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Beelden bij het Themarapport Gezond Gewicht in Drenthe 
Gezond gewicht: feiten, cijfers, beelden en inzichten 

Gezond gewicht: feiten, cijfers, beelden en inzichten 

‘Gezond gewicht’ lijkt een gemakkelijk en overzichtelijk onderwerp om te bestuderen. 
Lichaamsgewicht heeft immers vooral te maken met eten en bewegen? En we weten toch welke 
factoren via een ongezonde leefstijl van ongezond eten en weinig bewegen een rol spelen? Een lage 
sociaaleconomische status bijvoorbeeld beïnvloedt de kans op overgewicht en in gebieden met meer 
armoede komen overgewicht en obesitas vaker voor. Gedrag, context en cultuur zijn belangrijke 
factoren, en ze zijn ook nog ‘ns onderling met elkaar verweven.  

Het boeken van vooruitgang in de regio bij de terugdringing van overgewicht lijkt dan ook niet 
meteen zo lastig. Vanuit onze kennis van zaken weten we wel zo ongeveer aan welke knoppen we 
moeten draaien om overgewicht in de bevolking terug te dringen. Een integrale aanpak lijkt de beste 
papieren te hebben, want de leefstijl van individuele mensen hangt samen met de cultuur van het 
gezin en van de omringende gemeenschap. En dan hebben we ook nog de obesogene samenleving 
als grote knop waaraan gedraaid kan worden: we kunnen proberen consumenten te ‘verleiden om  
gezonde keuzes te maken’, maar ook de kant van productie en aanbod van gezond voedsel heeft 
onze aandacht. Op lokaal niveau kan een gezonde leefomgeving inwoners aansporen tot meer 
bewegen en een gezonde leefstijl. 

De werkelijkheid is wat weerbarstiger. Overgewicht in Drenthe lijkt bij kinderen en jongeren 
weliswaar wat op z’n retour, maar zo overtuigend is de daling nou ook weer niet. Een opvallende 
trend die er bij is gekomen is dat ondergewicht vaker dan voorheen voorkomt op jonge leeftijd. 
Overgewicht en obesitas komen bij volwassenen en ouderen in Drenthe nog steeds vaker voor dan in 
andere landsdelen en waarschijnlijk blijft dat ook zo in de komende jaren. We beseffen dat deze 
koploperpositie niet in een handomdraai, met de schouders eronder, ongedaan gemaakt kan 
worden. Patronen van generatie op generatie zijn immers niet zo veranderbaar. 

De hoogste tijd om opnieuw naar dit onderwerp te kijken. Dit doen we op een andere manier dan 
voorheen, maar we bouwen ook voort op eerdere rapportages. Nog meer dan voorheen leggen we 
het accent op de integratie en toepasbaarheid van de kennis die we in deze rapportage 
samenbrengen. Op 5 deelthema’s formuleren we conclusies en staan we stil bij de relevantie voor de 
praktijk van beleid en preventie. De leidende gedachte in dit document is dat de praktijk van beleid 
en preventie gebaat is bij de resultaten en inzichten uit betrouwbaar en deugdelijk onderzoek. In dit 
document staat deze evidence centraal, in het bijbehorende Themarapport Gezond Gewicht in 
Drenthe de integratie van alle inzichten met het oog op toepasbaarheid in integraal beleid. We 
proberen zoveel mogelijk beschikbare eigen Drentse onderzoeksgegevens in te zetten en daarnaast 
ook andere informatiebronnen te gebruiken. Bij enkele onderwerpen staan de resultaten uit de 
literatuur centraal. 

Bij de bespreking van elk deelthema beginnen we met enkele conclusies en staan we kort stil bij de 
toepasbaarheid van de verkregen inzichten. Deze inzichten worden gevisualiseerd met  
kaartjes, grafieken, diagrammen of figuren. Soms brengen we beelden uit eerdere rapportages 
opnieuw onder de aandacht. 
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Beelden bij het Themarapport Gezond Gewicht in Drenthe 
Gezond gewicht: feiten, cijfers, beelden en inzichten 

De volgende deelthema’s zijn uitgewerkt: 

Waarom is gezond gewicht in Drenthe een belangrijk onderwerp? 
Is overgewicht eigenlijk een probleem? En voor wie is het een probleem? We geven antwoorden op 
dergelijke vragen door te inventariseren in welke mate overgewicht en obesitas samenhangen met 
een slechte fysieke en psychosociale gezondheid, beperkingen in het dagelijks leven en een slechtere 
positie op de arbeidsmarkt. Gaat het in Drenthe de goede kant op met overgewicht en obesitas?  

Overgewicht in maatschappelijke context 
De globale epidemie van obesitas (‘globesitas’) heeft zich ook in Drenthe voltrokken in een 
obesogene samenleving. Wat zijn de kenmerken van die maatschappelijke context? Zijn de gevolgen 
voor iedereen in de bevolking hetzelfde geweest? Een overbekend gegeven is dat overgewicht sterk 
samenhangt met de sociaaleconomische positie die mensen innemen. Dit gegeven biedt een 
aangrijpingspunt om ook bij preventie maatschappelijke factoren te betrekken. Voor de Drentse 
situatie gaat de aandacht uit naar de relatie tussen opleidingsniveau en overgewicht, van jong tot 
oud.  

Levensloop en groeitrajecten 
Het groeitraject dat ieder mens tijdens zijn of haar leven doorloopt is maar ten dele bij te sturen. Er 
zijn vroeg in het leven en al tijdens de zwangerschap factoren aan te wijzen die een stempel drukken 
op de ontwikkeling van het lichaamsgewicht tijdens de verdere levensloop. In hoeverre vindt 
overdracht van generatie op generatie van groeitrajecten plaats? Wat zijn kritische perioden in de 
kindertijd bij de ontwikkeling van obesitas?  

Regionale verschillen 
De BMI-resultaten die we voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen hebben getoond zetten 
we hier op de kaart van Drenthe. Komt hieruit een consistent beeld naar voren, naar welke 
leeftijdsgroep je ook kijkt? En corresponderen de epidemiologische beelden met de Drentse kaarten 
waarin we het sociaaleconomische profiel van de wijk, de culturele voedingsgewoonten of de mate 
van sporten in de wijk in beeld brengen?    

Update ondergewicht 
Enkele jaren geleden zagen we een trend ontstaan van toenemend ondergewicht op de basisschool. 
Gaat deze trend nog steeds door? Welke relatie met het opleidingsniveau van ouders zien we? En 
vooral: is dit een trend die we met het oog op preventie en gezondheidsbeleid serieus moeten 
nemen?   
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Beelden bij het Themarapport Gezond Gewicht in Drenthe 
Deelthema 1: Waarom is gezond gewicht in Drenthe een belangrijk onderwerp? 

Deelthema 1: Waarom is gezond gewicht in Drenthe een 
belangrijk onderwerp? 

Waarover gaat het? 
De term ‘gezond gewicht’ impliceert het al: lichaamsgewicht en gezondheid hebben met elkaar te 
maken. Je gewicht heeft invloed op je gezondheid en kan daarmee een indicator worden van hoe het 
met je gezondheid gesteld is. Op collectief niveau werkt het ook vaak zo: hoe meer de inwoners van 
een regio een gezond gewicht hebben, hoe beter is het daar gesteld met de volksgezondheid. Maar: 
wanneer spreken we eigenlijk van een ‘gezond gewicht’? En bij welke waarden van de Body Mass 
Index worden de beelden minder rooskleurig en is vaker sprake van ongezondheid? Over welke 
vormen van ongezondheid hebben we het dan? 

Conclusies 
De relatie tussen de Body Mass Index en gezondheidsuitkomsten wordt vaak grafisch voorgesteld als 
een U-curve. Lage sterfte en optimale gezondheidsuitkomsten zijn te vinden bij mensen met een 
normaal gewicht en met matig overgewicht; bij mensen met ondergewicht of met ernstig 
overgewicht is sprake van hogere sterfte en verminderde gezondheid. Ernstig overgewicht gaat 
gepaard met extra zorgkosten en maatschappelijke kosten. Afgezien van de biologische 
mechanismen en maatschappelijke patronen die bijdragen aan het verband tussen obesitas en 
negatieve gezondheidsuitkomsten speelt stigmatisering een rol. Jongeren met obesitas worden vaker 
gepest op school en hebben een groter risico op angst en depressie.       
De prevalentie van obesitas in Nederland is door de ontwikkeling naar een obesogene samenleving 
bijna verdriedubbeld. Bovendien komen ernstige vormen van obesitas vaker voor dan voorheen en 
dat geldt ook voor Drenthe. In de afgelopen jaren is in Drenthe de prevalentie van obesitas nog wat 
verder gestegen. Bij kinderen op de basisschool heeft zich een voorzichtige daling ingezet naar 
minder overgewicht. In het voortgezet onderwijs zijn (nog) geen positieve veranderingen 
waarneembaar.    

Relevantie voor de praktijk van beleid en preventie 
Inzetten op preventie van overgewicht loont. Een terugdringing van overgewicht en vooral obesitas 
brengt op collectief niveau maatschappelijke opbrengsten met zich mee: de vroegtijdige sterfte 
neemt af, chronische aandoeningen zoals diabetes worden teruggedrongen en mensen leven meer 
jaren in goede gezondheid. Bovendien nemen meer volwassenen deel aan het arbeidsproces en 
ervaren minder ouderen beperkingen in hun dagelijks leven. Een breed pakket aan preventieve 
programma’s is gewenst, met primaire en secundaire preventie gericht op het verminderen van 
obesitas en tertiaire preventie gericht op het verminderen van de negatieve gezondheidsuitkomsten 
ervan. Tertiaire preventie is bovendien gericht op maatschappelijke acceptatie, vermindering van 
stigmatisering en aanpassingen in de woon- en werksfeer.      

Literatuur 
Bhaskaran K, dos-Santos-Silva I, Leon DA, Douglas IJ, Smeeth L (2018). Association of BMI with overall 

and cause-specific mortality: a population-based cohort study of 3.6 million adults in the UK. 
Lancet Diabetes Endocrinol 6: 944–53.  

Stenholm S, Head J, Aalto V, Kivimäki M, Kawachi I, Zins M, Goldberg M, Platts LG, Zaninotto P,  
Magnusson Hanson LL, Westerlund H, Vahtera J (2017). Body mass index as a predictor of healthy 
and disease-free life expectancy between ages 50 and 75: a multicohort study. International 
Journal of Obesity 41, 769–775.  

GGD Drenthe (2014). Overgewicht en obesitas in Drenthe. GGD Drenthe, Assen. 
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Beelden bij het Themarapport Gezond Gewicht in Drenthe 
Deelthema 1: Waarom is gezond gewicht in Drenthe een belangrijk onderwerp? 

Paneel 1: Sterfte en gezonde levensverwachting A B 

Over dit paneel: (A) Relatieve sterftekansen worden getoond voor 3,6 miljoen volwassenen in 
Groot-Brittannië. De bovenste figuur heeft betrekking op de gehele populatie, de onderste figuur 
op volwassenen die nooit hebben gerookt. (B) Op basis van 4 studies wordt getoond welk aandeel 
(in %) door volwassenen tussen hun 50e en hun 75e wordt geleefd in goede gezondheid. De 
studies zijn in Engeland, Finland, Frankrijk en Zweden uitgevoerd.  

Wat zie je hier?: Bij volwassenen met overgewicht en vooral obesitas is de sterfte verhoogd, en 
ook leven zij vanaf hun 50e levensjaar in minder goede gezondheid. Hoe hoger de BMI, hoe lager 
de totale levensverwachting en de levensverwachting in goede gezondheid.     

Bronnen: (A) Bhaskaran K et al. (2018); (B) Stenholm S et al. (2017). 
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Beelden bij het Themarapport Gezond Gewicht in Drenthe 
Deelthema 1: Waarom is gezond gewicht in Drenthe een belangrijk onderwerp? 

Over dit paneel: (A-C) Deze resultaten zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor 2016 en hebben betrekking 
op volwassenen en ouderen in Drenthe. 

Bron: (A-C) Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016. 

Paneel 2: BMI en gezondheid 

A 

B 

C 

Wat zie je hier?: Mensen 
ervaren hun gezondheid 
vaker als ‘gaat wel’, ‘slecht’ 
of ‘zeer slecht’ naarmate ze 
ouder worden én als ze 
obees zijn.   

Wat zie je hier?: Diabetes 
komt vaker voor op hogere 
leeftijd én bij mensen met 
obesitas. Vooral de 
verschillen bij volwassenen 
van 35-49 jaar vallen op. 

Wat zie je hier?: 
Langdurige aandoeningen 
komen vaker voor bij 
mensen met obesitas. De 
verschillen zijn wat minder 
groot dan in bovenstaande 
figuren.  
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Beelden bij het Themarapport Gezond Gewicht in Drenthe 
Deelthema 1: Waarom is gezond gewicht in Drenthe een belangrijk onderwerp? 

Paneel 3: Beperkingen vanwege gezondheid 

Over dit paneel: Deze resultaten zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor 2016 en hebben betrekking op 
volwassenen (A, B) en ouderen (A, C) in Drenthe. 

Bron: (A-C) Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016. 

A 
Wat zie je hier?: Mensen 
met obesitas voelen zich 
vaker beperkt vanwege hun 
gezondheid dan mensen 
met matig overgewicht of 
met normaal gewicht.   

B 
Wat zie je hier?: Obesitas is 
een belangrijke factor bij 
arbeidsongeschiktheid, 
vooral bij jongere 
volwassenen.  

C 

Wat zie je hier?: Obesitas 
draagt eraan bij dat ouderen 
meer beperkingen ervaren 
bij hun ‘algemene dagelijkse 
levensverrichtingen’ (ADL, 
handelingen die mensen in 
hun gewone dagelijkse leven 
verrichten). 
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Beelden bij het Themarapport Gezond Gewicht in Drenthe 
Deelthema 1: Waarom is gezond gewicht in Drenthe een belangrijk onderwerp? 

Over dit paneel: (A) Figuur afkomstig uit het themarapport ‘Overgewicht en obesitas in Drenthe’. De 
gebruikte gegevens komen voort uit de screening in klas 2 van het voortgezet onderwijs met de 
‘vragenlijst gezondheidsonderzoek’ in het schooljaar 2011-2012. (B) Screening Jij en je Gezondheid (JEJG) 
in het voortgezet onderwijs in Drenthe, schooljaar 2018-2019. In dit schooljaar is de screening met JEJG 
uitgevoerd in klassen 1 t/m 4.  

Wat zie je hier?: Een bovengemiddeld lichaamsgewicht blijkt niet direct van invloed te zijn op pesterijen 
op school, maar zodra jongeren de grens van obesitas naderen geven ze veel vaker aan gepest te worden. 
Een mechanisme dat hierbij waarschijnlijk een rol speelt is dat matig overgewicht minder zichtbaar is voor 
leeftijdsgenoten en meer geaccepteerd, terwijl ernstiger overgewicht zichtbaarder is en pesterijen, 
stigmatisering en sociale uitsluiting met zich mee brengt. Leerlingen met overgewicht of obesitas worden 
vaker opgeroepen voor een consult vanwege een verhoogde kans op angst en/of depressie.      

Bronnen: (A) Themarapport ‘Overgewicht en obesitas in Drenthe’ (2014); (B) Resultaten screening met Jij 
en je Gezondheid, schooljaar 2018-2019.   

Paneel 4: Psychosociale gezondheid van jongeren 

A 

B 
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Beelden bij het Themarapport Gezond Gewicht in Drenthe 
Deelthema 1: Waarom is gezond gewicht in Drenthe een belangrijk onderwerp? 

A 

B 

Over dit paneel: (A) Met de dataverzameling van het CBS wordt de prevalentie van obesitas bij volwassenen 
vanaf 1981 in beeld gebracht. (B) Vanuit de Gezondheidsmonitor komt naar voren dat in recente jaren de 
prevalentie van obesitas verder is gestegen. Dit geldt ook voor de ernstiger vormen van obesitas. De volgende 
indeling wordt in beide figuren gebruikt: Categorie I, BMI 30-35; Categorie 2, BMI 35-40; Categorie 3 (morbide 
obesitas), BMI 40 en meer. 

Wat zie je hier?: De prevalentie van obesitas in Nederland is door de ontwikkeling naar een obesogene 
samenleving bijna verdriedubbeld. Bovendien komen ernstige vormen van obesitas vaker voor dan voorheen. In 
Drenthe gaat deze ontwikkeling naar meer en ernstiger obesitas in recente jaren verder. 

Bronnen: (A) CBS; (B)  Gezondheidsmonitor Ouderen (2012), Gezondheidsmonitor Volwassenen (2013), 
Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen (2016).  
 

Paneel 5: Trends in obesitas 
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Beelden bij het Themarapport Gezond Gewicht in Drenthe 
Deelthema 1: Waarom is gezond gewicht in Drenthe een belangrijk onderwerp? 

Over dit paneel: (A-C) Vanuit de screening van de JGZ in Drenthe en de meting van lengte en gewicht is dit 
overzicht voor 8 opeenvolgende schooljaren samengesteld.  

Wat zie je hier?:  Op de basisschool neemt de prevalentie van overgewicht en obesitas af, de prevalentie van 
ondergewicht neemt juist toe. In het voortgezet onderwijs zijn de veranderingen gering. 

Bron: (A-C) Screening van de JGZ (GGD Drenthe) in groep 2 en groep 7 van de basisschool en in klas 2 van het 
voortgezet onderwijs, 2011-2019.  

Paneel 6: Trends in Drenthe bij kinderen en jongeren 

A 

B 

C 

Stijging van prevalentie 
t.o.v.schooljaar 2011-2012, 
statistisch significant

Daling van prevalentie 
t.o.v.schooljaar 2011-2012, 
statistisch significant
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Beelden bij het Themarapport Gezond Gewicht in Drenthe 
Deelthema 2: Overgewicht in maatschappelijke context 

Deelthema 2: Overgewicht in maatschappelijke context 

Waarover gaat het? 
Wereldwijd heeft zich de afgelopen 45 jaar een transitie voltrokken: van een situatie waarin 
ondergewicht meer dan dubbel zo vaak als ernstig overgewicht voorkwam naar een situatie waarin 
obesitas vaker voorkomt dan ondergewicht. Deze globale epidemie van overgewicht en obesitas 
(globesitas) kon zich voltrekken in obesogene, letterlijk dikmakende, samenlevingen. De 
voedselovervloed en bewegingsarmoede van de obesogene samenleving werk(t)en voor 
bevolkingsgroepen verschillend uit. Wat zijn de sociaaleconomische factoren die meespelen? 

Conclusies 
De mens beschikt niet over effectieve biologische mechanismen om in tijden van voedselovervloed 
en bewegingsarmoede te voorkómen dat het lichaamsgewicht te veel toeneemt. Om overgewicht te 
voorkómen in de obesogene samenleving is dan ook bewuste actie nodig op verschillende niveaus. 
Verschillen in materiële omstandigheden, leefomgeving en leefstijl hebben ertoe geleid dat matig 
overgewicht en obesitas vaker voorkomen bij laag opgeleiden dan bij hoog opgeleiden. Dit verband 
tussen BMI-klasse en opleidingsniveau is wel veel sterker als het gaat om obesitas dan om matig 
overgewicht. Dat VMBO-leerlingen vaker overgewicht hebben of obees zijn dan HAVO/VWO-
leerlingen heeft onder andere te maken met de ongunstige sociaaleconomische positie van het gezin 
waarin zij vaker opgroeien. Het opleidingsniveau van ouders heeft een sterk voorspellende waarde 
voor het groeitraject dat hun kind gaat doorlopen. Zowel matig overgewicht als obesitas komen veel 
voor bij kinderen die ouders met alleen lager onderwijs hebben. Obesitas komt daarentegen bijna 
niet voor bij kinderen van ouders met een wetenschappelijke opleiding. 

Relevantie voor de praktijk van beleid en preventie 
De invloed van de obesogene samenleving is wijdverspreid. Iedereen heeft te maken met een 
overstelpend aanbod aan gezond en ongezond voedsel en met leef- en werkomstandigheden waarin 
weinig bewogen hoeft te worden. Bewuste keuzes zijn nodig om overgewicht te voorkomen, maar 
niet iedereen in de samenleving maakt deze keuzes in gelijke mate. Mensen in hogere 
sociaaleconomische posities en met een hogere opleiding hebben deze keuzes beter kunnen maken, 
door materiële welstand, een gezonde leefomgeving en culturele factoren. Preventie van 
overgewicht dient aan te sluiten bij die factoren die belemmerend of juist bevorderend zijn om 
gezonde keuzes te maken: inkomen en sociaaleconomische positie, de directe leef-, school- en 
werkomgeving van mensen, en de gezondheidsculturen die bestaan rond voeding en bewegen.   

Literatuur 
Backholer K, Beauchamp A, Ball K, Turrell G, Martin J, Woods J, Peeters A (2014). A Framework for 

Evaluating the Impact of Obesity Prevention Strategies on Socioeconomic Inequalities in Weight. 
American Journal of Public Health 104: e43-e50. 

Newton S, Braithwaite D, Akinyemiju TF (2017). Socio-economic status over the life course and 
obesity: Systematic review and meta-analysis. PLoS ONE 12(5): e0177151. 

Mackenbach J, Roskam A-J (2007). Gewichtige verschillen: sociale stratificatie en overgewicht. In: 
D  Dagevos H, Munnichs G (red.). De obesogene samenleving. Maatschappelijke perspectieven 

op overgewicht. Amsterdam: Amsterdam University Press. 
McLaren L (2007). Socioeconomic Status and Obesity. Epidemiologic Reviews 29:29–48. 
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Beelden bij het Themarapport Gezond Gewicht in Drenthe 
Deelthema 2: Overgewicht in maatschappelijke context 

Over dit paneel: (A) Waar moet je aan denken als je het hebt over de obesogene samenleving? Hier wordt dit 
begrip verkend (B) De voedselovervloed en bewegingsarmoede van de obesogene samenleving werk(ten voor 
bevolkingsgroepen verschillend uit. Wat zijn de factoren die meespelen? 

Wat zie je hier?: Gezonde keuzes in de alomtegenwoordige obesogene samenleving zijn nodig om op gezond 
gewicht te blijven. Deze keuzes zijn eerder gemaakt in hogere sociaaleconomische groepen, deels door betere 
materiële omstandigheden en een gunstiger leefomgeving, deels door culturele factoren. 

Bronnen: (A-B) Zie de literatuur bij dit deelthema. 
 

Paneel 1: De obesogene samenleving 

A 

B 
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Over dit paneel: (A) Dit is een denkschema afkomstig uit een artikel over de aanpak van obesitas 
waarbij rekening wordt gehouden met sociaaleconomische verschillen in de samenleving. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen het microniveau van bijvoorbeeld scholen of werkplekken en 
het macroniveau van overheden en gemeenschappen. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt 
tussen het maken van individuele keuzes en structurele gegevenheden die deze keuzes 
(on)mogelijk maken. 

Wat zie je hier?: Preventie van obesitas kan ingestoken op verschillende niveaus en gericht zijn op 
het individuele handelen en/of op maatschappelijke structuren. Het artikel laat ook zien dat 
preventie gericht op het individuele handelen kan leiden tot grotere verschillen in gezondheid 
tussen arm en rijk.  

Bronnen: (A) Backholer et al. (2014). 

Paneel 2: Sociaaleconomische status 

A 
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Over dit paneel: (A) Vanuit Lifelines-data voor de drie noordelijke provincies is deze figuur samengesteld (B) 
Eenzelfde figuur is samengesteld met data van de Drentse Gezondheidsmonitor 2016, waarbij een uitsplitsing is 
gemaakt naar volwassenen en ouderen.  

Wat zie je hier?: Zowel matig overgewicht als obesitas komen vaker voor bij laag opgeleiden dan bij hoog 
opgeleiden. Dit verband tussen BMI-klasse en opleidingsniveau is wel veel sterker als het gaat om obesitas dan 
om matig overgewicht. Matig overgewicht is meer geaccepteerd dan obesitas in brede lagen van de bevolking, 
terwijl hoog opgeleiden er meer op gericht zijn (of er beter in slagen) om niet obees te worden.  

Bronnen: (A) Lifelines data voor Groningen, Friesland en Drenthe; (B) Gezondheidsmonitor Volwassenen en 
Ouderen 2016 Drenthe. 
 

Paneel 3: Volwassenen en ouderen in Drenthe 

A 

B 
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Over dit paneel: (A) Percentages leerlingen in klas 2 met matig overgewicht of obesitas. De verschillen naar 
opleidingsniveau zijn statistisch significant (B) Het opleidingsniveau in het voortgezet onderwijs heeft een 
duidelijke relatie met het inkomen en dus met de sociaaleconomische status van de ouders. Leerlingen van 
ouders met een laag inkomen beginnen vaker op het VMBO-niveau en stromen vervolgens minder vaak door 
naar het HAVO/VWO niveau en (zoals in de figuur weergegeven) vervolgens naar het HBO of WO.  

Wat zie je hier?: Dat VMBO-leerlingen vaker overgewicht hebben of obees zijn dan HAVO/VWO-leerlingen heeft 
onder andere te maken met de ongunstige sociaaleconomische positie van het gezin waarin zij vaker opgroeien. 

Bronnen: (A) Meten en wegen door de JGZ in klas 2 van de scholen van het voortgezet onderwijs in Drenthe, 
2014-2017; (B) CBS SES onderzoek, https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-
algemeen/leerlingen-en-studenten/aantallen-onderwijsdeelname-naar-sociaaleconomisch-milieu. 

Paneel 4: VMBO, HAVO en VWO 

A 

B 
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Over dit paneel: (A en B) Vanuit de antwoorden van moeders (n=5733) en vaders (n=6019) op de vragenlijst in het 
MijnKindDossier en de bijbehorende screeningsgegevens van hun kinderen in groep 2 en groep 7 zijn deze figuren 
samengesteld. Bij de opleidingscategorieën worden de percentages van moeders of vaders met het betreffende 
opleidingsniveau vermeld.  

Wat zie je hier?:  het opleidingsniveau van ouders (zowel moeders als vaders) heeft een sterk voorspellende 
waarde voor het groeitraject dat hun kind gaat doorlopen. Zowel matig overgewicht als obesitas komen veel voor 
bij kinderen die ouders met alleen lager onderwijs hebben. Obesitas komt daarentegen bijna niet voor bij kinderen 
van ouders met een wetenschappelijke opleiding. Getalsmatig hebben we in de Drentse bevolking vooral te maken 
met kinderen en ouders die tussen deze twee tegenpolen in zitten. 

Bron: (A en B) Screening van de JGZ (GGD Drenthe) in groep 2 en groep 7 van de basisschool en vragenlijsten die 
door ouders zijn ingevuld in het MijnKind Dossier. 
 

Paneel 5: Opleidingsniveau van ouders en de BMI van 
hun kinderen 

A 

B 
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Deelthema 3: Levensloop en groeitrajecten 

Waarover gaat het? 
Het groeitraject dat ieder mens tijdens zijn of haar leven doorloopt is maar ten dele bij te sturen. Er 
zijn vroeg in het leven en al tijdens de zwangerschap factoren aan te wijzen die een stempel drukken 
op de ontwikkeling van het lichaamsgewicht tijdens de verdere levensloop. In hoeverre vindt 
overdracht van generatie op generatie van groeitrajecten plaats? Wat zijn kritische perioden in de 
kindertijd bij de ontwikkeling van obesitas?  

Conclusies 
De zwangerschap vormt een fase waarin de basis voor de verdere groei van het lichaamsgewicht 
tijdens de levensloop wordt gelegd. Deels gaat het om biologische processen die zorgen voor de 
overdracht van generatie op generatie van overgewicht. Ook gaat het om een bepaalde leefstijl 
waarmee kinderen van jongs af opgroeien en die het risico op blijvend overgewicht vergroot. 
De aanzet tot overgewicht of obesitas bij adolescenten (vanaf 15 jaar) is vaak te vinden in de 
kindertijd, en dan vooral tussen 2 en 6 jaar. Dit zien we met Drentse cohortgegevens van de JGZ: 
leerlingen die de overgang maken naar het voortgezet onderwijs blijven relatief vaak in dezelfde 
gewichtscategorie als in groep 7 van het basisonderwijs. Daarentegen komen de grootste 
verschuivingen van normaal gewicht naar matig en ernstig overgewicht voor in het basisonderwijs. 
Het groeitraject vanaf de geboorte tot groep 2 van de basisschool ziet er anders uit voor kinderen 
met overgewicht dan voor kinderen met een normaal gewicht of met ondergewicht. Opvallend zijn 
de groeitrajecten van obese kinderen, met een verdergaande relatieve gewichtstoename vanaf 6 
maanden en een versnelde toename wanneer ze naar de basisschool gaan. Het opleidingsniveau van 
ouders heeft snel na de geboorte invloed op de groeitrajecten van kinderen. De relatieve verschillen 
naar opleidingsniveau die in de eerste maanden na de geboorte ontstaan blijven gedurende de 
eerste levensjaren zichtbaar en ongewijzigd. 
De leefstijl van jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs wordt ongezonder bij het 
ouder worden: adolescenten gaan ongezonder eten en drinken en ook minder bewegen en sporten. 

Relevantie voor de praktijk van beleid en preventie 
Al vroeg in het leven zijn factoren in het spel die de ontwikkeling van het lichaamsgewicht van jong 
tot oud beïnvloeden. Tijdens de zwangerschap en de levensjaren tot de overgang naar het voortgezet 
onderwijs kan al sprake zijn van overgewicht en obesitas die vaak blijvend zullen zijn voor de verdere 
levensloop. De leefstijl van veel middelbare scholieren wordt ongezonder. In de volwassenheid kan 
overgewicht opnieuw overgedragen worden van ouders op hun kinderen en begint de cirkel 
opnieuw. Enkele fasen in de levensloop lenen zich bij uitstek voor het doorbreken van die cirkel, met 
interventies gericht op gezond gewicht en op een gezonde leefomgeving: de zwangerschap, de 
eerste levensjaren, de eerste jaren op de basisschool, de periode van de middelbare school en de 
fase van gezinsvorming.    
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Over dit paneel: De mate van overgewicht en obesitas in de Drentse bevolking neemt toe naarmate de 
leeftijd vordert. Vanuit gegevens uit de Gezondheidsmonitor en de screening van JGZ zijn deze 
dwarsdoorsneden in de tijd samengesteld.   

Wat zie je hier?: De twee grafieken lijken sterk op elkaar. Dit suggereert dat ze een adequaat en stabiel 
beeld geven van overgewicht gedurende de levensloop voor de Drentse bevolking. In de levensfase 
waarover we niet over gegevens beschikken (adolescentie en vroege volwassenheid) gebeurt er kennelijk 
veel: in paneel 4 en paneel 5 besteden we aandacht hieraan. Ook de knik in beide figuren voor de hoogste 
leeftijdscategorie valt op. Verklaringen hiervoor zijn oa: ouderen met een chronische aandoening hebben 
vaker te maken met gewichtsverlies en er is sprake van een selectie-effect, want ouderen met (ernstig) 
overgewicht overlijden eerder.  

Bronnen: Screening JGZ GGD Drenthe, groep 2, groep 7 en klas 2, in de periode 2011-2015 (A) en de 
periode 2015-2019 (B); (A) Gezondheidsmonitor Volwassenen, GGD Drenthe (2013); (A) 
Gezondheidsmonitor Ouderen, GGD Drenthe (2012); (B) Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen, 
GGD Drenthe (2016) 

Paneel 1: Overgewicht en obesitas in Drenthe van jong tot oud 

A 

B 
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Over dit paneel: (A) Deze figuur is verkregen vanuit de resultaten van de Nederlandse PIAMA-
studie. In deze studie is de relatie tussen een aantal kenmerken van vaders en moeders en de 
kans op overgewicht op 8-jarige leeftijd in een wiskundige (modelmatige) vergelijking uitgedrukt. 
De rol van de BMI van de vader en/of de moeder is hier uitgelicht. Om te laten zien hoe een 
hogere BMI van de vader de kans verhoogt dat zijn kind overgewicht heeft wordt de BMI van de 
moeder vastgesteld op een gemiddelde van 22,9; om de invloed van de BMI van de moeder te 
laten zien wordt de BMI van de vader vastgesteld op een gemiddelde van 25,4. Ook laat de figuur 
zien wat het gezamenlijke effect is van een BMI die voor de vader en de moeder hetzelfde is.    

Wat zie je hier?: Hoe hoger de BMI van de ouder(s), hoe groter is de kans dat hun kind op 8-jarige 
leeftijd overgewicht heeft. De BMI van de moeder heeft een beetje meer invloed dan de BMI van 
de vader. Bij een hogere BMI van zowel de vader als de moeder neemt de kans op overgewicht 
van hun kind snel toe. 

Bron: (A) Steur et al.(2011) 

Paneel 2: Overdracht van overgewicht van ouders op 
hun kinderen 

A 
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Over dit paneel: (A) De aanpak en belangrijkste resultaten van een artikel in het New England Journal of 
Medicine worden hier getoond. In het artikel wordt zowel vooruitgekeken in de tijd (prospectief) als 
teruggekeken (retrospectief).  De figuur ‘D Obesity at the Age of 15-18 yr’ behoeft wat uitleg. Deze figuur laat 
voor obese adolescenten (15-18 jaar) retrospectief zien wat hun BMI-categorie eerder in hun kinderjaren (0-
14 jaar) was. De rode symbolen geven in percentages weer welk aandeel van deze obese adolescenten al 
obees was, de oranje symbolen laten de percentages zien voor matig overgewicht. De blauwe en grijze 
symbolen hebben betrekking op de percentages voor respectievelijk normaal gewicht en ondergewicht. De 
omvang van de gemeten groep op elke leeftijd wordt boven de figuur aangegeven. 
Bijvoorbeeld:   op 5-jarige leeftijd was 31% van deze adolescenten met obesitas al obees, 22% had 
overgewicht. Bijna de helft (46%) had op die leeftijd nog een normaal gewicht. Kijkend naar 10-11 jarige 
leeftijd (vergelijkbaar met basisschoolkinderen in Nederland in groep 7) blijkt dat meer dan driekwart van de 
obese adolescenten toen al overgewicht (rond 30%) of obesitas (ruim 50%) had. 

Wat zie je hier?:  De aanzet tot overgewicht of obesitas bij adolescenten (vanaf 15 jaar) is vaak te vinden in de 
kindertijd, en dan vooral tussen 2 en 6 jaar. Ruim de helft van de obese adolescenten had rond 5-jarige leeftijd 
al matig of ernstig overgewicht, en op 10-11 jarige leeftijd gold dit voor meer dan driekwart van de 
adolescenten.  

Bron: (A) Geserick et al. (2018). 

Paneel 3: Kritische perioden in de kindertijd bij de 
ontwikkeling van obesitas 

A 
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Over dit paneel: (A) Voor een klein Noors cohort wordt met objectieve metingen en zelfrapportage een daling 
van het activiteitenniveau bij het ouder worden vastgesteld. De afgebeelde figuur laat op basis van objectieve 
metingen zien dat de tijdsduur met gemiddelde fysieke activiteit afneemt  (B) Met gegevens van de 
Gezondheidsmonitor Jeugd van 2008 wordt onderscheid gemaakt tussen een ‘duidelijk ongezonde leefstijl’ 
(gekenmerkt door hogere mate van inactiviteit en 2 of meer problemen in het voedingspatroon) en een ‘duidelijk 
gezonde leefstijl’ (gekenmerkt door een actieve leefstijl en geen problemen in het voedingspatroon). 

Wat zie je hier?:  De leefstijl van jongeren in het voortgezet onderwijs wordt ongezonder bij het ouder worden, 
zo blijkt uit de literatuur en uit Drentse gegevens.  

Bronnen: (A) Lagestad et al. (2018); (B) GGD Drenthe (2014) 

A 

B 

Paneel 4: Adolescenten en hun leefstijl 
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Over dit paneel: (A) Met gegevens van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 wordt getoond dat jongeren in de 
bovenbouw naar verhouding minder vaak (tenminste 5 dagen in de week) ontbijten, vaker zoete drankjes 
gebruiken (5 dagen per week of vaker), minder vaak wekelijks sporten en vaker (ooit) alcohol hebben gedronken. 
(B) De resultaten van de screening in het voortgezet onderwijs laten hetzelfde beeld zien: vergeleken met de
jongere leerlingen is het voedings- en beweegpatroon van jongeren in de bovenbouw ongezonder geworden.

Wat zie je hier?: Zowel uit de Gezondheidsmonitor als uit de screening van de JGZ blijkt dat jongeren in het 
voortgezet onderwijs bij het ouder worden ongezonder gaan eten en drinken en ook minder gaan bewegen en 
sporten. 

Bronnen: (A) Gezondheidsmonitor Jeugd 2019; (B) Screening JGZ 2018-19, met Jij en je Gezondheid. 
 

A 

B 

Paneel 5: Eten, drinken en bewegen bij jongeren 
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Paneel 6: BMI in de eerste levensjaren 

A 

Over dit paneel: (A) Het startpunt is links in de figuur, met 4 groepen van kinderen in groep 2 van 
de basisschool ingedeeld op basis van gewichtscategorieën. Deze 4 groepen worden van links naar 
rechts terug gevolgd in de tijd, waarbij de gemiddelde BMI voor de verschillende 
contactmomenten van de JGZ wordt weergegeven. Van links naar rechts kijkend valt op dat de 
obese kinderen van groep 2 de enige groep vormen die (gemiddeld) vanaf de geboorte een 
nagenoeg continue stijging van hun BMI hebben doorlopen. Bij de andere groepen (ook van 
kinderen die matig overgewicht hebben in groep 2) is vanaf het eerste levensjaar juist een daling 
van de gemiddelde BMI te zien. Tussen 6 maanden en het eerste levensjaar gaat het groeitraject 
van obese kinderen er anders uitzien dan dat van kinderen met matig overgewicht. Rond de 
overgang naar de basisschool is de gemiddelde BMI bij kinderen met overgewicht (zowel matig als 
ernstig) sterk gestegen en bij kinderen met normaal gewicht en ondergewicht gelijk gebleven of 
gedaald. 

Wat zie je hier?: het groeitraject vanaf de geboorte tot groep 2 van de basisschool ziet er anders 
uit voor kinderen met overgewicht dan voor kinderen met een normaal gewicht of met 
ondergewicht. Opvallend zijn de groeitrajecten van obese kinderen, met een verdergaande 
relatieve gewichtstoename vanaf 6 maanden en een versnelde toename wanneer ze naar de 
basisschool gaan.   

Bronnen: (A) Meting van lengte en gewicht vanaf 4 weken tot groep 2 van de basisschool door de 
JGZ van GGD Drenthe.  
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Over dit paneel: (A) Het startpunt is links in de figuur, met 4 groepen van kinderen in groep 2 van 
de basisschool ingedeeld op basis van het opleidingsniveau van hun vader. Deze 4 groepen 
worden van links naar rechts terug gevolgd in de tijd, waarbij de gemiddelde BMI voor de 
verschillende contactmomenten van de JGZ wordt weergegeven. Van links naar rechts kijkend valt 
op dat de kinderen van groep 2 met een laagopgeleide vader snel na de geboorte een snellere 
relatieve gewichtstoename hebben gehad dan kinderen met een hoger opgeleide vader. De 
groeitrajecten gaan uiteenlopen vanaf 6 maanden en de verschillen tussen de groepen blijven 
gedurende de eerste levensjaren bestaan. Ze worden rond de overgang naar de basisschool nog 
wat groter wanneer de gemiddelde BMI van kinderen met een lager of middelbaar opgeleide 
vader relatief sneller stijgt.  

Wat zie je hier?: het opleidingsniveau van ouders (hier getoond voor vaders) heeft snel na de 
geboorte invloed op de groeitrajecten van kinderen. De relatieve verschillen naar 
opleidingsniveau die in de eerste maanden na de geboorte ontstaan blijven gedurende de eerste 
levensjaren zichtbaar en ongewijzigd.       

Bronnen: (A) Meting van lengte en gewicht vanaf 4 weken tot groep 2 van de basisschool door de 
JGZ van GGD Drenthe. Het opleidingsniveau is afkomstig van de vragenlijst voor ouders in het 
Mijn Kinddossier (MKD). 

A 

Paneel 7: BMI en opleidingsniveau in de eerste 
levensjaren  
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Over dit paneel: (A) Voor obese jongeren en kinderen in klas 2 (linkerfiguur) en groep 7 (rechterfiguur) wordt 
getoond in welke gewichtscategorie zij eerder zaten. De aantallen zijn weergegeven in de figuren. Bijna alle 
obese leerlingen in klas 2 hadden eerder in groep 7 al matig of ernstig overgewicht. Voor de obese leerlingen in 
groep 7 geldt dit ook, maar wel hadden 35 leerlingen daarvan (ruim 16%) in groep 2 een normaal gewicht. (B) 
Voor jongeren en kinderen met matig overgewicht in klas 2 (linkerfiguur) en groep 7 (rechterfiguur) wordt 
getoond in welke gewichtscategorie zij eerder zaten. De aantallen zijn weergegeven in de figuren. Een derde 
van de leerlingen in klas 2 met matig overgewicht had in groep 7 nog een normaal gewicht. Voor meer dan de 
helft van de leerlingen met matig overgewicht in groep 2 geldt dat zij in groep 2 nog een normaal gewicht 
hadden.  

Wat zie je hier?: De grootste verschuivingen van normaal gewicht naar matig en ernstig overgewicht komen 
voor in het basisonderwijs. 

Bron: (A-B) Meting van lengte en weging van gewicht door de Jeugdgezondheidszorg in groep 2 en groep 7 van 
het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs, in de periode 2011-2019. 

Paneel 8: Drentse kinderen gevolgd terug in de tijd 

A 

B 
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Over dit paneel: (A-B) Voor kinderen in groep 2 (A) en groep 7 (B) wordt getoond in welke gewichtscategorie zij 
terecht zijn gekomen, respectievelijk in groep 7 en klas 2. De aantallen zijn weergegeven in de figuren.  

Wat zie je hier?: Leerlingen die de overgang maken naar het voortgezet onderwijs blijven relatief vaak in 
dezelfde gewichtscategorie als in groep 7 van het basisonderwijs. Kinderen in het basisonderwijs maken relatief 
vaker een overgang door naar een gunstiger of ongunstiger categorie.  

Bron: (A-B) Meting van lengte en weging van gewicht door de Jeugdgezondheidszorg in groep 2 en groep 7 van 
het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs, in de periode 2011-2019. 

Paneel 9: Drentse kinderen gevolgd vooruit in de tijd 

A 

B 
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Deelthema 4: Regionale verschillen 

Waarover gaat het? 
De BMI-resultaten die we voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen hebben getoond zetten 
we hier op de kaart van Drenthe. Komt hieruit een consistent beeld naar voren, naar welke 
leeftijdsgroep je ook kijkt? En blijft de Drentse variatie bestaan als je het sociaaleconomische profiel 
van de wijk, de culturele voedingsgewoonten of de sportdeelname in kaart brengt?    

Conclusies 
Vergeleken met andere Europese landen neemt Nederland een gunstige positie in. Obesitas komt in 
Drenthe vergeleken met het landelijke beeld vaker voor. Volwassenen en ouderen zijn het vaakst 
obees in het zuidoostelijke deel van Drenthe. Het kaartbeeld voor kinderen wijkt daar niet veel van 
af: voor groep 2 en groep 7 relatief meer obesitas in het zuiden en zuidoosten van Drenthe, minder 
obesitas in het westen, midden en vooral noorden van Drenthe. Ook als je de Drentse variatie in 
voedingspatronen en beweegarmoede op de kaart zet vind je dezelfde patronen:  in de zuidoosthoek 
van Drenthe en in de regio Hoogeveen wordt weinig groente, vis en fruit gegeten, in het uiterste 
noorden van Drenthe juist veel. In de zuidoosthoek van Drenthe wordt beduidend minder gesport 
dan in het noorden van Drenthe. Deze geografische variatie van obesitas en de determinanten ervan 
hebben te maken met het sociaaleconomische profiel van de wijk waarin mensen opgroeien en 
wonen. 

Relevantie voor de praktijk van beleid en preventie 
De Drentse kaart laat een buitengewoon samenhangend beeld zien als het gaat om overgewicht en 
de maatschappelijke en culturele factoren die ermee samenhangen. Of je het nu hebt over 
overgewicht in de kindertijd of obesitas op latere leeftijd, de verdeling van de welvaart, de mate van 
sporten of de consumptie van groente, fruit en vis, elke kaart laat ongeveer hetzelfde beeld van 
Drenthe zien. De effectiviteit van preventie kan vergroot worden door deze samenhang als 
uitgangspunt te nemen voor een integrale aanpak op wijk- of buurtniveau. Deze samenhang wijst op 
gezondheids-belemmerende en -bevorderende factoren die te maken hebben met de leefomgeving, 
materiële welstand, culturele gewoonten en met de overdracht van een gezondheidscultuur van 
generatie op generatie.    

Literatuur 
Dekker LH, Rijnks RH, Strijker D, Navis GJ (2017). A spatial analysis of dietary patterns in a large 

representative population in the north of The Netherlands – the Lifelines cohort study. 
  International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 14: 166. 

Pineda E, Sanchez-Romero LM, Brown M, Jaccard A, Jewell J, Galea G, Webber L, Breda J (2018). 
Forecasting Future Trends in Obesity across Europe: The Value of Improving Surveillance. Obes 
Facts 11:360–371. 



Themarapport Gezond Gewicht: Verkenning van het thema 

28 

Beelden bij het Themarapport Gezond Gewicht in Drenthe 
Deelthema 4: Regionale verschillen 

 

Over dit paneel: (A) Voor landen met betrouwbare BMI-gegevens zijn percentages van volwassenen met 
obesitas voorspeld voor het jaar 2025 (B) Vanuit de kleine-gebiedsschattingen (SMAP) van de resultaten van de 
Gezondheidsmonitor 2016 worden voor Nederland op wijkniveau de percentages volwassenen inwoners met 
obesitas getoond. 

Wat zie je hier?: Obesitas komt in Drenthe vergeleken met het landelijke beeld vaker voor. Vergeleken met 
andere Europese landen neemt Nederland een gunstige positie in.  

Bronnen: (A) Pineda et al. (2018); (B) SMAP Modelmatige wijkschattingen van de prevalentie van obesitas op 
basis van de Gezondheidsmonitor 2016. 
 

Paneel 1: Drenthe in Nederland in Europa 

A 

B 
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Over dit paneel: (A) De kleine-gebiedsschattingen (SMAP) van de resultaten van de Gezondheidsmonitor 2016 
tonen een bekend kaartbeeld van percentages volwassenen inwoners met obesitas. (B) Vanuit de gegevens van 
Lifelines voor die wijken met voldoende deelname (tenminste 40 personen) worden ook de percentages met 
obesitas getoond. 

Wat zie je hier?: In het zuidoosten van Drenthe komt relatief veel obesitas voor. Dit valt te concluderen uit de 
modelmatige schattingen van SMAP en uit de resultaten van Lifelines. 

Bronnen: (A) SMAP Modelmatige schattingen van de prevalentie van obesitas op basis van de 
Gezondheidsmonitor 2016; (B) Dataset Lifelines, verkregen vanuit samenwerking van de 3 noordelijke GGD-en.   

Paneel 2: Volwassenen en ouderen in Drentse wijken 

A 

B 
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A 

B 

Paneel 3: Kinderen en jongeren in Drentse gebieden 

Over dit paneel: (A-B) Vanuit de screening van de JGZ in Drenthe en de meting van lengte en gewicht is dit 
overzicht voor 8 opeenvolgende schooljaren op gebiedsniveau samengesteld. Bij een statistisch significant 
verschil met de rest van Drenthe wordt de naam van het gebied getoond.  

Wat zie je hier?:  Voor groep 2 en groep 7 geldt ongeveer hetzelfde kaartbeeld: relatief meer obesitas in 
het zuiden en zuidoosten van Drenthe, minder obesitas in het westen, midden en vooral noorden van 
Drenthe.  

Bron: (A-B) Screening van de JGZ (GGD Drenthe) in groep 2 en groep 7 van de basisschool 
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Over dit paneel: (A) De kaart van Drenthe laat de gemiddelde WOZ-waarde in de Drentse wijken zien. Het 
kaartbeeld lijkt sterk op dat van paneel 2A waar de kaart percentages van wijkbewoners met obesitas laat 
zien. (B) Voor de Drentse wijken waar genoeg inwoners deelnamen aan Lifelines is het percentage 
volwassenen met obesitas berekend. De figuur laat met de Trendlijn zien dat er een verband bestaat tussen 
obesitas en WOZ-waarde: hoe hoger de gemiddelde WOZ-waarde in de wijk, des te lager is het percentage 
wijkbewoners met obesitas.       

Wat zie je hier?: Zowel het kaartbeeld als de figuur laten zien dat de geografische variatie in de mate waarin 
obesitas in Drenthe voorkomt te maken heeft met het sociaaleconomische profiel van de wijk (hier 
weergegeven met de WOZ-waarde). 

Bronnen: (A) Wijk- en buurtkaart CBS; (B) Wijk- en buurtkaart CBS (WOZ-waarde) en Lifelines (% obesitas). 

Paneel 4: Wijken en hun sociaaleconomische profiel 

A 

B 
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Over dit paneel: (A) Regionale spreiding van voedingspatronen in Noord-Nederland, 
gebaseerd op statistische analyses van Lifelines-data. In deze kaart zijn de clusters van het 
voedingspatroon ‘groente, vis en fruit’ weergegeven. Een ‘Cold Spot’ wijst op een situatie dat 
in de betreffende regio weinig groente, vis en fruit gegeten wordt. Een ‘Hot Spot’ laat juist 
zien dat dit voedingspatroon veel voorkomt in de betreffende regio. 

Wat zie je hier?:  In de zuidoosthoek van Drenthe en in de regio Hoogeveen wordt weinig 
groente, vis en fruit gegeten. In het uiterste Noorden van Drenthe wordt juist veel groente, vis 
en fruit gegeten. Het kaartbeeld van dit voedingspatroon sluit sterk aan bij de andere 
gepresenteerde kaartbeelden rond sociaaleconomische status en de prevalentie van 
obesitas.   

Bron: (A) Dekker et al. (2017). 

Paneel 5: Regionale voedingsgewoonten 

A 
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Over dit paneel: (A) De kleine-gebiedsschattingen (SMAP) van de resultaten van de Gezondheidsmonitor 2016 
tonen een kaart van de mate van sporten in Drenthe. De mate van sporten wordt uitgedrukt als het percentage 
van volwassenen en ouderen dat minstens een keer per week aan sport doet.  

Wat zie je hier?: In de zuidoosthoek van Drenthe wordt beduidend minder gesport dan in het noorden van 
Drenthe. Het kaartbeeld van het wekelijks sporten sluit sterk aan bij de andere gepresenteerde kaartbeelden rond 
sociaaleconomische status, de prevalentie van obesitas en voedingspatronen.   

Bronnen: (A) SMAP Modelmatige schattingen van de mate van sporten op basis van de Gezondheidsmonitor 
2016.  

A 

Paneel 6: Sporten in Drenthe 
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Deelthema 5: Update ondergewicht 

Waarover gaat het? 
Enkele jaren geleden zagen we een trend ontstaan van toenemend ondergewicht op de basisschool. 
Gaat deze trend nog steeds door? Welke relatie met het opleidingsniveau van ouders zien we? En 
vooral: is dit een trend die we met het oog op preventie en gezondheidsbeleid serieus moeten 
nemen?   

Conclusies 
Vooral bij kinderen in het basisonderwijs neemt ondergewicht toe. De stijging van ondergewicht 
heeft vooral te maken met de stijgende prevalentie van matig ondergewicht, niet zozeer met een 
stijgende prevalentie van ernstig ondergewicht. De achtergronden van deze trend zijn anders dan bij 
overgewicht en obesitas en dat komt tot uiting in de Drentse kaart. Ondergewicht komt wat meer 
voor bij kinderen van hoogopgeleide ouders, verspreid over Drenthe komt ondergewicht duidelijk 
meer of juist minder voor. In de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 
ontwikkelen meer kinderen ondergewicht, maar dat kan van tijdelijke aard zijn. 

Relevantie voor de praktijk van beleid en preventie 
Over de oorzaken en gezondheidsrisico’s van ondergewicht is weinig bekend. Van ernstig 
ondergewicht is bekend dat het kan leiden tot achterstanden in lengtegroei en in cognitieve 
ontwikkeling. De trends in Drenthe wijzen niet op een stijging van dergelijke gezondheidsrisico’s en 
de meeste kinderen met ondergewicht zijn niet ondervoed of zorgbehoevend. Signalering, 
begeleiding en preventie zijn allereerst een zaak voor de JGZ. In de praktijk van de JGZ dient de BMI 
om afwijkende groei te signaleren, maar bepaalt de klinische blik van de jeugdarts of –
verpleegkundige of extra zorg nodig is. Om in te kunnen schatten of preventie op collectief niveau 
ontwikkeld moet worden is het belangrijk om de trends en de achtergronden van ondergewicht 
nauwgezet te blijven volgen.   

Literatuur 
GGD Drenthe (2017). Ontwikkeling van ondergewicht bij jeugdigen in de Drentse gemeenten. GGD 
Drenthe: Assen. Te raadplegen op: 
https://www.gezondheidsgegevensdrenthe.nl/media/1260/factsheet_ondergewicht.pdf 
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Over dit paneel: (A-C) In percentages wordt per schooljaar weergegeven hoeveel kinderen en jongeren matig of 
ernstig ondergewicht hebben. Om een indruk te krijgen van ‘ernstig ondergewicht’: voor kinderen in groep 2 
(BO) ligt de BMI-grens waar beneden van ernstig ondergewicht gesproken kan worden voor jongens op ongeveer 
13,2 en voor meisjes op 13,1. Kinderen met een gemiddelde lengte van 117-121 cm. met ernstig ondergewicht 
wegen dan minder dan 18-19 kg. 

Wat zie je hier?: De stijging van ondergewicht heeft vooral te maken met de stijgende prevalentie van matig 
ondergewicht, niet zozeer met een stijgende prevalentie van ernstig ondergewicht. 

Bron: (A-C) Screening van de JGZ (GGD Drenthe) in groep 2 en groep 7 van de basisschool en in klas 2 van het 
voortgezet onderwijs, 2011-2019. 
 

A 

B 

C 

Paneel 1: Trends bij kinderen en jongeren 



Themarapport Gezond Gewicht: Verkenning van het thema 

36 

Beelden bij het Themarapport Gezond Gewicht in Drenthe 
Deelthema 5: Update ondergewicht 

 Paneel 2: Ondergewicht op de kaart van Drenthe 

A 

B 

Over dit paneel: (A-B) Vanuit de screening van de JGZ in Drenthe en de meting van lengte en gewicht is dit 
overzicht voor 8 opeenvolgende schooljaren op gebiedsniveau samengesteld. Bij een statistisch significant 
verschil met de rest van Drenthe wordt de naam van het gebied getoond.  

Wat zie je hier?:  Voor groep 2 en groep 7 geldt een ander kaartbeeld dan wanneer obesitas wordt afgebeeld 
op de kaart (zie Deelthema 4 Paneel 3): vooral de hogere prevalenties van ondergewicht in enkele gebieden in 
het noorden, westen en ook (zuid)oosten van Drenthe vallen op.  

Bron: (A-B) Screening van de JGZ (GGD Drenthe) in groep 2 en groep 7 van de basisschool 
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Over dit paneel: (A-B) Voor kinderen in groep 2 (A) en groep 7 (B) met een latere registratie van BMI wordt met 
percentages getoond in welke gewichtscategorie zij terecht zijn gekomen, respectievelijk in groep 7 en klas 2. 
De aantallen zijn weergegeven in de figuren. 

Wat zie je hier?: Ernstig ondergewicht kan overgaan in matig ondergewicht, maar andersom kan het ook. 
Kinderen kunnen ook ondergewicht ontwikkelen terwijl er voorheen geen sprake van was. Dit is sterker het 
geval bij de overgang naar het voortgezet onderwijs waardoor per saldo meer matig en ook ernstig 
ondergewicht in klas 2 dan in groep 7 voorkomt. 

Bron: (A-B) Screening van de JGZ (GGD Drenthe) in groep 2 en groep 7 van de basisschool en in klas 2 van het 
voortgezet onderwijs, 2011-2019. 

Paneel 3: Is ondergewicht van tijdelijke aard? 

A 

B 
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Over dit paneel: (A-B) Vanuit de antwoorden van moeders (n=5733) en vaders (n=6019) op de vragenlijst in het 
MijnKindDossier en de bijbehorende screeningsgegevens van hun kinderen in groep 2 en groep 7 zijn deze figuren 
samengesteld. Bij de opleidingscategorieën worden de percentages van moeders of vaders met het betreffende 
opleidingsniveau vermeld.  

Wat zie je hier?:  Ondergewicht bij kinderen komt een beetje vaker voor bij ouders die hoger opgeleid zijn. Bij 
vaders is dit verband nog wat duidelijker zichtbaar dan bij moeders.  

Bron: (A-B) Screening van de JGZ (GGD Drenthe) in groep 2 en groep 7 van de basisschool en vragenlijsten die door 
ouders zijn ingevuld in het MijnKind Dossier. 

Paneel 4: Opleidingsniveau van ouders 

A 

B 
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