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Overgewicht en obesitas bij 0-4 
jarigen

Kinderen worden op 
steeds jongere leeftijd 
te dik en het 
percentage neemt 
steeds sneller toe!

Van den Hurk e.a. 2006



Een 
pandemie



Overgewicht en obesitas bij meisjes en jongens (0-21 jaar) in 
Nederland in de derde en vierde Landelijke Groeistudie

Bron: Fredriks, van Buuren, Wit & Verloove-Vanhorick, 2000

Overgewicht (A) en obesitas (C) in de vierde Landelijke Groeistudie (1996/1997)
Overgewicht (B) en obesitas (D) in de derde Landelijke Groeistudie (1980)



• Gezondheidsrisico’s o.a. psychosociaal, type 2-DM, 
cardiovasculair, orthopedisch, ademhaling, 
fertiliteit

• Behandeling moeilijk, weinig effectief, kostbaar  

 Preventie op jonge leeftijd!!!

Waarom zoveel aandacht voor 
overgewicht en obesitas bij kinderen?



De arts vraagt:
“Kijkt hij al naar zijn handjes?”

Antwoord van moeder:
“Nee, maar wel naar de TV!”



De feiten: Amerika

• In de USA verschijnt de helft van de 21 TV reclames per 
uur gedurende kinderprogramma’s

• De voeding waarvoor reclame wordt gemaakt is vet-, 
suiker- of zoethoudend

• Een kind dat 40 kilo weegt en dagelijks 1 uur TV kijken 
vervangt door 30 minuten lopen en 30 minuten uitvoeren 
van ander passief gedrag voor de periode van 1 jaar, 
voorkomt gewichtstoename van 2.05 kilo dat jaar



De feiten: Amerika

• Een kwart van de energie inname van kinderen (2-5 
jaar) komt uit snacks

• Een derde van de kinderen is voor de leeftijd van 20 
obees of heeft overgewicht; de overige tweederde wordt 
dit na het 20ste jaar (Editorial BMJ, 2003)

• Een derde van alle nieuwe diabeten in de USA tussen 
de 10 en 19 jaar heeft type 2 diabetes  (J Pediatr, 1996).



De feiten: Nederland

• In Den Haag is in de periode van 1998-2002 bij 3.8% en 
3.5% van de 3-jarige Hindoestaanse meisjes en jongens 
obesitas vastgesteld (de Wilde, 2003)

• In 1997 kwam obesitas bij jongens tussen de 5 en 11 jaar 
acht keer zoveel voor als in 1980

• We moeten kinderen tegen het ‘Sedentary Death 
Syndrome’ immuniseren!



Eén op de 3 kinderen eet elke dag 5 keer fruit en groenten 
en 

25% van de ‘groenten’ bestaat uit frites!



Een goede voorspeller voor 
obesitas is een televisie op de 
kamer van een 2,5 jarige!



Gewicht van ouders:
belangrijke determinant van obesitas

• Niet-obese 1- en 2-jarigen met obese ouders:
28% kans op volwassen obesitas;

• Obese 1- en 2-jarigen met niet-obese ouders:
10% kans op volwassen obesitas;

• Obese 3- tot 5-jarigen met een obese ouder: 
kans stijgt van 24% naar 62%.

Whitaker, Wright, Pepe, Seidel, & Dietz. NEJM 1997;337:869-873



Agras (2004) vond de volgende risicofactoren:
• gewicht ouders, gemedieerd door het 

temperament van het kind;
• aantal uren slaap per dag;
• aanhoudende woedebuien over voeding.

Agras et al. J Pediatr 2004;145:20-25

Waarin verschilt een obees kind 
van een kind met een normaal 

gewicht?



Waarin verschillen obese ouders van 
ouders met een normaal gewicht?

• Minder controle ten aanzien van voeding 
(Wardle et al., 2002)

• Andere perceptie over uiterlijk 
(Baugcum et al., 2002; Contento et al., 2003)



Zelfregulatie

‘De fles leeg moeten drinken’ versus
‘Zelf stoppen met de borst’

De interne signalen van trek en verzadiging 
worden genegeerd, omdat de ouder beslist 
(aanmoedigt of remt)



Sociale context

• Sociale context: modeling
Ouders geven het voorbeeld en kinderen leren door 
imiteren
Peuters stoppen sneller eten in hun mond wanneer hun moeder dit 
voordoet, dan wanneer een onbekende dit voordoet

• In die gezinnen waar overgewicht/obesitas speelt, 
waar gelijnd wordt of ongeremd wordt gegeten, zal 
dit gedrag worden nagedaan door de kinderen



Enkele resultaten van onderzoek naar de 
determinanten van overgewicht bij 0-4 

jarigen

NTvG 2008, Tijdschr JGZ 2006

Dr. Magda Boere-Boonekamp, Universiteit Twente
Dr. Jeanette Bruijl, TNO KvL Leiden
Dr. Adèle Engelberts, Maasland Ziekenhuis Sittard
Drs. Nienke Dijkstra, TNO KvL Leiden
Dr. Monique L’Hoir, TNO KvL Leiden



Doel determinantenstudie

Determinanten van overgewicht bij 0-4 jarigen 
en relatie met opvoedingsondersteuning

• Doel
– beschrijven van het voeding- en 

beweginggerelateerd gedrag in jonge gezinnen 
– in kaart brengen van achterliggende determinanten

• Methode 
– focusgroepinterviews
– vragenlijstonderzoek



Methode determinantenstudie 

• Focusgroepen
– 7 groepen met ouders van: autochtone kinderen en 

allochtone kinderen 
– thema’s: zwangerschap,1e levensjaar, eetgedrag, lich.activitiet, 

opvoeding, perceptie, kennis, behoefte aan voorlichting
– 3 expertgroepen

• experts op het gebied van overgewicht en allochtonen
• medewerkers van het consultatiebureau
• medewerkers van peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven 



Vragenlijstonderzoek

Aantal benaderde ouders

534

Respons
(vragenlijst volledig ingevuld)

390 (73%)



Kenmerk ouders Percentage (%)
moeders vaders

Geboorteland
- westers
- niet-westers*

76
24

72
28

Opleidingsniveau
- laag
- gemiddeld
- hoog

36
37
24

38
31
29

Gewicht
- normaal
- overgewicht
- obesitas
- ondergewicht

61
27
10
3

47
42
11
0

Sporten: ten minste 1x per 
week

42 46



Kenmerken kind

2 jaar
n=101 
(%)

3 jaar
n=120 
(%)

4 jaar
n=28 
(%)

2-4 jaar
n=249 
(%)

Overgewicht 14.8 12.5 23 15.0*

Televisie in de 
slaapkamer van het 
kind

3.1 9.5 15 7.6

Dagelijkse buiten-
speeltijd in de winter 76.2 73.5 80 75.2

* Inclusief 3.7% obese kinderen



Kinderen met overgewicht/obesitas 
hebben vaker:

• Een moeder met overgewicht  (OR 3,0 (1,3-6,8))

• Een moeder met een uitkering  (OR 2,9 (1,2-6,9))

• Een vader met een niet-westerse achtergrond (OR 2,1 (1,0-4,7))



Stellingen (Helemaal) 
Mee eens

Als een kind jonger dan 6 maand BV krijgt moet je elke 
dag een fles bijgeven. 11,8

Een schepje voeding extra in de fles is geen enkel 
probleem. 19,8

Met fruit en/of groente kun je gerust eerder beginnen 
dan met 4 maanden. 19,5

Ik ben al voor mijn kind 4 maanden was, begonnen met 
rijstebloem in de fles. 19,9

Als mijn kind slecht eet, leid ik hem/haar soms af met 
speelgoed of een boekje. 39,7

Als mijn kind zijn warme eten niet lust, geef ik 
hem/haar een boterham. 26,1



Stellingen (Helemaal) 
Mee eens

Wij zijn niet gewend te ontbijten. 8,4
Mijn kind eet zijn avondeten aan tafel. 86,8
Wij eten elke week wel 2 keer patat en/of andere 
frituur. 6,8

Mijn kind heeft altijd een fles/beker frisdrank binnen 
handbereik. 24,2

Fristi of Yogidrank is een gezonde vervanger voor 
melk. 19,1

Als mijn kind om frisdrank vraagt, krijgt hij dat ook. 15,2
Mijn kind moet van mij altijd zijn bord leegeten. 20,7



Stellingen (Helemaal) 
Mee eens

Bij het avondeten staat de TV/video/DVD aan. 14,1

Het eten is bij ons een gezellige gebeurtenis. 65,6

Als mijn kind zin heeft in snoep, mag hij het zelf 
pakken. 3,0

Mijn kind mag zelf bepalen of hij TV/video/DVD 
kijkt. 9,1

Als ik de buggy gebruik, laat ik mijn kind ook 
altijd zelf even lopen. 75,5



Stellingen (Helemaal) 
Mee eens

Als baby’s wat zwaar zijn en ze gaan kruipen en lopen, gaat 
het mollige er vanzelf af. 50,1

Ik vind de groeicurves belangrijk, want dan kan ik zien dat 
mijn kind goed groeit. 68,2

Een mollige baby is mooi. 21,1

Ik vind het erg als mijn kind dik wordt. 70,1

Ik vind het erg als mijn kind dun is. 50,4

Een dun kind is vatbaarder voor allerlei ziektes. 15,0

Als een kind dik is, kan hij allerlei ziektes krijgen. 30,2

Het is niet erg als een peuter dik is, als hij maar gezond eet. 34,1

Het is niet erg als een peuter dik is, als hij maar genoeg 
beweegt. 37,1



Laat ú het zover komen in Nederland 
en Duitsland?



Primaire preventie van overgewicht 
bij 0 - 4 jarigen

• Cluster Randomised Controlled Trial
• TNO / Erasmus MC / Universiteit Twente
• Duur: 1 juli 2008 – 1 juli 2013
• BBOFT+ interventie

gericht op opvoedingselementen die relevant zijn voor de 
ontwikkeling van gezond (opvoedings)gedrag 

– E-health module ‘Advies-op-Maat Gezond opgroeien´
aangeboden aan ouders in combinatie met twee opeenvolgende 
CB-bezoeken

– Care-as-usual
hetgeen in organisaties al gebeurt aan primaire preventie



•
Thuiszorgorganisatie

JGZ-team(s)
Advies op maat

JGZ-team(s)
Care as usual

JGZ-team(s)
BBOFT+

niveau vanrandomisatie

Interventiegroep "BBOFT+"

niveau 1 niveau 2 niveau 3

Ouders van
kinderen in
de leeftijd
van 0-36
maanden.

Consultatie
bureau

Ouders van
kinderen in
de leeftijd
van 0-36
maanden.

Ouders van
kinderen in
de leeftijd
van 0-36
maanden

Advies op maat
Gezond Opgroeien

voorafgaand consult
18 en 24 maanden

Uitvoering
overbruggingsplan

zoals gewend

BBOFT+
Opvoedings-

elementen

T3
(36 mnd )
- vragenlijsten
- dossier onderzoek

Consultatie
 bureau
 (24 mnd)
- Lengte
- Gewicht
- Middelomtrek

T2
(15 mnd )
- vragenlijsten
- dossier onderzoek

T1
(6 mnd )
- vragenlijsten
- dossier onderzoek

T0
(1 mnd )
- vragenlijsten
- dossier onderzoek

Controlegroep "usual care"

Reguliere
contactmomenten
consultatiebureau

- 4-7 dag
- 2 weken
- 4 weken
- 8 weken
- 3 maanden
- 4 maanden
- 6 maanden
- 7,5 maanden
- 11 maanden
- 14 maanden
- 18 maanden
- 24 maanden
- 36 maanden

Contactmomenten Meetmomenten

Interventiegroep "Advies op maat Gezond Opgroeien"

Preventie van Overgewicht bij 0-4 jarigenOnderzoeksschema:



BBOFT+

3 maanden
- borstvoeding, flesvoeding (hoeveelheid, extra poeder, 

zelfregulatie)
- smaakontwikkeling
- gebruik box en televisie



Interventie BBOFT+



BBOFT+

7.5 maand

- introductie van gezoete 
dranken

- aantal eetmomenten
- televisie kijken



BBOFT+

11 maanden
- hoe eet je met een peuter aan 

tafel?
- naar buiten gaan, buiten spelen, 

slaapritme
- televisie kijken

14 maanden
- televisie kijken

http://blogs.webmd.com/healthy-children/uploaded_images/Watching_Baby_Einstein-782907.jpg�


Interventie BBOFT+



Een vraag:
Wanneer drie groepen kinderen van 6 maanden 
twaalf weken achter elkaar worden blootgesteld aan:

a) alleen wortels
b) wortels en één andere groente
c) wortels afgewisseld met allerlei andere groenten

Welke groep(en) kinderen eten nadien het gemakkelijkst 
wortels?

Welke groep(en) kinderen eten nadien het gemakkelijkst 
allerlei groenten?



Ouderlijke opvoedingsstijl

Responsief Weinig Responsief

Controle Gezaghebbend Autoritair 

Weinig 
Controle

Permissief Verwaarlozend 



Evidentie voor relatie slaaptekort en 
overgewicht

• 3 systematische reviews en/of meta-analyses:
Cappuchi et al. 2008; Chen et al. 2008; Patel & Hu 2008

Hoger risico op overgewicht obesitas bij korte slaapduur

Cappuchi: 30,002 kinderen: consistent beeld

Chen: 3 cohort, 12 cross sectionele en 2 case-control studies

Patel & Hu: Relatie wordt minder sterk met toenemen van de leeftijd, richting 
volwassenheid



Evidentie relatie korte slaapduur in de kindertijd en 
hogere BMI in de volwassenheid

• Populatie cohort studie, Dunedin, start 1972-1973

• Door ouders gerapporteerde slaapduur op leeftijd van 
5,7,9 en 11 jaar bij 1037 kinderen

Relatie BMI op 32 jarige leeftijd en korte slaapduur kinderjaren

Gecorrigeerd voor: slaaptijd ouders, SES, BMI ouders, TV kijken 
kinderen en ouders, lichamelijke activiteit, roken door ouders en 
controle van ouders op gedrag kind

Langere slaapduur in de kindertijd voorspelde een lagere OR’s voor 
obesitas in de volwassenheid (0.65 (BI 0.43-0.97) 

Landhuis et al. Pediatrics 2008



Verklaringsmechanismen

1) hormonale verstoringen: een verstoorde 
glucosehuishouding (verlaging leptine, verhoging ghreline) 
en veranderde activiteit van het autonome CZS (Spiegel 
2004, Flint 2007, Eisenmann 2006)

2) psychosociale gevolgen die op hun beurt tot ongezond 
eetgedrag leiden (Mellbin 1989; Bjorntorp 2001)

3) vermoeidheid en verminderde activiteit overdag

4) korte slaapduur is van invloed op trek



Slaapduur verlengen



Pilotstudie Winterswijk

• Twee basisscholen, groep 1 tm 3
• Leeftijden 4, 5, 6 (enkel kind 7 jaar) 
• N=153
• Lengte gemiddeld 1.16 m (SD 8,9) 
• Gewicht gemiddeld 22.7 kilo (SD 4,6)
• Middelomtrek 56.4 (SD 4,5)
• BMI 16,6 (SD 1,8) (min 12,7; max 26,6)



Testen

N=153
• Sprint 20 m: 5,6 sec (SD 0,9)
• Verspringen: 84,9 cm (SD 19,6)
• Balanceren (achteruit): 1,4 (SD 0,5)
• Zijwaarts springen: 15,9 (SD 7,05) 



Gewicht

Geen overgewicht 76% (117)
Overgewicht 19% (  29)
Obesitas 5% (    7) 



Conclusies

• Obesitas alleen in groep 3

• Goede uitgangssituatie voor interventie 

• Vroeg beginnen met preventie van dit 
omvangrijke probleem 



Ouders zijn verantwoordelijk voor 
• de aanwezigheid en beschikbaarheid van gezonde en 

gevarieerde voeding en een steunende positieve eetomgeving
• het bieden van mogelijkheden om te bewegen en begrenzing van 

inacitiviteit
• het mogelijk maken dat het kind voldoende slaap en rust krijgt 

Het kind is verantwoordelijk voor
• wanneer hij eet (tijdens de drie eetmomenten op de dag) en 

hoeveel hij eet
• hoe hij beweegt
• of hij slaapt/rust binnen de door de ouders aangegeven grenzen
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