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Overgewicht is een snel groeiend wereldwijd probleem en is geassocieerd met een scala 
aan gezondheidsproblemen zoals type 2 diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, 
psychosociale problemen en een verminderde kwaliteit van leven. Overgewicht gedurende 
de kindertijd is een sterke voorspeller voor overgewicht tijdens de adolescentie en 
volwassenheid en draagt daarmee bij aan hoge medische kosten, een verzwakte gezondheid 
en een verminderde kwaliteit van leven. Dit kan gedeeltelijk worden voorkomen wanneer 
overgewicht en obesitas op een jonge leeftijd voorkomen wordt. Overgewicht wordt 
veroorzaakt door een hogere energie-inname dan -gebruik, wat resulteert in excessieve 
gewichtstoename. Verschillende energiebalansgerelateerde gedragingen zijn gerelateerd 
aan overgewicht bij kinderen en om praktische redenen is dit ruwweg onder verdeeld 
in: voedingsgedrag dat de energie-inname beïnvloedt en lichamelijke (in)activiteit die de 
energiegebruik beïnvloedt. Het onderliggende mechanisme van de energieonbalans is 
complex met interacties van biologische aanleg en sociaalecologische veranderingen. De 
lokale leefomgeving, vooral bij jonge kinderen, speelt een belangrijke rol in het ontstaan 
van overgewicht en wordt vooral bepaald door de thuisomgeving (opvoedingsstijlen en 
gezinskenmerken) en de buurt (demografische en maatschappelijke karakteristieken). Het 
algemene doel van dit proefschrift is om aangrijpingspunten te vinden voor de preventie 
van overgewicht en obesitas bij kinderen in de stad Zwolle, vooral in de context van de 
leefomgeving van het gezin. 

Methode
Voor de analyses in dit proefschrift is gebruikt gemaakt van gegevens uit de ChecKid 
studie, die van start is gegaan in 2006. ChecKid is een dynamische cohort studie waarin 
elke drie jaar van alle basisschool kinderen (4-13 jaar) de lengte, het gewicht en de 
middelomtrek worden gemeten. Daarnaast vullen hun ouders een vragenlijst in over 
voeding, fysieke beweging van hun kinderen, over de fysieke en sociale thuisomgeving 
en hun mening over de buurt (veiligheid en hygiëne). Elke drie jaar kan er hierdoor een 
dwarsdoorsnede worden gemaakt en daarnaast worden kinderen individueel over de tijd 
gevolgd. In 2006 en 2009 deed ongeveer 80% van de scholen mee en gaf 65% (n = 
5,219) en 47% (n = 4,590) van de uitgenodigde ouders toestemming voor deelname in 
respectievelijk 2006 en 2009. In 2006 waren complete gegevens (lichamelijke metingen 
en ingevulde oudervragenlijst) beschikbaar voor 4,072 kinderen (78% van de kinderen met 
toestemming) en in 2009 voor 3,026 kinderen (70% van de kinderen met toestemming). 
De resultaten gepresenteerd in dit proefschrift zijn gebaseerd op het ChecKid-onderzoek 
uitgevoerd in 2006 met uitzondering van hoofdstuk 6 waarvoor longitudinale (kinderen 
zowel in 2006 als in 2009 gemeten) gegevens zijn gebruikt. Het  aantal kinderen met 
complete gegevens in beide jaren was 1,048. 
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De wijk en gedrag
In hoofdstuk 2, zijn drie wijken geïdentificeerd, waarin vergeleken met de andere wijken 
in Zwolle, een hoger percentage kinderen met overgewicht werd gevonden. Daarnaast is 
gekeken naar het verband tussen het wonen in deze wijken en energiebalansgerelateerde 
gedragingen. De resultaten laten zien dat kinderen die wonen in een wijk met meer 
overgewicht onder kinderen, vaker meer dan twee uur televisie kijken op weekdagen, vaker 
niet dagelijks ontbijten en vaker niet participeren in georganiseerde sport. In tegenstelling, 
deze kinderen eten vaker twee of meer stukken fruit op weekenddagen. De ongezonde 
gedragingen in combinatie met sociaaleconomische status verklaren alleen een gedeelte 
van de hogere percentages van overgewicht en obesitas bij kinderen die in deze wijken 
leven. Waarschijnlijk spelen ook andere aspecten (zoals de fysieke en sociale omgeving 
van kinderen of sociale cohesie) een rol in deze relatie.   

Thuisomgeving en gedrag
In hoofdstuk 3, 4 en 5, is bestudeerd welke aspecten in de thuisomgeving gerelateerd 
zijn aan specifieke energiebalansgerelateerde gedragingen (televisie kijken en 
computergebruik, slaapduur, fruit en groente consumptie). Hoofdstuk 3 laat zien dat 
jonge kinderen in de leeftijd 4-8 jaar die meer dan 1,5 uur televisie kijken per dag, 
vaker overgewicht hebben dan jonge kinderen die minder televisie kijken. Dit verband 
kan niet verklaard worden door familiekarakteristieken en ongezond voedingsgedrag. Dit 
impliceert een mogelijke directe relatie tussen televisie kijken en overgewicht bij kinderen. 
Onder kinderen in de leeftijd van 9-13 jaar, is televisie kijken niet gerelateerd aan 
overgewicht. Computer gebruik is niet gerelateerd aan overgewicht voor zowel jongere 
als oudere kinderen. Hier dient echter rekening te worden gehouden met het gegeven dat 
relatief weinig kinderen veel tijd achter de computer door brengen (meer dan 30 minuten) 
in de ChecKid 2006 studie. Belangrijke factoren die samenhangen met meer dan 1,5 
uur televisie kijken zijn: meer dan twee televisies in het huishouden, een televisie in de 
slaapkamer van het kind en het niet hebben van regels over televisie kijken (wanneer en 
hoe lang). Interessant is dat kinderen die veel televisie kijken, ook veel buiten blijken te 
spelen en veel deelnemen aan sport. Televisie kijken is wel gerelateerd aan een kortere 
slaapduur; kinderen die meer dan 1,5 uur TV kijken slapen vaker minder dan gemiddeld 
vergeleken met de kinderen die minder TV kijken.

De resultaten in hoofdstuk 4 laat zien dat kinderen die korter slapen vaker overgewicht 
hebben in vergelijking met kinderen die meer slapen. Dit is onafhankelijk van familie 
karakteristieken (zoals sociaaleconomische status, etniciteit, overgewicht van de moeder 
en één-ouder gezinnen) of de inname van gesuikerde dranken en snacks voor 4-8 en 
9-13 jarige jongens en 9-13 jarige meisjes. Voor de jongere meisjes is een zwak verband 
gevonden. Niet verrassend is dat een late bedtijd sterk gerelateerd is aan een kortere 
slaapduur voor alle kinderen. Niet samen actief zijn met de ouder/verzorger (naar buiten, 
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sporten of fietsen) is gerelateerd aan een korte slaapduur in 4-8 en 9-13 jarige meisjes en 
in 9-13 jarige jongens. Andere leeftijd- en geslacht specifieke factoren die met een korte 
slaapduur samenhangen zijn: televisie kijken gedurende een maaltijd (4-8 jarige jongens 
en 9-13 jarige meisjes), televisie op de slaapkamer (9-13 jarige meisjes), toestemming om 
snoep te mogen pakken zonder te vragen (4-8 jarige en 9-13 jarige jongens) en minstens 
één dag per week een afhaal maaltijd eten (9-13 jarige jongens). Voor alle kinderen is 
meer dan één uur per dag televisie kijken of meer dan één uur per dag computer gebruik 
sterk gerelateerd aan minder uren slapen per nacht. 

In hoofdstuk 5 laten de resultaten zien dat het niet dagelijks consumeren van groente 
vaker voorkomt bij kinderen uit gezinnen met een lage en midden sociaaleconomische 
status (SES) dan bij kinderen uit een gezin met een hoge SES achtergrond. Onder kinderen 
met een lage en midden SES achtergrond, zijn de percentages van het niet dagelijks 
groente eten vergelijkbaar. Het verband tussen niet dagelijks consumeren van groente 
en overgewicht is echter het sterkst in de groep kinderen met een lage SES achtergrond. 
Verder is er een verband tussen meer fruit inname en overgewicht bij kinderen gevonden, 
wat gedeeltelijk verklaart kan worden door een hogere totale energie-inname van deze 
kinderen, omdat ze dezelfde hoeveelheid snacks eten als kinderen met een lagere inname 
van fruit. Binnen de lage en midden SES groep zijn de factoren die samenhangen met het 
niet dagelijks eten van groente: minder dan zeven dagen per week aan tafel eten, één of 
meerdere dagen per week een afhaalmaaltijd eten, minder dan zes dagen per week een 
zelf gekookte maaltijd eten en minder dan vijf dagen per week samen koken. Daarnaast 
is in de midden SES groep toestemming om snoep te pakken zonder te vragen gerelateerd 
aan het niet dagelijks eten van groente.

Gedrag en gewicht
In hoofdstuk 6 wordt aangetoond dat in een periode van drie jaar (2006-2009) 
verschillende energiebalans gerelateerde gedragingen, met name groente- en fruit 
consumptie, snack consumptie en (spel) computer gebruik, ongunstig veranderen bij 
basisschool kinderen. Onder kinderen met een lage SES achtergrond is een hoger 
percentage overgewicht en een gemiddeld hogere toename in body mass index (BMI) 
gevonden dan onder kinderen met een hoge SES achtergrond. Bovendien hebben deze 
kinderen meer ongezonde leefstijlgedragingen en hebben ze ook meer ongunstige 
veranderingen in deze leefstijl gedragingen. Vooral meer dan één uur TV kijken en meer 
dan dertig minuten computeren per dag in beide jaren en een ongunstige verandering 
in ontbijten en sport participatie zijn gerelateerd aan een toename in BMI. Wanneer het 
aantal ongunstige gedragingen bij aanvang (2006) samen wordt genomen met het aantal 
ongunstige veranderingen in leefstijlgedrag tussen 2006 en 2009, blijkt dat een hogere 
totaalscore gerelateerd is aan een hogere stijging in BMI en dat deze kinderen vaker 
overgewicht hebben in 2009.  
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In hoofdstuk 7 van dit proefschrift zijn de belangrijkste bevindingen samengevat en 
bediscussieerd. De methodologische sterke en zwakke punten waarmee rekening gehouden 
moet worden bij het interpreteren van de resultaten in dit proefschrift zijn besproken. De 
belangrijkste bevindingen zijn vertaald naar implicaties en aanbevelingen voor praktijk, 
beleid, hoger beroeps onderwijs en onderzoek. Eén van de conclusies is dat de wijk een 
belangrijke setting is voor de  gerichte aanpak van overgewicht preventie. Professionals 
kunnen meer aandacht deze specifieke wijken besteden en aan een gezonde fysieke en 
sociale omgeving voor kinderen, ook voor kinderen die (nog) geen overgewicht hebben. 
Het blijkt namelijk dat veel kinderen in deze wijken (met en zonder overgewicht) meer 
ongezond gedrag vertonen. Binnen deze wijken zijn scholen en gezinnen belangrijke 
actoren in de directe omgeving voor (met name jonge) kinderen, dus dit is een goede 
locatie waar toegespitste preventie plaats kan vinden. De bevindingen in dit proefschrift 
laten zien dat de thuisomgeving belangrijk is in de preventie van overgewicht. De 
geïdentificeerde determinanten in de thuisomgeving kunnen worden samengevat in vier 
belangrijke onderwerpen: de fysieke omgeving (televisies in het huishouden en op de 
slaapkamer), regels hebben (over bijvoorbeeld televisie kijken, snoepen en het hebben van 
een bedtijd), routine en structuur in het huishouden (aan tafel eten, geen afhaalmaaltijden, 
maar zelf koken) en samen activiteiten ondernemen (naar buiten, sporten, fietsen, koken) 
van ouders en kinderen. Daarom zijn ouders een belangrijke aandachtspunt voor 
interventies en moeten ze ondersteund worden door professionals en door middel van 
beleid in het creëren van een gunstige en gezonde thuisomgeving. 






