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het kind, waar de prioriteiten liggen. O besitas is 
echter een chronische ‘ziekte’. Dit betekent dat de 
behandeling langdurig zou moeten zijn. Bovendien 
zijn de kinderen een onderdeel van een gezin, fami-
lie, vriendenclub en een klas. Ze worden ook nog 
beïnvloed door de rest van de omgeving (televisie, 
winkels, computer). Daarom is een individuele be-
handeling slechts een begin: het is van belang om in 
elk geval de ouders en de rest van het gezin te be-
trekken in de behandeling.

Literatuur
In 2009 verscheen een Cochrane review met de titel: 
‘Interventions for treating obesity in children’.3 Eén 
van de conclusies uit de studie is dat een gecombi-
neerde interventie, waarbij de trias gezonde voeding, 
beweging en gedrag betrokken zijn, betere resultaten 
oplevert dan een reguliere behandeling door één van 
deze disciplines. Ook de betrokkenheid van een ou-
der werd van groot belang geacht, vooral bij jongere 
kinderen. Uit de meta-analyse bleek dat het effect 
van de gecombineerde leefstijlinterventie klein was, 
maar wel statisch significant en klinisch relevant. De 
auteurs geven zelf aan dat er behoefte is aan onder-
zoek van de effecten van behandeling van obesitas 
bij kinderen op langere termijn: de duur van deze 
studies bedroeg meestal niet langer dan een jaar. 
Eind 2012 verscheen een systematic review en meta-
analyse waarin het effect van een gecombineerde 
leefstijlinterventie op de cardiovasculaire risicofac-
toren bij obese kinderen werd onderzocht.4 Er bleek 
na een jaar een significante verbetering te zijn opge-
treden van het gewicht, low-density-lipoproteïne, 
triglyceriden, insulineresistentie en de bloeddruk. 
Ook deze onderzoekers dringen aan op onderzoek 
naar het effect van behandeling van obesitas bij kin-
deren op de langere termijn.

Uit de praktijk
Vaak zijn de resultaten, als het gaat om gewichts-
verlies, niet echt bemoedigend voor het desbetref-
fende kind en de huisarts. In een groot deel van de 
gevallen is het kind nog steeds obees na een jaar 
GLI. De verwachtingen van zowel het kind als de 
huisarts zijn vaak te hoog gespannen. De 
Zorgstandaard Obesitas spreekt van een succes 
indien er gezondheidswinst optreedt en de kwali-
teit van leven verbetert. Deze uitkomstmaten zijn 
echter lastig kwantificeerbaar en bovendien worden 
eventuele effecten (vaak) pas op de lange termijn 
zichtbaar. Daarom is er in de zorgstandaard om-
schreven wanneer men een behandeling van een 
obees kind succesvol mag noemen (zie tabel 1). Bij 
het bepalen of een behandeling succesvol mag wor-
den genoemd, moet men ook rekening houden met 
het gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico (GGR, 
zie figuur 1) en het feit dat het kind wel of niet is 
uitgegroeid. 

Inleiding
Overgewicht en obesitas bij kinderen zijn regelmatig 
aan de orde in de huisartspraktijk. In de media 
wordt zelfs regelmatig gesproken over een obesitas-
epidemie. Bij kinderen stijgt echter vooral de preva-
lentie van overgewicht en blijft de prevalentie van 
obesitas de laatste jaren redelijk stabiel rond 2 tot 
3%. Toch is het aannemelijk dat de huisarts vaker 
obese kinderen op het spreekuur zal zien. De jeugd-
gezondheidszorg (JGZ) krijgt van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport immers extra 
financiële middelen om kinderen met overgewicht 
en obesitas op te gaan sporen. In de Zorgstandaard 
Obesitas is afgesproken dat de JGZ zal zorgdragen 
voor kinderen met overgewicht en de obese kinde-
ren zullen worden verwezen naar de huisarts.1

De ernstige gevolgen van obesitas op jeugdige leef-
tijd zijn een reden om het probleem serieus te ne-
men. Ondanks de concrete adviezen van de 
NHG-Standaard Obesitas  blijft het echter een precair 
onderwerp.2 Hoe breng je het overgewicht ter spra-
ke zonder daardoor de arts-patiëntrelatie in gevaar 
te brengen? Welke behandeling is zinvol en naar wie 
moet het kind worden verwezen? Ook stelt men 
steeds vaker de vraag of de behandeling van obesi-
tas bij kinderen wel effect heeft op de korte en/of 
lange termijn. 

NHG-Standaard Obesitas
Ook de NHG-Standaard Obesitas is duidelijk als het 
over kinderen gaat: de behandeling van obesitas 
(graad 1 + 2, zonder verhoogd nuchtere glucose) bij 
kinderen hoort in de huisartspraktijk thuis. Obese 
kinderen hebben immers al op korte termijn een 
aanzienlijk risico op psychosociale klachten (onder 
andere pesten en somberheid) en lichamelijke ziekte 
(insulineresistentie, diabetes mellitus, obstructieve-
slaapapneusyndroom (OSAS), hypertensie, dyslipide-
mie) en worden op de langere termijn vaak obese 
volwassenen met alle gevolgen van dien. 
Bij kinderen heeft een gecombineerde leefstijlinter-
ventie (GLI), een programma met een diëtist, fysio-
therapeut, psychologische begeleiding en/of 
opvoedondersteuning de voorkeur, maar deze sa-
menwerking zal niet in elke regio mogelijk zijn. In 
dat geval kiest de huisarts, samen met de ouders en 
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Succescriterium kinderen

•  Er zijn geen evidence-based criteria voor succes bij kinderen in de groei. Vandaar dat 
bij kinderen naar gewichtsstabilisatie wordt gestreefd na één jaar behandeling en 
handhaving hiervan in de fase van onderhoud, tenzij dat tijdens de groeispurt van het 
kind onhaalbaar is.

•  Voor uitgegroeide kinderen met een matig verhoogd GGR wordt gestreefd naar een 
gewichtsverlies van ≥ 5% na één jaar behandeling en handhaving hiervan in de fase 
van onderhoud.

•  Voor uitgegroeide kinderen met een sterk verhoogd GGR wordt gestreefd naar een 
gewichtsverlies van ≥ 10% na één jaar behandeling en handhaving hiervan in de fase 
van onderhoud.

Tabel 1. 
Succescriterium 
kinderen Zorgstandaard 
Obesitas. 
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Een huisarts kan een obees kind helpen door voor-
lichting te geven over wat een haalbaar doel is als 
het gaat om gewichtsverlies. Ook kan men het kind 
helpen zich bewust te worden van andere positieve 
effecten die optreden bij een gezonde leefstijl. De 
conditie van de kinderen verbetert vaak aanzienlijk 
tijdens de GLI, vaak krijgen kinderen meer plezier in 
sporten en meer zelfvertrouwen als het om bewegen 
gaat. Ook neemt de theoretische kennis over ge-
zonde voeding toe en verbetert het cardiovasculaire 
risicoprofiel. Steeds vaker wordt het kind begeleid 
in de zoektocht naar een bewegingsvorm waarbij het 
kind zich fijn voelt. Het afsluiten van een GLI zonder 
dat een kind zich heeft aangesloten bij een sport-
club (of andere vorm van beweging) kan worden 
gezien als een gemiste kans.

Conclusie
Uit diverse studies blijkt dat de behandeling van 
obesitas bij kinderen op korte termijn (6 maanden-1 
jaar) wel statistische significante en klinisch rele-
vante resultaten oplevert. De vraag of deze behande-
ling op de lange termijn een gunstig effect heeft is 
nog niet, evidence-based, te beantwoorden. Obesitas 
is een chronische aandoening. Daarbij hoort ook een 
langdurige behandeling. De NHG-Standaard Obesitas 
voor kinderen houdt daarmee rekening. Zo wordt er 
aanbevolen het obese kind in de eerste twee jaar 
driemaandelijks te controleren en daarna elk half-
jaar. Het doel van deze consulten is niet alleen het 
opsporen van eventuele comorbiditeit, maar min-
stens zo belangrijk zijn deze consulten ter motivatie 
van het kind en de ouders om te blijven werken aan 
een gezonde leefstijl.
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BMI kg/m2 Geen risicofactoren of comorbiditeit Risicofactoren of comorbiditeit

Overgewicht Licht verhoogd Matig verhoogd

Obesitas graad I Matig verhoogd Sterk verhoogd

Obesitas graad II Sterk verhoogd Extreem verhoogd

Obesitas graad III Extreem verhoogd Extreem verhoogd

Figuur 1. 
Bepaling GGR kinderen 
volgens Zorgstandaard 
Obesitas.


