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Socioeconomische status en het risico op onder- en overgewicht bij kinderen in 

Indonesië: een epidemiologisch onderzoek

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de bestaande problemen van “onder- en overvoeding” 

op de kinderleeftijd in ontwikkelingslanden en de mogelijke verbanden met hart- en 

vaatziekten op oudere leeftijd. Daarnaast geeft dit hoofdstuk achtergrondinformatie over 

Indonesiё als land met betrekking tot de transitie in voeding en epidemiologie. Tenslotte 

worden het doel en de vraagstellingen van het onderzoek die geleid hebben tot dit 

proefschrift beschreven. 

Hoofdstuk 2 beschrijft een onderzoek waarin risicofactoren voor het ontwikkelen van 

ondervoeding in kinderen jonger dan 2 jaar, afkomstig uit twee plattelandsgebieden, worden 

vastgesteld. Het ene gebied heeft een lagere socio-economische status dan het andere 

gebied. Het onderzoek toont aan dat de meeste kinderen een acceptabel gewicht hebben 

gedurende de eerste 6 maanden na de geboorte. Echter, naarmate de kinderen ouder 

worden neemt het aantal kinderen met ondervoeding toe. In het gebied met de laagste 

socio-economische status is de voedingsstatus het meest aangedaan, hetgeen resulteert in 

het vaker voorkomen van ondervoeding vanaf de leeftijd van 6 maanden. Verondersteld 

wordt dat ondervoeding geassocieerd kan zijn met de slechte kwaliteit van vaste voeding 

aangezien de consumptie van dierlijk voedingseiwit met name in het armste 

plattelandsgebied, vrij laag is. In ieder geval blijkt dat het langdurig geven van borstvoeding 

kinderen beschermt voor ondervoeding.

Hoofdstuk 3 beschrijft een onderzoek naar het voorkomen van lengtelengtegroeivertraging, 

ondergewicht, overgewicht en obesitas in schoolgaande prepuberale kinderen uit 

verschillende socio-economische klassen namelijk plattelandskinderen, arme- en niet-arme 

stadskinderen. Deze studie toont aan dat bij plattelandskinderen en arme stadskinderen 

vaker lengtegroeivertraging optreedt in vergelijking tot de niet-arme stadskinderen. 

Vertraagde lengtegroei komt bijna driemaal zo vaak voor bij plattelandskinderen en 1,5 keer 

zo vaak bij de arme stadskinderen ten opzichte van de niet-arme stadskinderen. Er blijkt 

geen verschil te zijn in het voorkomen van ondergewicht tussen de plattelandskinderen, 

arme en niet-arme stadskinderen. Echter, overgewicht en obesitas komt vier- tot vijfmaal zo 

vaak voor bij de niet-arme stadskinderen ten opzichte van de plattelands-kinderen en de 

arme stadskinderen. 
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In Hoofdstuk 4 wordt de invloed van een laag geboortegewicht op het voorkomen van 

lengtegroeivertraging en obesitas in prepuberale kinderen, afkomstig van het platteland en 

de stad, beschreven. De studie toont aan dat, in een gebied waar latere 

lengtegroeivertraging vaak voorkomt (het platteland), een laag geboortegewicht geen 

belangrijke factor is die hiertoe bijdraagt. Echter, in een gebied waar lengtegroeivertraging 

minder vaak voorkomt (de stad), blijkt een laag geboortegewicht wel een belangrijke 

risicofactor te zijn voor latere lengtegroeivertraging. Een verschil in het voorkomen van een 

laag geboortegewicht tussen de populaties van het platteland en de stad is er niet. Men zou 

hieruit kunnen concluderen dat het verschil in voorkomen van latere lengtegroeivertraging 

tussen de prepuberale plattelands- en stadskinderen veroorzaakt wordt door de socio-

economische omgeving die het postnatale groeipatroon beinvloedt.

Het onderzoek in hoofdstuk 5 beschrijft de body mass index (BMI) in Indonesische 

stadskinderen vanaf de kinderleeftijd tot aan de adolescentie. De studie toont aan dat 

stadskinderen zodanig in gewicht en BMI toenemen dat er in de loop van de tijd een 

toename optreedt van het aantal kinderen met overgewicht en obesitas. De kinderen, die op 

de kinderleeftijd overgewicht hebben of obees zijn, hebben over het algemeen ook op 

adolescente leeftijd overgewicht of zijn zelfs obees. Aan de andere kant van het spectrum 

blijkt dat, ondanks een afname in het voorkomen van ondergewicht vanaf de kinderleeftijd 

tot aan de adolescentie, de kans op ondergewicht in de adolescentie meer dan 50% is. 

Het onderzoek beschreven in de hoofdstukken 6 en 7 laat de invloed zien van de socio-

economische status en het geboortegewicht op de bloeddruk van schoolgaande prepuberale 

kinderen. Dit onderzoek toont aan dat zowel de systolische als de diastolische bloeddruk in 

Indonesische kinderen positief gerelateerd zijn aan de leeftijd, de lichaamslengte en de BMI. 

De studie geeft tevens aan dat bij een bepaalde leeftijd, lengte en BMI, de armsten van de 

bevolking, dat is de plattelandsgemeenschap, een hoger risico hebben op het ontwikkelen 

van hoge bloeddruk. Dit zou gerelateerd kunnen zijn met het vaker voorkomen van latere 

lengtegroeivertraging in deze gemeenschap. Tevens wordt aangetoond dat kinderen met een 

hoog geboortegewicht een hogere systolische bloeddruk hebben. Deze kinderen bleken 

gemiddeld langer en zwaarder zijn dan de kinderen met een normaal geboortegewicht.

In hoofdstuk 8 worden de resultaten van dit proefschrift bediscussieerd in het kader van 

reeds bekende gegevens uit de literatuur. Geconcludeerd wordt dat in Indonesië problemen 

van zowel ondervoeding als overvoeding bestaan. Kinderen van het platteland, met name zij 
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die wonen in gebieden met een lagere socio-economische status, een verhoogd risico 

hebben op ondervoeding. Hiertegenover staan de kinderen uit de stads-gemeenschap, met 

name zij die afkomstig zijn uit het niet-arme deel van de bevolking, die een verhoogd risico 

hebben op overgewicht en obesitas. Verrassend is dat, ongeacht de lengte of BMI van het 

kind, de afkomst uit een gebied met een lage socio-economische status een onafhankelijke 

risicofactor blijkt te zijn voor een hogere bloeddruk.


