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Kan die kos wat jy eet ’n invloed hê op die weerstand wat jy het teen Covid-19 as jy siek 
word? Kan dit help dat jy vinniger genees? 

Die kort antwoord is: ja. Maar dit is natuurlik nie so eenvoudig nie, want onlangse ondersoeke 
sinspeel sterk daarop dat jou gene ook ’n belangrike rol kan speel. 

Maar onlangs stel ondersoekers dit onomwonde: die obesitas-pandemie is nie langer die 
enigste pandemie waarin die voedselindustrie ’n sleutelrol speel nie. Britse ondersoekers stel dit 
in The British Medical Journal prontuit. Die COVID-19-uitbraak is weer ’n ander 
gesondheidsprobleem wat deur die pandemie van obesiteit vererger word en dis baie duidelik dat 
die voedselindustrie nie alleen skuld het aan dié pandemie nie, maar ook skuld het aan die erns 
van die COVID-19 se vernietigende effek op die mensdom. 

Oorgewig en COVID-19 

Volgens die Britse ondersoek was 34% van die koronapasiënte uit ’n korpus van meer as 420 
000 wat as gevolg van ernstige klagtes in die hospitale opgeneem is, oorgewig. 44% van hulle 
was oorgewig en 34% obees (vetsugtig). ’n Verdere ondersoek, uitgevoer onder 17 miljoen 
mense en waarvan 5 600 aan corona oorlede is, bewys net een ding: hoe vetter ’n persoon is, hoe 
ernstiger is die siekteverloop ná infeksie van Covis-19. As ander veranderlikes verreken word, 
bv. ouderdom, etnisiteit, geslag en sosiale agterstand, dan blyk dit dat oorgewig persone ’n 44% 
groter kans het om ernstig siek te word en mense wat obees is, se kanse is byna dubbel.  

In 2017 skat ondersoekers dat ongeveer 30% van de wêreldbevolking gewigsprobleme het en 
dat 2,2 miljard kinders en volwassenes reeds te maak het met gesondheidsprobleme wat daarmee 
verband hou, veral long- en hartsiektes en kanker. 

Hoekom oorgewig mense makliker aangetas word deur die koronavirus, is nog nie behoorlik 
verklaar nie. Dit is moontlik dat die ensiem wat die virus gebruik om menslike selle binne te 
dring, ’n vername rol speel. Omdat oorgewig mense ook redelik algemeen longprobleme 
ondervind, is dit moeiliker om hulle op ’n hoër suurstofvlak te kry. Dikwels veroorsaak die 
immuunsiteem van dié mense dat hulle anders op siekteverwekkende virusse reageer. 

Maar dis duidelik; ekstra, onnodige gewig beteken dat ’n mens ekstra suurstof nodig het en 
mense met obesiteit haal vlakker asem en voorsien nie genoeg suurstof aan die liggaam nie en in 
erge gevalle hou pasiënte gewoon op om asem te haal. 



De voedselindustrie en obesiteit 

Obesiteit is die resultaat van ’n lewe in ’n voedselomgewing waarin mense maklik te veel 
kalorieë inneem.  Dit is hoofsaaklik afkomstig van koolhidrate soos brood, pasta, versuikerde 
koeldranke, koek, lekkergoed en skyfies. Hierdie omgewing word gedomineer deur die 
voedselindustrie. Die wereldwye industrie promoveer byvoorbeeld intensief goedkoop, 
suikergevulde dranke wat boonop ryk is aan sout, versadigde vet en wat vinnig ’n honger stil deur 
die gevoel dat jy ‘vol’ is. 

Dis duidelik dat die toestand vererger maar owerhede doen volgens die ondersoekers te weinig 
om as teenwig vir die dominansie van die voedselbedryf te dien. Die beperking van die inname 
van sout, suiker en versadigde vette kan die hele bevolking se dieet verbeter en die tol wat die 
COVID-19 het, maak dit nog dringender as ooit tevore. 

Ondertussen draai die advertensieveldtogte van die voedselindustrie gewoon voort en gryp 
hulle selfs die koronakrisis aan om hulle produkte skelm te adverteer. As voorbeeld haal die 
ondersoekers ’n bedryf aan waar artse en verpleegpersoneel op die hoogtepunt van die 
koronakrisis ’n halfmiljoen ’glimlaggies’ uitdeel in die vorm van ongesonde donuts. 

Suid-Afrika: Skrikwekkend! 

Die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) bereken meer as die helfte van ons volwassenes, 
53.8%, is oorgewig of obees. 

Die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad sê obesiteit en is een van ons grootste mediese 
uitdagings. 68% van ons vroue en 31% van ons mans bokant die ouderdom van 15 jaar word 
daardeur geaffekteer en dis in elk geval hoër as die gemiddeld wêreldwyd volgens ‘n opname in 
2016. Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsministerie, in hulle vyfjaarplan, stel dit dat obesiteit ’n 
‘dire threat’ is vir die fisiese en geestesgesondheid van ons bevolking, m.a.w. ’n pandemie op 
sigself! 

Tydens die koronapandemie is die toestand nog slegter. Die verskriklike onwrigting van die 
huidige ekonomie veroorsaak dat mense nog minder gesond eet. ’n Toename in voedselarmoede 
word ondervind en verdagte leweringskettings veroorsaak dat mense minder toegang het tot 
behoorlike voedsel. Baie mense het nie toegang tot vars produkte nie en moet staatmaak op 
verwerkte en hoëkoolhidraatprodukte soos mieliemeel en brood. Hulle kan ook nie vars produkte 
vries nie, want baie het nie die toestelle of die kragvoorsiening daarvoor nie. Ons weet ook dat 
vóór die koronapandemie, miljoene Suid-Afrikaners reeds vêr onder die broodlyn geleef het. 

Voedselskemas is op baie punte gebrekkig en dit vererger net die toestand. Geen wonder nie 
dat verskeie organisasies daarop aandring dat die skoolvoedingskemas weer ingestel word. Dit 
beteken vir baie leerlinge die enigste gebalanseerde maaltyd per skooldag. Al hoe meer word daar 



berig hoe ondergevoede kinders by hospitale opdaag. Die gevolge van ondervoeding, naamlik 
fisiese en geestelike getremdheid van ’n groot deel van die groeiende bevolking, is skrikwekkend. 

Intussen gaan die voedselbedryf voort om die bevolking ongesonde dranke en lekkernye te 
voer. Kyk maar net na die rakke lekkergoed by die betaalpunte van afdelingswinkels, die rye 
soetkoekies en die rye en rye blikkieskos en ander verwerkte voedsel in die rakke! Of kyk na al 
die soetgebak met ongesonde versierings!  

En die enigste wat die regering gedoen het, is om ’n suikerbelasting op suikergelaaide 
koeldranke in te stel in ’n wanhopige poging om mense se inname van suiker te verminder maar 
so ook sommer miljoene rande vir die staatskoffers te in. 

Drastiese ingryping en beheer is lankal meer as noodsaaklik! Covid-19 beklemtoon dit net! 
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