Thema
Tien procent van de volwassenen veel te zwaar

Zwaar ingezet
Uit cijfers over 2000 blijkt dat 48 van de honderd mannen van 20 jaar of ouder en 40 van de honderd vrouwen
(20-plus) te zwaar zijn. Van deze groepen zijn nog eens negen mannen en tien vrouwen veel te zwaar.
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kampen met extreem overgewicht. 

Ondergewicht en overgewicht worden bepaald
door het berekenen van de zogeheten body
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