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Overgewichtcijfers 2020 
 

Omdat in het jaar 2020 voor het grootste deel niet ‘normaal’ gewerkt kon worden in verband met de corona-

crisis, kunnen de gewichtcijfers niet voor alle leeftijden gepubliceerd worden. Veel contactmomenten zijn op 

een andere manier gedaan, bijvoorbeeld telefonisch, waardoor er geen lengte- en gewichtmeting gedaan is.  

Het contactmoment bij 3,9 jaar is een contactmoment waarbij ook een vaccinatie gegeven wordt. Daarmee is 

dit het enige reguliere contactmoment van kinderen boven de 2 jaar dat het hele jaar 2020 doorgegaan is, met 

bijbehorende lengte- en gewichtmeting. Omdat vanaf de leeftijd van 2 jaar pas over overgewicht kan worden 

gesproken, worden de reguliere contactmomenten van kinderen jonger dan 2 jaar niet meegenomen. 

In 2020 is bij 3529 kinderen lengte en gewicht vastgesteld tijdens het contactmoment 3,9 jaar. 

In de tabel staan de aantallen vermeld van de kinderen die gezien zijn, uitgesplitst naar gemeente. Voor 

sommige gemeenten is het verder uitgesplitst naar woonkern of sociaal wijkteam (SWT).  

Indien het aantal kinderen met overgewicht kleiner is dan 5, zijn de resultaten niet weergegeven (-). Wanneer 

de totale groep kinderen die is gemeten kleiner is dan 75 kinderen, zijn de resultaten ook niet weergegeven 

(*), omdat het totale aantal dan te klein is om uitspraken over te doen.  
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Tabel 1. Aantal kinderen waarbij een lengte- en gewichtmeting is gedaan tijdens het 3,9 jaar-consult, en het percentage kinderen 
hiervan met (ernstig) overgewicht. 

2020  

Aantal kinderen 

gemeten tijdens 3,9 

jaar consult: 

 

Percentage kinderen met (ernstig) 

overgewicht tijdens 3,9 jaar consult: 

gemiddelde leeftijd: 3,6 jaar                        N                                                               % 

Beemster 99 9 

Edam-Volendam 325 13 

- Edam * * 

- Volendam 204 16 

- Zeevang * * 

Landsmeer 111 12 

Oostzaan 108 6 

Purmerend 710 14 

SWT Purmer Noord en Zuid 242 19 

SWT Overwhere Wheermolen 167 17 

SWT Centrum en Gors 116 13 

SWT Weidevenne 185 15 

Waterland 170 11 

Wormerland 153 11 

Zaanstad 1853 12 

- SWT Wormerveer 122 16 

- SWT Nieuw West 259 11 

- SWT Zaandam West, Oude 
Haven 

126 10 
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2020  

Aantal kinderen 

gemeten tijdens 3,9 

jaar consult: 

 

Percentage kinderen met (ernstig) 

overgewicht tijdens 3,9 jaar consult: 

gemiddelde leeftijd: 3,6 jaar                        N                                                               % 

- SWT Assendelft, Westzaan 402 12 

- SWT Krommenie 196 8 

- SWT Zaandam Zuid,  165 14 

- SWT Pelders- Hoornseveld  162 15 

- SWT Kogerveld, Zaandam 
Noord 

125 9 

- SWT Oud Koog, Oud Zaandijk 81 6 

- SWT Poelenburg 123 20 

- SWT Rosmolenwijk 90 16 

Zaanstreek-Waterland totaal  3529 12 
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