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Wetenschappers hebben een relatie gevonden tussen slaap en 
overgewicht. Dit komt naar voren uit het pilotonderzoek ‘Gezonde 
kinderen in een gezonde kindomgeving’ voor basisschoolkinderen 
in Winterswijk. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die ’s nachts 
één keer of vaker wakker worden een hogere BMI-waarde hebben. 
Tevens blijkt dat kinderen die veel inslaap- en doorslaapproblemen 
hebben, aan conditie inleveren. 

In Winterswijk hebben in juni 2009 vijf basisscholen meegedaan aan 
een pilotonderzoek van een Duits/Nederlands ‘community based’-
project ‘Gezonde kinderen in een gezonde kindomgeving’. Dit project 
richt zich op het terugdringen van bewegingsarmoede van kinderen, 
het vergroten van het zelfvertrouwen en het behouden van een gezond 
gewicht. Hoe fitter kinderen zich voelen, hoe beter ze presteren en 
hoe gemakkelijker zij zich bewegen. 
Door 459 kinderen uit de groepen 0, 1, 2 en 3 zijn in het pilotonder-
zoek motorische spelletjes verricht en 376 ouders hebben een vragen-
lijst ingevuld (respons 81,9%). De relatie tussen slaap (slaapduur en 
inslaap- en doorslaapproblemen) en overgewicht is eerder beschreven 
(1) en in Nederland onlangs aangetoond bij pubers (2). Internationaal 
is dit verband bij 30.000 kinderen aangetoond, in 3 cohort, 12 cross-
sectionele en 2 case-controle onderzoeken (3,4). 
Uit het pilotonderzoek in Winterswijk blijkt dat de kinderen gemiddeld 
11 uur slapen. Er werd een relatie gevonden tussen slaap en overge-
wicht: kinderen die ’s nachts één keer of vaker wakker werden hadden 
een hogere BMI-waarde. Tevens bleken kinderen die veel inslaap- en 

‘Het tegengaan van bewegingsarmoede en het hebben van fitte, goed 
uitgeslapen kinderen op de basisschool, is het doel’
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doorslaapproblemen hadden, aan conditie in te leveren. 
Het stimuleren van ouders om hun kinderen op tijd naar bed te 
brengen en het helpen van ouders bij het voorkomen en oplossen van 
slaapproblemen, lijkt een waardevol aandachtspunt te zijn in de strijd 
tegen overgewicht. Dat is de reden dat in de community based-aanpak 
in Winterswijk het bevorderen van slaapduur van kinderen via de 
ouders en de basisscholen een belangrijk onderdeel is.

Conditie kinderen De gemeente Winterswijk is één van de vijf 
steden in Nederland en zes steden in Duitsland die meedoet aan het 
zogenaamde Interreg project (www.gk-gk.eu). Dit project is opgezet 
om de gezondheid van de jeugd te bevorderen, te beginnen bij de 
basisscholen in de Duits-Nederlandse grensregio. 
De gemeente Winterswijk, de scholen, de GGD, sportverenigingen 
en het midden- en kleinbedrijf (mkb) werken in dit project samen om 
de gezondheid van kinderen te bevorderen. In het pilotonderzoek is 
vastgelegd hoe fit de kinderen eigenlijk zijn op dit moment. De condi-
tie van kinderen blijkt namelijk enorm achteruitgegaan. Van 1975 tot 
2000 is de prestatie van kinderen op de oefeningen 6 en 12 minuten-
loop, 20 meter sprint, uit stand verspringen en het voorover buigen 
gemiddeld met 10 tot 25% afgenomen, wat onder andere komt door 
alle veranderingen in de samenleving en de huidige leefstijl (5). 
In Winterswijk worden drie jaar lang interventies ingezet, waarvan het 
bevorderen van de slaap er één is. Jaarlijks worden dezelfde groepen 
kinderen gemeten en in een aangrenzend dorp zullen controlescholen 
worden geworven. Zodoende wordt het mogelijk na te gaan hoe het 
staat met de gezondheid van de Winterswijkse kinderen en weten de 
ouders, de scholen en alle betrokkenen of dat wat wordt gedaan ook 
zin heeft en werkt.

AnAlysemethode Ouders van kinderen uit groep 0, 1, 2 en 3 op 
vijf basisscholen kregen een vragenlijst over voeding, beweging en 
slaap. Tijdens een onderzoeksdag hebben telkens vier à tien onder-
zoekers (afhankelijk van het aantal deelnemende kinderen) na een 
korte scholing, verschillende gevalideerde spelletjes afgenomen om de 
motorische vaardigheden van de kinderen te meten. Ook zijn gewicht, 
lengte en buikomvang gemeten. Het betreft een dwarsdoorsnede 
onderzoeksdesign. De metingen bij de kinderen (afhankelijke varia-
belen) en het afnemen van de vragenlijst bij de ouders over mogelijk 
risicogedrag voor het ontwikkelen van overgewicht bij jonge kinderen 
(onafhankelijke variabelen) hebben op hetzelfde moment plaatsge-
vonden. Criteria voor deelname van de scholen waren: bereidheid om 
mee te werken, omvang van de school, schooltype en ligging. Voor het 
bepalen van het lichaamsgewicht, lichaamslengte en buikomvang is 
gebruik gemaakt van bestaande TNO-protocollen en voor het bepalen 
van de conditie en de coördinatie is gebruik gemaakt van (onderdelen 
van) het GKGK-project, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 
conditionele en coördinatieve vaardigheden (5). 
Bij de analyse van de data is gebruik gemaakt van zowel bivariate als 
multivariate analyses. Bij de bivariate analyses is de relatie tussen de 
afhankelijke variabele gestandaardiseerde BMI z-score en conditie met 

afbeelding 1. gewichtsverdeling kinderen. 

afbeelding 3. frequentie en duur tv kijken en computeren.

afbeelding 2. slaapkenmerken van de kinderen.
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bijna elke onafhankelijke variabele onderzocht. Hiervoor is gebruik ge-
maakt van de Independent Sample T-Test, de bivariate correlatieana-
lyse en de Spearman Rho correlatieanalyse. Wanneer p < 0,05 wordt er 
gesproken van een significant verschil.

resultAten In totaal hebben 459 kinderen meegedaan; drie kin-
deren deden niet mee omdat de ouders hiervoor geen toestemming 
gaven. Van de ouders heeft 81,9% de vragenlijst ingevuld, waarvan bij 
78,6% de moeder dit deed. Evenveel jongens als meisjes deden mee. 
De groepen waren als volgt verdeeld: groep 0, 3,2%; groep 1, 39,2%; 
groep 2, 32,5%; en groep 3, 25,1%. 
Van de jongens heeft 14,0% overgewicht (inclusief 2,2% obesitas), 
van de meisjes 20,9% (inclusief 2,6% obesitas) (zie afb. 1).
Onderzoek uitgevoerd in 2002-2004 toonde aan dat van alle kinderen 
14,5% van de jongens en 17,5% van de meisjes in Nederland te zwaar 
was, ongeveer 3% had obesitas (6). Onderzoek uit 2010 laat zien dat 
13% van de jongens en 15% van de meisjes met een Nederlandse 
achtergrond overgewicht heeft, en dat 33% van de jongens met een 
Turkse en 25% met een Marokkaanse achtergrond overgewicht heeft. 
Bij de meisjes is dit respectievelijk 32 en 29%. In 2010 heeft van de 
kinderen met een Nederlandse achtergrond 2% obesitas en bij kinde-
ren met een niet-westerse achtergrond ligt dit tussen de 6 en 8% (7). 
Van de 4-jarige jongens had 9,2% overgewicht (inclusief 3,8% obesi-
tas) en van de 4-jarige meisjes 15,6% (inclusief 2,3% obesitas); van 
de 7-jarige jongens was dit 14,9% (inclusief 3,6% obesitas) en van 
de 7-jarige meisjes was dit 21,8% (inclusief 6,5% obesitas). Deze 
uitkomsten zijn goed vergelijkbaar met de kinderen uit de gemeente 
Winterswijk. 

VrAgenlijst De gemiddelde slaapduur in deze groep kinderen 
is 11 uur (zie afb. 2). Het één keer of vaker wakker worden tijdens de 
nacht hangt significant samen met een hogere BMI. Het hebben van 

inslaap- en doorslaapproblemen is significant gerelateerd aan een 
minder goede conditie.
Van de moeders heeft 62% borstvoeding gegeven; in Nederland ligt 
dit percentage iets hoger, namelijk 81% in 2007 (8). In Winterswijk 
ontbijt 5% van de kinderen niet elke dag, en in Nederland ligt dit 
percentage op 14%. Van de Winterswijkse kinderen kijkt 26% wel eens 
televisie tijdens het avondeten; in Nederland heeft 33% de TV altijd/
vaak aanstaan tijdens het avondeten. Van de 4-jarige Nederlandse 
kinderen heeft 14% een televisie op zijn slaapkamer (9); van de 5- tot 
7-jarigen in Winterswijk heeft 7% een tv op de slaapkamer. 
Van de kinderen kijkt 83% elke dag televisie en 42% kijkt langer dan 
één uur per dag (zie afb. 3). Daarnaast speelt 74% van de kinderen 
elke dag buiten en 54% is lid van een sportvereniging. Ook blijkt dat 
56,8% van de kinderen één of meerdere dagen naar de naschoolse 
opvang gaat.
Uit de gegevens van de vragenlijsten en de motorische spelletjes blijkt 
dat kinderen met een goede score op de conditiespelletjes en kin-
deren die veel buiten spelen over het algemeen een significant beter 
gewicht hebben dan de kinderen die hierop matig scoren. Kinderen 
die weinig uren televisie kijken, kleine koekjes krijgen in plaats van 
grote, weinig slaapproblemen hebben, veel buiten spelen of lid zijn 
van een sportvereniging hebben significant minder vaak overgewicht 
in vergelijking met kinderen die ongunstig scoren op deze factoren. 
Het één of meerdere dagen naar de naschoolse opvang gaan, hangt 
significant samen met een gezond gewicht. Allemaal gunstig gedrag 
om overgewicht te voorkomen. 
Kinderen waarvan de ouders overgewicht hebben of kinderen die 
geboren worden met een hoog geboortegewicht, hebben significant 
vaker overgewicht. Het vlak voor het slapen gaan nog eten is ongun-
stig en hangt samen met overgewicht. Ook dit verband is significant.

interVenties  Kinderen in Winterswijk slapen over het algemeen 
gemiddeld 11 uur. Uit recent onderzoek van Litsenburg e.a. (10) blijkt 
dat kinderen deze slaapduur op jonge leeftijd nodig hebben. Uit dit 
pilotonderzoek in Winterswijk kan voorzichtig worden geconcludeerd 
dat er een verband is tussen overgewicht en slaapduur en tussen 
slaapproblemen en een minder goede conditie. 
Kinderen in Winterswijk ontbijten regelmatig in vergelijking met kinde-
ren in Nederland, hebben iets minder vaak de televisie aan tijdens het 
avondeten en een televisie op de slaapkamer van een 4-jarige komt 
minder voor. Ze sporten redelijk veel en gymnastiek, zwemmen en 
voetbal zijn populair. Bij deze jonge kinderen zie je nog niet duidelijk 
dat eetgewoontes een rol spelen. 
Kinderen die geen overgewicht hebben, krijgen kleinere koekjes en 
eten ook vaker dagelijks een ontbijt. Uit ander onderzoek blijkt dat 

sprint 20 meter

Eindtijd

Starttijd

‘In Winterswijk worden drie jaar lang interventies ingezet, waarvan het 
bevorderen van de slaap er één is’
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Praktijkvoorbeelden

– een kind heeft na een nacht de volgende dag “energie” nodig 
om goed te kunnen werken.  dat “bijtanken” bestaat uit een 
ontbijt!  
tip: wen je kind aan om dagelijks te ontbijten! doe dat zelf ook 
en eet aan tafel.

– een kind dat veel tv kijkt, beweegt weinig. als de tv op de 
slaapkamer van een jong kind staat, gaat hij of zij meestal lig-
gend kijken, soms ook nog snoepen vlak voor het slapen gaan 
en kijkt hij of zij ongemerkt lang  achter elkaar. als ouders een 
tv op de slaapkamer zetten van een 2-jarig kind, weet je bijna 
zeker dat het kind te zwaar wordt.  
tip: Zet geen televisie op de slaapkamer van een kind!

– weinig slapen en/of slaapproblemen hangen samen met 
overgewicht. dit is bij 30.000 kinderen aangetoond over de hele 
wereld. wanneer een kind weinig slaapt, ontregel je zijn of 
haar “systeem”. er komen stoffen vrij die het gevoel oproepen 
dat je “trek” hebt.  
tip: Zorg dat je kind voldoende slaap krijgt! vraag bij slaappro-
blemen van je kind (inslaap- of doorslaapproblemen) om hulp!

– als kinderen eten voor de tv, eten ze onbewust. Ze merken 

niet wanneer ze genoeg hebben. een 6-jarig kind dat een pizza 
eet voor de tv, eet gemakkelijk driekwart van de hele pizza 
op. als een kind aan tafel eet met andere gezinsleden, eet het 
ongeveer een kwart van de pizza en merkt hij/zij dat hij/zij 
voldoende heeft gehad. 
tip: eet als het even kan met elkaar aan de eettafel! koppel 
eten niet aan tv kijken! 

– kinderen die veel buiten spelen, bij een sportclub zitten en 
veel bewegen, hebben minder kans op overgewicht.  
tip: geef het goede voorbeeld, neem de fiets in plaats van de 
auto en zorg dat je kind lekker beweegt, veel buiten speelt en 
lid is van een sportvereniging!

– een gouden regel is: “laat kinderen nooit lijnen”, maar zorg 
voor gewoontevorming. bijvoorbeeld: “de tv gaat pas na 17.00 
uur aan”.

– volwassenen die lijnen weten overigens een ding zeker; na het 
lijnen komen ze (bijna) altijd weer aan. alleen het veranderen 
van de levensstijl helpt echt. want zwaardere vaders en moe-
ders die veel bewegen hebben al veel gewonnen. 
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jonge kinderen die vaak hartige snacks krijgen, zoals chips en bit-
terballen, meer kans hebben om overgewicht te ontwikkelen (11). Dit 
wordt niet bevestigd door dit Winterswijkse onderzoek, waarschijnlijk 
vanwege de jonge leeftijd van deze kinderen. 
De uitkomsten van dit onderzoek geven richting aan de interventies 
die ingezet gaan worden de komende drie jaar. Ook al zijn de kinderen 
nog erg jong, het is duidelijk waar winst te behalen valt. Naast weke-
lijks 2 uur bewegen op school zullen de kinderen die uitvallen op de 
conditiespelletjes nog één extra uur per week beweging aangeboden 
krijgen. Verder wordt op school les gegeven over voeding ((Extra) 
Lekker FIT), waarbij ouders nadrukkelijk worden betrokken. Aandacht 
voor het eten tijdens de pauze op school en de tussendoortjes thuis 
maken onderdeel uit van het programma. Ouders met een niet-wes-
terse achtergrond en/of lage sociaal-economische status krijgen extra 
aandacht. De GGD biedt hierbij ondersteuning. Juist die kinderen kun-
nen profiteren van een extra aanbod. De kinderen met extreem overge-
wicht worden verwezen naar de GGD, naar het effectief gebleken 
programma “Evenwicht”. Er wordt op een positieve manier, met kleine 
stappen, aan de slag gegaan. Het tegengaan van bewegingsarmoede 
en het hebben van fitte, goed uitgeslapen kinderen op de basisschool, 
is het doel.
De voorbeelden in het kader geven aan hoe dit voor het voetlicht 
gebracht kan worden. Zo positief mogelijk, en nooit op een “bestraf-
fende” manier. 
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