
FACTSHEET 3

Leefstijl: Overgewicht, voeding en bewegen
Een gezonde leefstijl draagt op een positieve manier bij aan onze gezondheid en ons welzijn. De ontwikke-
ling van een gezonde leefstijl bij kinderen is van belang voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid nu, 
maar ook in de toekomst. Jong geleerd is oud gedaan: gedrag dat kinderen aanleren op jonge leeftijd vormt 
de basis voor hun gedrag op latere leeftijd. Het is daarom in het belang van de samenleving dat kinderen 
gezond opgroeien. 

Voor een goede gezondheid en een gezond gewicht moet er een evenwicht zijn in de hoeveelheid ener-
gie die de voeding levert en de hoeveelheid energie die het lichaam verbruikt via lichamelijke activiteit. 
Een goed eetpatroon is de ene kant van de energiebalans en omvat onder meer regelmaat, gezonde en 
gevarieerde voeding en niet te veel tussendoortjes. Voldoende beweging is de andere kant van de energie-
balans. In deze factsheet worden enkele aspecten van de leefstijl van 0 tot en met 11 jarigen besproken: 
overgewicht, voeding en beweging.

Overgewicht
In de afgelopen 25 jaar is het aantal kinderen in de 
leeftijd van 4-15 jaar met overgewicht gestegen naar 
bijna één op de zes. Op deze leeftijd hebben meer 
meisjes (16,7%) dan jongens (13,5%) overgewicht. 
Ook het aantal kinderen met ernstig overgewicht 
(obesitas) is sterk gestegen: jongens 2,9% en meisjes 
3,3%. Van de kinderen met overgewicht heeft 80% 
ook als volwassene gewichtsproblemen. Daarnaast 
kunnen zij op jonge leeftijd te maken krijgen met 
chronische aandoeningen of psychische problemen.

In dit onderzoek werden ouders gevraagd de leng-
te en het gewicht van hun kind in te vullen. Door-
dat ouders het vaak niet exact weten, kan er een 
onder- of overschatting van lengte en/of gewicht 
plaatsgevonden hebben. Om die reden worden in 
deze factsheet cijfers over overgewicht en obesitas 
gepresenteerd die gebaseerd zijn op de Periodieke 
Gezondheidsonderzoeken (PGO’s). Tijdens de PGO’s 
worden de kinderen op gestandaardiseerde wijze 
gemeten en gewogen door een JGZ medewerker. 

Op 3- en 5-jarige leeftijd zijn meisjes vaker te 
zwaar dan jongens
Op 3-jarige leeftijd heeft 4,5% overgewicht en is 
0,9% obees (op basis van registratie Evean 2007). 
Van de meisjes is 4,7% te zwaar en is 1,2% obees, bij 
de jongens geldt dat 4,2% te zwaar is en 0,7% obees. 
Meisjes zijn op deze leeftijd vaker obees dan jonge-
tjes. Op 5-jarige leeftijd lijdt 8,4% van alle kinderen 
aan overgewicht en 3,2% aan obesitas. Meisjes zijn 
ook op deze leeftijd vaker te zwaar dan jongetjes: 
10,4% van de meisjes ten opzichte van 6,3% van 
de jongetjes heeft overgewicht. Obesitas komt op 
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de kleuterleeftijd even vaak voor bij jongens als bij 
meisjes. Ten tijde van het volgende PGO (tussen 9 en 
11 jaar), lijdt 14,2% van de kinderen aan overgewicht 
en 2,3% aan obesitas. Op deze leeftijd verschillen 
jongens en meisjes niet van elkaar in de mate van 
overgewicht of obesitas (zie fi guur 1).

Ouders van 8-11 jarigen en allochtone ouders 
vinden hun kind vaker te zwaar
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat ruim 9% 
van de ouders in de regio vindt dat hun kind iets of 
veel te zwaar is. Hierin verschillen de gemeenten on-
derling niet van elkaar. Ouders van kinderen in de 
leeftijd van 8-11 jaar vinden hun kind bijna 3,5 keer 
zo vaak te zwaar dan ouders van 2-3 jarige kinderen 
(zie fi guur 2). Jongens en meisjes worden door hun 
ouders even vaak te zwaar bevonden. Allochtone 
ouders vinden hun kind 1,5 keer vaker te zwaar dan 
autochtone ouders. Ouders met verschillende oplei-
dingsniveaus verschillen ook niet van elkaar als het 
gaat om de gewichtsbeoordeling van hun kinderen. 

Figuur 1: Percentages kinderen met overgewicht en obesitas 
op 3-jarige 5-jarige en 9-11 jarige leeftijd naar geslacht

 Signifi cant verschil
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len gevonden. Wel blijkt dat onvoldoende ontbijten 
(op minder dan 5 dagen in de week) onder allochto-
nen signifi cant vaker voorkomt: zij ontbijten 3,6 keer 
zo vaak onvoldoende dan autochtonen. Daarnaast 
blijkt dat kinderen van ouders met een laag oplei-
dingsniveau vaker onvoldoende ontbijten (3,2 keer 
zo vaak). Van de 10 en 11 jarigen geeft 2,6% zelf aan 
op minder dan 5 dagen in de week te ontbijten.

De 4-plussers en lager opgeleiden eten vaker 
onvoldoende fruit
In de regio eet 33,2% van de kinderen onvoldoende 
(niet dagelijks) fruit. In Edam-Volendam wordt signi-
fi cant vaker onvoldoende fruit gegeten (42,6%). De 
kinderen in Beemster en Landsmeer eten juist vaker 
voldoende fruit (respectievelijk 74,1% en 77% eet 
elke dag fruit). De prevalentie van onvoldoende fruit 
eten neemt toe met de leeftijd: ten opzichte van de 
1-3 jarigen eten de 4-7 jarigen 1,5 keer zo vaak onvol-
doende fruit en de 8-11 jarigen eten bijna twee keer 
zo vaak onvoldoende fruit (zie fi guur 3). Jongens en 
meisjes eten even vaak fruit en tussen allochtonen 
en autochtonen is evenmin een verschil aangetoond. 
Kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau 
eten vaker onvoldoende fruit (1,4 keer zo vaak) dan 
kinderen van ouders met een hoog opleidingsni-
veau. Van de 10 en 11 jarigen geeft ruim de helft 
(52,5%) zelf aan niet elke dag fruit te eten.

De 4-plussers eten vaker onvoldoende groente
Bijna de helft (45,5%) van de 1 t/m 11 jarigen in de 
regio eet niet iedere dag groente. In Landsmeer is 
het percentage kinderen dat onvoldoende (niet 
dagelijks) groente eet signifi cant lager (36,8%). De 
kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar krijgen het minst 
vaak voldoende groente binnen; ten opzichte van 
1-3 jarigen eten zij 1,4 keer zo vaak onvoldoende 
groente (zie fi guur 3). Er zijn wat betreft groente 
eten geen verschillen gevonden tussen jongens en 
meisjes noch tussen autochtonen en allochtonen. 
Ook het opleidingsniveau van de ouders heeft geen 
invloed op het dagelijks eten van groenten. De helft 
(49,9%) van de 10 en 11 jarigen zegt zelf niet elke dag 
groente te eten.

Voeding
Een goed ontbijt is voor kinderen een belangrijke 
start van de dag. Het bevordert de concentratie 
op school en daarmee de leerprestaties. Daarnaast 
heeft een kind dat ontbeten heeft de rest van de 
dag minder ongezonde trek. Het Voedingscentrum 
adviseert op minimaal 5 dagen in de week te ont-
bijten. Onmisbaar in een gezond voedingspatroon 
zijn groente en fruit, omdat zij veel belangrijke voe-
dingsstoff en bevatten. In de Enquête 0-11 jarigen 
2007 is onderzocht op hoeveel dagen groente en 
fruit wordt gegeten en is de grootte van de porties 
buiten beschouwing gelaten.

Allochtonen en lager opgeleiden ontbijten vaker 
onvoldoende
In de regio ontbijt 3% van de 1 t/m 11 jarigen op 
minder dan 5 dagen per week. Er is tussen de ge-
meenten geen verschil in de mate van ontbijten. 
Ook tussen de verschillende leeftijdscategorieën en 
tussen jongens en meisjes zijn hierin geen verschil-

Figuur 2: Percentage ouders van 2 t/m 11 jarigen dat hun kind iets 
te zwaar of veel te zwaar vindt naar leeftijdscategorie

 Signifi cant verschil

Figuur 3: Percentages 1 t/m 11 jarigen die onvoldoende fruit en 
groente eten naar leeftijd
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Zaanse kinderen, 4-7 jarigen, allochtonen en 
lager opgeleiden zijn vaker niet lid van sportver-
eniging
Ruim een kwart (28,4%) van de 4-plussers in de regio 
is niet lid van een sportvereniging. In Beemster, 
Edam-Volendam, Landsmeer en Oostzaan is het aan-
tal kinderen dat wel lid is van een sportvereniging 
signifi cant hoger. Daar staat tegenover dat in Zaan-
stad meer kinderen niet lid zijn van een sportvereni-
ging. In de regio zijn de 8-11 jarigen bijna vier keer zo 
vaak lid dan de 4-7 jarigen. Jongens en meisjes zijn 
even vaak lid van een sportvereniging. Autochtone 
kinderen zijn ten opzichte van allochtone kinderen 
2,7 keer zo vaak lid van een sportvereniging (zie 
fi guur 4). Tevens blijkt dat kinderen van ouders met 
een hoog opleidingsniveau bijna twee keer zo vaak 
lid zijn dan kinderen van ouders met een laag oplei-
dingsniveau. Van de 10 en 11 jarigen geeft 13,8% zelf 
aan niet lid te zijn van een sportvereniging.

Gezondheidsenquête 0 t/m 11 jarigen Zaanstreek-Waterland 2007 

In het kader van de gezondheidsmonitor Zaanstreek-Waterland (Z-W) is de GGD Z-W van plan iedere vier 
jaar een gezondheidsenquête onder ouders van 0 t/m 11 jarigen uit te voeren. Dit onderzoek zal inzicht 
verschaff en in de lokale gezondheidssituatie van de 0 t/m 11 jarigen (o.a. gezondheid, leefstijl, leefom-
geving, schoolbeleving, opvoedingsproblematiek en zorggebruik) ter onderbouwing van het (gemeen-
telijk) beleid. Daarnaast zal het onderzoek aanleiding zijn voor gerichte interventies door bijvoorbeeld 
de GGD. Het onderzoek in 2007 is het eerste enquêteonderzoek van de GGD naar de gezondheidssitu-
atie van 0 t/m 11 jarigen in de regio Z-W.
In het najaar 2007 hebben 9978 ouders van 0 t/m 11 jarigen, woonachtig in de regio Z-W een vragen-
lijstpakket ontvangen. De 10-11 jarigen in het onderzoek ontvingen zelf ook een vragenlijst om in te 
vullen. Twee weken later ontvingen degenen van wie nog geen vragenlijst was ontvangen een herin-
neringsbrief. Na drie weken werd aan de non-respondenten de vragenlijst(en) met begeleidende brief 
nogmaals verstuurd. Onder de deelnemers werd o.a. een volwassen- en kinderfi ets verloot. Van 5630 
personen (56,4%) is een bruikbare vragenlijst ontvangen. In het onderzoek is gekeken naar verschillen 
naar gemeente, leeftijd van het kind, geslacht van het kind, etniciteit van het kind en opleidingsniveau 
van de ouders. 

Bewegen
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor kinde-
ren is dagelijks minimaal een uur matig intensieve 
beweging. Hierbij gaat het om gewone activiteiten 
zoals naar school lopen of fi etsen en buitenspelen. 
Daarnaast is het goed als kinderen twee keer per 
week intensief bewegen, bijvoorbeeld door te spor-
ten. Sporten is goed voor de lichamelijke fi theid en 
voor de fysieke en sociale ontwikkeling.

Meisjes voldoen vaker niet aan de beweegnorm
Het aantal 4-plussers in de regio dat niet voldoet 
aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen is hoog: 
82,5 procent. Tussen de gemeenten en tussen de ver-
schillende leeftijdscategorieën zijn geen verschillen 
gevonden. Meisjes bewegen 1,6 keer vaker te weinig 
dan jongens. Autochtonen en allochtonen bewegen 
even vaak onvoldoende (zie fi guur 4). Verder blijkt 
dat er wat betreft de beweegnorm geen verschil is 
tussen kinderen van ouders met verschillende oplei-
dingsniveaus.

Jongere kinderen, jongens en allochtonen gaan 
minder vaak lopend/fi etsend naar school
In de regio gaat 17,1% van de 4 t/m 11 jarigen nooit 
of minder dan 1 dag per week lopend of zelf fi et-
send naar school. In Beemster gaan signifi cant meer 
4-plussers (bijna) nooit lopend of fi etsend naar 
school (24,5%). In Zaanstad wordt signifi cant vaker 
gelopen of gefi etst naar school (15,1% gaat (bijna) 
nooit lopend of fi etsend naar school). De 8-11 jari-
gen gaan bijna drie keer zo vaak lopend of met de 
fi ets naar school dan de 4-7 jarigen. Verder blijkt dat 
jongens en allochtonen (zie fi guur 4) minder vaak lo-
pend of fi etsend naar school gaan. Het opleidingsni-
veau van de ouders heeft geen invloed op het lopen 
of fi etsen naar school. 

Figuur 4: Prevalentie van 4 t/m 11 jarigen die nooit of minder 
dan 1 dag per week lopend of zelf fi etsend naar school 
gaan, die niet lid zijn van een sportvereniging en 
die niet voldoen aan de Nederlands Norm Gezond 
Bewegen naar etniciteit
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voeding en leefstijl. De Jeugdgezondheidszorg biedt 
tijdens de Preventieve Gezondheidsonderzoeken 
informatie en advies, praktische ondersteuning en 
pedagogische begeleiding ten aanzien van een ge-
zonde leefstijl. Gebruik makend van motiverende 
gespreksvoering en kortdurende interventies komen 
de volgende onderwerpen ter sprake: stimuleren van 
borstvoeding, frisdranken beperken, computeren 
en tv kijken verminderen en buitenspelen bevorde-
ren. Bij ernstig overgewicht wordt verwezen naar de 
juiste professionaliteit (voornamelijk diëtiste, huis-
arts of kinderarts). In Zaanstad is er Club Move voor 
kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar met 
gewichtsproblemen. Indien nodig wordt het Jeugd-
sportfonds ingeschakeld. Tevens worden er collectie-
ve activiteiten aangeboden: gratis uitleen van leskis-
ten (bijvoorbeeld leskist voeding en leskist bewegen/
sport), ontbijtprojecten op scholen/peuterspeelzalen 
en ouder/themabijeenkomsten over voeding en be-
wegen. Advisering in het traktatiebeleid en gezonde 
pauzehap op scholen zijn mogelijk. De website van 
de GGD biedt ideeën voor gezonde traktaties. In 
enkele gemeenten wordt aan de leerlingen van de 
basisschool (vanaf groep 3) de jeugd sportpas aan-
geboden, waarmee jongeren tegen een gereduceerd 
tarief kunnen kennismaken met allerlei sporten.

Samenvatting
• Op 3-jarige leeftijd heeft 4,5% van de kinderen 

overgewicht en heeft 0,9% obesitas en zijn meisjes 
vaker obees dan jongens;

• Op 5-jarige leeftijd lijdt 8,4% van de kinderen aan 
overgewicht en 3,2% aan obesitas en zijn meisjes 
vaker te zwaar dan jongens;

• Op 9-11 jarige leeftijd lijdt 14,2% van de kinderen 
aan overgewicht en 2,3% aan obesitas;

• Ruim 9% van de ouders van 2 t/m 11 jarigen vindt 
hun kind te zwaar. Dit zijn vaker ouders van 8-11 
jarigen en allochtone ouders;

• 3% van de 1 t/m 11 jarigen ontbijt onvoldoende. 
Dit zijn met name allochtonen en kinderen van 
lager opgeleide ouders;

• Ruim een derde van de 1 t/m 11 jarigen eet on-
voldoende fruit. Dit zijn voornamelijk de 4 t/m 11 
jarigen en kinderen van lager opgeleide ouders;

• Bijna de helft van de 1 t/m 11 jarigen eet onvol-
doende groente. Dit percentage is het hoogst on-
der de 4 t/m 11 jarigen;

• 82,5% van de 4 t/m 11 jarigen voldoet niet aan de 
beweegnorm (met name meisjes);

• 17,1% van de 4 t/m 11 jarigen gaat (bijna) nooit 
lopend of fi etsend naar school. Risicogroepen zijn 
jongere kinderen, jongens en allochtonen;

• Ruim een kwart van de 4 t/m 11 jarigen is niet lid 
van een sportschool. Dit zijn vooral Zaanse kinde-
ren, 4-7 jarigen, kinderen van allochtone ouders en 
kinderen van lager opgeleide ouders.

Wat wordt in de regio gedaan aan preventie 
van overgewicht voor 0-11 jarigen?
De GGD Zaanstreek-Waterland en Evean Jeugdge-
zondheidszorg bieden een breed scala aan activi-
teiten rondom gezonde voeding en beweging ter 
preventie van overgewicht bij kinderen. De Kraam-
zorg geeft voorlichting, instructies en adviezen over 
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