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Kinderen met obesitas

Winifred Paulis

draagt bij doordat ongezonde keuzen, zoals die voor fastfood 

en inactiviteit, gemakkelijk zijn.10 Zowel persoonlijke factoren 

als omgevingsfactoren spelen dus een rol.11 Het is vaak de com-

plexe interactie tussen deze factoren die tot obesitas leidt.12 

Preventie en behandeling
Desiderius Erasmus stelde al dat voorkomen beter is dan 

genezen en ook in de aanpak van obesitas bij kinderen be-

schouwt men preventie universeel als de beste aanpak.11 In 

Nederland wordt op verschillende niveaus samengewerkt om 

overgewicht en obesitas bij kinderen tegen te gaan.13 Zo wordt 

er ingezet op het verbeteren van kennis over overgewicht bij de 

algehele bevolking, is er een convenant opgericht dat als doel 

heeft om de prevalentie van overgewicht bij kinderen te ver-

minderen, en is er sinds 2008 het Partnerschap Overgewicht 

Nederland, dat zich richt op het implementeren van accurate 

zorg voor individuen met overgewicht en obesitas. Wereldwijd 

is men het erover eens dat een dergelijke integratie tussen 

maatschappelijke en klinische initiatieven noodzakelijk is 

voor een goede aanpak.14

Hoewel preventie belangrijk is en de initiatieven veel-

belovend lijken, zullen er altijd individuen zijn die obesitas 

ontwikkelen. Het is dan ook belangrijk om naast preventie ef-

fectieve behandelingen te hebben.

Systematische reviews gericht op de effectiviteit van inter-

venties voor de aanpak van obesitas bij kinderen concluderen 

dat leefstijlinterventies die het hele gezin erbij betrekken in 

elk geval op de korte termijn het gewicht klinisch relevant 

kunnen verminderen. Langetermijnresultaten ontbreken 

vooralsnog.15 De beste resultaten worden behaald bij jonge 

kinderen.16 Ook in de eerste lijn zijn gecombineerde inter-

venties die zich richten op voeding, beweging en gedrag het 

effectiefst.17 Programma’s die ouders of het hele gezin erbij be-

Probleemstelling
De NHG-Standaard Obesitas raadt aan om van alle kinderen 

die met een klacht over hun gewicht op consult komen of 

van kinderen die voor een andere klacht op consult komen 

en obees ogen, lengte en gewicht te meten, en de body mass 

index (BMI) vast te stellen. Wanneer er sprake is van obesitas 

moet de huisarts dit bespreken en eventueel behandelen, of de 

patiënt doorverwijzen.1 Hoe pakt dit uit in de praktijk?

Overgewicht en obesitas bij kinderen
Het aantal kinderen met overgewicht en obesitas is de afgelo-

pen dertig jaar fors gestegen. Was in de jaren tachtig nog één 

op de vijftien kinderen te zwaar, tegenwoordig is dat bijna één 

op de zes.2 Hoewel de prevalentie de afgelopen jaren lijkt te 

stabiliseren,3 zal de eerdere toename komende jaren hoogst-

waarschijnlijk leiden tot een stijging van diverse ziekten en 

aandoeningen bij volwassenen. 

Kinderen met overgewicht en obesitas hebben een grotere 

kans op obesitas op volwassen leeftijd,4 die gepaard gaat met 

een hoger risico op chronische ziekten, zoals diabetes mellitus 

type 2, hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker.5,6 

Ook op kinderleeftijd zijn er al verschillende aandoeningen 

gerelateerd aan overgewicht en obesitas.7 

Obesitas is een multifactorieel probleem, met heel veel in-

dividuele verschillen. De oorzaak wordt vaak simpel uitgelegd 

als een disbalans tussen energie-inname en -verbruik;8 te 

veel eten en te weinig bewegen. Maar de laatste jaren is veel 

meer bekend geworden over de complexiteit van het probleem 

en bijvoorbeeld over de invloed van genen en hormonen op de 

aanmaak van vet en op het gevoel van honger en verzadig-

ing. Recent onderzoek laat zien dat we 21% van de variatie in 

de BMI van mensen aan genen kunnen toeschrijven.9 Ook de 

obesogene samenleving die een ongezonde leefstijl faciliteert 
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De kern
 ▪ Kinderen met overgewicht en obesitas onderscheiden zich 

wat klachten betreft niet van kinderen zonder overgewicht.
 ▪ Kinderen komen vrijwel nooit voor een klacht over hun ge-

wicht op consult.
 ▪ Het huidige handelen van huisartsen is niet in lijn met de 

NHG-Standaard Obesitas.
 ▪ Huisartsen ervaren diverse barrières, waaronder het gevoel 

dat ouders en kinderen niet gemotiveerd zijn en een gebrek aan 
goede verwijsmogelijkheden.

 ▪ Ouders vinden dat de huisarts overtollig gewicht van hun 
kind tijdens een regulier consult ter sprake mag brengen.
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onderzoeken of kinderen met overgewicht en obesitas voor 

huisartsen verschillen van kinderen zonder overgewicht. 

Daarnaast wilden we in kaart brengen of huisartsen zelf vin-

den dat ze een rol moeten spelen bij het diagnosticeren en 

behandelen van obesitas bij kinderen, en waar barrières, mo-

gelijkheden en aandachtspunten liggen.23

Verschillen tussen kinderen met en zonder overgewicht
Allereerst hebben we met 73 huisartsen in opleiding het DOE-

RAK-cohortonderzoek opgezet.24 Hieraan hebben 733 kinderen 

uit Zuidwest-Nederland die de huisarts bezochten meegedaan. 

Van deze groep kinderen had 14,3% overgewicht en 5,0% obesi-

tas. Uit de gegevens bleek dat de kinderen met overgewicht en 

obesitas niet voor andere klachten naar de huisarts kwamen 

dan kinderen zonder overgewicht. Kinderen kwamen vaak 

voor huid- en luchtwegklachten, maar vrijwel nooit voor een 

klacht over hun gewicht.25 Wel gaven kinderen met overge-

wicht op een vragenlijst aan dat ze vaker somatische klachten 

hadden. Kennelijk vond men die klachten niet zo ernstig om 

daarvoor een extra bezoek aan de huisarts af te leggen.

Ervaren barrières
Wat vinden huisartsen zelf van hun rol bij het diagnosticeren 

en behandelen van kinderen met obesitas? 

Meer dan 90% van de 333 respondenten van een landelijke 

trekken laten grotere effecten zien.18 Over de kosteneffectivi-

teit van dergelijke interventies is nog weinig bekend, omdat er 

ook maar weinig langetermijnresultaten zijn. Wel zijn er aan-

wijzingen dat zelfs interventies met maar kleine effecten op 

de lange termijn kosteneffectief zullen zijn.19 Dat komt door-

dat alleen al de levenslange medische kosten voor kinderen 

met obesitas volgens schattingen 19.000 dollar hoger liggen 

dan voor kinderen zonder overgewicht.20

De rol van de huisarts
De Nederlandse overheid stelt dat de huisarts een belangrijke 

rol kan spelen in de aanpak van overtollig gewicht bij kin-

deren, omdat deze vrij toegankelijk is, kinderen vaak op het 

spreekuur komen, de praktijk in de buurt van het kind gesitu-

eerd is en de huisarts vaak het hele gezin kent.21 In de landelij-

ke richtlijn is aangegeven dat zowel de jeugdgezondheidszorg 

als de huisarts de diagnose obesitas bij kinderen kan stellen.22 

Vervolgens zal de huisarts onderzoeken of er sprake is van an-

dere complicaties, en als dat niet het geval is een behandeling 

in de eerste lijn instellen.

Onderzoek
Obesitas bij kinderen is een relatief nieuw probleem voor de 

huisarts en er was tot voor kort nog maar weinig bekend over 

kinderen met obesitas in de huisartsenpraktijk. Wij wilden 

Huisartsen ervaren diverse barrières bij het diagnosticeren en behandelen van kinderen met obesitas.
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Conclusie
Samenvattend kunnen we stellen dat kinderen met overge-

wicht en obesitas niet voor andere klachten bij de huisarts ko-

men dan kinderen zonder overgewicht. Omdat kinderen met 

overgewicht en obesitas in de huisartsenpraktijk geen ver-

schillen vertonen met kinderen zonder overgewicht, is er geen 

directe aanleiding voor de huisarts hen anders te behandelen. 

Maar huisartsen moeten zich wel bewust zijn van mogelijke 

klachten die kinderen met overgewicht ervaren, maar tijdens 

het consult niet noemen. 

Overheid, ouders en huisartsen zelf vinden dat de huisarts 

een rol heeft bij de aanpak van overgewicht bij kinderen. Dan 

is het wel belangrijk dat huisartsen een manier vinden om 

dat onderwerp ter sprake te brengen, omdat kinderen zelf niet 

met een klacht over hun gewicht op het spreekuur komen. 

Daarnaast kunnen we concluderen dat huisartsen di-

verse barrières ervaren bij het diagnosticeren en behandelen 

van kinderen met obesitas en dat hun handelen vaak niet in 

overeenstemming is met de NHG-Standaard. Het is aan te be-

velen om interventies waar huisartsen kinderen naar kunnen 

doorverwijzen goed in kaart te brengen. Want gecombineerde 

leefstijlinterventies, die ook de NHG-Standaard Obesitas aan-

raadt, zijn het meest effectief. Daarnaast is er behoefte aan 

scholing over het diagnosticeren en behandelen van obesitas 

bij kinderen. Of zo’n specifieke scholing er ook toe leidt dat 

huisartsen obesitas bij kinderen vaker signaleren en hen va-

ker doorverwijzen zal de toekomst moeten uitwijzen. Voor nu 

concludeer ik dan ook: ‘Kinderen met obesitas bij de huisarts, 

nog geen dagelijkse praktijk.’

Praktische tips
Voor kinderen gelden andere afkappunten van de BMI. Maak 

gebruik van een BMI-calculator26 of bekijk de groeicurves van 

de vijfde landelijke groeistudie.27 ▪

Literatuur
De literatuurlijst kunt u vinden op www.henw.org, rubriek Beschouwing.

enquête onder huisartsen was het eens met de stelling dat 

huisartsen een rol moeten spelen bij het diagnosticeren van 

obesitas bij kinderen. Minder dan een kwart van de huisartsen 

meet naar eigen zeggen regelmatig de BMI bij kinderen en 

slechts 4% van de huisartsen gaf aan kinderen door te ver-

wijzen naar de multidisciplinaire interventieprogramma’s 

die de NHG-Standaard aanraadt. Dat huisartsen weinig door-

verwijzen of vervolgconsulten voor een leefstijlinterventie 

inplannen werd ook bevestigd door gegevens van het DOE-

RAK-onderzoek.25 Men wil wel, maar men doet het niet en de 

huisartsen hebben dan ook diverse barrières genoemd. Bijvoor-

beeld: het is een gevoelig onderwerp; het is lastig om erover 

te beginnen, zeker gezien de beperkte tijd en als kinderen zelf 

niet met een klacht over hun gewicht komen; er zijn ook geen 

goede verwijsmogelijkheden. Het vaakst gaven de huisartsen 

aan dat ze het gevoel hadden dat ouders en kinderen niet ge-

motiveerd zijn en niet verwezen willen worden. Driekwart van 

de huisartsen meldde behoefte te hebben aan scholing over het 

diagnosticeren en behandelen van obesitas bij kinderen. 

Aandachtspunten en mogelijkheden
Of ouders en kinderen daadwerkelijk niet gemotiveerd zijn om 

hun leefstijl te veranderen, hebben we niet onderzocht. Wel 

hebben we de ouders uit het DOERAK-cohort gevraagd of ze 

het eens zijn met de stelling dat huisartsen het overgewicht 

van hun kind ter sprake mogen brengen, ook als kinderen voor 

een andere klacht op consult komen. Vrijwel alle ouders (93,8%) 

gaven aan het daarmee eens te zijn, ook de ouders van kinde-

ren met overgewicht en obesitas.25

Of een scholing voor huisartsen over het diagnosticeren 

en behandelen van kinderen met obesitas effectief is, is nog 

niet bekend. Wel blijkt uit een cluster randomised controlled 

trial, waarbij Australische huisartsen getraind werden om 

verschillende vormen van ‘ongezond gedrag’ (waaronder eet- 

en beweeggedrag) bij jongeren op te sporen en ter sprake te 

brengen, dat huisartsen in de interventiepraktijken ongezond 

eet- en beweeggedrag significant vaker bespraken (hoofdstuk 

9 van mijn proefschrift23). Maar het ter sprake brengen alleen 

is niet genoeg om overgewicht aan te pakken.
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