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Tackling obesity in Early Childhood

Inge Huybrechts, Universiteit Gent

Overgewicht en obesitas hebben epidemische proporties 
aangenomen. De gemiddelde prevalentie van obesitas  in de 
Europese Unie is op dit moment 15,5 procent. Bij kinderen bedroeg 
de prevalentie van overgewicht in 2006 al 30 procent. Tijdens het 
symposium Tackling Obesity in Early Childhood, dat 6 september 
in Brussel plaatsvond, kwamen beleidsmakers en onderzoekers 
bijeen. Uitkomst is het streven naar een EU-breed actieplan voor de 
aanpak van overgewicht bij kinderen.

De algemene consensus onder onderzoekers is dat preventie de be-
langrijkste strategie is voor het beheersen van de huidige obesitas- 
epidemie. Hiervoor moet de aandacht gericht zijn op kinderen en 
interventiestrategieën in de vroege levensfasen. Ondanks de talrijke 
anti-obesitasinitiatieven binnen Europa blijft preventie in de vroege 
levensfasen een topprioriteit in de agenda van de Europese Unie.
Het is duidelijk dat het bevorderen van gezonde voeding en het stimu-
leren van lichamelijke activiteit alleen niet werken. Daarom is het in-
ternationale symposium Tackling Obesity in Early Childhood erop ge-
richt te werken aan een effectief EU-breed actieplan voor de aanpak 
van overgewicht bij kinderen. Met een centraal thema van preventie 
en vroegtijdige interventie richt het symposium zich niet alleen op de 
zeer vroege levensjaren van het kind, maar ook op de pre-conceptuele 
fasen en de rol van de ouders. 
Philippe James, president van de International Association for the Study 
of Obesity, zette het symposium in met het aanhalen van de voor-
naamste knelpunten binnen de Europese obesitascrisis. Hij beklem-
toont het belang van gezonde voeding tijdens de vroege levensfasen 
aan de hand van een studie die reeds een verhoogde bloeddruk aan-
toonde bij kinderen met overgewicht (Bogalusa Study, Freedman, 
2003). Ook blijkt de voedingsstatus van de moeder tijdens de zwan-
gerschap van invloed te zijn op het percentage lichaamsvet van hun 
kind rond de leeftijd van 9 jaar, en dit voornamelijk bij meisjes (Gale 
et al. 2007).
Rekening houdend met het feit dat de prevalenties van obesitas bij 
jonge vrouwen wereldwijd zijn toegenomen, zou de obesitasproble-
matiek bij kinderen in de volgende generaties alarmerender vormen 

kunnen aannemen. Als we kijken naar de oorzaken van de obesitas-
pandemie, dan blijken de volgende veranderingen in onze omgeving 
aan de basis te liggen:
– De massaproductie van voedsel veranderde in de loop der tijd, zo-

wel wat betreft kwaliteit als beschikbaarheid;
– Dalende prijzen van voedingsmiddelen droegen bij tot 40% van de 

toename in BMI in de Verenigde Staten 1976-1994;
– Gemak speelt een rol in combinatie met dalende prijzen en de be-

langrijke opkomst van fastfood restaurants;
– Het gebruik van geavanceerdere marketingtechnieken is geasso- 

cieerd met een toename in het voedselaanbod.

De sleutels tot succes in de strijd tegen obesitas zijn volgens Philippe 
James gelijkwaardig aan de concepten in de strijd tegen roken en alco-
holconsumptie, namelijk marketing, kostprijs en beschikbaarheid.

PreconcePtiezorg Professor Eric Steegers, gynaecoloog en 
hoofd subafdeling verloskunde en prenatale diagnostiek Erasmus MC 
in Rotterdam, ging in op het belang van gezonde voeding voor de con-
ceptie en tijdens de zwangerschap. Hij presenteerde een aantal pilot-
studies in Nederland met de resultaten waarvan het publiek bewust 
gemaakt moet worden van preconceptiezorg. Daarnaast dienen de 
studies om een gestructureerde aanpak van preconceptiezorg te 
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introduceren die ook de etnische groepen bereikt. De studies, die tot 
eind 2012 lopen in steden en in plattelandsgebieden, dienen precon-
ceptiezorg aan te bieden in combinatie met diensten voor sociaal wel-
zijn. Als de resultaten gunstig bevonden worden, zullen de studies 
dienen als basis voor een mogelijk grootschalige implementatie van 
het kinderwensconsult in Nederland.
Meer informatie over de preconceptiezorg staat op 
www.zwangerwijzer.nl en www.preconceptiewijzer.nl.

SPelen Mr. Adrian Voce, directeur Play Engeland in de UK, bena-
drukte het belang van actief spelen in de strijd tegen obesitas bij kin-
deren. Tegenwoordig brengen kinderen veel tijd zittend door, terwijl ze 
van nature willen bewegen. Het Play England-initiatief focust op het 
creëren van speelruimtes om de fysieke activiteit bij kinderen te stimu-
leren en sedentair gedrag te beperken. Om dit te bereiken werd een 
Play-vennootschap opgericht waarin de overheid, landschapsarchitec-
ten en ontwikkelaars, scholen en naschoolse diensten, transportmaat-
schappijen en huisvestigingsdiensten een belangrijke rol spelen. Het 
Play England-initiatief formuleert tevens aanbevelingen voor ouders 
en ouders in spe, kinderverzorgers en leerkrachten om het spelen 
voor kinderen te promoten en mogelijk te maken.

Professor Stefaan De Henauw vertelde over de interventiestudie uit 
het Europese Idefics-project (Preventing obesity in early childhood). 
Daarbij werden jonge kinderen (2-8 jaar oud) in acht Europese landen 
gedurende twee jaar opgevolgd. Doel was om community interventie-
programma’s (CIP) te ontwikkelen voor de preventie van overgewicht 
bij kinderen in de leeftijd 2-10 jaar. Hoewel de resultaten omtrent het 
effect van de interventie nog preliminair zijn, werden reeds duidelijke 
verschillen vastgesteld tussen de verschillende landen. Zo blijkt het ef-
fect van de interventie het grootst in landen waar in het verleden nau-
welijks interventies of campagnes tegen obesitas werden uitgevoerd.

ScreeningSProgramma Dr. Joao Breda presenteerde de initia-
tieven van de Wereldgezondheidsorganisatie in de strijd tegen de 

obesitasepidemie. Hij benadrukt dat de gezondheidskosten die te wij-
ten zijn aan obesitas wereldwijd enorm zijn gestegen. Ook is de obesi-
tasprevalentie niet alleen in de Westerse landen toegenomen, maar 
ook in de ontwikkelingslanden. Men spreekt hier van de double burden 
of malnutrition, die zowel tot ondervoeding als tot obesitas leidt. 
Internationale organisaties zoals de WHO stellen ondubbelzinnig dat 
borstvoeding de veiligste en beste voeding is voor de pasgeborene ge-
durende ten minste de eerste zes levensmaanden. In de praktijk stelt 
men echter vast dat deze aanbeveling slechts in beperkte mate wordt 
opgevolgd. Het promoten van een gezonde levensstijl met de focus 
op voeding en fysieke activiteit bij kinderen staat daarom boven aan 
de agenda van de WHO. Om de prevalenties van obesitas bij kinderen 
in de toekomst beter te kunnen opvolgen, streeft de WHO naar een 
beter screeningsprogramma voor de kinderen in alle WHO-regio’s. 
Hoewel BMI niet als de meest optimale parameter geldt, is het een 
eenvoudige en goedkope methode om de prevalenties van obesitas bij 
kinderen in kaart te brengen en om de huidige lacune aan prevalentie-
cijfers op te vullen.

concluSieS Geconcludeerd werd dat een gezonde levensstijl in 
de jaren voor de conceptie, tijdens de zwangerschap en in de eerste 
levensfase van het kind cruciaal zijn in de obesitaspreventie. Een 
duurzame aanpak met een sterke betrokkenheid van lokale publieke 
autoriteiten is essentieel in de strijd tegen obesitas. Ook is een betere 
bewaking van de voedingsstatus van kinderen in de verschillende 
WHO-regio’s van belang om de prevalenties van obesitas bij kinderen 
correct te kunnen inschatten.

een gezonde levensstijl met de focus op voeding en fysieke activiteit 

bij kinderen staat centraal bij de wereldgezondheidsorganisatie.

gezond leven voor de conceptie, tijdens de zwangerschap en in de 

eerste levensfase van het kind zijn cruciaal in de obesitaspreventie.


