
Inleiding
Een ongezond voedingspatroon heeft grote
gevolgen voor de gezondheid. Een lage con-
sumptie van groente en fruit geeft een hoger
risico op vele vormen van kanker. Het risico op
hart- en vaatziekten hangt vooral samen met
een voeding die rijk is aan verzadigd vet en
arm is aan groente en fruit.
Niet ontbijten is in verband gebracht met 
verminderde schoolprestaties, het vaker 
voorkomen van zwaarlijvigheid, gestegen
bloedcholesterolspiegels en het vaker voorko-
men van voedingstekorten.

Voldoende lichamelijke activiteit zorgt voor
behoud van de gezondheid en ook voor een
gunstiger beloop van ziekten. Dit is vooral het
geval voor coronaire hartziekten en diabetes
mellitus, maar mogelijk ook voor astma, COPD
(chronische obstructieve longziekten), 
osteoporose (botontkalking), beroerte, depres-
sie en chronische gewrichtsreuma.

Zowel een onevenwichtig voedingspatroon als
onvoldoende lichamelijke activiteit zijn geasso-
cieerd met overgewicht en obesitas.
Zwaarlijvigheid is op haar beurt geassocieerd
met een verhoogd risico op mortaliteit en
morbiditeit zoals hart- en vaatziekten, diabe-
tes, galstenen, klachten aan het bewegingsap-
paraat maar ook psychosociale klachten.
Daarnaast gaat het gepaard met hypertensie,
hyperlipidemie en hyperinsulinemie. Deze
samenhang wordt op zowel volwassen als
jeugdige leeftijd gezien.

Resultaten
Overgewicht en obesitas
In dit onderzoek bleek overgewicht bij 10,3%
van de leerlingen voor te komen. Het overge-
wichtsprobleem komt in Zaanstad vaker voor
vergeleken met andere regio’s (8%).
Allochtone leerlingen zijn vaker te zwaar (zie
figuur 1).
Figuur 1: Overgewicht naar etniciteit

Ontbijten: een goed begin van de dag
Ontbijten doet bijna een kwart van de 
leerlingen te weinig (minder dan vijf keer per
week). In Zaanstad wordt minder ontbeten
vergeleken met andere regio’s (13-14%).
Warm eten wordt minder vaak overgeslagen:
4,8% eet minder dan vijf keer per week een
warme maaltijd. 

Snoepen en snacken
Een andere ongezonde eetgewoonte is het
vaak eten van zoetige of hartige tussendoor-
tjes. Het Voedingscentrum adviseert niet vaker
dan vier keer per dag iets tussendoor te eten.
In dit onderzoek is apart voor zoete en hartige
tussendoortjes gekeken hoeveel leerlingen dit
vier of meer keer per dag eten. Dit zijn dus
ruimere grenzen dan het Voedingscentrum
hanteert. 
Eén op de vijf leerlingen eet vier of meer keer
per dag zoetigheid buiten de maaltijden.
Hartige tussendoortjes zoals frites, chips en
toastjes wordt minder gegeten, bijna 6% eet
vier of meer keer per dag een hartig tussen-
doortje.

Overgewicht en bewegen
Ruim één op de tien jongeren in de tweede klas van het VMBO in Zaanstad is te dik. Factoren die
hieraan ten grondslag kunnen liggen is het feit dat bijna een kwart van de leerlingen onvoldoende
ontbijt. Meer dan 80% haalt niet de aanbevolen norm voor bewegen. Ook is de groente- en 
fruitconsumptie onder de maat. Allochtone leerlingen zijn vaker te zwaar, ze ontbijten minder en
bewegen in vergelijking met de autochtone leerlingen minder. Wel eet deze groep meer groente en
fruit dan de autochtone leerlingen.
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An apple a day …..
Het Voedingscentrum adviseert elke dag twee
ons groente en twee keer fruit te eten en
daarbij te variëren.
In de regio wordt veel te weinig groente en
fruit gegeten. Aanzienlijk veel leerlingen eten
niet elke dag groente (78,5%) en fruit
(68,5%; zie figuur 2). 

Figuur 2: Groente- en fruitconsumptie

Als er fruit wordt gegeten dan is dat bij 
driekwart van de fruiteters minder dan 2 
porties per dag. 
Vergeleken met andere regio’s
(Stedendriehoek (62%), Noordwest-Veluwe
(70%), Brabant (61%) en Zutphen (57%))
wordt er in Zaanstad minder groente gegeten.
Ook wordt er minder fruit gegeten vergeleken
met de regio Noordwest-Veluwe (63%). 

Sport en beweging
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport heeft in de nota “Sport, bewegen en
gezondheid” de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen uitgebracht. De norm verschilt per
leeftijdsgroep. Voor de jeugd, onder de 18
jaar is de norm dagelijks een uur matig 
intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de
activiteiten minimaal twee maal per week
gericht zijn op het verbeteren of handhaven
van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en
coördinatie). Matig intensieve activiteit voor de
jeugd is bijvoorbeeld fietsen, zwemmen of
rennen.

In dit onderzoek haalt 80,3% van de 
leerlingen niet de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen. Dit is een erg hoog percentage 
vergeleken met andere regio’s (20-26%). 

Het grootste deel van de leerlingen komt met
de fiets naar school, 5,7% komt lopend en
11,4% op een andere manier. De leerlingen
die lopend naar school gaan, bewegen op

deze manier gemiddeld 19 minuten per dag.
Leerlingen die fietsend naar school gaan
bewegen gemiddeld 34 minuten per dag. Om
de norm voor gezond bewegen te halen zal
men dus naast de beweging die men heeft als
er naar school wordt gelopen of gefietst ook
nog op een andere manier lichamelijk actief
moeten zijn.

Bijna alle leerlingen hebben twee of meer les-
uren per week gym op school. Driekwart heeft
drie lesuren gym per week op school. Ook
buiten schooluren zijn leerlingen lichamelijk
actief.

Van de leerlingen is 57% lid van een sportver-
eniging. Zij besteden hier gemiddeld 3,9 uur
per week aan. VMBO-leerlingen in Zaanstad
zijn minder vaak lid van een sportvereniging
(vergeleken met Brabant (69%) en de Gooi &
Vechtstreek (70,8%)). 

Risicogroepen
Allochtone leerlingen zijn vaker te zwaar. Dit
zijn ook degenen die vaker het ontbijt over-
slaan en te weinig te bewegen. Andere risi-
cogroepen voor niet-ontbijten zijn meisjes,
leerlingen die bij beide ouders wonen en leer-
lingen van het VMBO praktijk- of beroepsge-
richt onderwijs. 
Meisjes, allochtone leerlingen en leerlingen uit
een éénoudergezin zijn minder vaak lid van
een sportvereniging. 
Jongens eten vaker iets zoets tussendoor. In
een éénoudergezin worden vier keer zoveel
hartige tussendoortjes gegeten vergeleken
met een twee-oudergezin.
Autochtone leerlingen eten minder vaak
groente. Leerlingen die niet in een aandachts-
wijk (aandachtswijk is gebied Zaandam
Zuidoost) wonen eten minder fruit. 



Het onderzoek
In januari en februari 2004 zijn de tweede klassers van de acht VMBO-scholen in Zaanstad 
geënquêteerd. De enquêtes zijn klassikaal afgenomen. In totaal hebben 999 leerlingen de 
vragenlijst ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de geënquêteerde jongeren is 13,7 jaar. Dit 
onderzoek is uitgevoerd om een beeld te krijgen van de gezondheidstoestand, leefstijl, 
schoolbeleving, crimineel gedrag, seksueel gedrag en vrijetijdsbesteding van tweede klas VMBO-
leerlingen. Er zullen zes factsheets verschijnen over verschillende onderwerpen. Daarnaast
verschijnt een uitgebreide rapportage. De scholen en gemeente Zaanstad kunnen de resultaten 
van het onderzoek gebruiken voor het formuleren van schoolbeleid, jeugdbeleid en lokaal 
gemeentelijk beleid. Daarnaast zal het onderzoek aanleiding zijn voor gerichte interventies door 
bijvoorbeeld de GGD.

Aandachtspunten voor beleid
• Ruim tien procent van de jongeren in de

tweede klas van het VMBO is te dik.
• Het percentage leerlingen dat te zwaar 

is, is hoger dan het percentage 
gevonden in andere regio’s.

• Allochtone leerlingen zijn vaker te zwaar.
• Een kwart van de leerlingen ontbijt te 

weinig.
• Allochtone leerlingen, meisjes en 

leerlingen van het VMBO praktijk- of 
beroepsgericht onderwijs, slaan vaker 
het ontbijt over.

• De groente- en fruitconsumptie is ver 
onder de maat.

• Autochtone leerlingen eten minder vaak 
groente en fruit. 

• Ruim 80 procent van de jongeren 
beweegt te weinig. 

• Allochtone leerlingen bewegen vaker 
onvoldoende.

Wat doet de GGD Zaanstreek-Waterland?
‘Voeding en bewegen’ is één van de speerpun-
ten van de Jeugdgezondheidszorg. In samen-
werking met Evean is een projectplan
gemaakt voor een integraal aanbod voor de
preventie en aanpak van overgewicht bij kin-
deren van 0-19 jaar in de regio Zaanstreek-
Waterland. Voor het voortgezet onderwijs is in
het project een onderverdeling gemaakt in
individuele en collectieve preventie.

Individueel:
In 2005 wordt het Preventief
Gezondheidsonderzoek (PGO) ingevoerd. Alle
tweede klas leerlingen van het Voorgezet
Onderwijs in Zaanstad worden uitgenodigd
voor dit onderzoek waarin aandacht wordt
besteed aan voeding en bewegen. Indien

nodig wordt de leerling door een verpleegkun-
dige van de GGD begeleid.

Collectief:
De GGD heeft voor het voorgezet onderwijs
het lespakket ‘Eetstoornissen’, een pakket over
anorexia en boulimia in de uitleen. 
Volgend jaar zal een pilot starten voor de
invoering van het ‘Schoolkantineproject’. Het
project heeft als doel een veilig en gezonder
kantineaanbod te creëren op het voorgezet
onderwijs. Het project levert lesmateriaal over
dit onderwerp en richt zich eveneens op het
invoeren van beleid voor een veilig en gezond
kantineaanbod op de scholen.

FLASH!-Campagne (Fietsen, Lopen,
Actiemomenten, Sporten en Huishoudelijke
klussen) 
De FLASH!-Campagne is er op gericht
Nederland in beweging te krijgen. De campag-
ne richt zich op verschillende groepen waaron-
der de VMBO-jongeren.
De VMBO-deelcampagne sluit aan bij de
schoolpraktijk met onderdelen waaruit de
school een keuze kan maken. Voor het VMBO
is het lespakket ‘Actieve leefstijl’ ontwikkeld.
Voor meer informatie over de FLASH!-
Campagne en het VMBO-lespakket zie:
www.flash123.nl. Het lespakket is ook te leen
bij de GGD Zaanstreek-Waterland.
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