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Invloed van de omgeving op overgewicht 
bij kinderen 

Jessica Gubbels, Stef Kremers, Carel Thijs, Nanne de Vries, Universi-
teit Maastricht, Annette Stafleu, TNO

Behandelingen werken vaak slecht bij kinderen en jongeren die al 
te dik zijn en daarom is het zo belangrijk overgewicht en obesitas 
op jonge leeftijd te voorkomen. Jessica Gubbels, onderzoeker aan 
de Universiteit Maastricht, bekeek specifieke kenmerken in de 
omgeving van jonge kinderen die samenhangen met hun 
voeding, fysieke activiteit en gewichtsstatus. Als duidelijk is welke 
factoren bepalen of een kind een grote kans heeft overgewicht te 
krijgen, kunnen interventies zich richten op deze factoren. 

Jessica Gubbels heeft onderzoek gedaan naar de specifieke kenmer-
ken in de omgeving van kinderen van 0 tot 7 jaar. Ze onderzocht 
twee omgevingen waarin jonge kinderen die nog niet naar school 
gaan de meeste tijd doorbrengen: thuis en het kinderdagverblijf. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens van kinderen uit de KOA-
LA Birth Cohort Study en van observaties op diverse kinderdagver-
blijven in Limburg. Het KOALA-onderzoek is in 2000 gestart door 

Maastricht University en TNO, en ongeveer 2.800 kinderen en hun 
gezinnen worden sindsdien gevolgd. Ouders hebben onder andere 
op diverse leeftijden vragenlijsten ingevuld over bijvoorbeeld de voe-
ding, beweging en groei van hun kind, en over hoe ze omgaan met 
de opvoeding van hun kind. Nog steeds doen er ongeveer 2.000 
kinderen mee aan het KOALA-onderzoek.

Thuisomgeving Uit het onderzoek blijkt dat borstvoeding be-
schermt tegen overgewicht bij kinderen op latere leeftijd: kinderen 
die borstvoeding krijgen, hebben een kleinere kans op overgewicht 
dan kinderen die flesvoeding krijgen. Een mogelijke verklaring voor 
dit beschermende effect zou kunnen liggen in de omgekeerde relatie 
tussen borstvoeding en snackconsumptie: kinderen die borstvoe-
ding krijgen, eten minder ongezonde snacks (zowel zoete als harti-
ge) op latere leeftijd dan kinderen die flesvoeding krijgen. Daarbij 
geldt dat hoe langer het kind borstvoeding gekregen heeft, hoe ster-
ker het beschermende effect is. Het onderzoek liet ook zien dat het 
niet uitmaakt of ouders hun baby voeding geven wanneer het kind 
erom vraagt (bijvoorbeeld door te huilen), of dat ze voeden volgens 
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een vast tijdsschema. Gubbels heeft ook peuters betrokken in haar 
onderzoek. Het blijkt dat al bij 2-jarige peuters gezonde voedingsge-
dragingen vaak samengaan. Peuters die veel fruit aten, bleken bij-
voorbeeld ook vaak veel groenten en bruin brood te eten. Maar ook 
gaat het eten van ongezonde voeding (bijvoorbeeld veel snacks en 
frisdrank) vaak samen met inactief gedrag (computergebruik en  
televisiekijken).  
Bovendien blijken deze gedragspatronen samen te hangen met  
kenmerken van de moeder: kinderen van obese of lager opgeleide 
moeders vertoonden vaker ongezond voedings- en bewegings-
gedrag en minder vaak gezonde gedragspatronen. 

Bevorderen van goed gedrag Om er achter te komen wat 
de rol van ouders is, is gekeken naar de invloed van regels die ou-
ders hebben over voeding en beweging van hun kind, op het gedrag 
en gewicht van hun peuters (2-jarigen) en kleuters (5-jarigen). Re-
gels waarbij ouders bepaald gedrag verbieden of beperken (bijvoor-
beeld ‘Mijn kind mag geen snoep’) hadden een gewenst effect op de 
voedingsinname van peuters: zij aten daadwerkelijk minder van het 
‘verboden’ voedingsmiddel. Kleuters waarvan de ouders echter inac-
tief gedrag (bijvoorbeeld televisie kijken) verboden of beperkten, ble-
ken juist meer van dat inactieve gedrag te vertonen, en minder vaak 
actief bezig te zijn. In het verlengde hiervan werd gevonden dat kin-
deren van ouders die inactief gedrag verboden, relatief zwaarder 
werden tussen 5 en 7 jaar, in vergelijking met kinderen waarbij de 
ouders deze regels niet hadden.
Het stimuleren van gezond gedrag (gezonde voedingsinname en fy-
sieke activiteit) had wel gewenste effecten op gedrag in de kleuter-
leeftijd. Kinderen van ouders die gezonde voeding stimuleerden 
kwamen ook minder aan tussen 5 en 7 jaar. Het bevorderen van 
‘goed’ gedrag lijkt dus beter te werken dan het verbieden van ‘slecht’ 
gedrag. 

KinderdagverBlijfomgeving Naast de thuisomgeving is 
er gekeken naar het kinderdagverblijf. Kinderen die naar het kinder-
dagverblijf gaan, blijken iets vaker overgewicht te hebben dan kinde-
ren die dat niet doen. Bovendien brengen steeds meer kinderen een 
groot deel van hun tijd door op het kinderdagverblijf. 
Op het kinderdagverblijf blijkt een belangrijke rol weggelegd te zijn 
voor de kinderdagverblijfmedewerkers. Als zij bijvoorbeeld samen 
eten met de kinderen, eten de kinderen meer. Ook als kinderen zelf 
het eten mogen pakken (een zogenaamde ‘family serving style’), 
eten de kinderen meer van datgene wat er beschikbaar is. Als de me-
dewerkers met de kinderen praten over gezonde voeding, dan eten 

de kinderen meer voedingsvezels. Met betrekking tot beweging blijkt 
zowel de sociale omgeving (bijvoorbeeld de aanwezige medewer-
kers of andere kinderen) als de fysieke omgeving (bijvoorbeeld de 
beschikbare oppervlakte en speelmaterialen) op het kinderdagver-
blijf van belang te zijn. Bovendien is op het kinderdagverblijf, net als 
thuis, de invloed van de omgeving afhankelijk van kenmerken van 
het kind. Jongere kinderen reageren anders op hun omgeving dan 
oudere kinderen, en jongens reageren anders dan meisjes. 

ToeKomsTig onderzoeK De preventie van overgewicht, maar 
ook onderzoek naar oorzaken van overgewicht, moet zich gelijktijdig 
richten op zowel voeding als beweging, omdat deze al op jonge leef-
tijd samengaan.
De thuisomgeving en het kinderdagverblijf blijken beide belangrijke 
omgevingen voor mogelijke interventies ter preventie van overge-
wicht bij kinderen. Voorbeelden van specifieke aspecten waarop zul-
ke interventies zich zouden kunnen richten zijn de regels die ouders 
en kinderdagverblijfmedewerkers hanteren en de beschikbaarheid 
van mogelijkheden om actief te zijn of bepaalde voedingsmiddelen 
te consumeren. Een positieve aanpak, waarbij gezond gedrag gesti-
muleerd wordt, lijkt daarbij het beste te werken. Daarnaast zijn er 
verschillende mogelijke doelgroepen voor zulke interventies geïden-
tificeerd, waaronder ouders die zelf (ernstig) overgewicht hebben, 
en ouders die een lager opleidingsniveau hebben. 
Nog steeds is er minder bekend over de situatie rondom voeding  
en beweging op het kinderdagverblijf dan wat we van de thuis-
situatie weten. Toekomstig onderzoek zou zich dan ook moeten 
richten op het vertalen van onderzoek in de thuisomgeving naar de 
kinderdagverblijfomgeving. Bovendien is er nog maar weinig bekend 
over de wisselwerking tussen thuis en het kinderdagverblijf. In zowel 
de thuissetting als in de kinderdagverblijfsetting is er dus nog winst  
te behalen als het gaat om de preventie van overgewicht bij jonge 
kinderen. 
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‘Kinderen die naar het 
kinderdagverblijf gaan hebben iets 

vaker overgewicht dan kinderen 
die dat niet doen’

er is nog niet voldoende bekend over voeding en licHaamsbeweging 

op Het kinderdagverblijf. 
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