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Kinderen met obesitas: bewegen en afvallen 

 

Obesitas: 

Obesitas betekend dat er sprake is van overgewicht. Het gewicht ligt dan 20% of meer 

boven het gewicht wat normaal is. 

 

Overgewicht en obesitas zijn in onze maatschappij een steeds vaker voorkomend 

probleem, zowel bij volwassenen als bij kinderen. De oorzaak hiervoor moet voor een 

deel gezocht worden in de veranderde levensstijl. We leven tegenwoordig in een 

consumptie maatschappij. Dat houdt enerzijds in dat 

voedings- en genotsmiddelen gemakkelijk voorhanden zijn 

en anderzijds dat door gebruik van auto, computer en TV 

een inactieve levensstijl eerder bevorderd wordt . De snelle 

toename van obesitas onder de jeugd is vooral het gevolg 

van deze verandering in leefstijl. 

 

Obesitas wordt veroorzaakt door een positieve 

energiebalans. De energiebalans is het evenwicht tussen 

energie-inname door voedingsmiddelen en energie gebruik 

in rust, tijdens lichamelijke activiteit en spijsvertering. Kinderen horen een licht positieve 

energiebalans te hebben om energie over te hebben om te groeien. Kinderen met 

obesitas zijn minder actief in vergelijking met hun niet-obese leeftijdsgenoten en 

nuttigen meer voedingsmiddelen. Hierdoor ontstaat er een te veel aan positieve 

energiebalans.  

 

Factoren die bijdragen aan een positieve energiebalans: 

 Slechte voedingsgewoonten (“fast food”) 

 Te weinig beweging (te weinig sport, verplaatsen met auto, 

TV kijken, computeren) 

 Genetische aanleg. 

 Psychologische factoren. 

 

Gevolgen van obesitas: 

 Lichamelijk: Kortademigheid, gewrichtspijnen, spijsverteringsstoornissen, 

huidproblemen, arthrose en diabetes type 2. 

 Psycholosch: Laag zelfbeeld, gedragsproblemen, depressiviteit.  

 Overgewicht op kinderleeftijd geeft een verhoogd risico op overgewicht op 

volwassenleeftijd. 
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Gewichtverliezen en meer bewegen: 

Gewicht verliezen wordt mogelijk als het calorieverbruik hoger is dan de calorie-inname. 

Diverse studies bij kinderen met obesitas laten zien dat interventieprogramma’s gericht 

op meer gewegen en gezonder (en minder!!) eten een positief effect hebben op conditie, 

lichaamssamenstelling, bloeddruk, vetgehalte in het bloed en op het welbevinden bij 

obese kinderen. 

Recent is gebleken dat gewichtsreductie door “lijnen”, fysieke training of door een 

combinatie van deze twee erg lastig is. Het probleem waar men mee te maken krijgt, is 

dat het rust metabolisme tijdens de gewichtsafname aanzienlijk daalt. Bovendien gaat 

een persoon ook minder bewegen tijdens een periode van gewichtsreductie. Zeker bij 

kinderen is dit onwenselijk, omdat je juist deze groep een gezonde actieve leefstijl wilt 

aanleren. Omdat de rustmetabolisme afneemt en het kind minder 

gaat bewegen, gaat de verbranding langzamer. Verder is ook 

gebleken dat elke kilo die men in lichaamsgewicht afvalt door dieet, 

er 250 gram afkomstig is van de spiermassa. En spiermassa mag 

juist niet minder worden omdat die vooral actief is in het 

stofwisselingsproces, terwijl vet juist een heel laag aandeel in de 

stofwisseling kent. Door het verlies aan spiermassa, gecombineerd 

met de daling in het basaalmetabolisme, wordt afvallen op deze wijze 

heel moeilijk. 

 

Interventie: 

Interventies waarbij inspanning en een energiebeperkt dieet worden gecombineerd 

werken beter om gewicht te verliezen, vooral wanneer niet het individu maar het hele 

gezin het hieraan meedoet. Er vindt een verschuiving plaats in lichaamssamenstelling. 

Het vetpercentage neemt af, terwijl de hoeveelheid spiermassa toeneemt. Hierdoor lijkt 

er weinig afname van gewicht plaats te vinden. 

 

Het is gebleken dat een vermindering van sedentair gedrag (inactieve 

levensstijl) bij obese kinderen effectiever is dan allen het stimuleren 

van een toename in fysieke activiteiten. Het gewicht van obese 

kinderen en volwassenen hangt dan ook niet samen met de 

hoeveelheid activiteit, maar meer met de hoeveelheid inactiviteit (mn 

het uren tv-kijken) 

 

Niet elke vorm van beweging leidt tot gewichtsverlies. Om calorieën te verbranden 

moeten de volgende criteria in acht worden genomen: 

 Activeren van grote spiergroepen, 

 Het lichaam over een afstand verplaatsen. 

 Matige intensiteit 

 Relatief lange duur (30 tot 45 minuten) 

 Dagelijks. 

 

Activiteiten die hiervoor in aanmerking komen zijn: wandelen, joggen, fietsen, 

zwemmen, dansen, schaatsen, skaten. 

De nadruk moet liggen op het verbranden van calorieën en niet op de intensiteit van de 

inspanning. Bij twee kilometer wandelen wordt een bepaalde hoeveelheid energie 

verbruikt, onafhankelijk van de snelheid waarmee men wandelt. Bij trager wandelen 

duurt dit gewoon langer. Inspanningen van lichte tot matige intensiteit zijn voor kinderen 

met overgewicht het meest geschikt. 
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In het kort; gewicht verliezen door: 

 Voedingpatroon aanpassen 

 Gewichtsafname / verlagen van vetmassa door extra activiteiten 

o Sporten; met name samen in verband met motivatie en het werk 

stimulerend. 

o Kinderen moeten meer bewegen: 60 tot 90 

minuten fysieke activiteiten op een dag. 

 Conditietoename door bewegen 

o Dagelijks bewegen 

o Het lichaam over een afstand verplaatsen. 

o Relatief lang bewegen.  

o Matige intensiteit 

 Krachttraining: Behouden van spiermassa tijdens de 

fase van afvallen 

o Springen 

o Klimmen 

o Klauteren 

o Traplopen 

o Kniebuigingen 

 

Het is belangrijk dat het kind een zo breed mogelijke 

ondersteuning krijgt van ouders, familie, school en medische begeleiders. Deze 

begeleiding mag niet stoppen wanneer het streefgewicht is bereikt, maar moet een 

aanzet zijn tot een permanente gedragswijziging ten aanzien van bewegen. 

 

 


