Bijgevoegd de Powerpoint presentatie met beeld en gesproken commentaar (Bezwaar
KFC en Domino's 1.mp4). Daarnaast is hieronder ook alleen de presentatie toegevoegd
om eventueel rustig na te kijken. Het is wel de bedoeling om het geheel te bekijken en
niet enkel de presentatie zonder gesproken commentaar.
Met vriendelijke groet,
Steven Froeling
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKXimFyN8Tn71LU&cid=571A0F802CE80E3C&id
=571A0F802CE80E3C%2122971&parId=571A0F802CE80E3C%21151&o=OneUp

Komst van KFC en Domino’s:
Dikke Vette Pech voor de bevolking?

Bezwaar tegen bouw van KFC en
Domino’s in Veldhoven
door Steven Froeling, kinderarts,
vader en inwoner van Veldhoven
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Ontwikkelingen Fastfood

3.3 ONTWIKKELING
VAN DE VRAAG
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ONTWIKKELING

De vraag naar horeca is de afgelopen jaren flink
toegenomen en de omzetten stijgen al zes jaar op rij.
Vooral fastfoodketens doen het goed. In 2018 hebben
zij 8,9% meer omzet geboekt dan een jaar eerder. In
de periode 2010-2018 nam het aantal fastservicezaken
toe met maar liefst 25%.
Consumenten kiezen vaker voor meerdere
eetmomenten en dan veelal onderweg. Daardoor is
sprake van een opkomst van ‘gemak en food-to-go’concepten.

Gezondheidsgevolgen van
overgewicht

Levensverwachting van een kind
met obesitas is 10 jaar korter,
gezonde levensverwachting zelfs
20 jaar korter!
4% van de totale ziektelast in Nederland:
• Hart en vaatziekten; hoge bloeddruk, hartinfarcten, beroertes
• Artrose, chronische rugpijn
• Diabetes type 2; voetamputaties
• Kanker: slokdarm, borst, baarmoeder, darm, alvleesklier en nierkanker
• Longen; astma en longembolie
• Onvruchtbaarheid
• Psychische stoornissen; angststoornis, depressie, laag zelfbeeld, eetstoornis
• Slechtere schoolprestaties, lager opleidingsniveau
• COVID

Kosten van overgewicht
• Zorgkosten :
• Kinderen: 21-62 % hoger dan gezond gewicht
• 2 - 4 % totale zorguitgaven volledig te wijten aan overgewicht: ongeveer
1,5 miljard euro
• Zorgkosten over de gehele levensloop van een kind met obesitas circa
150.000 euro meer
• COVID
• Maatschappelijke kosten:
• Arbeidsproductiviteit
• Ziekteverzuim: totale kosten 600 miljoen euro als gevolg van overgewicht
• Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en vroegtijdig pensioen

Nationaal beleid
Nationaal Preventie akkoord:
Om gezonder eten ook onderweg makkelijker te maken, wordt samen met relevante partijen
gewerkt aan een gezonder voedingsaanbod in en rond snelwegen en openbaar vervoer.
Integrale aanpak van overgewicht:
• Met regelgeving en handhaving kunt u als gemeente invloed uitoefenen. Zo kunt u er
bijvoorbeeld voor kiezen om geen vergunning te geven aan mobiele snackkarren in de
omgeving van scholen. Of u kunt kijken om het aantal fastfoodbedrijven binnen een bepaald
gebied te beperken.
• Fysieke- en sociale omgeving: De omgeving is van grote invloed op de gezondheid van
mensen. Als gemeente kunt meer bewegen en gezond eten stimuleren door de omgeving
goed in te richten. Bijvoorbeeld door gezondheid mee te wegen bij projectplannen. Of door
invloed uit te oefenen op het aantal verkooppunten van fastfood. Ook kunt u een gezond
voedselaanbod op scholen, kinderdagopvang, bij de sportclub en op de werkplek stimuleren.
Jeugd op Gezond Gewicht (JOGG)

2.1.7 Volksgezondheid en milieu

Programmabegroting
Gemeente Veldhoven
2022

Volksgezondheid Met de komst van Corona lijkt het thema
gezondheid belangrijker dan ooit. Als samenleving zullen
we hier nog jarenlang de effecten van ondervinden. We
streven ernaar dat elke inwoner van de gemeente
Veldhoven een goed en gezond leven kan leiden en het
vermogen heeft om regie te voeren op het eigen leven.
Gezondheid is daarom een thema dat verweven is met het
gehele sociaal domein. Positieve gezondheid vormt het
uitgangspunt aangezien gezondheid veel meer betekent
dan ‘niet ziek zijn’. Het gaat over mee kunnen doen in de
Veldhovense samenleving. We willen de gezondheid van
mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen
door een integrale aanpak in een omgeving waarin mensen
wonen, werken, leren en leven. We zetten in op preventie,
houden gezondheidsbescherming op peil en bieden nieuwe
bedreigingen het hoofd

Het goede
voorbeeld

Conclusie
• Keuze voor meer Fastfood =
keuze voor meer ziekte,
toename sterfte, hogere
kosten en lagere kwaliteit van
leven
• Keuze voor andere bestemming
getuigt van inzicht, compassie
en zorg voor de bevolking

Bronnen
Programmabegroting gemeente Veldhoven 2022:
https://www.veldhoven.nl/data/downloadables/2/2/6/3/programmabegroting-2022.pdf
Gezondheidsmonitor 2020-2021 gemeente Veldhoven GGD:
https://www.ggdbzo.nl/app/uploads/sites/2/2021/09/Infographic-Gezondheidsmonitor-2020-Veldhoven-1.pdf
Overgewicht per regio:
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/samenvatting#node-overgewicht-samengevat
Nationaal Preventieakkoord:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord
Cijfers omtrent overgewicht:
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/gevolgen#node-ziektelast
Integrale aanpak van overgewicht:
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/overgewicht/een-integrale-aanpak
Cijfers restaurant:
https://wiki.jogg.nl/userfiles/Onderzoek%20Voedingsaanbod%20rondom%20scholen.pdf
Onderzoek naar de behoefte aan fastfoodrestaurant
Kosten overgewicht:
https://www.ggdzw.nl/wat-kost-overgewicht/

