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  bij kinde-
ren in Nederland een steeds groter

probleem wordt, is genoegzaam
bekend. Uit recent verschenen onder-
zoek van TNO Kwaliteit van Leven
blijkt dat in 2004 13,5% van de jon-
gens van 4 tot 15 jaar in Nederland

overgewicht had. Bij meisjes in dezelf-
de leeftijdsklasse lag het percentage op
16,7 %. De prevalentie van obesitas
bij jongens in deze leeftijdsklasse was
in 2004 gemiddeld 2,9% en bij meisjes
3,3%. In vergelijking met eerder
onderzoek blijkt dat overgewicht

onder jeugdigen nog steeds stijgt.
Uit verschillende buitenlandse

onderzoeken blijkt dat ouders het
overgewicht van hun eigen kind niet
herkennen. Het Voedingscentrum wil-
de weten wat daarvan de oorzaak is en
liet er een afstudeeronderzoek naar
doen.

Invloed ouders    Om overgewicht
bij kinderen, maar ook op latere leef-
tijd te voorkomen, is het van belang
om op jonge leeftijd gezonde eet- en
beweeggewoonten aan te leren. Op
jonge leeftijd worden smaakvoorkeu-
ren en eetpatronen ontwikkeld die de

Overgewicht

Moeders onderschatten

overgewicht eigen kind
Negen van de tien moeders in Nederland herkennen het overgewicht van hun eigen kind niet. Zij

zullen dus ook niet ingrijpen. Dit vormt een probleem bij het voorkomen en terugdringen van

overgewicht bij kinderen, want ouders spelen daarbij de belangrijkste rol. Uit onderzoek van het

Voedingscentrum blijkt dat deze moeders het gewicht van hun kind vooral ‘op het oog’ beoorde-

len. Deze maatstaven zijn niet streng genoeg om overgewicht tijdig te signaleren.
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rest van het leven blijven bestaan.
Gevolgen van een verkeerd voedings-
patroon op jonge leeftijd manifesteren
zich vaak later in het leven. Daarnaast
staan jonge kinderen meer open voor
verbeteringen van het voedingspa-
troon dan ouderen.

Ouders hebben een belangrijke
invloed op het eetpatroon van de kin-
deren. Naast een aangeboren voorkeur
voor zoet en vet blijken kinderen een
smaakvoorkeur te ontwikkelen voor
het voedsel dat zij thuis het vaakst
eten. Omdat kinderen tussen de 0 en 6
jaar afhankelijk zijn van hun ouders

op het gebied van voeding en bewe-
ging, worden veel interventies om de
prevalentie van overgewicht te stabili-
seren of te verminderen gericht op
ouders. Interventies gericht op ouders
blijken beter te werken dan interven-
ties gericht op scholen of op de kinde-
ren zelf. Deze interventies hebben
echter nog lang niet het gewenste
effect, namelijk dat het aantal kinde-
ren met overgewicht stabiel blijft of
afneemt. Dat aantal stijgt immers nog
steeds.

Uit wetenschappelijk onderzoek is
naar voren gekomen dat drie factoren
bepalen of ouders in staat zijn tijdens
de opvoeding overgewicht te voorko-
men of terug te dringen. De ouders
moeten gemotiveerd zijn om het voe-
dingspatroon te veranderen, zij moe-
ten weten welke veranderingen nood-
zakelijk zijn en hoe deze door te voe-
ren, en zij moeten (h)erkennen dat
het kind overgewicht heeft of risico
loopt om overgewicht te ontwikkelen.

Overgewicht herkennen    Dankzij
de voorlichting die de laatste jaren
sterk op gang is gekomen, zijn de eer-
ste twee punten niet meer het grootste
probleem. Ouders zijn gemotiveerd
om de kinderen een gezonde maaltijd

voor te schotelen en zij weten in grote
lijnen wat een gezond eetpatroon
inhoudt. Uit vakliteratuur blijkt ech-
ter dat het herkennen van overgewicht
bij de eigen kinderen een enorm pro-
bleem is. Uit meerdere Amerikaanse
onderzoeken blijkt dat veel ouders
van kinderen met overgewicht vinden
dat hun kind een gezond gewicht
heeft. Het te laag schatten van de
gewichtsstatus (ondergewicht, gezond
gewicht, overgewicht of obesitas) van
het kind wordt een optimistische bias,
ofwel een onrechtvaardig optimisme
genoemd. Ouders beoordelen de
gewichtsstatus van het kind rooskleu-
riger dan hij in werkelijkheid is. De
behoefte die zij ervaren om het kind
gezonder eten te geven blijft hierdoor
laag, en daarmee ook de intentie om
het dagelijkse voedingspatroon aan te
passen.

In het afstudeeronderzoek stond de
vraag centraal waarom ouders het
overgewicht van het eigen kind niet
herkennen. Het kwantitatieve onder-
zoek is uitgevoerd bij moeders van 2-
tot 6-jarige kinderen met overgewicht.
Door middel van een enquête via
internet hebben moeders van kinde-
ren een vragenlijst ingevuld. Aan het
begin van de vragenlijst werd
gevraagd naar geslacht, leeftijd, lengte
en gewicht van het kind. De gewichts-
status werd vastgesteld door het bere-
kenen van de BMI. Moeders van 
kinderen met overgewicht werden ge-
vraagd door te gaan met de vragen-
lijst, moeders van kinderen met een
gezond of te laag gewicht stopten. De
moeders wisten zelf niet dat zij gese-
lecteerd waren op het feit dat zij een
kind met overgewicht hadden. Uitein-
delijk hebben 193 moeders deelgeno-
men aan het onderzoek. Van hen had-
den er 94 een kind met overgewicht
(58 jongens, 36 meisjes) en 99 een
kind met obesitas (60 jongens, 39
meisjes).

Om moeders die het overgewicht
van hun kind niet herkennen te kun-
nen vergelijken met moeders die over-
gewicht wel herkennen, werd
gevraagd of de moeder vond dat haar

kind ondergewicht, gezond gewicht,
overgewicht of obesitas had. Van de
193 moeders uit het onderzoek wisten
slechts 17 moeders de gewichtsstatus
van het kind juist te benoemen,16 van
hen waren moeder van een kind met
overgewicht, en één was moeder van
een kind met obesitas. Van de moe-
ders met een kind met overgewicht
vonden er 74 dat hun kind een gezond
gewicht had, en vier moeders oordeel-
den dat hun kind te licht was (onder-
gewicht). Van de 99 moeders van kin-
deren met obesitas, vonden 22 dat
hun kind overgewicht had, 73 dat hun
kind een gezond gewicht had, en drie
moeders vonden zelfs dat hun kind
ondergewicht had. Resumerend bete-
kent dit dat 17 moeders wisten dat
hun kind overgewicht of obesitas had,
en dat 176 moeders zich in meer of
mindere mate niet bewust waren van
het overgewicht van hun kind. Dit is
een opvallend resultaat.

Invloed ouders op eetpatroon kinderen

groot
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Geen taboe    De vragenlijst bevatte
vragen over factoren die volgens de
literatuur van invloed zouden kunnen
zijn op het niet herkennen van over-
gewicht bij kinderen door ouders.

De antwoorden van de moeders op
de vraag of zij vonden dat hun kind
wel wat slanker mag zijn, correleerden
sterk negatief met de mate waarin zij
het overgewicht niet herkennen. Dit
betekent dat moeders die overgewicht
slecht herkennen niet van mening zijn
dat hun kind slanker mag zijn. Deze
bevinding is interessant omdat hieruit
blijkt dat gebrekkige herkenning van
overgewicht niet voortkomt uit moei-
te met het gebruik van het label ‘over-
gewicht’. Meerdere onderzoekers
opperen namelijk dat het beladen
woord ‘overgewicht’ ouders ervan
weerhoudt te zeggen dat hun eigen
kind overgewicht heeft, terwijl ze wel
weten dat het kind te dik is. Als dit zo
zou zijn, dan zou dat een deel van de
score op het niet herkennen van over-

gewicht in onderzoeken kunnen ver-
klaren. Deze suggestie wordt in dit
onderzoek weerlegd. De moeders zijn
zich er kennelijk echt niet van bewust
dat hun kind overgewicht, dan wel
obesitas heeft. Zij herkennen nog geen
probleem en zijn daarom niet van
plan het gewicht van het kind te ver-
minderen. De moeders die het overge-
wicht van hun kind wel herkennen,
geven wel aan dat hun kind slanker
zou mogen zijn. Zij lijken zich ervan
bewust dat het gewicht van hun kind
een probleem is.

Uit het onderzoek bleek verder dat
de kans dat een moeder overgewicht
niet herkent, groter is naarmate zij
minder media-aandacht voor overge-
wicht ervaart. Dit betekent dat moe-
ders die het overgewicht van hun
eigen kind niet herkennen, minder
aandacht hebben voor bijvoorbeeld
televisieprogramma’s over overge-
wicht bij kinderen. Het vermoeden
bestaat dat zij zich niet aangesproken
voelen door voorlichting over de pre-
ventie van overgewicht, omdat zij
denken dat het bericht niet voor hen
is bedoeld.

Ook kwam uit het onderzoek naar
voren dat moeders die het overge-
wicht van hun kind niet herkennen,
andere maatstaven voor overgewicht
hanteren dan moeders die het wel
herkennen. Moeders uit de eerste
groep letten meer op inactiviteit, kle-
ding die niet meer past, er slecht uit-
zien, hoeveelheid vet ‘op het oog’, de
aanwezigheid van bolle wangen en de
mening van anderen. Moeders die
overgewicht wel herkennen, letten
vooral op BMI, groeicurven en geme-
ten vetpercentages. Dit onderscheid is
te benoemen als het verschil tussen
maatstaven die leken gebruiken en
maatstaven die professionals gebrui-
ken.

De maatstaven die leken gebruiken
zijn minder streng dan de maatstaven
die professionals hanteren op het
gebied van overgewicht. De grens
voor overgewicht ligt hierdoor hoger
en het overgewicht van een kind
wordt hierdoor veel later gesignaleerd.

Er zal nog veel meer onderzoek
moeten worden verricht naar factoren
die van invloed zijn op het niet her-
kennen van overgewicht. Mogelijk
leidt het algemene straatbeeld, met
steeds meer kinderen met overge-
wicht, ertoe dat overgewicht steeds
vaker als normaal wordt gezien. Door
de vergelijking met kinderen uit de
buurt gebruiken moeders niet alleen
andere maatstaven, maar ook een ver-
keerd ijkpunt.

Tot slot    Bij de selectie van de
onderzoeksgroep bleek duidelijk dat

ook moeders in Nederland overge-
wicht van hun eigen kind slecht her-
kennen. Voorlichters moeten dit pro-
bleem niet onderschatten. Als ouders
zich niet bewust zijn van het pro-
bleem, zal voorlichtingsmateriaal over
de preventie van overgewicht hen niet
bereiken. Deze ouders blijken minder
aandacht te besteden aan berichten
over overgewicht in de media dan
ouders die overgewicht wel herken-
nen.

Huisartsen, schoolartsen en mede-
werkers op consultatiebureaus zouden
ouders vaker moeten attenderen op
overgewicht bij het kind. Ook als de
ouders met het kind de huisarts
bezoeken om andere redenen. Het is
ook belangrijk dat ouders de BMI-
meter en groeicurven gaan gebruiken.
Als de ouders deze meetinstrumenten
niet betrouwbaar vinden, zullen voor-
lichters eraan moeten werken dat ook
ouders deze professionele maatstaven
gaan hanteren. Ook de toegankelijk-
heid tot BMI-meters en groeicurven
kan hierin een rol spelen.

Verder onderzoek zal moeten aanto-
nen welke interventiemethoden kun-
nen worden ingezet om ouders be-
wuster te maken van het over-
gewicht van het eigen kind.

Moeders letten op kleding die niet

meer past
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