hun gewicht. Door de meerderheid van de respondenten wordt het dominante 

verhaal overgenomen en dit is te merken doordat zij gebruik maken van verschillende 

technieken om enerzijds het stigma te verbergen en anderzijds stigmatiserende ervaringen te 

voorkomen en/of te verminderen. Met name het proberen het stigma te verbergen wordt 

genoemd door de respondenten. Deze technieken zijn onderverdeeld in vier categorieën 

(covering, distancing, compartmentalization, avoiding) die nu een voor een besproken zullen 

worden. De eerste drie technieken zijn afkomstig uit het theoretisch kader (zie stap 5: 

internalisering van stigmatisatie). Een vierde techniek, avoiding, is toegevoegd gezien deze 

techniek is opgevallen tijdens het analyseren van de interviews. 

 

Covering 

De eerste techniek waaruit blijkt dat de stigmatisatie van mensen met obesitas is 

geïnternaliseerd is covering. Hiermee wordt geprobeerd om aspecten van het stigma te 

verbergen, ook al is het attribuut (gewicht) direct zichtbaar. Meerdere respondenten hebben 

aangegeven bepaalde kleding niet te dragen vanwege hun gewicht. Dit zijn vooral 

kledingstukken waarbij de buik of de benen dan zichtbaar zouden zijn. Corine grapte zelfs: 

‘’Kijk ik trek het liefst iets aan waardoor in een keer dertig kilo minder ben, maar dat is nog 

steeds niet gelukt helaas’’. Babette vermeed bepaalde kledingstukken: ‘’Ik heb heel lang 
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bijvoorbeeld geen jurkjes gedragen omdat ik vond ook dat ik daar te dik voor was. En mijn 

benen vind ik niet mooi genoeg, dus jurkjes in de zomer oh nee’’. Ook kleding die haar buik 

open zou laten zou Babette ‘’écht niet aan doen’’. Babette zag deze bedekkende kleding 

terug bij andere mensen met obesitas: ‘’Als het dikke modellen zijn, dan zullen ze ook geen 

blote buik hebben of een superkort rokje. Die hebben dan ook allemaal soort van bedekkende 

kleding’’. Freek gaf ook aan dat men hem ‘’niet in een zwembroek op het strand zien liggen’’. 

Hij geeft aan zichzelf niet mooi te vinden en in een zwembroek valt daar niets meer aan te 

doen, in tegenstelling tot de kleding die hij koopt. Dan kan het er als geheel mooi uitzien, 

maar ‘’in een zwembroek kun je dat niet doen. Dan kan ik ook niet zeggen dan kies ik een 

mooiere zwembroek, want je blijft een dikke buik houden en uhm, dat vind ik dan niet mooi’’. 

Ook Dagmar houdt zich bezig met haar kleding: 

 

En wij [Dagmar en haar moeder] zijn gewoon altijd wel mee bezig dat je gewoon leuke 

kleren aanhebt, en dat het een beetje [het gewicht] verdoezelt om zo maar te zeggen. 

Een beetje verbergt. En dan valt het [gewicht] niet zo op. En dan zegt mijn moeder, 

zegt ook altijd tegen mij van ja, maar bij jou is alles ook gewoon in verhouding. Bij 

jou lijkt het helemaal niet of je heel dik bent. 

 

Daarnaast had Dagmar haar leukste kleding aangetrokken naar een sollicitatiegesprek omdat 

ze dacht ‘’straks nemen ze me niet aan omdat ze me dik vinden. Dat ze denken nou die is zo 

dik, die is ongezond, dus die willen we niet’’. 

 

Distancing 

De tweede techniek waaruit blijkt dat de stigmatisatie van mensen met obesitas is 

geïnternaliseerd is distancing. Bij distancing nemen gestigmatiseerde individuen afstand van 

associaties, rollen, verenigingen en instellingen die als stigmatiserend kunnen worden 

beschouwd. Dit verkleint de kans om stigmatiserende opmerkingen te ontvangen van 

(on)bekende personen. Dagmar gaf aan dat je haar nooit zomaar in de snackbar zal zien staan 

of elke dag naar dezelfde supermarkt ziet gaan voor een zak chips. ‘’Dat doe ik niet, want 

dan, dat is ook gewoon constant in mijn hoofd. Dat ik denk van ja, zie je wel. Dat denken ze 

van zo, daar gaat de vreetzak weer’’ (Dagmar). Hetzelfde geldt voor Emma. Zij gaf ook aan 

nooit zelf friet te hebben gehaald voor haar kinderen, omdat er dan iemand anders kan gaan 

kijken hoe zij dan friet haalt. 
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Compartmentalization 

De derde techniek waaruit blijkt dat de stigmatisatie van mensen met obesitas is 

geïnternaliseerd is compartmentalization. Bij deze techniek verdelen gestigmatiseerde 

individuen hun wereld in twee sociale werelden. Een kleine en intieme wereld waar ze hun 

ware identiteit laten zien en een grotere wereld waar de identiteit wordt verborgen. Emma 

vertelde dat zij een masker draagt en de clown uit gaat hangen als ze aan voelt komen dat er 

een negatieve opmerking kon komen:  

 

En ja, ik kon heel goed, laten we het maar zo zeggen, ik kon daar heel goed toneel in 

spelen. Ik liet ook nooit merken als het mij raakte, maar het raakte mij wel. En dan 

ging ik, en nou ja, dan ging ik grappig doen zodat ze denk ik mij grappig vonden in 

plaats van dat ze naar mij keken. 

 

Dagmar vertelde ook dat ze niets liet merken toen er een negatieve opmerking richting haar 

werd gemaakt. ‘’Eerst laat je niets merken, dat je denkt van nou, sodemieter op. En dan sta je 

even alleen, en dan ben je gewoon aan het huilen’’.  

 

Avoiding 

Er zijn een aantal omstandigheden opgevallen die niet zozeer binnen de bovenstaande drie 

technieken vallen waaruit blijkt dat de stigmatisatie van mensen met obesitas is 

geïnternaliseerd. Dit zijn situaties waar de respondenten bepaalde plekken of bepaald gedrag 

vermijden. Een aantal respondenten gaven aan de sauna, een openbare douche of gesprekken 

over negatieve opmerkingen te vermijden. In tegenstelling tot distancing zijn deze plekken 

niet zozeer geassocieerd met stereotyperende beelden van obesitas en vermijden de 

respondenten deze plekken of bepaald gedrag vanuit een gevoel van schaamte of ongemak. 

De mate van het gevoel van schaamte of ongemak verschilde per respondent. Deze 

omstandigheden worden hier gezamenlijk beschreven. Allereerst besprak Freek dat hij niet 

naar de sauna gaat omdat hij zich niet prettig voelt want ‘’de mensen om me heen in de sauna 

zijn allemaal super mager’’. Ook Corine gaf aan zich niet op haar gemak te voelen onder de 

douche bij haar nieuwe sportvereniging: ‘’Ja, maar ik heb bijvoorbeeld, ik douche altijd 

thuis. Ik zou in de sportschool echt niet onder de gezamenlijke douche gaan en staan in geen 

honderd jaar’’. Helena vertelde dat ze überhaupt niet naar de sportschool zal gaan. Ze voelt 

zich daar helemaal niet thuis ‘’tussen al die slanke lijven’’. Verder heeft Emma de gewoonte 
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overgehouden om nooit kleren te kopen en te passen in het pashokje. Ze neemt de kleren 

altijd mee naar huis. Daarnaast gaf ze aan nooit in een grote spiegel te kijken. 

 

Wat opvallend was, was dat Irene liever niet over (haar ervaringen met) de stigmatisatie van 

mensen met obesitas wilde praten. Zo onderbrak ze de interviewer een aantal keer en zei ze 

allereerst: 

 

Weet je ik verdiep me daar niet meer zo in, weet je, dus ik heb we hierin toegestemd 

maar het is, ik ben nu niet zo mens die de hele diepte daarin meegaat hoor, want daar 

heb ik gewoon geen zin in. Je moet je eigen niet iets aanpraten. 

 

En vervolgens zei ze: ‘’En ik ben geen negatief mens, dus ik wil het ook niet, dus ik verdiep 

me daar ook niet in, in negativiteit. Geen zin in’’. Ook gaf ze toe dat ze wel eens mensen 

blokkeert op sociale media ‘’als je dan nooit eens wat leuk heb te vertellen’’. Daarnaast zei 

ze dat ze niet naar de volgende groepsbijeenkomst van de GLI gaat ‘’omdat ik ook weer een 

beetje ben gaan smaggelen [smikkelen?] met eten, weet je, dan heb ik geen zin om de 

verantwoording af te leggen, want het is toch mijn eigen leven’’. Het lijkt alsof Irene alle 

negatieve gevoelens, gesprekken en beeldvorming vermijdt.  

 

Al met al laten de respondenten op vier verschillende manieren zien dat zij de stigmatisatie 

hebben geïnternaliseerd. Met name de techniek van covering, waarbij er wordt geprobeerd 

het attribuut (gewicht) te verbergen wordt door meerdere respondenten benoemd. Verder was 

het opvallend dat een aantal respondenten bepaalde situaties of gesprekken probeerde te 

vermijden (avoiding) mogelijk uit een gevoel van schaamte of ongemak. Door gebruik te 

maken van deze technieken laten de respondenten zien dat zij het dominante verhaal 

(on)bewust hebben overgenomen. Ook het reageren op de verwachte stigmatisatie is een 

uiting van de internalisering van de stigmatisatie van mensen met obesitas. Dit komt omdat 

de verwachte stigmatisering een projectie is van de eigen negatieve houdingen ten opzichte 

van het gestigmatiseerde attribuut. Echter, indien de respondenten laten zien dat zij het 

dominante verhaal hebben overgenomen wil dit nog niet direct zeggen dat het van invloed is 

op hun gevoel van eigenwaarde. In de volgende paragraaf worden de consequenties voor het 

gevoel van eigenwaarde besproken die het gevolg zijn van ofwel de ervaringen van 

stigmatisatie, ofwel de internalisatie van stigmatisatie. 
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Gevolgen gevoel van eigenwaarde 

In deze paragraaf wordt erin gegaan op wat de (zelf)stigmatisatie van mensen met obesitas 

doet met de respondenten en hun gevoel van eigenwaarde. We hebben zojuist gezien dat de 

respondenten diverse ervaringen van stigmatisatie hebben en dat zij op verschillende 

manieren proberen het stigma te verbergen of de spanningen rondom het stigma proberen te 

verminderen. De gevolgen van deze (zelf)stigmatisatie voor het gevoel van eigenwaarde van 

de respondenten is afhankelijk van de ervaringen die zij hebben gehad. Deze gevolgen 

worden ingedeeld in vier categorieën van weinig tot veel impact op het gevoel van 

eigenwaarde. De titels van de paragrafen zijn citaten van de respondenten en omschrijven de 

impact op het gevoel van eigenwaarde bij de respondenten. 

 

Geen hinder 

Indien de respondenten weinig negatieve ervaringen hebben meegemaakt rondom de 

stigmatisatie van mensen met obesitas, zal er ook weinig impact zijn op het gevoel van 

eigenwaarde van de respondenten. Opvallend is dat in dit onderzoek beide mannen weinig 

negatieve ervaringen hebben gehad met stigmatisatie van mensen met obesitas. Op basis van 

het kleine aantal respondenten kunnen hieruit geen conclusies worden getrokken. 

Desondanks is het een interessante waarneming, omdat het mogelijk een correlatie tussen 

geslacht en stigmatisatie laat zien. In hoofdstuk 7 wordt dit verder besproken. Freek gaf aan 

dat stigmatisatie van mensen met obesitas hem vrij weinig uitmaakte. Dit lijkt enigszins 

tegenstrijdig met het bovenstaande verhaal, waar Freek vertelde dat je hem niet in een 

zwembroek op het strand zag liggen vanwege zijn buik of dat hij niet naar de sauna gaat 

vanuit een gevoel van ongemak. Desondanks zegt Freek dat hij in de afgelopen jaren dat hij 

obesitas heeft, weinig vervelende ervaringen heeft gehad met negatieve opmerkingen van 

buitenaf en dat hij zelfs het stigma is gaan inzetten tijdens zijn werk als projectleider om 

zichzelf te profileren.  

 

Ze weten precies over wie het gaat en dat uhm, dat ik merk ook wel dat als ze, heb ik 

een keer gehoord, dan belden ze naar de zaak en dan vroegen ze wie was dan bij u 

geweest? En dan wisten ze het niet meer, en dan zeiden ze dat was die dikzak en haha 

lachen. Maar dat vond ik ook prima. En daar bedoelden ze niet mee echt als dikzak, 

maar het is blijven hangen. En ze weten wel ah met die gast was dat. (…). Voor nu is 

het voor mij soms een dolletje. En ik zeg wel eens dat is niet altijd, maar het is wel een 
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manier waar ik ja mijn vorm in kan zetten op een positieve manier. Ja dus ik heb er 

geen hinder van of zo. 

 

Freek zegt het stigma in te zetten op een positieve manier. Dit doet hem dan ook goed omdat 

klanten hem herkennen. ‘’Dat geeft je veel meer energie’’ (Freek). Daarnaast zegt Freek dat 

hij er een goed gevoel van krijgt ‘’als mensen een je uhm, gewoon als mens zijnde he, dat je 

gewaardeerd wordt of dat ze je herkennen’’. Bovendien zegt Freek dat hij door zich te 

profileren met zijn stigma meer genoegdoening krijgt uit zijn werk omdat hij zo net dat beetje 

extra eruit haalt en opvalt. Ook in de GLI-groep waar Freek zit gebruikt hij zijn zelfspot als 

het gaat om het thema bewegen: ‘’Want op het moment dat het weer om bewegen gaat, dan 

zeggen ze ja maar dat is niks voor [Freek] dus dat is, dat vind ik dan wel leuk’’ (Freek). Tot 

slot zegt Freek dat er de kans is dat ‘’volgend jaar, of over tee jaar, dat ik zoveel ben 

afgevallen, dan ben ik niet meer die dikzak’’.  

Niet alleen Freek, maar ook Adam probeert zijn overgewicht niet altijd even serieus te 

nemen. Adam zegt ongetwijfeld gediscrimineerd te zijn vanwege zijn gewicht, maar dat kan 

hem niet zoveel schelen. Hij vatte de gedachten die hij op sociale media voorbij ziet komen 

dat obesitas je eigen schuld is wel op als een belediging:  

 

Maar toch vind ik dat een belediging omdat uhm, omdat je eigenlijk in een categorie 

wordt geduwd zonder dat iemand je kent. Vervolgens worden daar een aantal 

predicaten aan opgehangen, van eigen schuld, je zult wel te veel eten, dat soort 

dingen. Die veel genuanceerder liggen. 

 

Als Adam zulke berichten voorbij ziet komen zegt hij er een minuutje over na te denken, 

maar daarna laat hij de negatieve opmerkingen weer vrij door ‘’mooie dingen te maken’’ 

zoals een liedje schrijven, muziek maken of een nieuw lesontwerp te bedenken. Het 

stigmatiseren en de negatieve opmerkingen zouden volgens Adam pas echt erg worden 

wanneer zijn vrouw dat zou doen: 

 

Ja dáár hecht ik wel heel veel waarde aan. Dus mijn familie. Mijn groepje vrienden. 

Mijn vrouw. Als daar iets gebeurt, of zij zouden tegen mij zeggen, uhm, uhm, 

bijvoorbeeld zij zouden mij aanspreken op dat ik heel dik ben of zo, en ze zouden mij 

daarin discrimineren. Dan zou ik diep beledigd, dan zou ik diep beledigd zijn. 
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Adam heeft echter niet meegemaakt dat hij vanuit zijn naaste familie of vrienden negatieve 

opmerkingen heeft gekregen over zijn gewicht. Zijn gevoel van eigenwaarde is daardoor niet 

aangetast. 

 

Dat gaat mij toch niet lukken 

Indien de respondenten in de gezondheidszorg hebben ervaren dat er werd gezegd dat zij 

moesten afvallen, zorgde dit ervoor dat de respondenten minder gingen geloven in hun eigen 

capaciteiten om af te kunnen vallen. De focus op afvallen zonder aandacht voor het individu 

werkt voor Helena ontmoedigend. ‘’Nou, dat je eigenlijk voor de hulp daar heen gaat en die 

hulp niet krijgt en dat je dan, nou ja, eerst bij de huisarts al een tik op je neus krijgt en dan 

vervolgens in het ziekenhuis hetzelfde ervaart. Ja, dat ontmoedigt’’. Het weerhoudt haar zelfs 

ervan medische zorg op te zoeken: 

 

Dus ja dat weerhoudt mij er ook nu nog van om te zeggen van nou ik wil dat traject in 

voor een knieoperatie. (…). Omdat ik toch wel bang ben dat ze dan gaan zeggen weer 

van, ja nou dan moet je eerst maar eens gaan afvallen. 

 

Dagmar stemt ermee in dat de boodschap die ze meekrijgt vanuit de gezondheidszorg om af 

te vallen haar juist belemmert om te gaan sporten en gezond te eten. ‘’Ja dat is toch heel 

raar, maar zodra ik denk van nou dat gaat mij toch niet lukken en dit is onbegonnen werk, en 

dan begin ik juist te eten’’. Voor Dagmar en Helena zorgen deze opmerkingen die ze krijgen 

voor een lager geloof in de eigen capaciteiten. Het afvallen gaat toch niet lukken denken ze. 

Zodoende beïnvloedt dit ontmoedigende gevoel het gevoel van eigenwaarde: ze gaan minder 

in zichzelf geloven. Dagmar geeft aan zelf ook best wel te weten dat ze voor haar gezondheid 

moet afvallen, maar ze is onzeker of ze ooit haar streefgewicht zal bereiken. Bij Dagmar 

werken deze opmerkingen juist averechts. Als iemand een opmerking maakt over haar 

eetgewoontes is Dagmar direct geneigd een hele hand snoep te pakken en op te eten. Dan 

komt ze in een negatieve spiraal of komt ze verdrietig thuis en eet ze de hele kast leeg. Deze 

neiging om te eten is bekend bij Helena die kampt met een eetstoornis: 

 

Nou, ik weet niet meer precies hoe het gegaan is en wat er precies gezegd is, maar het 

kwam er in feite op neer van uhm, ja die klachten daar kunnen we niks aan doen. 

Want ja, door je overgewicht heb je gewoon een zware belasting van je voeten en ja 

daar valt verder niet zo veel aan te doen. Dat op mij toen heel erg veel indruk maakte, 
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maar die arts dat zo tussen neus en lippen door even zei, terwijl ik later thuiskwam en 

enorme eetbui kreeg. En ik pas achteraf besefte van ja dat kwam daardoor. 

 

Ik baal van mijn lijf 

Met name de ervaringen waarbij de respondenten geconfronteerd worden met hun eigen 

lichaam zorgen ervoor dat de respondenten hun eigen lichaam als minder mooi zien. Dit zijn 

met name ervaringen van internalisatie van het stigma waarbij gebruik wordt gemaakt van de 

techniek covering. De respondenten waarderen hun eigen lichaam minder en willen dit het 

liefst verhullen. Meerdere respondenten hebben aangegeven ontevreden te zijn met hun eigen 

lichaam. Ze balen van hun eigen lichaam, wat niet voldoet aan het ‘goede’ dunne lichaam uit 

het dominante verhaal. Niet alleen zijn deze respondenten onzeker over hun afvalproces, 

maar deze onzekerheid is ook gericht naar het eigen lichaam. ‘’Kijk het is nog wel steeds als 

ik in mijn ondergoed voor de spiegel langsloop, dan denk ik oh, het is uhm, ja dat vind ik 

gewoon niet fijn. En dat maakt je soms nog wel eens onzeker’’ (Dagmar). Corine geeft ook 

aan bewust te zijn van haar eigen overgewicht en ervan baalt ‘’omdat ik enerzijds natuurlijk 

gewoon baal van mijn lijf. En uhm ik ik ben lang slank geweest en ik kan alsnog in de spiegel 

kijken en denken oh ja kut. Het is nu zo ik ben gewoon dik’’. Een voorbeeld dat ze hierbij 

geeft is dat ze soms niet eens het pashokje uitkomt als het niet zit. Dan zou ze willen dat ze 

dunner was en gewoon maat 38 uit het rek kon trekken. Julia erkent dit gevoel dunner te 

willen zijn: ‘’Het is nog steeds dat ik denk dat van oh die is mooi slank, of lekker slank. Oh zo 

slank zou ik ook wel willen zijn’’. Babette erkent deze ervaring van de pashokjes: 

 

Dat [kleding passen] vind ik dus echt vreselijk. Dat je in zo’n pashokje staat voor de 

spiegel te koekeloeren. Ik weet niet wat zo’n pashokje altijd doet met een mens (lacht), 

maar volgens mij wordt alles altijd nog een keer extra uitvergroot, hoop ik dan maar 

(lacht). Nee, weet je, dat vind ik echt vreselijk. 

 

Deze onzekerheid en het balen over het lichaam en de wens om dunner de zijn, laat zien dat 

deze respondenten niet tevreden zijn met hoe ze er nu op dit moment uitzien. Ze accepteren 

(op momenten) hun eigen lichamen niet en de lichamen zijn zelfs een bron voor schaamte, 

omdat de respondenten zelf zijn gaan geloven dat hun lichamen geen sociale en normatief 

geaccepteerde lichamen zijn. 
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Ja tuurlijk ben ik walgelijk 

Indien de respondenten in hun naaste omgeving negatieve opmerkingen hebben gekregen, 

zijn uitgescholden of constant microagressies meemaken, heeft dit een grote impact op het 

gevoel van eigenwaarde bij de respondenten. De respondenten hebben dan het gevoel 

walgelijk te zijn of niet goed genoeg te zijn. Dus niet alleen geven een aantal respondenten 

aan dat ze niet tevreden zijn met hun eigen lichaam, maar in sommige gevallen wordt dit 

doorgetrokken door dat de respondenten niet tevreden zijn met wie ze zijn als mens. Voor 

Helena heeft haar eetstoornis ook te maken met compenseren van het gevoel niet goed te zijn. 

‘’Dat is heel lang voor mij ook een issue geweest dat ik niet goed was zoals ik was’’ 

(Helena). Julia herkent dit gevoel. Het doet haar verdriet en pijn.  

 

Dat doet zo’n verdriet. Dat doet zo’n pijn dat mensen je op die manier zo wegzetten 

en dat niet alleen, maar beledigen. Uhm, zo neerzetten ook naar andere toe en dat 

anderen knikken. Uhm, (korte stilte), ja met een agressie en een walging. Ja dan ben 

je volledig mislukt en mismaakt en ja op een gegeven moment ga je het zelf ook 

denken, ook, he van ja tuurlijk ben ik walgelijk. (Julia) 

 

Babette bevestigt dit gevoel van niet goed te zijn. ‘’Ja. Zo van ik ben te dik, en dus dat je te 

dik bent is niet goed, dus je wijst jezelf continue af’’. Haar gevoel van eigenwaarde wordt 

verlaagd. Dit komt volgens Dagmar doordat het af en toe wordt gezegd door anderen, 

waardoor je altijd wel denkt dat er iemand is die dat denkt: ‘’Omdat er vroeger heel vaak 

werd gezegd je bent te dik, je bent te zwaar, je moet op dieet. Nou, dat ga je toch aantrekken. 

Zeker als, als jonge nou tiener en puber. Dan zit je daar toch mee’’. Volgens Dagmar blijven 

deze negatieve opmerkingen die ze heeft gehoord wel hangen. 

 

Dat blijft altijd, zoals die ene van die man [met zijn opmerking over vette koeien] ook, 

dat is al twee jaar geleden denk ik. Ik weet het nog steeds. Dat je denkt van ja. En 

eigenlijk denk je, van je moet het ene oor in, andere oor uit. Maar dat, op een of 

andere rare manier werkt dat niet. (Dagmar) 

 

Dagmar zegt dan ook dat ze het beter zou vinden om diegene die gepest wordt te helpen door 

te ‘’zorgen dat die zich kan verweren. En dat die weet hoe die voor zichzelf op moet komen. 

En dat heb ik wel gemist eigenlijk’’. Nu heeft ze wel van iemand een keer gehoord dat je 
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moet doen aan ‘nivea’: niet invullen voor een ander. Daardoor is ze minder op gaan letten 

wat andere mensen van haar vinden.  

Volgens Babette hangt om obesitas zo’n negatief beeld, dat het volgens haar niet 

anders kan dan effect te hebben op je zelfbeeld en ze denkt dat ‘’je echt heel stevig in je 

schoenen moet staan wil je nog een positief zelfbeeld krijgen, houden, hebben’’. Babette zegt 

in ieder geval dat haar zelfbeeld ‘’toch ook wel een stuk slechter is geworden’’. Volgens Julia 

bevestigen die negatieve beelden het idee ‘’dat je niet deugd, of dat je niks kan, of dat je dom 

bent. Terwijl ergens weet ik diep van binnen dat dat niet is, en toch krijg je die bevestiging 

eigenlijk wel de hele tijd’’. Dat terwijl haar eigenwaarde al niet zo hoog was vanwege haar 

jeugd en die stigmatisering van mensen met obesitas komt ‘’ongelofelijk aan. Ik had 

helemaal geen zelfverzekerdheid op die manier dat ik daar los van kon komen of zo want 

andere mensen vonden of zeiden of hoe andere mensen mij behandelde. Nee, dat vond ik heel 

erg, tuurlijk’’. 

 Corine zegt daarover dat het wel van haar eigen stemming afhangt: ‘’Als ik slecht in 

mijn vel zit dan denk ik, ze vinden me natuurlijk uhm dik en lelijk, of uhm denken dan blij dat 

ik er niet zo uit zie’’. Dit is dan voor Corine haar eigen invulling van die ander,  

 

Terwijl die misschien gewoon een slechte dag heeft. (…) maar omdat ik vind dat ik te 

dik ben en ik heel veel ervaring heb dat mensen daar negatief over kunnen zijn, dat ik 

er bij voorbaat al denk uhm oh ja jij denkt zeker zo. 

 
Antwoord deelvraag 1 

Dit hoofdstuk was begonnen met deelvraag 1: ‘in hoeverre beïnvloedt stigmatisering het 

gevoel van eigenwaarde van deelnemers?’. Al met al hebben de verschillende ervaringen van 

(zelf)stigmatisatie van de respondenten ook verschillende gevolgen voor het gevoel van 

eigenwaarde van de deelnemers. Voor Freek en Adam, beide mannen die weinig te maken 

hebben gehad met stigmatiserende ervaringen, hoort obesitas wellicht wel bij de identiteit. 

Adam vertelde dat hij stigmatisatie pas erg zou vinden als het vanuit bijvoorbeeld zijn vrouw 

zal komen, in tegenstelling tot stigmatisatie van onbekenden. Ervaringen die vaker 

voorkwamen waren negatieve ervaringen in gezondheidszorg waar werd gezegd dat de 

respondenten moesten afvallen. Dit bevestigen van het dominante verhaal werkt 

ontmoedigend en zorgt ervoor dat de respondenten minder in zichzelf gaan geloven. 

Daarnaast was een veel voorkomende opmerking ‘ik baal van mijn lijf’. De respondenten 

gaven op meerdere momenten aan niet tevreden te zijn met hun lichaam en in sommige 
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gevallen wordt dit doorgetrokken naar niet tevreden te zijn met wie ze zijn als mens. Met 

name de respondenten die in hun naaste omgeving stigmatisatie ervaarden, de respondenten 

die zijn uitgescholden of de respondenten die constant microagressies meemaken kampen 

met een laag gevoel van eigenwaarde.  
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Hoofdstuk 6: Geestelijke weerbaarheid en alternatieve verhalen 

In dit hoofdstuk wordt deelvraag 2 besproken. Deelvraag 2 luidt als volgt: ‘in hoeverre zijn 

de deelnemers geestelijk weerbaar tegen de stigmatisatie van mensen met obesitas?’. Deze 

vraag richt zich op de geestelijke en sociale weerbaarheid van respondenten. Om deze tweede 

deelvraag te beantwoorden wordt er allereerst gekeken naar de manieren waarop de 

respondenten geestelijk weerbaar zijn tegen de stigmatisering van mensen met obesitas. 

Vervolgens wordt er gekeken naar de alternatieve verhalen die verteld worden door enerzijds 

de respondenten zelf en anderzijds de alternatieve verhalen die zij zien in hun omgeving. 

 

Geestelijke weerbaarheid 

Geestelijke weerbaarheid is het omgaan met druk (de stigmatisatie) en het behouden van de 

mentale gezondheid tijdens deze druk. Het omgaan met deze druk gebeurt op drie 

verschillende manieren. Ten eerste kunnen de respondenten de situatie of zichzelf accepteren 

(kopje: embracement). Ten tweede kunnen de respondenten een weerwoord geven (kopje: 

tegengas geven). Ten derde kunnen de respondenten andere mensen met obesitas veroordelen 

om zichzelf te beschermen (kopje: afbuigen). Volgens de respondenten zijn deze drie 

verschillende manieren van geestelijke weerbaarheid een proces (kopje: veerkracht). Deze 

verschillende facetten worden nu een voor een besproken. 

 

Embracement 

Sommige respondenten toonden hun geestelijke weerbaarheid door als het ware de druk langs 

zich heen te laten glijden. In plaatst van dat de druk van de (zelf)stigmatisatie hen raakte, 

hebben zij zichzelf, inclusief hun gewicht, geaccepteerd. Helena vertelde ook dat ze op een 

gegeven moment heeft geleerd om beter naar haar eigen grenzen te luisteren in lichamelijk 

opzicht, ‘’maar ook in een psychisch opzicht’’. Ze vertelt dat ze voorbij het punt is om dingen 

te willen verstoppen en ze heeft geleerd open te zijn over haar ervaringen. Het voelt voor 

Helena als een van haar missies: 

 

Van vertel je verhaal en laat mensen zien hoe ingewikkeld het is. En hoe complex je 

denken en je voelen in elkaar grijpt en ja dat is denk ik wel een van mijn missies. Ook 

in deze groep, om daar toch tot dat gesprek te komen. Ja, dat vind ik wel belangrijk, 

want dat is wel een deel van wie ik ben. 
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Helena laat door het delen van haar eigen ervaringen zien dat obesitas complex is, in 

tegenstelling tot het simplistische beeld van obesitas in het dominante verhaal. Obesitas is 

niet simpel opgelost. De ervaringen van Helena zijn zo verweven met wie ze is en hoe ze in 

het leven staat. Inmiddels heeft ze geleerd: ‘’Ik mag ruimte innemen en ik mag zijn wie ik 

ben. En ja dat is helemaal geweldig’’. Dat het goed is zoals ze is, ongeacht haar gewicht. 

Helena laat hiermee zien dat ze geestelijk weerbaar is door het dominante verhaal tegen te 

spreken. Corine herkent deze momenten van zelfacceptatie en zegt dat het wel haar lijf is en 

‘’als ik al een hekel heb aan mijn eigen lijf, het is wel mijn lijf, dus inmiddels heb ik wel 

geprobeerd om het oké te vinden. Want anders dan zit ik, ben ik vierentwintig zeven niet oké 

met mezelf’’. Dus Corine probeert wel te denken ‘’dit ben ik en dat is oké’’, maar we zagen 

net ook in het vorige hoofdstuk dat Corine soms baalt van haar lijf. Deze ambivalentie is 

mogelijk te verklaren door de persistentie van het dominante verhaal. Ook Babette zei dat 

naarmate je ouder wordt ‘’krijg je zoiets van het doet er allemaal niet aan toe. Dat is niet 

waar het toe doet. Dus het wordt wat makkelijker’’. In dit geval werd het voor Babette 

makkelijker om een jurkje aan te doen als het zomer is, in tegenstelling tot toen ze twintig, 

dertig was. Ze had al heel lang geen jurkjes gedragen omdat ze vond dat ze daar te dik voor 

was en maakte gebruik van de techniek covering, maar vorig jaar had ze zoiets van:  

 

Nee ik trek een jurkje aan. Ook al heb ik lelijke benen, ik trek lekker een jurkje aan, 

het is veel te warm (lacht). (…). Dus op een gegeven moment denk je toch dat is een 

aardige overwinning. Maar dan heb ik echt zoiets van je, weet je wat? Schijt aan de 

buren. Ik heb het warm, ik trek een jurkje aan. 

 

Emma zegt dat ze negatieve opmerkingen anders laat binnenkomen. Ze denkt nu ‘’van goh is 

dit een opmerking die relevant is voor mij? Nee? Dan ga ik er niets mee doen’’. De negatieve 

opmerkingen laat ze langs zich heen glijden. Hetzelfde geldt voor Adam en Corine. Zo zegt 

Corine de opmerkingen van haar af te laten glijden en denkt: ‘’Dit ben ik en ik ben meer dan 

mijn lijf en uhm, en ik hoef ook niks met je. Beetje zo’’. Julia zegt ook dat ze die ‘’echt slechte 

ervaringen die probeer je toch zo snel mogelijk weer te vergeten’’. Echter lazen we net dat 

sommige opmerkingen blijven hangen bij een aantal respondenten. 

 Ook Irene zegt dat ze helemaal geen zin meer heeft om zich druk te maken over 

negatieve opmerkingen, terwijl Helena zegt daar nooit aan toe te willen geven: ‘’Ik heb daar 

ook nooit op gelet, omdat ik niet wilde dat het zou gebeuren en dat ik dat zou zien. Of omdat 
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ik dat gewoon hartstikke verkeerd vind’’. Over het oordelen denkt Freek vooral: ‘’Dat doen 

ze maar lekker. [Ik denk] dat het meer hun probleem [is] dan mijn probleem is’’. 

 

Tegengas geven 

Een aantal respondenten vertelden dat zij op momenten van stigmatisatie juist tegengas 

gaven. Zij reageerden op de druk met tegendruk. Zo vertelde Adam dat hij vroeger wel zijn 

mannetje stond, ook al werd hij geplaagd. Ook andere respondenten zeggen er iets van te 

zeggen als ze merken dat er stigmatiserende opmerkingen worden gemaakt. Zo vertelde 

Corine dat ze tegen haar moeder, die zei dat het personeel van een kledingwinkel wel eens 

mocht afvallen, zei: ‘’Jezus mam. Waarom denk je dat deze winkel er is? Ik zeg als dat zo 

makkelijk was hadden ze dat denk ik wel gedaan he’’. Ook heeft Corine tegen onbekenden 

geleerd te zeggen dat ze weet dat ze overgewicht heeft ‘’en ik vind het dan ingewikkeld 

genoeg, zonder dat je ook zo’n opmerking er over maakt’’. En Gaby zegt er wat van tegen 

haar collega’s of klanten in de winkel als die lopen te roddelen over een persoon met 

obesitas:  

 

Ja, dan wel, zeg ik toch wel ook zoiets van (korte stilte), die meneer die kan daar ook 

niets aan doen weet je wel, dat die niet sneller is. Daar kan die gewoon niets aan 

doen. Daarvoor hoef je hem niet te gaan uitschelden, ook al hoort die het niet. 

 

De stereotyperende manier hoe mensen met obesitas soms worden weggezet bracht ook 

weerstand bij Julia. Zij vertelde dat zij er niet van was gediend toen zij op de website van een 

diëtist het hoofdstuk over obesitas zag ‘’met zo’n foto erbij van een mollige vrouw die in een 

donut hapt. Serieus?! Die wilt mij gaan helpen?!’’. Die presenteert zich zo?! Nou, dat begrijp 

ik echt niet. Slaan voor mij alle stoppen door’’. 

 

Afbuigen 

Opvallend genoeg lijken de respondenten ook zelf te oordelen over gewicht en te 

categoriseren op basis van gewicht. Dit zijn momenten waarbij de respondenten zelf oordelen 

(mutual stigmatisation) door de stigmatisatie af te buigen naar andere mensen met obesitas. 

Dit kan worden gezien als een manier om de eigenwaarde te behouden. Zo vertelde Adam 

alsof hij als ‘’een soort antropoloog die zeg maar, klinkt heel oneerbiedig, die bij de dikke 

mannenclub is geïntegreerd, of vrouwenclub of wat dan ook. En het dan een beetje aanstaart 
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en bij zichzelf denkt wat is hier in godsnaam aan de hand’’ en vertelde hij dat er bij hem in de 

groep ‘’bijna allemaal zeer ongezond uitziende relatief laagopgeleide mensen zaten’’. 

Daarnaast is Adam blij dat hij niet symbool staat voor de categorie mensen met overgewicht. 

Niet alleen werd er door de respondenten gecategoriseerd op basis van opleiding, maar ook in 

de mate van de obesitas. Zo vertelde Emma dat ze niet dusdanig obesitas heeft dat ze zich 

niet meer kan voortbewegen en ook Freek was blij dat hij niet zo waanzinnig dik is dat het 

dagelijks leven erdoor werd beperkt. Gaby betrapte zichzelf erop dat ze oordeelt ‘’weet je, als 

er mensen zijn die heel erg dik zijn. Echt heel, heel, heel erg dik. Dan denk ik van ja, zou je 

dat nu wel doen? Dan heb ik dan wel, maar komt niet zo gauw voor’’. Dagmar vertelde over 

een soortgelijke ervaring dat ze een vrouw zag tijdens boodschappen doen die behoorlijk dik 

was en Irene vertelde dat ze zich wel eens had omgedraaid in Amerika toen ze iemand zag 

die dik was. Ook Corine gaf toe weleens te denken ‘’jezus hoe kan je dat nou aantrekken’’ of 

‘’jeetje wat dik’’.  

 

Veerkracht 

De respondenten zeggen wel dat de drie bovenstaande uitingsvormen van geestelijke 

weerbaarheid momentopnames zijn. Het zijn reacties op de omgeving waarbij men elke keer 

weer opnieuw moet reageren alsof men telkens een veer uitrekt en dat die veer weer 

terugspringt. Zo zegt Julia dat ze probeert ‘’iedere keer weer een stapje verder te komen, en 

te leren, maar goed, ik kan dat blijkbaar, of dat zit in me’’. Ze zegt de wilskracht te hebben 

om door te zetten en ‘’mezelf weer een beetje bij elkaar aan het rapen en opnieuw 

beginnen’’. Zo hoopt ook Helena ‘’langzamerhand ook die eetstoornis, of die eetbuien wat 

beter onder controle kan krijgen. Naarmate daar wat langere tijden overheen gaat’’. Het is 

nu nog lastig om een midden te vinden tussen enerzijds ‘’ook gewoon soms wel te durven 

snoepen op een verjaardag. Wel een stuk taart te nemen omdat je dat lekker vindt en omdat 

dat leuk is en gezellig is. En je daar niet schuldig over te voelen’’ en anderzijds ook ‘’een 

ommetje doen of niet? Het is, ja ik vind het nog steeds erg moeilijk om nee te zeggen tegen 

mezelf. En niet na te denken over bijvoorbeeld elke dag een wandelingetje maken’’. Het is 

voor Helena in ieder geval dat ze steeds weer opnieuw begint en ze zegt ook dat je elke dag 

een nieuwe start kan maken. Ook Dagmar zegt: ‘’En als het niet lukt, lukt het niet. Dan gaan 

we gewoon elke keer, elke dag is een nieuwe dag. En nou, we gaan het gewoon proberen’’. 

Daarbij zegt Dagmar dat je constant moet bedenken voor wie je het doet. Voor die ander, of 

voor jezelf. Je moet de goede mindset hebben. Dit herkent Freek: ‘’Want je moet een knop 

omzetten in je hoofd en dat is kennelijk voor mij heel lastig’’.  
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 Opvallend is wel dat de veerkracht voor de respondenten in relatie staat tot een 

element van het dominante verhaal: de focus op afvallen. Zo zegt Julia: ‘’Maar ook die keer 

uhm, heb ik dat weer overwonnen he. Ben ik toch uiteindelijk al die kilo’s, (…) en kilo’s 

afgevallen. Toen was ik ook weer iets van vijfenzeventig, tachtig, en dus dat was oké’’. Ook 

voor Dagmar ging het een keer heel goed en ‘’toen ben ik ook twintig kilo afgevallen’’. Gaby 

zegt dan ook dat het algemene beeld van haarzelf is dat er ‘’toch echt wel wat van af moet’’. 

Dus ook al laten de respondenten zien dat zij op momenten geestelijk weerbaar zijn tegen de 

stigmatisatie, zijn zij nog niet altijd in staat om het dominante verhaal volledig los te laten. 

Dit heeft mogelijk ermee te maken dat het dominante verhaal overheersend is en alternatieve 

verhalen niet altijd tot de beschikking zijn. 

 

Sociale ondersteuning 

De beschikbaarheid van alternatieve verhalen en de wilskracht om het dominante verhaal 

telkens opnieuw te verwerpen wordt vergroot door middel van sociale ondersteuning. Bijna 

alle respondenten koppelden een vorm van hun eigen geestelijke weerbaarheid aan de 

omgeving waarin zij zich bevonden. Zo vertelde Adam dat je je eigen weerstand kan 

organiseren door ‘’zo’n [GLI] groep, waarin je eigenlijk in een soort molen van expert komt 

die je in een soort van totale mensperspectief op verschillende expertises en vlakken dan 

gaan begeleiden in je, ja, zij noemen het dan tevreden worden met jezelf’’. Volgens Adam 

werkte het om samen ervoor te gaan en samen te proberen tevreden te worden met je lichaam. 

Emma bevestigde dit: ‘’Ik vind ook omdat je er dan met elkaar over kunt hebben van oh wat 

kunnen we net anders doen om met zijn allen het toch voor elkaar te krijgen dat je beter in je 

vel zit’’. Voor Babette heeft de groep ook geholpen om haar zelfbeeld te accepteren omdat je 

de verhalen hoort van een ander die het dominante verhaal verwerpen ‘’en dan denk ik oh ja. 

En als je het dan over dingen hebt dat je het ook breder gaat ziet. Dat het niet allemaal je 

eten is, dat er ook veel meer bij speelt’’. Helena ervaarde het aanwezig zijn in een groep ook 

als positief, omdat ze dan wist dan ze niet de enige was. Voor Julia is het ook de behoefte van 

de mens om steun te willen ontvangen en zij wil juist haar verhalen delen omdat het ‘’ vaak 

wat zo vervelend is, dat je denkt dat je de enige bent’’.  

Niet alleen wordt sociale ondersteuning binnen een GLI-groep als positief ervaren om 

stigma tegen te kunnen gaan/weerbaar te zijn, maar ook de sociale omgeving in je dagelijks 

leven wordt als positief ervaren. Zo zegt Adam te ‘’kijken naar welke mensen heb ik om mij 

heen? Hoe zit het met mijn drukte in mijn werk waar we het toen straks ook over hadden’’. 

Julia wordt ook gestimuleerd door haar man en zoons: ‘’Die hebben dan nog wel 
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complimenten van kijk eens hoe goed je al bezig bent als ik even iets heb van nou 

gadverdamme’’.  

De positieve feedback die de respondenten soms krijgen, helpt de respondenten om 

een goed gevoel van eigenwaarde te krijgen. Zo zegt Dagmar dat het fijn is dat iemand je 

steunt en accepteert zoals je bent. Een positieve ervaring die Dagmar had was tijdens het 

winkelen: 

 

Nou, zegt ze. Ik ga iets voor je pakken, zegt ze. Ik denk dat het je heel leuk staat, maar 

je mag niet kijken naar de maat, zegt ze, want het staat je of het staat je niet. En dan 

moet je niet kijken naar de maat. En dat houd ik dan maar in mijn achterhoofd. Je 

moet niet kijken naar de maat, je moet gewoon kijken of het leuk staat. En dat helpt 

wel. Kijk, ik denk van dat is eigenlijk, uhm, dan heb je meer de positieve benadering. 

 

Emma zegt ook dat het een mens goed doet om complimenten te krijgen, al vindt ze het nog 

wel lastig om complimenten te ontvangen. Desondanks is het leuk om te horen. Zo ook dat de 

eigenaar van een grote maten winkel tegen haar zei: ‘’goh, zou jij wel eens de modeshow 

willen lopen, want jij hebt zo’n prachtig figuur voor om die dat te presenteren. En toen dacht 

ik van oh dat is grappig om eens dat te horen, snap je wat ik bedoel?’’ (Emma).  

 Voor de respondenten mogen deze positieve beeldvormingen vaker voorkomen. ‘’Het 

zijn nu zeldzaamheden of zo, zoiets, als het een keertje voorkomt’’ (Julia). Julia geeft dan ook 

aan dat positieve beeldvorming vaker moet gebeuren. Adam sluit zich hierbij aan: ‘’Mijn 

zelfbeeld komt niet uit de lucht vallen. Zelfbeeld is iets wat al jarenlang is ontwikkeld, net als 

dat het jarenlang nodig heeft om zich dat weer een andere richting te vormen’’. Om die 

positieve beeldvorming te realiseren zal het dominante verhaal uiteindelijk moeten worden 

vervangen door alternatieve verhalen.  

 

Al met al tonen de respondenten op diverse momenten dat zij ook geestelijk weerbaar zijn 

tegen de stigmatisatie van mensen met obesitas. Zo kunnen de respondenten zichzelf of de 

situatie accepteren. Een aantal respondenten vertelde af en toe tegengas te geven als er 

stigmatiserende opmerkingen werden gemaakt. Soms oordelen de respondenten andere 

mensen met obesitas om de druk van stigmatisatie af te buigen naar andere mensen met 

obesitas. Voor het merendeel van de respondenten is geestelijke weerbaarheid een proces 

waarbij je elke keer opnieuw begint. Elke stigmatiserende ervaring vraagt weer opnieuw die 

weerbaarheid, alsof je een veer bent die telkens wordt uitgerekt en weer moet terugspringen. 
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Sociale ondersteuning en positieve feedback helpen hierbij. De respondenten vertellen dat 

zijzelf niet losstaan van de omgeving waarin zij zich bevinden. Om een positief beeld rondom 

obesitas in de maatschappij te realiseren, zal het dominante verhaal uiteindelijk moeten 

worden vervangen door alternatieve verhalen. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de 

alternatieve verhalen die het dominante verhaal tegenspreken.  

 

Alternatieve verhalen 

Zojuist was te lezen dat de respondenten zelf op momenten geestelijk weerbaar zijn tegen de 

stigmatisatie van mensen met obesitas. Daarbij wordt sociale ondersteuning als positief 

ervaren. Tot nu toe waren dit individuele reacties op het dominante verhaal, of reacties op de 

stigmatisatie van mensen met obesitas. In deze paragraaf wordt er gekeken naar de sociale 

weerbaarheid van de samenleving. Bij sociale weerbaarheid worden alternatieve verhalen 

verteld die het dominante verhaal vervangen. Uit de interviews zijn een drietal aspecten 

(basishouding, beeldvorming, breder perspectief) van dit alternatieve verhaal naar voren 

gekomen, die nu een voor een worden besproken. 

 

Basishouding: openheid, aandacht, empathie 

Allereerst geven de respondenten aan dat er iets moet veranderen in de basishouding ten 

opzichte van mensen met obesitas en de stigmatisatie van mensen met obesitas. Deze houding 

is onder te verdelen in drie componenten: openheid, aandacht en empathie. 

 Ten eerste wordt er gezegd dat het goed is om open te zijn over de ervaringen rondom 

stigmatisatie van mensen met obesitas. Dit kan enerzijds door zelf het eigen verhaal te 

vertellen: ‘’Misschien is dat een klein stukje wat ik zelf kan doen aan het beeld van mensen 

die overgewicht hebben van, kijk verder dan je neus lang is’’ (Helena). Dan is er sprake van 

geestelijke weerbaarheid omdat het afkomstig is van een individu. Dit kan anderzijds ook 

door het creëren van sociale weerbaarheid waarbij meerdere personen in bijvoorbeeld de 

gezondheidszorg of de media alternatieve verhalen vertellen. Een voorbeeld is wat ‘’Liesbeth 

van Rossum [medisch specialist] doet en haar collega internist. Door dat toch elke keer weer, 

dat te benoemen. Die stigmatisering te benoemen en dat het niet passend is. Dat het ook niet 

klopt. Ik denk dat dat wel helpt’’ (Corine). Dat zet mensen aan het denken en daar kan je wat 

mee volgens Corine. Zo kunnen de ervaringen van een ander weer invloed hebben op je eigen 

ervaringen en eigen inzicht (Gaby). Al vindt Helena het wel spannend om open te zijn over 

haar ervaringen bij mensen ‘’die je al heel lang kent, en die een bepaald beeld hebben van 

jou opgebouwd. Als je dan ineens over dat soort dingen gaat praten dan is het ook wel 
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spannend’’. In het begin vond ze het lastig om te praten over haar eetstoornis, maar ze heeft 

wel de indruk dat het nu allemaal meer bespreekbaar is dan vroeger. 

 Ten tweede wordt aandacht voor het individu als positief ervaren. Dagmar vond het 

prettig dat er door de apotheker waar ze werkt werd gekeken naar ‘’de persoon en niet naar 

hoe ziet die eruit’’. Helena wil ook dat er ‘’in het ziekenhuis ook anders naar je gekeken 

wordt, dan alleen maar als een te dikke vrouw en ja verder niet’’. Zij is voorstander van een 

‘’ meer holistische kijk op gezondheid. En niet alleen maar kijken naar die knie die zeer doet. 

Maar ook wat er verder omheen zit en wat voor mens ben jij’’. Dat er daadwerkelijk aandacht 

is voor haar klachten en haar verhaal. Aandacht voor de persoon die voor je zit. ‘’ Dus dat je 

ook daadwerkelijk een gesprek hebt wat verder gaat dan ja dat is inderdaad heel vervelend 

dat u daar last zo van hebt’’ (Helena). 

 Ten derde gaat deze aandacht samen met empathie. Helena denkt ‘’dat dat wel een 

belangrijk woord is. Dat we er met meer empathie wordt omgegaan, sowieso met alle 

mensen, maar ook met mensen met obesitas. Dat er gewoon niet gelijk dat vingertje komt van 

ja het is je eigen schuld’’. Zelf heeft zij de empathie gemist in de gezondheidszorg. Ook 

Babette zou willen dat de GLI-groepen persoonlijker worden en er een diepere laag kan 

worden bereikt: ‘’Dat veel meer iemand met je meeloopt, mij bij de hand pakt en met je 

meeloopt dan dat er nu gebeurt. Want nu is dat toch nog ergens op een afstandje. Het is niet 

genoeg’’. Er is nu te weinig inlevingsvermogen, te weinig empathie. En dat is volgens 

Dagmar ook nodig, gewoon iemand die zegt dat je het wel kan als je in de put zit. Die 

positieve stimulans vindt Julia ook zo prettig aan haar leefstijlcoach: ‘’Ja ze doet het ook 

stimulerend he, niet belerend. Er zit ook geen schuldvraag in van je doet het zelf, want alles 

wat je naar binnen stopt’’. 

 Samen zetten deze drie elementen zich af tegen het dominante verhaal omdat door 

middel van deze drie elementen er op een menswaardige manier wordt gekeken naar mensen 

met obesitas. In deze basishouding ligt geen schuldvraag ten opzichte van obesitas en wordt 

er juist gekeken naar de onderliggende oorzaken van de obesitas. Dit in tegenstelling bij het 

dominante verhaal waar we lazen dat er ‘’weinig aandacht [lijkt] te zijn voor de 

onderliggende redenen van het overgewicht of de mogelijke klachten die het met zich 

meebrengt’’ (zie pagina 39). 

 

Beeldvorming 

Een aspect van het alternatieve verhaal wat wordt genoemd door de respondenten, is de 

beeldvorming in de media. Babette zegt dat ze wel zou willen dat er een breder beeld in de 
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maatschappij komt ten aanzien van overgewicht. Volgens haar wordt er nooit een combinatie 

gelegd tussen gezond en dik in de maatschappij, terwijl dat volgens Babette ook wel kan, 

maar dat beeld bestaat nu niet in de maatschappij. Een voorbeeld van een breder beeld zijn de 

Dove reclames ‘’waarin ze zeggen, wij hebben allemaal hetzelfde gewicht en zien er allemaal 

anders uit’’ (Corine). Emma benoemde ook de Dove reclames en dat vond ze prachtig. 

Helena gaf aan dat er vroeger geen dikke mensen op de televisie of in films of series waren. 

Dat het al meer geaccepteerd is en er veranderingen gaande zijn. Al zegt Emma wel dat ‘’42 

of 44 wordt al een grote maat genoemd. Want als je maat 36 hebt moet je volgens mij nog 

oppassen geloof ik als je aan een modeshow mee wilt doen’’. Dat is nog steeds niet het goede 

voorbeeld volgens Emma. Het beeld bestaat nog steeds te veel uit een standaard en de wereld 

bestaat niet uit standaard. ‘’We hebben gekleurde mensen, we hebben dikke mensen, we 

hebben dunne mensen. En daarin zou ik uhm, wat meer beeld van willen hebben of meer van 

willen zien’’ (Emma). Momenteel is er geen reëel beeld volgens Emma: 

 

Nou ja weet je, als wij kijken naar talkshows, naar andere zaken, daar zitten, nou 

meestal weinig vrouwen, meer mannen. Daar zitten meer blanke dan donkeren. En 

daar zitten meer mensen met uhm, daar zitten niet veel mensen, dikke mensen. En het 

beeld, het is soms te ideaal. En ik vind gewoon dat de wereld niet zo bestaat. Ik heb 

zelf twee donkere kinderen, dus ik weet gewoon dat er een andere beeldvorming is 

omdat het allemaal zeer wit is, en zeer slank is, en zeer nou ja zelfs mooi is wat naar 

buiten komt. En dat geeft naar de mensen geen reëel beeld als je daar niet doorheen 

durft te kijken. 

 

Als er dan wel een goed voorbeeld is wordt dit als prettig ervaren door de respondenten. Zo 

heeft Helena veel bewondering voor een vrouw die danst en zingt met ‘’je vijftig kilo 

overgewicht. En je doet het gewoon. En je trekt je nergens wat van aan, nou dat vind ik echt 

hartstikke goed’’.  En ook Julia geeft aan het prettig te vinden als er dan eindelijk eens ‘’een 

dikke vrouw of man is die iets presteert of die iets moois maakt’’. Voor Julia geeft dat een 

soort erkenning dat ze ziet dat ‘’mijn soort er ook mag zijn. En dat die ook meedoet. En dat 

die ook dingen presteren. En dat daar ook goede uit komen’’. 

 

Breder perspectief 

Tot slot als derde element van het alternatieve verhaal bespraken alle respondenten een 

breder perspectief ten opzichte van obesitas. Dit brede perspectief bestaat uit twee aspecten. 
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 Ten eerste vertelden de respondenten dat zij obesitas niet zien als (alleen) de schuld 

van het individu, maar dat het ook ligt aan de samenleving waarin wij leven. Zo willen de 

respondenten dat er een systeemverandering komt en dat obesitas niet wordt gezien als 

‘’iemands schuld is. (Korte stilte). Dat het niet uhm…Dat het niet elk pondje door je mondje 

is en ook niet daarmee dus omdraaien dat hoe minder je eet hoe meer je afvalt’’ (Babette). In 

het dominante verhaal zagen we dat er wordt gedacht dat obesitas iemand zijn eigen schuld is 

omdat diegene te veel eet, maar volgens Adam is er ‘’een enorme correlatie tussen de 

opkomst van fastfood en de opkomst van obesitas. Dat vertelt mij al iets van er is dus een 

systeemprobleem wat eigenlijk in de vezels van ons dagelijks leven een rol speelt’’. Volgens 

Adam ligt de oplossing niet alleen in jezelf, maar moeten we kijken naar het niveau van de 

samenleving dat het gesprek moet voeren over de suikertaks en het belang van gezondheid. 

Die sociale weerbaarheid is belangrijk omdat de sociale weerbaarheid van de samenleving in 

verhouding staat tot de geestelijke weerbaarheid van het individu. Momenteel leven we 

volgens Adam in de tijd ‘’met sociale media, met allerlei reclames op tv, met op elke 

hoeksteen van de straat, hoek van de straat wel een fastfoodketen of snackbar of weet ik veel 

wat’’. Babette bevestigt dit: ‘’Ga maar naar het station toe. Het eten word je echt overal 

aangeboden. Ga maar de stad in. Overal eten. Eettentjes die vliegen echt om je oren. Het is 

echt niet te geloven’’. Volgens Babette word je constant verleid en is er zo veel ongezond 

voedsel voor handen. 

 

En als je daar gevoelig voor bent, kan je niet continue al die verleidingen weerstaan. 

En de een kan dat beter dan de ander. Maar uhm, het is wel heel jammer dat je er dan 

op veroordeeld wordt als je dat slechter kan. En iedereen heeft wel wat. Dat 

overgewicht is iets wat zo zichtbaar is, en dat is dan zo jammer dat dat dan gewoon er 

nu ook uitgepikt wordt om mensen mee te pesten. (Babette) 

 

Gaby is het ermee eens dat het mensen te gemakkelijk wordt gemaakt om ongezond voedsel 

te kopen en dat gezonde voeding achteruit wordt geschoven. ‘’Kijk als je kijkt naar de 

kassakoopjes. He, we pakken die bij de kassa staan. Nou, zie daar maar eens een keertje wat 

gezonds liggen. Ik heb ze nog niet gezien’’. Freek vindt het belachelijk dat hij nu dertig euro 

per week meer kwijt is aan gezonde boodschappen. Julia zegt dat het al beter is dat het 

biologisch eten niet veel duurder is, dus het gaat al beter, ‘’maar óveral zit troep in. Óveral. 

Ze stoppen overal extra suiker in, extra zout in. Dan heb ik het niet eens over chemische 
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spullen die ze overal in stoppen’’. Julia is dan ook van mening dat de voedselindustrie echt 

aangepakt moet worden.  

Ten tweede vertelden de respondenten over het beeld dat obesitas complexer is dan 

alleen je voedselinname. Dit in tegenstelling tot het idee uit het dominante verhaal dat 

obesitas komt doordat mensen te veel eten en dat obesitas simpel is op te lossen. Babette zegt 

dat het wel wordt erkend dat het lastiger is dan dat en dat er wordt gekeken naar het 

geheelplaatje van beweging, slaap, ontspanning, voeding en stress. Corine stemt ermee in. 

‘’Het is geen kwestie van alleen maar zelfbeheersing en er spelen veel meer componenten 

mee’’ (Corine). Zij wil dan ook graag het beeld in de maatschappij veranderen dat obesitas 

iemand zijn of haar eigen schuld is en dat het simpel is op te lossen. 

 Er wordt door verschillende respondenten de vergelijking gemaakt tussen obesitas en 

een drugsverslaafde. Volgens Dagmar is het nog makkelijker ‘’om een drugsverslaafde te zijn 

dan om een chocola of suikerverslaafde te zijn, want drugs moet je echt opzoeken. Dat is niet 

constant onder je neus, en dat zit niet overal. En dit is overal’’. Desondanks wordt een 

persoon met obesitas erop aangekeken en wordt het gezien als zijn of haar eigen schuld. 

Dagmar maakte de vergelijking tussen een drugsverslaafde en een persoon met obesitas. 

Volgens haar heeft iemand met obesitas ‘’naar eten gegrepen’’. Corine zegt ook dat eten 

voor sommigen een copings-mechanisme is. ‘’De een rookt, de ander gebruikt drugs, de 

derde is alcoholverslaafd, de vierde zoekt het in eten’’ (Corine). Zo is voor Julia eten soms 

een troost. Het lastige aan een eetverslaving is dat je eten altijd nodig hebt volgens Helena. 

Daarom is het fijn als er verder wordt gekeken dan obesitas is je eigen schuld, maar ook naar 

waar komt het vandaan, wat is de oorzaak daarvan? Voor Helena was eten altijd een vriendje 

van haar geweest en op een gegeven moment ‘’bleek een vijand te zijn. En niet zozeer het 

eten, maar het verkeerde eten, het teveel eten en het te vaak eten. Ja, dat verandert je beeld 

wel over hoe je aankijkt tegen mensen met overgewicht’’. Dat je mensen kan ‘’accepteren 

zoals ze zijn’’ (Helena). 

 

Antwoord deelvraag 2 

Dit hoofdstuk was begonnen met deelvraag 2. Deelvraag 2 luidt als volgt: ‘in hoeverre zijn de 

deelnemers geestelijk weerbaar tegen de stigmatisatie van mensen met obesitas?’. De 

respondenten tonen op diverse momenten dat zij ook geestelijk weerbaar zijn tegen de 

stigmatisatie van mensen met obesitas. Zo kunnen de respondenten zichzelf of de situatie 

accepteren. Een aantal respondenten vertelde af en toe tegengas te geven als er 

stigmatiserende opmerkingen werden gemaakt. Soms oordelen de respondenten over andere 
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mensen met obesitas om de druk van stigmatisatie af te buigen naar andere mensen met 

obesitas. Voor het merendeel van de respondenten is geestelijke weerbaarheid een proces 

waarbij je elke keer opnieuw begint. Elke stigmatiserende ervaring vraagt weer opnieuw die 

weerbaarheid, alsof je een veer bent die telkens wordt uitgerekt en weer moet terugspringen. 

De respondenten vertellen dat zijzelf niet losstaan van de omgeving waarin zij zich bevinden. 

De geestelijke weerbaarheid van het individu staat in verhouding tot de sociale weerbaarheid 

van de samenleving. Er moeten collectieve alternatieve verhalen verteld worden.  

De respondenten vertelden drie aspecten van alternatieve verhalen. Ten eerste 

bespraken de respondenten dat de basishouding ten opzichte van mensen met obesitas moet 

bestaan uit openheid, aandacht en empathie voor mensen met obesitas. Ten tweede vertelden 

de respondenten over een positiever, breder beeld van mensen met obesitas. Dit bredere beeld 

bestond uit positieve voorbeelden van mensen met obesitas in bijvoorbeeld reclames van 

bikini’s. En ten derde bespraken de respondenten een breder perspectief ten opzichte van 

obesitas. Dit bredere perspectief bestaat uit enerzijds een systeemverandering waarbij de 

voedselindustrie wordt aangepakt zodat verder wordt gekeken dan ‘obesitas is je eigen 

schuld’. En anderzijds bestaat dit bredere perspectief uit het idee dat obesitas complex is en 

dat het niet alleen komt door te veel eten en dat het zeker niet simpel is opgelost.  
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Hoofdstuk 7: Conclusie en discussie 

Dit hoofdstuk bestaat uit twee onderdelen: conclusie en discussie. Ten eerste wordt er in de 

conclusie een antwoord geformuleerd op de hoofdvraag: ‘In hoeverre wordt de stigmatisatie 

van mensen met obesitas geïnternaliseerd door de deelnemers van de gecombineerde 

leefstijlinterventies?’. Hierbij worden de resultaten samengevat. Ten tweede worden de 

resultaten in de discussie in een context geplaatst en verbonden met de literatuur. Vervolgens 

wordt er in de discussie kritisch gekeken naar het eigen onderzoek, om te eindigen met 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

 

Conclusie 

In dit onderzoek zijn tien deelnemers van verschillende gecombineerde leefstijlinterventies 

geïnterviewd. De analyse van de interviews van deze tien respondenten vormen samen het 

antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek: ‘In hoeverre wordt de stigmatisatie van 

mensen met obesitas geïnternaliseerd door de deelnemers van de gecombineerde 

leefstijlinterventies?’. Om antwoord te geven op deze hoofdvraag worden de resultaten 

samengevat, beginnende bij het dominante verhaal. Dit dominante verhaal bestaat uit drie 

onderdelen. Ten eerste hadden alle respondenten een focus op afvallen. Soms was deze focus 

al jarenlang aanwezig, zoals bij Dagmar. Zij kreeg toen ze op de basisschool zat al te horen 

dat ze te zwaar was en van haar vader moest zij sportoefeningen gaan doen. Deze focus op 

afvallen is ook terug te zien in de gezondheidszorg. Ten tweede wordt er gedacht dat obesitas 

iemand zijn eigen schuld is omdat diegene te veel eet. Ten derde wordt er gedacht dat 

obesitas simpel is op te lossen. Er lijkt weinig aandacht te zijn voor de onderliggende redenen 

van obesitas of de mogelijke klachten die obesitas met zich meebrengt. Deze drie elementen 

van het dominante verhaal faciliteren negatieve houdingen ten opzichte van obesitas. De 

respondenten verwoorden dat er een negatieve lading ligt op het woordje dik. Volgens 

Babette is 90% van de maatschappij negatief ten opzichte van mensen met obesitas en Julia 

zegt zelfs dat je een dikke altijd belachelijk kan maken. 

Het dominante verhaal uit zich in diverse ervaringen van stigmatisatie, onder te 

verdelen in drie vormen van stigmatisatie. Een ervaring kon leiden tot onwetmatige 

stigmatisatie waarbij een respondent mogelijk is ontslagen vanwege haar gewicht. Dit is 

echter niet te bewijzen. Een aantal respondenten gaven aan stigmatisatie te hebben 

waargenomen in de (sociale) media of in reclames. Een voorbeeld hiervan was Rita Corita, 

een actrice die altijd in lollige rollen werd geplaats. Echter, de meest prominente vorm van 



70 
 

stigmatisatie is de wetmatige stigmatisatie. Dit zijn de ervaringen waar de respondenten te 

maken kregen met fysieke barrières of ervaringen waarbij negatieve opmerkingen werden 

gemaakt. Het zijn vaak kleine ervaringen en opmerkingen die tussen neus en lippen 

doorgemaakt worden: microagressies. Deze microagressies blijven zich opstapelen. Volgens 

Dagmar wordt er vaak gezegd dat ze dik is, te zwaar is en dat ze moet afvallen. Daarnaast 

vertelden een aantal respondenten zelfs uitgescholden te zijn door onbekenden. 

Niet alleen worden de respondenten gestigmatiseerd door zogenaamde externe 

bronnen, ook is te zien dat de respondenten zelf de stigmatisatie hebben geïnternaliseerd. Met 

name de techniek van covering, waarbij er wordt geprobeerd het attribuut (gewicht) te 

verbergen wordt door meerdere respondenten benoemd. Verder was het opvallend dat een 

aantal respondenten bepaalde situaties of gesprekken probeerden te vermijden, (avoiding), 

mogelijk uit een gevoel van schaamte of ongemak. 

Al die verschillende ervaringen van (zelf)stigmatisatie van de respondenten hebben 

verschillende gevolgen voor het gevoel van eigenwaarde van de deelnemers. Voor Freek en 

Adam, beide mannen die weinig te maken hebben gehad met stigmatiserende ervaringen, 

hoort obesitas wellicht wel bij hun identiteit. Adam vertelde dat hij stigmatisatie pas erg zou 

vinden als het vanuit bijvoorbeeld zijn vrouw zal komen, in tegenstelling tot stigmatisatie van 

onbekenden. Ervaringen die vaker voorkwamen waren negatieve ervaringen in de 

gezondheidszorg waar werd gezegd dat de respondenten moesten afvallen. Dit werkt 

ontmoedigend en zorgt ervoor dat de respondenten minder in zichzelf gaan geloven. 

Daarnaast was een veel voorkomende opmerking ‘ik baal van mijn lijf’. De respondenten 

gaven op meerdere momenten aan niet tevreden te zijn met hun lichaam en in sommige 

gevallen werd dit doorgetrokken door niet tevreden te zijn met wie ze zijn als mens. Met 

name de respondenten die in hun naaste omgeving stigmatisatie ervaarden, de respondenten 

die zijn uitgescholden of de respondenten die constant microagressies meemaken kampen 

met een laag gevoel van eigenwaarde. 

 

Daarentegen tonen de respondenten op diverse momenten ook dat zij geestelijk weerbaar zijn 

tegen de stigmatisatie van mensen met obesitas. Voor het merendeel van de respondenten is 

geestelijke weerbaarheid een proces waarbij je elke keer opnieuw begint. Elke 

stigmatiserende ervaring vraagt weer opnieuw die weerbaarheid, alsof je een veer bent die 

telkens wordt uitgerekt en weer moet terugspringen. Al met al tonen de respondenten op 

diverse momenten dat zij ook geestelijk weerbaar zijn tegen de stigmatisatie van mensen met 

obesitas. Zo kunnen de respondenten zichzelf of de situatie accepteren. Zo was het voor 
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Babette een hele overwinning dat ze afgelopen zomer een jurkje had aangetrokken na dit 

jarenlang niet te hebben gedaan. Een aantal respondenten vertelde af en toe tegengas te geven 

als er stigmatiserende opmerkingen werden gemaakt. Soms beoordelen de respondenten 

andere mensen met obesitas om de druk van stigmatisatie af te buigen naar andere mensen 

met obesitas. De respondenten vertellen dat zijzelf niet losstaan van de omgeving waarin zij 

zich bevinden. De sociale ondersteuning wordt dan ook als positief ervaren. 

 Deze sociale ondersteuning kan zich uitbreiden in de vorm van collectieve, 

alternatieve verhalen die een tegengeluid bieden ten opzichte van het heersende dominante 

verhaal indien meerdere mensen die alternatieve verhalen gaan vertellen. Het alternatieve 

verhaal dat de respondenten vertellen bestaat uit drie aspecten. Ten eerste wordt een andere 

basishouding ten opzichte van obesitas benoemd. Deze andere basishouding bestaat uit 

mensen met obesitas met aandacht en empathie benaderen. Openheid speelt hierbij een rol en 

dit kan openheid zijn vanuit de respondenten zelf of openheid van bijvoorbeeld dokters over 

de complexiteit van obesitas. Ten tweede wordt de bredere beeldvorming benoemd als deel 

van een alternatief verhaal. Dit bredere beeld bestaat dan uit positieve voorbeelden van 

mensen met obesitas in bijvoorbeeld reclames van bikini’s. En ten derde bestaat het 

alternatieve verhaal voor de respondenten uit een breder perspectief ten opzichte van 

obesitas. Dit bredere perspectief bestaat uit enerzijds een systeemverandering waar de 

voedselindustrie wordt aangepakt zodat verder wordt gekeken dan ‘obesitas is je eigen 

schuld’. En anderzijds bestaat dit bredere perspectief uit het idee dat obesitas complex is en 

dat het niet komt door te veel eten en dat het zeker niet simpel is opgelost. Deze alternatieve 

verhalen helpen de respondenten om een ander perspectief te zien ten opzichte van het 

dominante verhaal. 

 

Concluderend kan men zeggen dat de mate van internalisatie van de stigmatisatie van mensen 

met obesitas afhankelijk is van een samenspel van een viertal factoren die in meer of mindere 

mate aanwezig kunnen zijn. Een eerste prominente factor zijn de ervaringen van wetmatige 

stigmatisatie. Met name de respondenten die in hun naaste omgeving stigmatisatie ervoeren, 

de respondenten die zijn uitgescholden of de respondenten die constant microagressies 

meemaken, internaliseren het dominante verhaal en hebben daardoor een lager gevoel van 

eigenwaarde. 

 Een tweede factor die meespeelt in de internalisatie van de stigmatisatie van mensen 

met obesitas zijn de technieken die de respondenten hebben ontwikkeld om de informatie of 

de spanningen te managen. Met name de techniek covering, waarbij respondenten het stigma 
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proberen te verhullen, is voorbijgekomen. Ook leek de techniek avoiding te worden gebruikt 

om spanning te vermijden. Spanningen die voortkwamen uit een gevoel van schaamte en/of 

ongemak. Door gebruik te maken van deze technieken laten de respondenten zien dat zij het 

dominante verhaal (on)bewust hebben overgenomen. 

 Een derde factor die meespeelt in de internalisatie van de stigmatisatie van mensen 

met obesitas is de mate van geestelijke weerbaarheid. In hoeverre kunnen de respondenten de 

eigenheid behouden ten tijde van druk? Met name in situaties waarbij de respondenten hun 

eigen lichaam hadden geaccepteerd, waren zij geestelijk weerbaar tegen de stigmatisatie. Op 

die momenten hadden de respondenten een gevoel van ‘ik mag er zijn’’. Opvallend hierbij 

was dat een aantal respondenten hun gevoel van eigenwaarde behielden door juist anderen 

met obesitas te categoriseren. Verder gaven een aantal respondenten tegengas als er negatieve 

opmerkingen ten opzichte van obesitas werden gemaakt.  

 Tot slot is de vierde factor die meespeelt in de internalisatie van de stigmatisatie van 

mensen met obesitas de mogelijkheid tot alternatieve verhalen. Dit is afhankelijk van de 

sociale weerbaarheid van de samenleving. De alternatieve verhalen bestaan uit drie 

elementen. Ten eerste ervaringen waarbij met openheid, aandacht en empathie werd 

gesproken naar de respondenten, of door de respondenten zelf, werden als positief ervaren. 

Ten tweede het element van positieve beeldvorming van obesitas in de sociale media, zoals 

de Dove-reclame waarbij allerlei soorten lichamen naast elkaar bestaan. Ten derde het 

element van het verbreden van het perspectief over obesitas ten opzichte van het dominante 

verhaal. In dit bredere perspectief wordt obesitas niet gezien als iemand zijn eigen schuld 

omdat diegene te veel eet, maar wordt er gekeken naar de invloed van de voedselindustrie. 

Daarnaast wordt in dit bredere perspectief over obesitas niet weggezet als een probleem wat 

simpel is op te lossen door minder te eten, maar wordt obesitas erkent als een complex 

proces. Bovendien wordt in dit bredere perspectief erkend dat voor sommigen zelfs eten een 

verslaving of een copings-mechanisme kan zijn. Ofwel, in dit bredere perspectief wordt 

obesitas niet gezien als iemand zijn eigen schuld, maar worden mensen geaccepteerd zoals ze 

zijn in plaats van te worden veroordelen. 

 

Discussie 

In deze discussie wordt allereerst de conclusie in context gebracht door het te verbinden met 

de literatuur. Ten tweede wordt er kritisch gekeken naar de beperkingen van dit onderzoek. 

Ten derde worden een aantal aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 
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Resultaten in context 

De meest opvallende resultaten worden in deze paragraaf geplaatst in het kader van de 

theorie. Dit bestaat uit twee delen. Deel een gaat over de persistentie van het dominante 

verhaal en deel twee gaat over de omgang met de stigmatisatie door enerzijds informatie- en 

spanningsmanagementtechnieken en anderzijds de sociale en geestelijke weerbaarheid die de 

respondenten beschreven. Deze twee delen worden nu een voor een besproken. 

 

Allereerst wordt de persistentie van het dominante verhaal besproken. Het dominante verhaal 

was sterk aanwezig in de ervaringen van de respondenten. Met name de focus op afvallen van 

de respondenten laat zien dat zij het dominante verhaal hebben geïnternaliseerd. Overgewicht 

en/of obesitas worden gezien als ongewenst en dit is ook terug te lezen in de literatuur (onder 

andere in Grønning et al., 2010; Stangl et al., 2019). Stangl et al. (2019) schreven dat de 

negatieve invloeden van het gewichtsstigma worden versterkt omdat gewicht wordt gezien 

als controleerbaar. Dit komt overeen met de resultaten waaruit is gebleken dat enerzijds in het 

dominante verhaal wordt verteld dat obesitas wordt gezien als iemand zijn eigen schuld 

omdat diegene te veel eet en anderzijds dat obesitas simpel is op te lossen.  

 De persistentie van het dominante verhaal kwam terug in de ervaringen van de 

wetmatige stigmatisatie van de respondenten. In het theoretisch kader werd gezegd dat er een 

parallel te trekken is tussen de wetmatige stigmatisatie en een term die wordt gebruikt bij 

racisme: microagressie (Jaskulowski & Pawlak, 2020). Zo worden mensen met obesitas 

aangestaard of ze krijgen van vreemden een negatieve opmerking te horen over hun gewicht 

(Puhl & Brownell, 2006). Deze microagressies zijn veelvuldig ondervonden door de 

respondenten en bevestigen daarmee de (theoretische) parallel. Uit de resultaten is gebleken 

dat deze microagressies een rol spelen bij de internalisatie van de stigmatisatie van mensen 

met obesitas. Dit is een belangrijke connectie die nog niet eerder was gemaakt in de 

literatuur. Zodoende heeft dit onderzoek de beschikbare wetenschappelijke kennis rondom de 

internalisatie van stigmatisatie van mensen met obesitas uitgebreid. 

Verder werd in het theoretisch kader (stap 4: discriminatie en statusverlies) 

beschreven dat onwetmatige stigmatisatie van mensen met obesitas regelmatig terugkomt. Dit 

is echter niet teruggekomen uit de resultaten. Mogelijk omdat de respondenten zelf niet 

bewust waren van deze ervaringen. 

Waar de persistentie van het dominante verhaal ook terug te vinden was, was in de 

derde stap van de stigmatisering: de separatie tussen wij en zij (Link & Phelan, 2001). Deze 
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separatie tussen de twee groepen kon leiden tot absolute afscheiding waarbij de ander niet 

meer als mens wordt gezien. In de resultaten was te lezen dat een aantal respondenten waren 

uitgescholden voor varken en koe. Bij deze twee ervaringen kan er sprake zijn geweest van 

animalistische dehumanisatie (Haslam, 2006). De respondenten werden niet meer voor mens 

aangezien. 

Echter was in de resultaten ook te zien dat de separatie tussen wij en zij ook 

beschermend kan werken indien het de mensen met obesitas zelf zijn die het onderscheid 

maken tussen henzelf en de ander. Voor hen is het vasthouden aan dat dominante verhaal en 

het stigmatiseren van een ander juist een manier om het gevoel van eigenwaarde te behouden. 

Het is mogelijk dat de respondenten zich genoodzaakt voelen om een ander te stigmatiseren 

doordat er weinig alternatieve verhalen ter beschikking zijn in de samenleving. Dit laat ook 

de persistentie van het dominante verhaal zien. 

 

Ten tweede vallen de meest opvallende resultaten onder de omgang met de stigmatisatie door 

enerzijds informatie- en spanningsmanagementtechnieken en anderzijds de geestelijke en 

sociale weerbaarheid die de respondenten beschreven. Deze aspecten worden nu een voor een 

besproken. 

 Kusow (2015) beschreef drie informatie- en spanningsmanagementtechnieken: 

covering, distancing, compartmentalization. Opvallend was dat niet alle ervaringen van de 

respondenten onder een van deze drie technieken viel. Er waren namelijk een aantal 

respondenten die bepaalde plekken gingen vermijden (avoiding), mogelijk uit een gevoel van 

schaamte of ongemak. Dit zou betekenen dat er niet wordt geprobeerd om een attribuut te 

verbergen of spanningen tussen het individu en zijn omgeving te verminderen, maar dat het 

individu spanningen die hij zelf ervaart volledig probeert te vermijden. Deze schaamte kan in 

verband worden gebracht met het element van het dominante verhaal dat obesitas wordt 

gezien als iemand zijn eigen schuld. De techniek van avoinding is een toevoeging aan de 

beschikbare wetenschappelijke kennis rondom de internalisatie van de stigmatisatie van 

mensen met obesitas. Daarnaast kan deze techniek wellicht verklaren waarom de 

respondentwerving zo lastig ging. Wellicht schamen mensen zich dusdanig voor hun 

obesitas, door een hoge mate van internalisatie van het dominante verhaal, dat zij er niet over 

willen spreken.  

 Verder is duidelijker geworden op welke manieren de respondenten omgaan met de 

stigmatisatie van mensen met obesitas door middel van geestelijke weerbaarheid. Kusow 

(2015) beschreef dat onderzoekers meer aandacht moeten besteden aan de manieren hoe 
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dominante verhalen worden verworpen. In het theoretisch kader werden het accepteren van 

het eigen lichaam en negatieve opmerkingen afwijzen benoemd als aspecten van geestelijke 

weerbaarheid. Deze twee aspecten waren terug te vinden in de resultaten. Verder zeiden Puhl 

en Brownell (2006) dat specifiek het omgaan met stigmatisering met behulp van sociale 

ondersteuning positief is gerelateerd aan een hoger gevoel van eigenwaarde. De respondenten 

uit dit onderzoek ervaarden dit ook als positief. Een nieuwe manier van geestelijke 

weerbaarheid, dat hierboven al werd benoemd, was het afbuigen van de stigmatisatie door 

anderen te stigmatiseren. Enerzijds wordt zo het dominante verhaal doorgestuurd, maar 

anderzijds zorgt het voor de geestelijke weerbaarheid van het individu. Dit draagt echter niet 

bij aan de beschikbare collectieve, alternatieve verhalen. 

 Die collectieve, alternatieve verhalen zijn een derde manier om met stigmatisatie van 

mensen met obesitas om te gaan. Het vertellen van alternatieve verhalen en het creëren van 

sociale weerbaarheid versterkt ook de geestelijke weerbaarheid van het individu. De 

beschikbaarheid van collectieve, alternatieve verhalen die het dominante verhaal 

tegenspreken zorgt ervoor dat mensen met obesitas niet doen aan (zelf)stigmatisatie en 

daardoor hun gevoel van eigenwaarde behouden. Dit heeft vervolgens weer positieve invloed 

op de mentale en fysieke gezondheid van mensen met obesitas (Stangl et al., 2019). Dit 

impliceert dat er, door bijvoorbeeld de gecombineerde leefstijlinventies, waar gewerkt kan 

worden aan het creëren van alternatieve verhalen, meer aandacht kan worden besteed aan het 

ervaren van stigmatisatie en de omgang met stigmatisatie. Deze implicatie geeft de 

maatschappelijke relevantie van dit onderzoek aan. Het aandacht besteden aan de 

stigmatisatie van mensen met obesitas kunnen de gecombineerde leefstijlinterventies 

verbeteren. Daarnaast geeft dit creëren van deze collectieve, alternatieve verhalen (mogelijk 

in de gecombineerde leefstijlinterventies) de Humanistieke relevantie weer. Deze alternatieve 

verhalen dragen bij aan de inrichting van een rechtvaardige en zorgzame samenleving14. ‘’All 

human beings ought to regard and treat each other as equals’’ (Derkx, 2015, p. 429). In deze 

rechtvaardige en zorgzame samenleving wordt ieder individu gezien als gelijkwaardig.  

 

Kritische noot onderzoek 

Er zijn een viertal kritische punten te plaatsen bij dit onderzoek. Ten eerste was het moeizaam 

om respondenten te werven. Dit is mogelijk te verklaren doordat er een taboe op het 

onderwerp stigmatisatie van mensen met obesitas heerst. Gezien er mogelijk een deel van de 

 
14 Universiteit voor Humanistiek. (z.d.). Over de master Humanistiek. Geraadpleegd op 1 juli 2021, van 

https://www.uvh.nl/onderwijs/master-humanistiek 
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onderzoekspopulatie niet mee wilde werken bij dit onderzoek, kan het zijn dat het onderzoek 

een lagere externe validiteit heeft gekregen (Boeije, 2005). De onderzoeker is hierin wel 

transparant geweest en er zijn uiteindelijk diverse respondenten gevonden uit diverse 

gecombineerde leefstijlinterventie-groepen. 

 Ten tweede konden in verband met de covid-19 pandemie een drietal interviews niet 

face-to-face worden gehouden. Een interview is gehouden via videobellen, een interview is 

telefonisch gehouden en een derde interview is gehouden via het programma Microsoft 

Teams. Doordat deze drie interviews niet face-to-face zijn gehouden is het mogelijk dat er 

een lager rapport was tussen onderzoeker en respondenten. Indien dit het geval was zal dit 

van invloed zijn geweest op de betrouwbaarheid van de interviews. Doordat het contact 

minder persoonlijk was is het mogelijk dat de respondenten minder open waren over hun 

eigen ervaringen. Daarentegen kan ook de andere kant worden beredeneerd. Wellicht voelden 

de respondenten zich juist vrijer in het vertellen van hun ervaringen omdat lichamelijke 

uitingen van schaamte zoals blozen minder goed te zien zijn. 

 Ten derde moet de eigen bias als onderzoeker besproken worden. Aangezien de 

onderzoeker zelf ook obesitas heeft, is het mogelijk dat (onbewust) de betrouwbaarheid is 

verlaagd omdat bij de analyse van de data en de interpretatie van de resultaten altijd de eigen 

ervaringen en belevingswereld wordt meegenomen (Boeije, 2005). Daarnaast is het mogelijk 

dat de respondenten juist de persoonlijke ervaringen toevertrouwden aan de onderzoeker op 

basis van dit gedeelde kenmerk. Echter, door de transparantie over dataverzameling en data-

analyse tracht de onderzoeker de betrouwbaarheid in stand te houden. Bovendien kan een 

onderzoeker niet neutraal waarnemen, want ‘’hij is iemand met een eigen levensloop en met 

een bril die zijn waarnemingen richt’’ (Boeije, 2005, p. 148). Door gebruik te maken van een 

interviewguide en een gestructureerde analysemethode heeft de onderzoeker de methode 

gestandaardiseerd een daarmee de betrouwbaarheid in stand gehouden. 

 Ten vierde moet benoemd worden dat er een aantal ethische dilemma’s zich hebben 

afgespeeld tijdens de interviews. Sommige respondenten lichtten tijdens de interviews een 

tipje van de sluier over hun problemen en de moeilijkheden zij vroeger hebben gehad. Op 

deze momenten moest de interviewer zich afvragen of het relevant was om door te vragen 

voor het interview. Ook al stond in de informatiebrief dat het onderzoek om een gevoelig 

onderwerp gaat en dat bij de respondenten negatieve gevoelens naar boven konden komen, 

heeft de onderzoeker tijdens de interviews er zelf voor gekozen om niet door te vragen naar 

de specifieke ervaringen uit het verleden. Een voorbeeld is Helena die vertelde pijnlijke 

gebeurtenissen uit haar jeugd en huwelijk te hebben weggestopt. Er is niet doorgevraagd naar 
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wat deze pijnlijke gebeurtenissen dan precies waren. Deze diepere laag is mogelijk wel een 

interessant punt voor een vervolgonderzoek omdat het mogelijk de internalisatie van de 

stigmatisatie van mensen met obesitas beïnvloedt. 

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Er zijn een aantal interessante punten voor een vervolgonderzoek. Ten eerste kan er een 

onderzoek worden opgezet waarbij de effecten worden onderzocht wanneer familie en/of 

vrienden van mensen met obesitas worden betrokken bij de gecombineerde 

leefstijlinterventies. Dit zou interessant zijn omdat uit de literatuur naar voren is gekomen dat 

juist familieleden en/of vrienden de grootste bron van stigmatisatie zijn en dit lijkt ook een 

factor te zijn voor de mate van internalisatie van de stigmatisatie van mensen met obesitas. 

 Een tweede aanbeveling voor een vervolgonderzoek is een vergelijkingsonderzoek 

van internalisatie van stigmatisatie van mensen met obesitas met een ander object van 

stigmatisatie dat minder zichtbaar is. In hoeverre heeft de zichtbaarheid van het stigma 

invloed op de mate van stigmatisatie en de mogelijke internalisatie van het stigma? 

 Een derde aanbeveling voor vervolgonderzoek is om de koppeling tussen schaamte, 

obesitas en het dominante verhaal verder te onderzoeken. Er lijkt een verband te zijn, al is het 

voor een vervolgonderzoek interessant om te kijken naar de specifieke invulling van dit 

verband. 

 Tot slot een vierde aanbeveling voor een vervolgonderzoek is het verbreden van de 

doelgroep. De doelgroep van dit onderzoek bestond voornamelijk uit vrouwen en alle 

respondenten waren van Nederlandse afkomst. Het is interessant om te kijken in hoeverre er 

sprake is van mogelijke intersecting stigma’s, bijvoorbeeld gender en gewicht of etniciteit en 

gewicht. Zijn er nuanceverschillen tussen bepaalde subgroepen? 

 

Al met al is de beschikbare wetenschappelijke kennis uitgebreid doordat we nu weten dat de 

mate van internalisatie van de stigmatisatie van mensen met obesitas afhankelijk is van een 

samenspel van een viertal factoren (wetmatige stigmatisatie, 

informatiemanagementtechnieken, geestelijke weerbaarheid en alternatieve verhalen) die in 

meer of mindere mate aanwezig kunnen zijn. Deze vier factoren kunnen worden 

meegenomen in de gezondheidszorg door bijvoorbeeld stigmatisatie van mensen met obesitas 

bespreekbaar te maken in de gecombineerde leefstijlinterventies. 
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Bijlagen 
 

1. Tekst en flyer respondentwerving 

Respondenten gezocht! 

Voor mijn masterscriptie aan de Universiteit voor Humanistiek doe ik onderzoek naar 

stigmatisatie van obesitas. Aan de hand van interviews wordt er gekeken naar de ervaringen 

omtrent stigmatisatie van obesitas en het effect hiervan op het gevoel van eigenwaarde. Dit 

onderzoek richt zich op mensen met obesitas (BMI boven de 30) in Nederland van boven de 

achttien jaar die deelnemer zijn of zijn geweest van een gecombineerde leefstijlinterventie de 

afgelopen twee jaar. 

Bent U of kent U iemand die zijn of haar ervaringen wilt delen in een interview (ca. 

60 minuten), stuur mij dan een bericht! Dit kan via een privébericht hier op LinkedIn, of stuur 

een mail naar: simone.boer@student.uvh.nl Dan krijgt U een brief met verdere informatie. 

Delen van dit bericht wordt gewaardeerd! 
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2. Informatiebrief 

Het leven met Obesitas is best wel zwaar 

 

Inhoud en doel van het onderzoek 

Dit onderzoek is onderdeel van een afstudeerproject van de master Humanistiek, aan de 

Universiteit voor Humanistiek. Het onderzoek (ook wel thesis genoemd) gaat over de 

ervaringen omtrent stigmatisatie van obesitas en het effect op het gevoel van eigenwaarde. 

Dit wordt onderzocht met behulp van interviews. 

 

Wat meedoen betekent 

o Hoe ziet het interview eruit 

Het interview is een open gesprek waarin uw ervaring centraal staat. De onderzoeker zal 

wel een lijst met thema’s meenemen die ter sprake kunnen komen. Het interview zal 

ongeveer één uur duren, maar kan korter duren wanneer het interview eerder wordt 

afgebroken. U kunt op elk gewenst moment aan de onderzoeker aangeven dat u wilt 

stoppen met het interview. 

o Wat er van u wordt verwacht 

U hoeft niets voor te bereiden voor het interview. Uw persoonlijke ervaring staat centraal, 

hierop zal de focus liggen. 

o Eventuele nadelen van meedoen 

Omdat het om een gevoelig onderwerp gaat, kan het zo zijn dat negatieve gevoelens naar 

boven komen met betrekking tot uw ervaring met obesitas waar u aan kan worden 

herinnerd tijdens het interview. Mocht u willen pauzeren gedurende het interview, dan is 

dit uiteraard mogelijk. De opname kan dan (tijdelijk) worden gestopt. Het is ook mogelijk 

dat u zich geheel terugtrekt uit het interview en het onderzoek. Mocht u behoefte hebben 

aan een gesprek hierover, dan kunt u hierover contact opnemen met de onderzoeker. 

o Vergoeding 

Er staat geen vergoeding tegenover het meedoen aan het interview. Het is geheel op basis 

van vrijwillige deelname. 

 

Uw gegevens en uw privacy 

De interviews worden, met uw toestemming, opgenomen met een voice-recorder. Vervolgens 

worden de interviews letterlijk uitgetypt door de onderzoeker en daarna geanalyseerd. De 

opgenomen interviews, worden geanonimiseerd - dit betekent dat ze op geen enkele manier 
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naar u te herleiden zijn - en beveiligd bewaard op de Universiteit voor Humanistiek, om zo 

het de controleerbaarheid en betrouwbaarheid van het onderzoek te kunnen waarborgen. De 

verzamelde gegevens blijven voor een periode van tien jaar bewaard. Deze data kan enkel 

worden ingezien door personen die direct zijn betrokken bij het onderzoek: de onderzoeker 

en diens begeleider. De data is dus niet beschikbaar voor hergebruik in andere onderzoeken. 

Wel zal de uiteindelijke thesis openbaar zijn via de Universiteit voor Humanistiek. Ook hierin 

staat geen op de persoon herleidbare informatie. 

 

Als u niet (meer) mee wilt doen of wilt stoppen 

U kunt te allen tijde beslissen niet meer mee te willen doen aan het interview of aan het 

onderzoek. Dit heeft geen gevolgen voor U. Dit kunt U aangeven bij de onderzoeker. 

 

Afronding van het onderzoek 

Voordat het onderzoek wordt afgerond, zullen de resultaten - als u dat wilt - met u worden 

gedeeld. U kunt dan feitelijke onjuistheden aanpassen als dat nodig is, en uw mening over de 

stukken geven. Ook is het mogelijk om na afloop van het onderzoek een samenvatting of het 

volledige onderzoeksrapport te ontvangen. 

 

Vragen en contactgegevens onderzoeker 

Mocht u voorafgaande of na afloop van het interview vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen via de volgende weg: 

 

E-mailadres: *** 

Telefoonnummer: *** 

 

 

Meer informatie over de privacyverklaring van de Universiteit van Humanistiek kunt U 

vinden via de volgende link: http://www.uvh.nl/privacy-statement  

 

Meer informatie over de gedragscode van wetenschappelijke integriteit kunt U vinden via de 

volgende link: https://www.uvh.nl/onderzoek/onderzoek-aan-de-uvh/wetenschappelijke-

integriteit  
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3. Informed Consent 

 

Onderzoeker 

Simone Boer 

Master Humanistiek 

Universiteit voor Humanistiek 

 

Te lezen en in te vullen door de participant 

o Ik snap goed waar het onderzoek over gaat, hoe het gedaan wordt, wat het doel is, wat de 

nadelen zijn en wat het onderzoek van mij vraagt. Ik heb de informatiebrief gelezen en 

begrijp wat er staat. Ook kon ik vragen stellen aan de onderzoeker. Mijn vragen zijn 

allemaal beantwoord. Mocht ik in de toekomst nog vragen hebben, weet ik dat ik contact 

kan opnemen met de onderzoeker. 

o Ik weet dat meedoen geheel vrijwillig is. Ik weet ook dat ik op elk moment kan stoppen 

met deelname aan het onderzoek. 

o Ik weet dat de gegevens vertrouwelijk en met zorg worden behandeld en dat resultaten 

van het onderzoek alleen anoniem (zonder dat je kan herkennen dat jij het bent) worden 

gebruikt. 

o Ik weet dat de gegevens worden beveiligd worden bewaard door de Universiteit van 

Humanistiek voor een periode van 10 jaar. 

o Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

o Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn geanonimiseerde 

gegevens op de manier die in de informatiebrief beschreven staat. 

o Ik geef toestemming voor het opnemen van het interview middels een voice-recorder. Ik 

weet dat deze opname wordt opgeslagen op een beveiligde schijf. 

o Ik weet dat, in het geval de onderzoeksresultaten gebruikt zullen worden in 

wetenschappelijke publicaties, dan wel op een andere manier openbaar worden gemaakt, 

dit volledig anoniem zal gebeuren zoals vermeld in de informatiebrief. 

o Ik heb bovenstaande informatie gelezen en wil meedoen aan dit onderzoek. 

o Ik heb dit formulier in tweevoud getekend (een voor mijzelf, een voor de onderzoeker). 
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Naam participant: 

Datum: 

Handtekening:  

 

 

 

In te vullen door de uitvoerende onderzoeker 

Ik verklaar hierbij dat ik de participant voldoende en volledig heb geïnformeerd over het 

betreffende onderzoek, zowel mondeling als schriftelijk. 

 

 

Naam onderzoeker: 

Datum: 

Handtekening:  
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4. Interview guide 

Introductie 

• Uitleg onderzoek 

• Informed consent 

• Opname apparaat aanzetten 

• Vragen welke term de interviewee fijn vind: (over)gewicht, obesitas, zwaarlijvigheid. 

(De taal van de respondent overnemen) 

 

Vraag Informatie 

 

Achtergrond informatie / feitelijke informatie 

 

Ik wil graag beginnen met wat algemene, feitelijke 

informatie. Kunt U vertellen wie U bent en wat U heeft 

gedaan in uw leven? 

Feitelijke achtergrond informatie individu 

 

Rapport bouwen 

Hoe bent U bij de leefstijlinterventie gekomen? 

 

Hoelang zit U al bij de groep? 

Feitelijke informatie GLI 

Hoelang speelt gewicht al voor U een rol in uw leven? Feitelijke achtergrond informatie obesitas 

Waarom heeft U gekozen om deel te nemen aan de 

GLI? 

- Wat spreekt of sprak U het meeste aan? 

Motivatie GLI 

Hoe ervaart U de deelname dit programma tot nu toe? 

- Doorvragen naar losse onderdelen (is het de 

groep, de combinatie van hulpverleners?) 

Algemene ervaring van de groep 

 

Algemeen beeld obesitas 

 

Als U zelf iemand ziet met obesitas, wat zijn dan de 

eerste gedachten die bij u opkomen? 

Eerste ingang in belevingswereld, en eigen 

verhaal 

Hoe wordt er in het algemeen gekeken naar mensen met 

obesitas volgens U? 

- Doorvragen naar stereotypering en specifiek 

maken stigma 

- Metafoor, symbolische taal 

Algemeen beeld van stigmatisatie ‘op 

afstand’.  Deelnemer die naar buiten kijkt 

naar het fenomeen. 

 

Hoe worden mensen met obesitas volgens U behandeld 

door hun omgeving. Familie, vrienden, 

zorgprofessionals 

Perceived stigma 

Hoe verwacht U dat mensen U behandelen als ze U 

zien? 

Verwacht stigma 

 

Persoonlijke ervaringen obesitas 

 

Hoe ervaart U het leven met obesitas? Eerste ingang in belevingswereld, en een 

eigen verhaal 

Herkent U uzelf in dat beeld van obesitas zoals U dit net 

zojuist heeft beschreven? 

- Doorvragen naar overeenkomsten / verschillen 

Deelnemers die naar zichzelf kijken. 

Plaatsen zij zichzelf binnen hun eigen beeld 

over obesitas? 
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Wat zijn uw (negatieve en positieve) ervaringen met 

obesitas? 

• Gezondheidszorg 

• School 

• Werk 

• Familie / vrienden 

• Sociale media / reclame 

Publieke ruimte (bijv supermarkt, openbaar vervoer) 

Algemeen beeld scheppen van 

belevingswereld deelnemers t.o.v. leven met 

obesitas. 

 

Heeft U zelf ervaringen met discriminerend gedrag? 

- Of vooroordelen, stereotyperingen 

Stigmatiseringend gedrag (wettig / onwettig) 

Hoe gaat U om met negatieve beeldvorming van 

obesitas? Dit kunnen persoonlijke ervaringen zijn, maar 

ook wat U ziet in bijvoorbeeld de media. 

- Doorvragen naar specifieke handelingen 

- Concreet maken handelingen/reacties 

Informatiemanagementechnieken. 

Geestelijke weerbaarheid (eigenheid 

behouden). Covering, distancing, 

compartmentalization, embracement. 

Hebben deze ervaringen invloed op hoe U naar Uzelf 

kijkt (en hoe U zich over zichzelf voelt) 

- Zo ja: op welke manier? 

- Zo nee: herhalen woorden respondenten + 

doorvragen over hoe zij naar zichzelf kijken 

(alternatief verhaal) 

Gevoel van eigenwaarde. 

 

Dominant verhaal versus alternatief verhaal. 

Zelf-stigma 

 

Ruimte voor alternatieve verhalen 

 

Als U een aspect zou kunnen veranderen over hoe er 

wordt gekeken naar obesitas, of hoe er wordt omgegaan 

met obesitas, wat zou dat dan zijn? 

- Vanuit Uzelf 

- Vanuit de maatschappij 

Alternatieve verhalen 

Heeft U het gevoel dat U uw ervaringen kunt delen bij 

mensen in uw omgeving? 

Geestelijke weerbaarheid: samen denken en 

handelen 

Ervaart U ruimte om te spreken over negatieve 

ervaringen in de GLI? 

- Zo ja: hoe ziet die ruimte eruit? 

- Zo nee, heeft U behoefte aan die ruimte? 

Samen denken en handelen -> zingeving en 

humanisering 

 

Afsluiting 

 

Zijn er nog aspecten, ervaringen die u wilt delen wat tot 

nu toe nog niet ter sprake is gekomen? 

Vrije ruimte respondenten 

 

• Bedanken voor tijd en aandacht 

• Herhalen dat ik de data uitwerk en het wordt beveiligd op speciale schijf van universiteit 

• Als er nog vragen zijn kan je mij mailen 

• Vragen of respondent op de hoogte wilt gehouden worden van het uitgewerkte interview 

of uiteindelijk de resultaten van het onderzoek 

• Nogmaals bedanken voor tijd en aandacht  
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5. Codeboom 

 

• Leven met obesitas 

• GLI – Reden (GLI: gecombineerde leefstijlinterventie) 

o Gewoonteverandering 

• Dom V (dominant verhaal) 

o Dom V – Eigen schuld 

o Dom V – Afvallen 

▪ Geen aandacht individu 

▪ Dom V - Ontmoedigd  

o Terugvallen gedrag 

o Dom V – Gezond 

• Dom V - Status   

o Categoriseren 

o Stigmatiseren  

• Stigma – Ervaring     

o Stigma – Geaccepteerd 

o Stigma – Ervaring – Sprakeloos    

o Stigma – Wetmatig (discriminatie) 

o Stigma – Onwetmatig (uitsluiting) 

o Stigma – Perceived 

o Stigma – Stereotype 

• Intern Stimga (internaliseren stigma) 

o Vermijdend 

o Intern. Stigma – Compartmentalization 

o Intern. Stigma – Covering 

o Intern. Stigma – Distancing 

o Intern. Stigma – Eigenwaarde 

o Intern. Stigma – Eten 

o Intern. Stigma. Gevoel 

▪ Intern. Stigma – Gevoel: Onzekerheid 

▪ Intern. Stigma – Gevoel: Ik baal van mijn lijf 

▪ Eenzaam 
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• GW – Embracement (GW: geestelijke weerbaarheid) 

o Eigenwaarde 

o GW – Stigma afweren 

o GW – eigenheid behouden 

o GW – Sociale ondersteuning 

▪ GW – Sociale ondersteuning - sport 

o GW – Stigma loslaten 

o GW - Veerkracht 

• Alt. V. Accept. Gewicht (Alternatief verhaal, accepteren gewicht) 

o Alt. V. Aandacht 

o Alt. V. Empathie 

o Alt. V. Beeld (beeldvorming) 

▪ Alt. V. Beeld - Eigenwaarde  

▪ Alt. V. Stimulerend 

▪ Alt. V. Openheid 

• GLI - verbeteren 

o Alt. V. – Breder pers (breder perspectief) 

• Alt. V. Breder Pers. – Systeem (voedselindustrie) 

• Alt. V. Breder Pers. – Complex (obesitas is complex) 

• Alt. V. Breder Pers. – Verslaving (eten als troost) 
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6. Codenetwerk 


