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Over Gewicht, Bewegen en Voeding  

Een gezond gewicht is voor kinderen van belang, voor hun gezondheid en welzijn, nu en in de toekomst.  

 

Waarom is overgewicht ongezond?  

Kinderen met overgewicht hebben meer kans op allerlei gezondheidsproblemen, zowel op jonge als op latere leeftijd. Overgewicht vergroot het risico 

op bijvoorbeeld een bepaald type suikerziekte, hart- en vaatziekten, enkele soorten kanker, artrose en depressie. Het risico wordt groter naarmate 

het overgewicht toeneemt. Dikke kinderen hebben ook vaak te maken met stigmatisering. Hierdoor hebben zij meer kans op een lagere 

zelfwaardering en daarmee samenhangende psychosociale problemen, zoals eenzaamheid, verdriet en gespannenheid.  

 

Overgewicht komt al op jonge leeftijd voor 

Van de kinderen van 2 jaar in de regio heeft 8% overgewicht. Van de 5-jarigen heeft 11% overgewicht en van de 11-jarigen 20%. Het percentage 

ernstig overgewicht schommelt bij de verschillende leeftijden tussen de 1% en 3%.  

Bij de hele jonge kinderen zijn het vooral meisjes die overgewicht hebben. Op de leeftijd van 11 jaar is het verschil tussen jongens en meisjes 

verdwenen (zie figuur 1.)(bron: Gezondheidsonderzoeken van de Jeugdgezondheidszorg, GGD Zaanstreek-Waterland, 2011).  

 

Er zijn verschillende manieren om te bepalen of een kind overgewicht heeft. De Body Mass Index (BMI) is de meest gebruikte maat om (ernstig) overgewicht te 
definiëren. De BMI geeft de verhouding weer tussen lengte en gewicht en wordt berekend door het gewicht te delen door de lengte in het kwadraat (kg/m2).  

 
De grenswaarden van de BMI voor ondergewicht, gezond gewicht, overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) zijn afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van 

het kind.  
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Figuur 1. Overgewicht (donkerblauw) en obesitas (ernstig overgewicht, blauw-groen)) naar leeftijd en geslacht bij kinderen in Zaanstreek-Waterland (%) 

 

Kinderen met een niet-westerse achtergrond hebben vaker overgewicht  

(Ernstig) overgewicht komt vaker voor bij kinderen met een niet-westerse achtergrond. Vooral Turkse kinderen zijn vaak te zwaar. In Zaanstreek-

Waterland komt overgewicht drie keer zo vaak voor bij kinderen met een Turkse achtergerond als bij kinderen met een Nederlandse achtergrond. 
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Overgewicht onder 11-jarigen neemt de laatste jaren toe 

In figuur 2 is het overgewicht bij kinderen te zien in de loop van de tijd. In oranje het percentage kinderen van 11 jaar met overgewicht. In groen 

het percentage kinderen van 5 jaar met overgewicht.  

Overgewicht bij 11-jarige kinderen is gestegen, van 11% in 2005 naar 20% in 2011. Het percentage overgewicht van 5-jarigen stijgt van 2005 tot 

2007 maar lijkt de laatste jaren niet echt te veranderen.  
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Figuur 2. (Ernstig) overgewicht per leeftijdsgroep naar jaar in Zaanstreek-Waterland (%)
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In iedere groep-7 zitten gemiddeld 5 à 6 kinderen met overgewicht 

 

Hebben kinderen in Zaanstreek-Waterland (ZW) vaker overgewicht dan kinderen in andere regio’s? 

Kinderen van 11 jaar (groep 7) in ZW hebben vaker overgewicht dan hun leeftijdsgenoten landelijk. Kinderen van 5 jaar ( groep 2) in ZW hebben 

minder vaak overgewicht dan hun landelijke leeftijdsgenoten. 

Voeding  

Gezonde voedingsgewoonten dragen, net als voldoende beweging, bij aan een gezond gewicht. Onder gezonde voedingsgewoonten valt een 

dagelijks ontbijt, gevarieerd eten, voldoende groente en fruit, en niet te veel ‘tussendoortjes’. 

 

Ontbijten 

In Zaanstreek-Waterland ontbijt 98% van de kinderen minimaal vijf keer per week. 2% van de kinderen komt dus wel eens zonder ontbijt op school. 

Meisjes en kinderen met een niet-westerse achtergrond en kinderen van lager opgeleide moeders ontbijten minder vaak.  

 

Kinderen die niet dagelijks ontbijten, eten vaak ook niet genoeg groente en fruit. 
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Groente en fruit 

Meer dan de helft (56%) van de kinderen eet niet elke dag groente, in 2007 was dat niet veel anders (55%). 

Ruim vier op de tien kinderen eet niet elke dag fruit. Sinds 2007 zijn kinderen in Zaanstreek-Waterland minder fruit gaan eten. In 2007 at nog 67% 

van de kinderen elke dag fruit in 2011 is dat 57%. 

 

Jonge kinderen van 1 tot 4 jaar eten vaker dagelijks groente en fruit dan kinderen van 4 tot 12 jaar. Vooral kinderen van lager opgeleide moeders 

eten niet genoeg groente en fruit.  
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Figuur 3. Groente- en fruitconsumptie en ontbijten van kinderen in Zaanstreek-Waterland in 2007 (donkerblauw) en in 2011 (blauwgroen) (%) 
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Bewegen 

Bewegen betekent plezier en het is gezond! Het is goed voor de ontwikkeling, kinderen worden er sterker, gezonder, socialer en handiger van. 

Voldoende beweging helpt ook om kinderen op gezond gewicht te houden. 

 

Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) heeft een kind per dag minimaal 1 uur beweging nodig. Dat hoeft niet per se sport te 

zijn: ook lopen, fietsen, stoeien en klimmen is beweging. Naast de gewone dagelijkse beweging is het nodig dat een kind twee keer per week 

intensief beweegt. Dat wil zeggen: zo ingespannen bezig is dat het kind er flink moe van wordt. 

 

Beweegnorm 

Van de 2 tot 12-jarigen kinderen beweegt 21% minder dan 7 uur per week (= de beweegnorm ofwel de NNGB). Vooral kinderen tussen de 4 en 7 

jaar, meisjes en kinderen met een niet-westerse achtergrond bewegen te weinig.  

 

Lid van een sportvereniging 

Van de kinderen van 4 tot 8 jaar is 61% lid van een sportvereniging. Van de kinderen van 8-12 jaar 83%.  

 

Gebruik van beeldscherm  

Een derde van de kinderen, tussen de 2 en 12 jaar, zit meer dan 14 uur per week achter een beeldscherm (TV, video, DVD en computer). Het 

gebruik van een beeldscherm neemt toe als het kind ouder wordt. Jongens en kinderen met een niet-westerse achtergrond zitten het meest achter 

een beeldscherm. 
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* = Veel tv / dvd / beeldscherm is meer dan 14 uur per week. (%) 

Figuur 4. Vier voorbeelden van ‘bewegen’ weergegeven naar achtergrond van de kinderen: Nederlandse achtergrond, een niet-westerse achtergrond en een 

westerse, niet Nederlandse achtergrond (%).  

 

Buitenspelen 

Ruim driekwart van de kinderen (78%) speelt niet iedere dag een half uur buiten. In 2011 spelen kinderen minder vaak buiten dan in 2007: toen 

speelde 65% van de kinderen niet iedere dag een half uur buiten. 
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Beleid in de regio 

Alle negen gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland hebben ervoor gekozen om de komende vier jaar overgewicht bij kinderen te gaan 

aanpakken. Dit gebeurt met activiteiten die passen bij de volgende pijlers van beleid. 

1. Inrichting van de omgeving 

Om kinderen te stimuleren om te bewegen is het van belang dat de omgeving waar kinderen wonen een veilige en toegankelijke omgeving is. Een 

omgeving die uitnodigt tot buiten spelen, fietsen en sporten. Daarnaast helpt het als de omgeving niet uitnodigt tot ongezond en veel eten.  

 

Maak gezond gedrag makkelijk en aantrekkelijk  

 

Voor kinderen is ook de school een belangrijke omgeving, evenals de dagopvang, de peuterspeelzalen enzovoorts. Een gezonde (school)omgeving 

met een helder beleid (over voeding en beweging) draagt bij aan het tegengaan van overgewicht. 

2. Voorlichting en educatie 

Voor gezond gedrag van kinderen zijn de juiste kennis, houding en vaardigheden nodig bij ouders, bij professionals die met kinderen werken en bij 

de kinderen zelf. Ouders hebben een grote invloed op het gezonde gedrag van hun kind, zeker op jonge leeftijd. Zij bepalen nog voor een groot deel 

wat het kind eet en hoeveel lichaamsbeweging het krijgt. 

3. Signalering, advies en ondersteuning 

Professionals in de Jeugdgezondheidszorg en in de eerstelijnsgezondheidszorg, spelen een belangrijke rol in het benaderen van ouders en kinderen 

met overgewicht en de doorverwijzing naar preventie en zorg.  
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Activiteiten in de regio 

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) ziet alle kinderen een aantal keer tussen de 0 en 4 jaar en daarna op de leeftijd van 5 en 11 jaar. Bij deze 

contacten is de ouder steeds aanwezig. De vroege signalering van overgewicht, het advies aan en de ondersteuning van ouder en kind is erop gericht 

om kinderen op gezond gewicht te krijgen en hun weerbaarheid en zelfvertrouwen te verstevigen. Ook specifieke vormen van ondersteuning in het 

Centrum voor Jeugd en Gezin en Centrum Jong (zoals het opvoedspreekuur, themabijeenkomsten, sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen) 

biedt ouders die daaraan behoefte hebben, hulp.  

 

De gemeenten in de regio trekken samen op bij het terugdringen van overgewicht bij kinderen. Per gemeente wordt daar op een andere manier 

vorm aan gegeven. Een paar voorbeelden: 

 Zaanstad en Purmerend hebben besloten JOGG-Gemeente te worden; 

 In Zaanstad, Edam-Volendam, Zeevang en Beemster wordt op een aantal kinderdagverblijven en peuterspeelzalen het Lekker Fit!? 

Peuterproject uitgevoerd. Het project richt zich op bewegen, gezond eten, traktaties & tussendoortjes;  

 Waterland, Edam-Volendam, Beemster, Zaanstad en Purmerend doen op een aantal basisscholen het project IK Lekker Fit!?;  

 Edam-Volendam doet Kidz Fit. In Zaandam is gekozen voor Club Move en in Waterland loopt ‘Het Fitte Kind’.  

Ook scholen kiezen zelf de activiteiten die passen in hun beleid en bij hun leerlingen, zoals Traktatie- & tussendoortjesbeleid, Leskisten als ‘Voeding, 

Sport & Bewegen’; ‘De Klas Beweegt! en Hupla en Rugla’ (methoden op het gebeid van beweegtussendoortjes). 

 

Wilt u advies op maat over activiteiten die gericht zijn op het tegengaan van overgewicht bij kinderen? Neem dan contact op met Mathilde Wicherink, 

Gezondheidsbevordering functionaris van GGD Zaanstreek-Waterland. T: 0900-2545454. E-mail: mwicherink@ggdzw.nl  

Heeft u vragen over dit verslag? Neem dan contact op met Monique Heemskerk, epidemioloog van GGD Zaanstreek-Waterland. E-mail: mheemskerk@ggdzw.nl. 

                  november 2012 

http://www.loketgezondleven.nl/settings/gezonde-gemeente/overgewicht/een-integrale-aanpak/signalering-en-advies/%09%09%09#definition_156
http://www.jongerenopgezondgewicht.nl/gemeenten
http://www.ggdzw.nl/ufc/file2/ggdzw_sites/jacquelineg/fc90a49baf7428de5e3b368e4137a8bd/pu/flyer_lekker_fit_0___4_jaar.pdf
http://www.ggdzw.nl/ufc/file2/ggdzw_sites/jacquelineg/fc90a49baf7428de5e3b368e4137a8bd/pu/flyer_lekker_fit_0___4_jaar.pdf
http://www.zilverenkruis.nl/iklekkerfit/Fit/Pages/default.aspx
http://www.zaanstad.nl/sct/sport_in_zaanstad/sportstimulering/club_move/
http://www.fyswaterdata.nl/images/PDF-bestanden/Flyer.pdf
mailto:mwicherink@ggdzw.nl
mailto:mheemskerk@ggdzw.nl
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