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Voorwoord
De scriptie Ontwikkeling van een instrumentarium voor de effectmeting van het behandelprogramma
‘Overgewicht en Obesitas’ in Malburgen, die voor u ligt, is samengesteld door twee
vierdejaarsstudenten Voeding & Diëtetiek aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het is
opgesteld in het kader van ons afstudeeronderzoek aan de Academische werkplaats AMPHI van
Radboudumc. Het onderzoek gaat over de ontwikkeling van een instrumentarium die gebruikt kan
worden voor effectmeting voor een behandelprogramma, gericht op kinderen met overgewicht en
obesitas.
Het rapport is mede tot stand gekomen dankzij de kritische houding van de docenten. In het bijzonder
willen we onze begeleiders Jenneke Saat (HAN) en Guido van Schoor (Radboudumc) bedanken.
Daarnaast gaat onze dank uit naar Gerdine Fransen (onderzoekscoördinator AMPHI) en Angela Vos
(GGD Gelderland-Midden) voor hun begeleiding.
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Samenvatting
Naar aanleiding van de toenemende maatschappelijke en kostbare gezondheidsproblemen,
e
e
e
overgewicht en obesitas, hebben een aantal professionals (uit 0 , 1 , en 2 lijn) het initiatief genomen
om een wijkgericht behandelprogramma op te zetten in de wijk Malburgen (Arnhem). Kinderen met
overgewicht en obesitas zullen intensief gecoacht worden door een kindergezondheidscoach. Tevens
wordt, door middel van het behandelprogramma, de ketenzorg geïntensiveerd. Het probleem is dat er
op dit moment geen meetinstrument beschikbaar is waarmee de effectiviteit en efficiëntie van het
behandelprogramma in kaart kan worden gebracht. De vraag die daarom in dit onderzoek centraal
staat is: Wat zijn de belangrijkste indicatoren om een instrumentarium te kunnen ontwikkelen (waarbij
bestaande valide en betrouwbare vragenlijsten worden gebruikt) waarmee de effectiviteit en efficiëntie
gemeten kunnen worden van het multidisciplinair behandelprogramma in Malburgen?
Om een geschikt instrumentarium te ontwikkelen, die aan de COTAN-criteria voldoet, is gewerkt
volgens een stappenplan, gebaseerd op het model van Swinkels (2003).
Allereerst is literatuuronderzoek gedaan naar indicatoren die in relatie staan tot overgewicht en
obesitas en die tevens iets kunnen zeggen over de effectiviteit of efficiëntie van het
behandelprogramma. Vervolgens is een conceptversie opgesteld, waarna deze (middels een
focusgroep) is beoordeeld door de professionals die betrokken zijn bij het behandelprogramma.
Uit dit alles is gebleken dat het voedings- en beweeggedrag, de opvoedstijl en kwaliteit van leven
belangrijke hoofddimensies zijn, waar ‘zachte’ indicatoren in zijn opgenomen. Naast deze ‘zachte’
indicatoren zijn de ‘harde’ indicatoren, zoals het gewicht, de BMI, middelomtrek en bloeddruk relevant.
Uit het veldonderzoek is naar voren gekomen dat er volgens hen geen dimensies misten. Echter een
tweetal belangrijke indicatoren zouden volgens een aantal betrokkenen wel moeten worden
toegevoegd, namelijk: gewichtsperceptie en pesten. Tevens moesten er een aantal kleine
aanpassingen worden gedaan in de vraagstellingen en antwoordcategorieën.
Door tijdsgebrek is het veldonderzoek niet volgens de beschreven methode uitgevoerd, wat mogelijk
invloed kan hebben op de verkregen resultaten. Echter, het is niet zeker dat andere betrokkenen nog
feedback zouden geven, zodat zonder die aanpassingen het meetinstrument niet compleet zou zijn.
De feedback van diverse professionals bleek op veel punten overeen te komen. Tevens is vanwege te
hoge tijdsdruk geen pretest uitgevoerd, wat van groot belang kan zijn in verband met taalproblemen
onder de doelgroep.
Na de feedback te hebben verwerkt, is er een definitieve versie van het instrumentarium ontstaan. Met
5 hoofddimensies (Algemeen, Voeding, Opvoeding, Beweging en Kwaliteit van leven) en daarmee 74
items kan de effectiviteit en efficiëntie van het wijkgerichte behandelprogramma in kaart worden
gebracht.
Vervolgonderzoek moet middels een gesprek met zorgverzekeraars, uitwijzen dat alle belangrijke
indicatoren zijn opgenomen in het instrumentarium. Tevens moet het instrumentarium beoordeeld
worden op validiteit en betrouwbaarheid, voordat daar uitspraken over kunnen worden gedaan.
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1.

Inleiding

Aanleiding
Overgewicht en obesitas worden gedefinieerd als aandoeningen waarbij sprake is van een zodanige
abnormale of buitensporige opeenhoping van vet, dat aanleiding geeft tot gezondheidsrisico's (WHO,
2011; Kenniscentrum Overgewicht, 2009).
De snelle ontwikkeling van overgewicht en obesitas vormt zowel in Nederland als op wereldschaal een
toenemende bedreiging van de volksgezondheid. Ook onder kinderen en jongeren is de groei van
overgewicht en obesitas verontrustend (Rijksoverheid, 2009).
Volgens de Landelijke Groeistudie van TNO had begin jaren tachtig 5,1% van de jongens en 7,2% van
de meisjes, in de leeftijdscategorie van 2 tot 22 jaar, overgewicht of obesitas. In 2010 is het aantal
jongens en meisjes met overgewicht en obesitas aanzienlijk gestegen naar respectievelijk 13,3% en
14,9%, zoals te zien is in figuur 1 (Buuren & Schönbeck, 2010). Bij jeugdigen van niet-Nederlandse
afkomst liggen de percentages hoger. Bij de Turkse en Marokkaanse jongens van 2 tot 22 jaar komt
overgewicht respectievelijk voor bij 32,5% en 25,2%. Bij de meisjes is dit percentage 31,7% en 29,1%
(Buuren & Schönbeck, 2010).

Figuur 1. De Vijfde Landelijke Groeistudie van TNO
De effecten van overgewicht op jonge leeftijd zijn zowel op korte als lange termijn pernicieus.
Op steeds jongere leeftijd ervaren kinderen de nadelige gevolgen van overgewicht zoals hoge
bloeddruk, diabetes type II, leververvetting en verstoring van het vetmetabolisme (Rijksoverheid, 2009;
Deuning, Giesbers, Koldewey & Meijs, 2012). Bovendien hebben kinderen een vergrote kans op harten vaatziekten, vroegtijdige sterfte en invaliditeit op volwassen leeftijd (WHO, 2011). Daarnaast
worden kinderen en jongeren met overgewicht vaker gepest en hebben zij vaker depressieve klachten
(Bakel, Visscher & Zantinge, 2012; Proper & Bemelmans, 2011).
Overgewicht kost de gezondheidszorg handen vol geld. Aan ziekten als gevolg van overgewicht werd
in 2010 1,6 miljard euro uitgegeven (2,2% van de totale uitgaven). De indirecte kosten van
overgewicht (als gevolg van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid) worden door de Raad voor de
Volksgezondheid en Zorg (RVZ) geschat op 2 miljard euro per jaar (Hoogenveen, Luijben & Panhuis,
2012).
Behandelprogramma Malburgen
Omdat overgewicht en obesitas toenemende maatschappelijke en kostbare gezondheidsproblemen
zijn, heeft de gemeente Arnhem de bestrijding van overgewicht bij jeugdigen dan ook tot speerpunt in
e
haar beleid benoemd (Gemeente Arnhem, 2011). Kinderartsen van het ziekenhuis Rijnstate (2 lijn),
huisartsen van Medisch Centrum Malburgen, de jeugdgezondheidszorg, fysiotherapeuten, een
e
e
diëtiste, een psycholoog en een maatschappelijk werkster in de regio Arnhem (0 en 1 lijn) hebben
het initiatief genomen om een geprotocolleerd multidisciplinair en wijkgericht behandelprogramma te
ontwikkelen ter signalering en behandeling kinderen met overgewicht en obesitas, in de
leeftijdscategorie van 4 tot 19 jaar (Aarts et al., 2011). Het behandelprogramma, ‘Overgewicht en
obesitas’, wordt op kleine schaal ontwikkeld, namelijk in de wijk Malburgen.
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In Malburgen is het maatschappelijke probleem immers nog groter dan het landelijk gemiddelde. Dit
komt mede door het grote aantal allochtone wijkbewoners en het aantal gezinnen met een lage
sociaal economische status (SES) in deze wijk.
Deze kinderen wonen in de wijk Malburgen in Arnhem. Van die wijk is bekend dat gemiddeld 39% van
de inwoners tot een etnische minderheid behoort. Turken en Marokkanen vormen de grootste etnische
groepen (resp. 10 en 8%). Verder is het gemiddelde scholingsniveau laag en het schoolverzuim ligt
rond de 8%.
Een kwart van de bewoners heeft een laag inkomen, in Arnhem ligt dit percentage op 14%.
De wijk kent een hoge instroom van starters en sociaaleconomische zwakkeren (Gemeente Arnhem,
2007; Rijksoverheid, 2007).
Het behandelprogramma is bedoeld voor kinderen met overgewicht en obesitas in de
leeftijdscategorie van 4 tot 19 jaar. Het eerste jaar bestaat dit behandelprogramma uit intensieve
coaching en interventie door een kindergezondheidscoach. De ketenzorg wordt geïntensiveerd en de
multidisciplinaire aanpak wordt verenigd in één persoon, de kindergezondheidscoach. Deze coach
normaliseert het gedrag van het kind, signaleert knelpunten en stelt vast of er hulp van andere
professionals moet worden ingeschakeld. De laatste vier jaar zal er een nazorgtraject zijn, waarin de
fysieke contacten minder intensief zijn en vooral de begeleiding via e-coaching zal plaatsvinden (Aarts
et al., 2011).
Voordat het behandelprogramma breedvoerig wordt ingezet in meerdere wijken, moeten allereerst de
effectiviteit en efficiëntie worden bepaald. Dit heeft niet alleen te maken met hoe doeltreffend het
behandelprogramma is bij kinderen met overgewicht en obesitas en hoe effectief een
kindergezondheidscoach is, maar ook met het financiële aspect. De kans is groter dat een
zorgverzekeraar, zonder bewijs van effectiviteit en efficiëntie, niet zal investeren in het
behandelprogramma. Het is cruciaal dat dit bewijs wordt geleverd met behulp van een
wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument, want alleen dan is het behandelprogramma op de
lange termijn en tevens op grote schaal te verwezenlijken.
Probleemstelling
Op dit moment is er geen valide en betrouwbaar meetinstrument beschikbaar om met behulp van
indicatoren de gezondheidstoestand van kinderen (4 tot 19 jaar) in kaart te brengen. Hierdoor kan
vervolgens uitspraken worden gedaan over de effectiviteit en efficiëntie van het behandelprogramma.
Doelstelling en vraagstellingen
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de meest belangrijke indicatoren, waarmee
een valide en betrouwbaar instrumentarium kan worden ontwikkeld, die uiteindelijk de effectiviteit en
efficiëntie in kaart brengt van een langdurig gecombineerd behandelprogramma ter signalering van
kinderen met overgewicht en obesitas in Malburgen. Er is reeds bekend welke variabele van invloed
zijn op het hebben/ontstaan van overgewicht (bijvoorbeeld het voedingsgedrag) en op welke manieren
deze invloed hebben (bijvoorbeeld ongezonde voeding) (Rijksoverheid, z.d.). Daarom zullen
bestaande vragenlijsten, waar veel van deze variabelen geoperationaliseerd zijn in indicatoren, de
basis vormen voor het nog te ontwikkelen meetinstrument. Daarbij wordt in dit onderzoek verder
achterhaald welke indicatoren het meest van belang zijn om tot een definitief instrumentarium te
komen. Dit meetinstrument kan uiteindelijk ook bij andere interventies in Nederland worden gebruikt.
Het voordeel hiervan is dat de landelijk verkregen gegevens met elkaar kunnen worden vergeleken.
De nulmeting, de effectmetingen en het uiteindelijk trekken van conclusies m.b.t. de effectiviteit en
efficiëntie van het behandelprogramma in Malburgen, vallen buiten dit onderzoek.
De vraagstelling, die d.m.v. dit onderzoek moet worden beantwoord, is als volgt:
Wat zijn de belangrijkste indicatoren om een instrumentarium te kunnen ontwikkelen (waarbij
bestaande valide en betrouwbare vragenlijsten worden gebruikt) waarmee de effectiviteit en efficiëntie
gemeten kunnen worden van het multidisciplinair behandelprogramma in Malburgen?
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Deze vraag wordt onderverdeeld in de volgende subvragen:
Welke variabelen zijn relevant voor het probleem van overgewicht en obesitas bij kinderen?
Welke bestaande instrumentaria dienen als basis voor de vragenlijst?
Welke indicatoren zijn het meest relevant voor effectmeting van het behandelprogramma?
Welke indicatoren moeten volgens betrokkenen worden opgenomen in het instrumentarium?
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek toegelicht. Om op een gedegen manier literatuuren veldonderzoek te doen, wordt van een stappenplan gebruik gemaakt, die als de rode draad
fungeert. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het literatuur- en veldonderzoek gepresenteerd.
Dimensies en indicatoren worden gekozen en verantwoord. Hierna wordt een discussie en conclusie
geformuleerd.
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2.

Methode

Op welke manier effect wordt gemeten en hoe men tot een meetinstrument komt, zijn activiteiten die
volgens een systematische werkwijze worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke
methodieken als leidraad in het rapport terug te vinden zijn.

2.1

Effect meten

De vraag naar een wetenschappelijke onderbouwing van effectiviteit van interventies is groot.
Vakinhoudelijke en maatschappelijke motieven spelen hierbij een rol. Vakinhoudelijk voelen de
hulpverleners en directies van de jeugdgezondheidszorg zich verantwoordelijk om zorg te leveren van
een zo hoog mogelijke kwaliteit, die onder andere terug te zien is in de effectiviteit. Maatschappelijk
gezien hebben de hulpverleners de plicht om aan de overheid en zorgverzekeraars te laten zien dat
het geld goed wordt besteed (Yperen & Veerman, 2008).
Wanneer een interventie effectief kan worden genoemd, hangt deels af vanuit welk standpunt men
deze vraag beantwoordt. Praktijkgestuurd effectonderzoek kent namelijk verschillende niveaus van
bewijskracht, die elk ook een bepaalde definitie van effect impliceren. De bewijskracht kan toenemen
van descriptief, via theoretisch en indicatief, naar causuaal. De eerste twee niveaus van bewijskracht
worden bereikt als de interventie goed is omschreven en onderbouwd. De interventie is dan
‘veelbelovend’ (Yperen & Veerman, 2008).
Het kwalificatieniveau van de interventie is ‘doeltreffend’ wanneer de vooraf gestelde doelen zijn
gerealiseerd en cliënten tevreden zijn. Met dit onderzoek naar doelrealisatie wordt duidelijk of er
eerste empirische indicaties zijn voor effectiviteit (Yperen & Veerman, 2008; Busch & Schrijvers, 2010;
Weijnen, 2010).
Wordt effectonderzoek vanuit het wetenschappelijk perspectief beoordeeld, dan is een interventie pas
effectief als is aangetoond dat er geen andere factoren in het spel zijn die het effect ook hadden
kunnen veroorzaken. In de ideale situatie wordt het onderzoek uitgevoerd door een experimentele
groep, die deelneemt aan het behandelprogramma, te vergelijken met een controlegroep. Deze
laatste niveau van bewijskracht kwalificeert de interventie als ‘werkzaam’ (Yperen & Veerman, 2008;
Busch & Schrijvers, 2010; Weijnen, 2010).
De tweede genoemde drijfveer voor wetenschappelijk effectonderzoek, heeft te maken met de
doelmatigheid van de behandelinterventie, zodat hulpverleners zich kunnen verantwoorden naar
desbetreffende subsidieverstrekkers. Doelmatigheid, ofwel efficiëntie, wordt gedefinieerd als de relatie
tussen ingezette middelen en opbrengsten die met de ingezette middelen worden behaald. Dit kan
betrekking hebben op alle aspecten van de zorg, zowel diagnostiek als therapie, maar ook preventie,
screening en nazorg (Kennisbank richtlijnontwikkeling, 2013).
In het kader van het project ‘Overgewicht bij kinderen’, wordt een quasi-experimenteel effectevaluatie
van het behandelprogramma uitgevoerd. De experimentele wijk Malburgen wordt aan een
vergelijkbare controlewijk in Arnhem gekoppeld, op basis van afzonderlijke kenmerken. In Malburgen
loopt de interventie, maar de kinderen in de controle groep krijgen alleen de gebruikelijke zorg.

2.2

Het meetinstrument

Om kennis over de effectiviteit van een interventie te verwerven, is een meetinstrument nodig (Yperen
& Veerman, 2008; Beurskens, Peppen, Stutterheim & Swinkels, 2008). Meetinstrumenten kunnen
onder andere worden gebruikt voor het vaststellen van de base-line en voor het registreren van voorof achteruitgang (Swinkels, 2003).
Om een meetinstrument te ontwikkelen dat van goede kwaliteit is, moet het aan een aantal criteria
voldoen. De COTAN – Commissie Testaangelegenheden – houdt zich bezig met het bevorderen van
de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland en heeft daar criteria voor opgesteld (COTAN,
2012). De criteria zijn vooral vanuit wetenschappelijk perspectief geldend. Daarnaast is het belangrijk
dat, vanuit het praktijkperspectief, ook het nut en de hanteerbaarheid van het meetinstrument in
ogenschouw moet worden genomen (Yperen & Veerman, 2008).
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Wetenschappelijk perspectief
Voor de keuze van een meetinstrument is in de eerste plaats de theoretische achtergrond van de
interventie van belang: de theorie van het behandelprogramma geeft richting aan het meetinstrument.
De interventie moet goed beschreven en onderbouwd zijn, zodat duidelijk is op welke doelen de
interventie gericht is. Het gebruiksdoel van het meetinstrument hangt hiermee samen (Evers,
Lucassen, Meijer & Sijtsma, 2010; Yperen & Veerman, 2008).
Daarnaast moet het instrument psychometrisch goed in elkaar zitten: de betrouwbaarheid en validiteit
van een meetinstrument dient op voldoende niveau te zijn, zodat het instrument bepaalde
eigenschappen op een consistente manier meet en dat het meet wat men bedoelt te meten (Yperen &
Veerman, 2008).
Betrouwbaarheid heeft betrekking op de consequentheid en nauwkeurigheid van metingen
(Binsbergen, 2003). Een meetinstrument is betrouwbaar als het bij herhaald gebruik en onder
dezelfde condities, steeds dezelfde meetwaarden, van een gemeten variabele, laat zien. Het gaat hier
om de vraag in welke mate de gegevens die men met een instrument verzamelt, vertekend kunnen
worden door toevallige invloeden (Yperen & Veerman, 2008).
Om betrouwbaarheid te bewaken moet duidelijk zijn wat met een begrip of met een bepaalde
variabele wordt bedoeld (Brinkman, 2000). Bovendien kan de betrouwbaarheid worden bevorderd
door precies vast te leggen hoe en met welke instrumenten de metingen moeten worden uitgevoerd.
De opbouw van het meetinstrument en de handleiding dienen zo ingevuld te zijn, dat de gebruiker zo
veel mogelijk wordt geleid in wat hij moet doen, hoe de items moeten worden opgevat en hoe de
scores moeten worden verwerkt (Evers et al., 2010; Yperen & Veerman, 2008).
(Begrips)validiteit heeft betrekking op de geldigheid van de conclusies over de relaties tussen
interventie en effect. Het gaat hier om de vraag of het instrument het bedoelde begrip meet wat je wilt
meten. De betreffende variabelen moeten zo volledig mogelijk geoperationaliseerd zijn en tezamen
werkelijk het probleem in kaart brengen (Evers et al., 2010; Yperen & Veerman, 2008; Brinkman,
2000).
Om validiteit te bewaken dient de theorie over het onderwerp waar de vragenlijst over gaat,
bestudeerd te worden. Verankering in en ondersteuning door de theorie dragen bij aan de
geloofwaardigheid van een operationalisatie (Brinkman, 2000).
Daarnaast is het oordeel van deskundigen op het betreffende gebied van belang. Zij kunnen met hun
expertise en ervaring een conceptvragenlijst bekijken en nieuwe ideeën aandragen. Tot slot is
onderzoek noodzakelijk betreft de samenhang die er bestaat met al bestaande meetinstrumenten
(Brinkman, 2000).
Buiten dat krijgt een score op een meetinstrument pas betekenis als je deze vergelijkt met de scores
van anderen. Normen of grenswaarden moeten worden verstrekt zodat een vergelijking mogelijk wordt
gemaakt (Evers et al., 2010; Yperen & Veerman, 2008).
Praktijkperspectief
De inhoud van het meetinstrument kan wel wetenschappelijk verantwoord zijn, maar vaak is de
bruikbaarheid van het instrument doorslaggevend voor acceptatie van het instrument. De eisen zijn
onder andere dat het meetinstrument efficiënt en gemakkelijk te gebruiken is, waarbij de resultaten
eenvoudig te verwerken zijn en nut heeft voor de onderbouwing van beslissingen in het
hulpverleningsproces. Ook is een eis dat de methodiek (handleiding) duidelijk en begrijpelijk is
(Yperen & Veerman, 2008).

2.3

De onderzoeksopzet

Om met behulp van bestaande meetinstrumenten een geschikt instrumentarium te ontwikkelen, die
aan de COTAN-criteria voldoet, wordt volgens een stappenplan gewerkt. De grove constructie van het
stappenplan is gebaseerd op die van Swinkels (2003). Deze is vervolgens bijgesteld, zodat de
stappen en de situatie uit de praktijk makkelijk kunnen worden verbonden.
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Het gaat om de volgende stappen (Swinkels, 2003; Beurskens et al., 2008):
Stap 1: Wat wil ik meten?
Het gezondheidsprobleem wordt in concrete termen geoperationaliseerd. De consequenties
en de determinanten van het gezondheidsprobleem worden beschreven, zodat duidelijk wordt
welke (hoofd)dimensies men wil objectiveren.
Stap 2: Met welk doel wordt gemeten?
De doeleinden voor het objectiveren van variabelen geven richting aan de keuze van een
meetinstrument.
Stap 3: Welke instrumenten zijn beschikbaar en wat is de methodologische kwaliteit?
Er wordt gezocht naar beschikbare instrumenten die valide en betrouwbaar zijn bevonden, en
die zich op de (te meten) dimensies richten.
Stap 4: Welke indicatoren worden meegenomen en waarom?
Naar aanleiding van de eerste vier stappen worden indicatoren gekozen die in het
meetinstrument worden meegenomen. Vraagvormen en antwoordmogelijkheden worden
gekozen en onderbouwd: de vragenlijst is een conceptversie.
Stap 5: Wat is de hanteerbaarheid van het meetinstrument? Heeft het nut voor de praktijk?
Wat zijn de grenswaarden voor de indicatoren?
De vraag gaat in op wat het meetinstrument voor de gebruikers uit de praktijk kan bieden.
Meningen en ideeën van professionals die bij het behandelprogramma betrokken zijn, geven
input voor de best bruikbare meetinstrument. Er wordt namelijk feedback gegeven op de
indicatoren. Bovendien bepalen zij de normen en grenswaarden.
Met behulp van literatuur- en veldonderzoek kunnen de vragen van elke stap worden beantwoord.
Door dit op een gedegen manier te doen, zodat de juiste conclusie kan worden getrokken, moet
allereerst een passend onderzoekstype gekozen worden en daarna een gefundeerde
onderzoeksmethode.
Onderzoekstypen
Om ervoor te zorgen dat de indicatoren uiteindelijk relevant zijn om effectiviteit en de efficiëntie te
meten, wordt er explorerend onderzoek uitgevoerd (Fischer & Julsing, 2007). Meetbare elementen
(indicatoren) van het behandelprogramma voor overgewicht en obesitas worden geëxploreerd, zodat
de effectiviteit en efficiëntie van de zorg bepaald kunnen worden. Er is al veel bekend over indicatoren
die het effect van interventies voor overgewicht in kaart brengen.
Met dit onderzoek wordt voornamelijk geëxploreerd welke indicatoren het meest van belang zijn om
mee te nemen bij het ontwikkelen van een instrumentarium gericht op gedragsverandering bij
personen met overgewicht en obesitas. Er wordt een kwalitatieve onderzoeksmethode gehanteerd.
2.3.1 Literatuuronderzoek
Er wordt gestart met literatuuronderzoek naar bestaande indicatoren, wat stap 1 t/m 4 van het
eerdergenoemde stappenplan omvat. Daarvoor moet als eis per indicator worden bekeken of deze in
relatie staat tot overgewicht/obesitas en een goede indicator is die uiteindelijk iets kan zeggen over de
effectiviteit en/of efficiëntie van het behandelprogramma. Tevens worden de beschikbare
meetinstrumenten geselecteerd op de mate van validiteit en betrouwbaarheid.
Voor het literatuuronderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende online databanken, zoals:
DigiBib, Google Scholar, Pubmed en Springerlink. Om een zoekopdracht zichtbaar te maken is een
zoekverslag opgesteld (zie bijlage III: Zoekverslag).
2.3.2 Veldonderzoek
De uit het literatuuronderzoek ontwikkelde conceptversie van het meetinstrument wordt door middel
van veldonderzoek beoordeeld door alle betrokkenen. Het veldonderzoek omvat hiermee stap 5 van
het eerdergenoemde stappenplan. Door het instrument vanuit verschillende invalshoeken te
beoordelen, zogenaamde ‘triangulatie’, kan de validiteit van de onderzoeksuitkomsten worden
verhoogd (Baarda et al., 2013).
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Onderzoeksgroep
De betrokkenen zijn onderverdeeld in twee werkgroepen, namelijk: een inhoudswerkgroep en een
1
wetenschapswerkgroep. Tot de inhoudswerkgroep behoren: de kindergezondheidscoach, de
fysiotherapeut, de diëtiste, de psycholoog en de maatschappelijk werker. Tot de
wetenschapswerkgroep behoren: de kinderarts van het Rijnstate ziekenhuis, de jeugdarts van VGGM,
huisartsen van Medisch Centrum Malburgen, de beleidsmedewerker van VGGM, de epidemioloog van
het Rijnstate ziekenhuis, de epidemioloog van VGGM en de wetenschappelijk onderzoeker van de
Radboud Universiteit. Andere belangrijke personen in de onderzoekspopulatie zijn zorgverzekeraars,
die wellicht een financiële bijdrage aan het behandelprogramma gaan leveren.
Uitvoering
Alle betrokkenen (m.u.v. de zorgverzekeraars) zullen binnen de werkgroepen discussiëren over
indicatoren die volgens hen in het meetinstrument opgenomen moeten worden. Daarom worden zij
gevraagd om deel te nemen aan de focusgroep die, aansluitend aan een werkgroepbijeenkomst, voor
elke groep wordt georganiseerd. Allereerst zal een focusgroep plaatsvinden met de
inhoudswerkgroep. Zij beslissen op dat moment hoe het instrument er volgens hen uit moet zien.
Deze conceptversie van het meetinstrument wordt voorgelegd aan de wetenschapswerkgroep. Zij
kunnen feedback geven op het meetinstrument en beslissen uiteindelijk mede wanneer het
instrumentarium alle belangrijke indicatoren bevat. Het voordeel van focusgroepen zijn de reacties van
deelnemers, die inspirerend kunnen werken, waarmee andere deelnemers op nieuwe gedachten
kunnen worden gebracht (Baarda et al., 2013).
Eén van beide onderzoekers zal bij de focusgroep de rol van moderator op zich nemen en daarmee
het gesprek leiden. Deze persoon zal gebruik maken van een topiclijst (zie bijlage IV: Topiclijst). De
andere onderzoeker zal als observator optreden, diegene die het proces volgt en aantekeningen
maakt. Behalve bepaalde uitspraken noteren zal de observator ook notities maken over de interactie
en opvallende emoties (Wouters & Zaalen, 2012). Het laatste onderdeel van het veldonderzoek is een
gesprek met een aantal zorgverzekeraars. Zij zullen net als de betrokkenen uit de werkgroepen hun
mening geven over de volledigheid en kwaliteit van het meetinstrument. De bijeenkomst wordt geleid
door de opdrachtgever zelf. De onderzoekers zullen waar nodig vragen beantwoorden.
Verwerking
De focusgroepen zullen niet letterlijk worden uitgetypt. Het zou een pluspunt zijn als dat wel gebeurt
(Wouters & Zaalen, 2012). Echter, door tijdsgebrek is door de opdrachtgever vastgesteld dat een
samenvatting voldoende informatie zal geven over het meetinstrument. De samenvattingen worden
‘gecodeerd’. Alle vergelijkbare codes worden samengebracht onder de hoofddimensies die ook terug
te zien zijn in het meetinstrument. Ook het gesprek met de zorgverzekeraars zal op een zelfde manier
worden uitgewerkt. De toevoegingen en aanpassingen worden verwerkt, wanneer dit
wetenschappelijk onderbouwd kan worden en het daarmee ten goede komt aan de kwaliteit van het
instrumentarium.

1

Deze groepsindeling is niet door de onderzoekers gemaakt, maar bestond reeds voordat de
onderzoekers in dit project betrokken waren.
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3.

Resultaten

Voordat keuzes worden gemaakt in welke bestaande meetinstrumenten als basis dienen voor het te
ontwikkelen meetinstrument, wordt onderzoek gedaan naar factoren die beïnvloedbaar zijn middels
het behandelprogramma. Omdat veel meetinstrumenten specifiek voor een bepaalde doelgroep zijn
ontwikkeld en gevalideerd, dient rekening te worden gehouden met de deelnemers aan het
behandelprogramma (Beurskens et. al, 2008). Daaropvolgend worden vragen in bestaande
vragenlijsten gekozen en onderbouwd. Tot slot worden de resultaten uit het veldonderzoek
gepresenteerd.

3.1

Overgewicht en obesitas

De gezondheidsproblemen overgewicht en obesitas zijn niet toe te schrijven aan één enkele oorzaak
(Goenee et al., 2013). Er zijn een aantal factoren die een bevorderende dan wel belemmerende
invloed hebben op de gezondheid. Deze verscheidene factoren kunnen – volgens het Health Field
Concept van Lalonde – worden onderverdeeld in de volgende vier categorieën (Goenee et al., 2013):
1. Biologische factoren
2. Omgeving
3. Leefstijl
4. (Zorg)voorzieningen
De factoren ‘omgeving’ en ‘leefstijl’ die opgenomen zijn in het Health Field Concept van Lalonde, zijn
hoogstwaarschijnlijk de doorslaggevende factoren voor het ontwikkelen van overgewicht en obesitas
(Gezondheidsraad, 2003). Naast een korte toelichting op ‘biologische factoren’ en
‘(zorg)voorzieningen’, wordt uitgebreid ingegaan op omgeving’ en ‘leefstijl’ en hoe deze factoren
gerelateerd zijn aan overgewicht en obesitas. De relatie van deze factoren tot de doelgroep worden
daarin meegenomen.
3.1.1 Biologische factoren
Bij biologische factoren gaat het zowel om fysieke als psychische aspecten van gezondheid die zich in
het menselijk lichaam ontwikkelen als gevolg van de biologische en genetische opmaak. Het kan gaan
om factoren die erfelijk bepaald zijn of die in de loop van het leven verworven worden (VNG, 2007).
Biologische factoren kunnen daardoor invloed hebben op het ontstaan en hebben van overgewicht. Zo
is er uit verschillende onderzoeken naar voren gekomen dat kinderen van obese moeders een laag
risico hebben op het ontwikkelen van obesitas, in samenhang met een laag totaal energiegebruik.
Onderzoek van Stunkard (en anderen) kon deze bevindingen daarentegen niet bevestigen (Stunkard,
Berkowitz, Stallings & Schoeller, 1999).
Een andere factor binnen dit geheel is etniciteit. Uit onderzoek is gebleken dat overgewicht vaker
voorkomt onder Turkse kinderen (32%) en Marokkaanse kinderen (27%) in vergelijking tot
Nederlandse kinderen (14%). Ook zijn soortgelijke verschillen in percentages zichtbaar bij kinderen
met obesitas. Onder Turkse en Marokkaanse kinderen komt obesitas drie tot vier keer vaker voor
(respectievelijk 8% en bijna 7%) dan onder Nederlandse kinderen (2%) (Bakel & Zantinge, 2012). Het
is nog niet bekend of dit daadwerkelijk voortkomt uit biologische factoren. Soms is er sprake van
erfelijke aanleg die de gevoeligheid voor risicofactoren vergroot, waar in dit geval mogelijk sprake van
kan zijn (VNG, 2007).
Omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat op dit gebied, en vanwege de stabiliteit en daarmee
onveranderbaarheid van biologische factoren, zal het wijkgerichte behandelprogramma zich niet
richten op het beïnvloeden van biologische factoren.
3.1.2 Omgeving
Een van de redenen waarom het effect van de aanpak van overgewicht op de lange termijn moeilijk te
realiseren is, heeft te maken met factoren in de omgeving die mogelijk van invloed kunnen zijn. Het is
daarom voor de context van de populatie van belang om te achterhalen of ook op dit vlak
belemmeringen zijn (Wendel-Vos, Blokstra, Zwakhals, Wijga & Tijhuis, 2005). Als het gaat om de
omgeving van een groep mensen die mogelijk een invloed heeft op de gezondheid van deze groep,
kan er een onderscheid worden gemaakt in de fysieke en de sociale omgeving (Goenee et al., 2013).
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Onder fysieke omgeving verstaat men invloeden die uitgaan van de omgeving waarin mensen
verblijven, bijvoorbeeld de invloed van milieufactoren (Goenee et al., 2013). Een omgeving waarin
relatief een beperkte lichamelijke activiteit plaatsvindt, in combinatie met het relatief gemakkelijk
kiezen voor een grote energie-inname, wordt ook wel een ‘obesogene’ omgeving genoemd (WendelVos et al., 2005).
Tot de sociale omgeving behoren o.a. arbeid, school, gezinssituatie en sociaaleconomische status
(Bakel, Visscher & Zantinge, 2012). Omdat de uitwerking van het behandelprogramma niet alleen tot
het kind is gericht, maar ook een duidelijke spinoff heeft naar het gezin en de omgeving, is het
belangrijk om op dit gebied effect in kaart te brengen. Bovendien bepaalt de sociale omgeving
grotendeels de kwaliteit van leven (RIVM, z.d.). het hebben van overgewicht heeft een duidelijke
impact op de kwaliteit van leven (Vos, 2011). Het behandelprogramma zal ook op dit gebied effectief
moeten zijn.
3.1.3 Leefstijl
“Bij leefstijl gaat het om de invloed van het gedrag van mensen op de gezondheid en het ontstaan van
gezondheidsproblemen” (Goenee et al., 2013). Een groot deel van de wereldbevolking, waaronder de
jongere generaties, heeft een ongezonde leefstijl. Deze wordt gekenmerkt door een hoge energieinneming welke gepaard gaat met een laag energieverbruik. Deze langdurige, veelal subtiele,
onevenwichtigheid in de energiebalans leidt tot het opslaan van overtollige vetten in vetweefsel. De
vetmassa – en dus het lichaamsgewicht – neemt dan toe (Gezondheidsraad, 2003; Binsbergen et al.,
2010; Renders, Seidell, van Mechelen & Hirasing, 2004). Omdat het behandelprogramma een
langdurig gecombineerde leefstijlinterventie is, zijn vooral deze factoren te beïnvloeden.
Bij gewichtstoename wordt vaak gedacht dat uitsluitend overconsumptie van vetten de oorzaak van
overgewicht is. Desalniettemin kan een teveel aan koolhydraten en/of eiwitten evenzeer bijdragen aan
2
het ontwikkelen van lichaamsvet (Whitney & Rolfes, 2011; Gezondheidsraad, 2003). Ook bij een
vetarm dieet leidt een te hoge energie-inneming tot overgewicht (Gezondheidsraad, 2003).
Echter, de kans op overconsumptie van energie blijkt bij een vetrijke voeding, die over het algemeen
een hogere energiedichtheid en minder volume heeft dan een voeding met een laag vetgehalte, wel
groter te zijn. Dit wordt veroorzaakt door het verschijnsel dat vet op korte termijn niet meer
verzadigend is dan koolhydraten en eiwitten, wat resulteert in een verhoogde energie-inneming.
(Gezondheidsraad, 2003; Gezondheidsraad, 2006). Voor de verstoring van de energiebalans – de
overconsumptie van ‘macronutriënten’ in combinatie met het te weinig bewegen – zijn een aantal
factoren verantwoordelijk, zoals genetische en psychosociale factoren, maar de individuele
gedragsfactoren kunnen als belangrijkste worden beschouwd (Renders et al., 2004).
3.1.4 (Zorg)voorzieningen: beschikbaarheid en toegankelijkheid
De toegankelijkheid tot zorg heeft betrekking op het op tijd en zonder grote drempels toegang hebben
tot zorgverlening. Deze kan door verschillende factoren, zoals wachtlijsten of personeelstekort,
worden belemmerd (Goenee et al., 2013). Het financiële aspect heeft ook grote invloed op de
toegankelijkheid.
In Nederland neemt de behoefte aan zorg steeds meer toe. Dit in combinatie met een continue
schaarste bij inzet van middelen in de zorg. De verschillen in zorgafname zijn o.a. onder te verdelen
naar de economische status. Het is namelijk algemeen bekend dat private welvaart en publieke
armoede een maatschappelijk dilemma zijn in het hedendaagse leven (Smits, Droomers, & Westert,
2002).
Echter, de verschillen in mate van zorggebruik, zeggen niet direct wat over (on)gelijkheid in
toegankelijkheid van zorgvoorzieningen. Het is mogelijk dat het verschil in zorggebruik voortkomt uit
het verschil aan zorgbehoefte tussen verschillende sociale categorieën. Uit onderzoek is gebleken dat
mensen met een lage SES meer zorggebruik rapporteren dan mensen met een hoge SES. Dit
betekent niet direct dat mensen met een lage SES over een betere zorgtoegankelijkheid beschikken.
Een oorzaak van het zorggebruik kan de over het algemeen genomen slechtere gezondheidstoestand
van deze groep mensen zijn (Smits, Droomers, & Westert, 2002).
2

Er dient duidelijk onderscheid te worden gemaakt in de situatie waarin personen een positieve
energiebalans hebben en wanneer deze in evenwicht is. In de situatie waarin de energiebalans in
evenwicht is, zijn de energieleverende macrovoedingsstoffen als energiebron onderling uitwisselbaar,
zonder dat dit de energiebalans beïnvloedt (Whitney & Rolfes, 2011; Gezondheidsraad, 2003).
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3.2

Doelen interventie

Het doel van het meetinstrument op groepsniveau binnen het project van Malburgen is ter
verantwoording van de effectiviteit en de doelmatigheid van de zorg. Dat betekent dat het instrument
in staat moet zijn om veranderingen te registreren bij kinderen. Daarom zijn uitkomstindicatoren in dit
project relevant. De te meten variabelen worden gekoppeld aan de doelen van het
behandelprogramma en de evaluatie daarvan (Beurskens et al., 2008) .
De algemene doelen van de het behandelprogramma voor de wijk in Malburgen zijn:
Goede zorg dichtbij huis. De kwaliteit van de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas
verbeteren door als netwerkpartners structureel samen te werken volgens een gezamenlijke
werkwijze (de kindergezondheidcoach vervult meest prominente rol in behandeling die zorgt
dat kinderen de zorg ontvangen die ze daadwerkelijk nodig hebben. Hierdoor ontstaat
afnemende druk op de artsen en betere planbaarheid voor deze patiëntenpopulatie.
Handhaven en zo mogelijk terugdringen van het aantal kinderen met overgewicht en obesitas
in de wijk Malburgen/de gemeente Arnhem. Handhaven is immers al een verbetering ten
opzichte van de huidige en de te verwachten stijging. Op de lange termijn levert dit
gezondheidswinst op. Primaire- en secundaire uitkomstmaten zijn respectievelijk: tenminste
gewichtstabilisatie tenzij dit tijdens de groeispurt van het kind niet haalbaar is; en
daadwerkelijke verbetering van de gezondheid (mentaal en fysiek), fitheid en het welbevinden
alsmede verminderen/verbeteren van comorbiditeit.
Effectieve en efficiënte inzet van het reguliere aanbod van partners in de wijk. Er wordt meer
samenhang gecreëerd in het aanbod en meer samenhang tussen de partners in de wijk. De
kindergezondheidscoach heeft daarin een belangrijke coördinerende functie (spil van het
zorgprogramma).
Zo vroeg mogelijk (op jonge leeftijd) intensieve aanpak van overgewicht en obesitas om harten vaatziekten en Diabetes Mellitus type II op latere leeftijd te voorkomen. Op de lange termijn
levert dit kostenbesparing op.
Een populatie gerichte aanpak bevorderen waarin het kind en zijn of haar omgeving centraal
staat. Met deze aanpak moet de interventie ook een uitwerkende kracht op gezinsleden
leveren, omdat ze veelal dezelfde leefstijl hebben
Het probleem van overgewicht en obesitas definiëren bij alle zorgverleners waardoor betere
bewustwording en op den duur betere screening door de zorgverleners.
Voor het project in Malburgen is de theorie van het behandelprogramma ‘Obesitas bij kinderen’
volledig uitgewerkt in protocollen (voor iedere betrokken discipline binnen de zorg) en gebundeld in
één werkboek. Op deze manier is voor alle betrokkenen duidelijk op welke doelen de interventie
gericht is en waarom het aannemelijk is dat de doelen worden bereikt.
Niet alle doelen worden meetbaar gemaakt m.b.v. het uiteindelijke meetinstrument. Daar zijn namelijk
ook procesindicatoren voor nodig, die niet worden opgenomen in het instrumentarium. Daarvoor moet
procesevaluatie plaatsvinden.

3.3

Beschikbare meetinstrumenten

De variabelen ‘Leefstijl’ en ‘Omgeving’, binnen het model van Lalonde, worden onderverdeeld in
specifiekere groepen: voeding, opvoeding, beweging en kwaliteit van leven. Deze nieuwe
onderverdeling helpt het te formuleren van zoekopdrachten naar bestaande meetinstrumenten.
Om de zoektocht naar bestaande meetinstrumenten doelgericht uit te voeren, zijn de volgende criteria
opgesteld:
De doelgroep die aan het behandelprogramma zal deelnemen, zijn kinderen in de
leeftijdscategorie 4 tot 19 jaar. Omdat de behoeftes per leeftijdscategorie verschillen, wordt
onderscheid gemaakt in 4- tot 11-jarigen en 12- tot 19-jarigen. Voor de 4- tot 11-jarigen is het
hoogstwaarschijnlijk moeilijk om de vragenlijst zo volledig mogelijk naar waarheid in te vullen.
Daarom is gekozen om deze door ouders in te laten vullen.
De instrumenten zijn beschikbaar in het Nederlands.
De validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst is erkend.
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3.3.1 Voeding en beweging
De volgende vragenlijsten vormen de basis voor het instrumentarium binnen dit project: Lokale en
nationale monitor jeugdgezondheid en ELVO-studie. Een toelichting op de betrouwbaarheid en
validiteit van deze vragenlijsten is terug te vinden in de bijlagen (zie bijlage V: Betrouwbaarheid en
validiteit van bestaande vragenlijsten).
3.3.2 Opvoeding
De vragenlijst van de ELVO-studie vormt de basis voor het instrumentarium binnen dit project. Een
toelichting op de betrouwbaarheid en validiteit van deze vragenlijsten is terug te vinden in de bijlagen.
(zie bijlage V: Betrouwbaarheid en validiteit van bestaande vragenlijsten).
3.3.3 Kwaliteit van leven
Kwaliteit van Leven is multidimensieel. Maar niet alle dimensies binnen dit begrip staan in relatie tot
een ziekte en de gezondheidszorg. Daarom worden alleen indicatoren in de uiteindelijke vragenlijst –
voor de 0-meting binnen het behandelprogramma in Malburgen – gebruikt die het
‘gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven’ definiëren (Eysink & Poos, 2010).
Onder gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven wordt verstaan: hoe een kind de invloed van een
ziekte en/of behandeling ervaart op zijn fysieke, emotionele, sociale en cognitieve functioneren
(Koopman, Bruil, Detmar, Baars & Wit, 2003; Haverman & Grootenhuis, z.d.).
Omdat er geen gouden standaard is om kwaliteit van leven te meten, bestaan er verschillende
vragenlijsten, die uiteenlopende dimensies kennen (Sprangers, 2009). Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen generieke, ziektegenerieke en ziektespecifieke vragenlijsten. De combinatie van een
generiek meetinstrument met ziektegenerieke modules heeft de voorkeur, zodat patiëntengroepen niet
alleen onderling vergeleken kunnen worden maar ook informatie over een specifieke ziekte kan
worden verkregen (Koopman et al., 2003; van der Zee & Sanderman, 2012).
De volgende vragenlijsten vormen de basis voor het instrumentarium binnen dit project: KIVPA, SDQ,
TACQOL, IWQOL, PEDSQL 4.0, kidscreen, Sip 68,EQ-5D-Y, RAND-36, Sip 68. Deze vragenlijsten
zijn valide en betrouwbaar bevonden en relevant voor de juiste doelgroep (zie bijlage V:
Betrouwbaarheid en validiteit van bestaande vragenlijsten (incl. literatuurreferenties)).

3.4

Keuze indicatoren

Er zijn ‘harde’ indicatoren, die de lichaamsamenstelling meten, en daarmee een duidelijke indicator
zijn voor de effectiviteit van het behandelprogramma.
Gewicht: het gewicht is nodig om de BMI uit te kunnen rekenen (NIH, z.d.). Ook is het nuttig
het gewichtsverloop in kaart te brengen. Veranderingen in de energiebalans (dus in leefstijl)
leiden tot veranderingen in het lichaamsgewicht. Ook als het kind niet direct gewicht verliest
geeft een gezonde leefstijl gezondheidswinst (Wezel, 2004; Gezondheidsraad, 2003).
BMI: De meest gebruikte maat om obesitas te definiëren is de BMI (Bakel, Visscher &
Zantinge, 2012; Bulk-Bunschoten et. al, 2004). De internationale BMI-grenzen voor kinderen
zijn vastgesteld op basis van analyses van gegevens van 6 grote nationaal-representatieve
groeionderzoeken (zie bijlage VI: Grenswaarden BMI voor kinderen). De BMI is geen goede
indicator voor het percentage lichaamsvet bij kinderen (Binsbergen et al., 2010) .
Middelomtrek: De buikomvang is voor de vetverdeling een goede afgeleide maat. Voor
kinderen zijn er nog geen internationale afkappunten beschikbaar. Daarom kan de
buikomvang bij kinderen alleen worden gebruikt voor het meten van het effect van de
behandeling (Binsbergen et al., 2010).
Bloeddruk: In veel studies is aangetoond dat een sterke positieve relatie bestaat tussen de
BMI en bloeddruk bij kinderen en adolescenten. Kinderen met obesitas en overgewicht
hebben significant een hogere bloeddruk dan slankere leeftijdgenoten (Torrance, 2007).
Instructie over hoe deze metingen worden uitgevoerd, wordt in het eerder genoemde werkboek van
behandelaars opgenomen. De indicatoren komen niet terug in het instrumentarium, omdat deze
metingen in de praktijk worden uitgevoerd door een professional, om betrouwbaarheid van de
metingen te waarborgen. Enkel de ‘zachte ‘indicatoren, die eveneens het effect van het
behandelprogramma zichtbaar maken maar minder duidelijk aantoonbaar zijn, worden in het
instrument opgenomen.
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Niet alle vragen uit bestaande vragenlijsten kunnen in het meetinstrument opgenomen worden.
Bovendien zijn niet alle indicatoren relevant voor effectonderzoek van het behandelprogramma in
Malburgen. Er is een keuze gemaakt voor bepaalde indicatoren. Deze keuze wordt verantwoord in de
volgende paragrafen. Een lijst van alle indicatoren (incl. de ‘harde indicatoren’) is opgenomen in een
overzicht (zie bijlage VII: Indicatoren).
De uiteindelijke vragenlijst bestaat uit 74 items (vragen) die onderverdeeld kunnen worden in de
hoofdimensies: Algemeen, Voeding, Opvoeding, Beweging, Kwaliteit van Leven.
3.4.1 Voeding
Uit de ‘Dutch National Food Consumption Survy (DNFCS)’ blijkt dat kinderen als groep, de
gemiddelde energiebehoefte niet overschrijden (m.u.v. de 7- tot 8-jarigen) (zie bijlage VIII: Vergelijking
VCP met de Voedingsnormen) (Ocké et al., 2008; Rossum et al., 2011). Ongenuanceerd is deze
constatering in strijd met de sterke stijging in prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen.
Onderzoeken naar de verlaging van de fysieke activiteit bij kinderen verdient dan ook de aandacht.
Evenwel dient in gedachte te worden gehouden dat het onderrapporteren van de voedselinname,
waar vrijwel altijd sprake van is, de onderzoeken minder betrouwbaar maken (Westerterp, z.d.). Ook
zijn veel verschuivingen in de voeding van kinderen in kaart gebracht, die mogelijk een verklaring
geven voor voedingsfactoren die bijdragen tot een hoger percentage kinderen met overgewicht en
obesitas (Verheul-Koot, 2002). Deze worden hieronder toegelicht.
Ontbijt
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het overslaan van het ontbijt in relatie staat tot het ontwikkelen
overgewicht en obesitas. Een onderzoek in Utrecht liet zien dat overgewicht tweemaal zo vaak
voorkomt onder kinderen die niet ontbijten in vergelijking met kinderen die wel een ontbijten (VerheulKoot, 2002). Een ander onderzoek, uitgevoerd door Wageningen Universiteit, laat dezelfde uitkomst
zien: bij leerlingen hield het overslaan van het ontbijt significant verband met een 2,2 maal grotere
kans op overgewicht (Croezen, Visscher, Bogt, Veling & Haveman-Nies, 2009). Wanneer niet
ontbeten wordt, wordt over het algemeen meer tussendoor gesnoept, wat in relatie staat tot
overgewicht (Voorlichtingsbureau Brood, 2013). Het percentage kinderen in Nederland dat niet elke
dag ontbijt varieert van 5-27% (Ocké et al., 2008; Rossum et al., 2011). Door de frequentie van
ontbijten na te vragen wordt een indicatie verkregen van de regelmaat waarmee ontbeten wordt.
Daarmee kan worden achterhaald of het behandelprogramma daar (waar nodig) verandering in heeft
kunnen brengen.
Tussendoortjes
De niet-basisvoedingsmiddelen ‘Suiker en zoetwaren’ en ‘Koek en gebak’ zijn verantwoordelijk voor
een aanzienlijk deel (gem. 21%) van de energie-inname bij kinderen per dag Per dag is er voor een
kind ruimte om ongeveer 14% van de totale energie-inname aan tussendoortjes te nuttigen
(Voedingscentrum, 2011). Uit de voedselconsumptiepeiling blijkt dat kinderen in Nederland 29-33%
van hun energie tussendoor nuttigen, ruim tweemaal zoveel als de aanbevolen hoeveelheid (Ocké et
al., 2008; Rossum et al., 2011) (Zie bijlage IX: Vergelijking VCP met de Voedingsnormen (naar
productgroep)).
‘Snackgedrag leidt tot een verhoogde energie-inneming, omdat vaak niet wordt gecompenseerd voor
de extra energie door een minder gebruik van voedsel tijdens de maaltijden’ (Gezondheidsraad,
2003). Door de frequentie en hoeveelheid tussendoortjes na te vragen, kan in kaart worden gebracht
hoe vaak en hoeveel tussendoortjes kinderen eten per week. Hiermee kan worden bepaald of het
behandelprogramma op dit gebied gedragsverandering heeft bereikt.
Groente en fruit
Alle kinderen in de leeftijdscategorie 4-18 jaar eten te weinig groente en fruit. Jongens van 14-18 jaar
bijvoorbeeld eten gemiddeld 62 gram fruit per dag, terwijl de Gezondheidsraad 200 gram per dag
adviseert. Ook is de groente-inname ver beneden de maat: 4- tot 7-jarigen eten gemiddeld 44 gram
groenten (aanbevolen hoeveelheid is 100-150 gram) en 9- tot 13-jarigen eten gemiddeld 73 gram
groenten (aanbevolen hoeveelheid is 150-200g). Slechts 1% van de kinderen tussen de 6 en 18 jaar
voldoet aan de aanbevolen hoeveelheid voor groente. Bij kinderen met laagopgeleide ouders, is de
fruit- en groente-inname significant lager dan kinderen met hoogopgeleide ouders (Gezondheidsraad,
2006; Ocké et al., 2008; Rossum et al., 2011) (Zie bijlage IX: Vergelijking VCP met de
Voedingsnormen (naar productgroep)).
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Groente en fruit leveren goede voedingsstoffen. Het zijn onder andere belangrijke bronnen van
voedingsvezels (Geurts & van Rossum, 2013). Vezels stimuleren de verzadiging en verminderen de
energie-inneming. Uit prospectief onderzoek is gebleken dat er een sterk verband bestaat tussen het
lichaamsvetpercentage en het vezelgehalte van voeding, en de aan arbeid gerelateerde lichamelijke
activiteit. Er was een vergelijkbaar, maar minder sterk negatief verband met BMI (Kromhout,
Bloemberg, Seidell, Nissinen & Menotti, 2001).
Door de frequentie en hoeveelheid groente- en fruitconsumptie na te vragen m.b.v. het
meetinstrument kan worden nagegaan of aan de aanbevolen hoeveelheden wordt voldaan. Als
kanttekening moet worden toegevoegd dat maximaal één stuk fruit vervangen mag worden door een
glas vruchtensap. Vruchtensappen bevatten namelijk niet alle goede bestanddelen van fruit
(Voedingscentrum, z.d.).
Ook is het afhankelijk van de soort vruchtensap. Aangezien dit onderscheid vrij ingewikkeld is, is
ervoor gekozen om dit onderscheid niet te maken. Vruchtensappen worden op basis van dit gegeven
dus wel onderscheiden van andere (fris)dranken.
Frisdranken en gezoete dranken
De productgroep ‘Niet-alcoholische dranken’ is voor een groot deel (6-10%) verantwoordelijk voor de
energie-inneming (Ocké et al., 2008; Rossum et al., 2011). Dat komt o.a. door het hoge gebruik aan
frisdrank onder kinderen. Een kwart van de ouders van kinderen onder de 12 jaar, laat hun kind(eren)
1 of 2 dagen per week frisdrank drinken. Bij iets meer dan een kwart (28%) van de moeders mogen de
kinderen vaker frisdrank drinken. Ruim een kwart van de kinderen drinkt dagelijks suikerhoudende
frisdrank (Massen & Mcdougal, 2011; Dorsselaer et al., 2010) (Zie bijlage IX: Vergelijking VCP met de
Voedingsnormen (naar productgroep)).
Uit een systematische review blijkt dat er aanwijzingen zijn dat gezoete (fris)drank tot een hogere
energie-inneming leiden en tot het ontstaan van gewichtstoename en obesitas bij kinderen en
jongeren (Malik, Schulze & Hu, 2006). Dit komt enerzijds doordat vocht geen gevoel van verzadiging
kan veroorzaken, omdat vloeibare voedingsmiddelen de maag sneller passeren dan vast voedsel, en
niet worden vervangen door een andere energiebron in de voeding. Anderzijds veroorzaken de ‘snelle
koolhydraten’ in dranken sterke schommelingen in glucose-, insuline- en glucagongehalten in het
bloed waardoor een hypoglycemische toestand kan ontstaan. Door die toestand wordt een
hongergevoel opgeroepen die vrijwel altijd wordt beantwoord (Gezondheidsraad, 2003). Door de
frequentie en hoeveelheid frisdrankconsumptie na te vragen kan worden nagegaan of
gedragsverandering optreedt naar aanleiding van het behandelprogramma.
Een ongunstig voedingsgedrag is over het algemeen geldend voor de gehele maatschappij. Echter,
leefgewoonten met nadelige gevolgen voor de gezondheid, komen vaker voor onder mensen met een
lage SES. Mensen met een lage SES vertonen ongunstig gedrag wat betreft de groente- en
(verzadigd) vetinname (Meeusen, Wijk, Hoogendam, Ronteltap & Riet, 2010). Tevens blijkt uit
nationaal en internationaal onderzoek dat het overslaan van het ontbijt vaker voorkomt onder kinderen
van ouders met een lage SES en onder allochtone kinderen (Meusen et. al, 2010; Hulshof, et. al,
2003; Keski-Rahkonen et. al, 2003; Boere-Bonekamp et. al, 2008).
3.4.2 Opvoeding
Uit een gezinsonderzoek van voedings- en gedragskundige Snoek is gebleken dat een autoritaire
opvoedstijl het ontwikkelen van emotie-eters stimuleert (Snoek, 2009). Tevens is bekend dat onder
niet-westerse migrantenouders, vooral die met een lage opleiding, vaker een autoritaire opvoedstijl
wordt gehanteerd dan bij autochtone ouders (Pels, Distelbrink & Postma, 2009). De kenmerken van
deze opvoedstijl zijn: strikte regels die streng worden gehandhaafd, maar ook het uitoefenen van
ouderlijke autoriteit. De meest wenselijke opvoedstijl voor het aanleren van een gezonde leefstijl is de
democratische opvoedstijl, die wordt gekarakteriseerd door een hoge mate aan ouderlijke verzorging,
betrokkenheid, gevoeligheid, overleg op basis van redenen, controle en stimulering van de autonomie
van jongeren (NJI, z.d.). Emotie-eters en externe eters zijn typen eters die tevens een versterking van
psychosociale problemen met zich meebrengen en daarmee de kwaliteit van leven verminderen (NCJ,
2012).
Bovendien is gebleken dat kinderen ideeën overnemen van hun ouders wat betreft voeding en
voedingsgedrag. Het is niet duidelijk of dat door voorbeeldgedrag komt, of door specifieke aandacht
voor eten in de opvoeding. Wel blijkt dat kinderen gestimuleerd kunnen worden om een gezond
voedingsgedrag te vertonen (Dorsselaer et al., 2010). Recent onderzoek heeft uitgewezen dat
jongeren die dagelijks ontbijten vrijwel altijd ouders hebben die dat stimuleren.
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Bij jongeren die ontbijt overslaan, blijkt dat ouders het veel minder vaak stimuleren. Ditzelfde geldt
over de groente- en fruitinname (Dorsselaer et al., 2010). Daarnaast is dezelfde conclusie te trekken
bij het beweeggedrag van kinderen. Ouders die een actieve leefstijl naleven, hebben vaker kinderen
die ook actief zijn. Gezond beweeggedrag kan ook gestimuleerd worden door ouders (Dorsselaer et
al., 2010). Uit recent onderzoek is gebleken dat jongeren die minstens twee keer per week sporten,
gestimuleerd worden door 90% van de ouders.
De 7 items m.b.t. de gezinssituatie geven een indicatie van de relatie en interactie tussen ouders en
kinderen (NJI, 2012). Door indicatoren specifiek gericht op regels en afspraken binnen het gezin op te
nemen in het meetinstrument, kan worden achterhaald waar mogelijk negatief gezondheidsgedrag
vandaan komt en of het gehele gezin daar een belangrijke factor in speelt. Regels en afspraken (en
het feit in welke mate die worden opgevolgd) creëren een bepaalde sfeer in het gezin.
3.4.3 Beweging
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), grotendeels gebaseerd op internationale richtlijnen,
is vooral gericht op fysieke fitheid (uithoudingsvermogen, kracht en coördinatievermogen) en het
onderhouden van gezondheid (NISB, z.d.). Ook is er een fitnorm die als doel heeft de conditie te
verbeteren (NISB, z.d.). Voor Nederlandse kinderen onder de 18 jaar geldt de volgende Combinorm
(combinatie van NNGB en de fitnorm): dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit (5 MET
tot 8 MET oftewel 8 km/uur) en ten minste drie keer per week gedurende minimaal 20 minuten zwaar
intensieve activiteit (bijvoorbeeld voetballen of basketballen) (Hildebrandt, Bernaards & Stubbe, 2013;
Bronzwaer-Prick & Rameckers, 2005; NISB, z.d.).
Uit de voedselconsumptiepeiling blijkt dat naarmate de kinderen ouder worden, ze steeds minder
gaan bewegen. Zo’n 66% van de 4- tot 6-jarigen voldoet aan de beweegnorm, terwijl slechts (resp.)
35% en 23% van de jongens en meisjes tussen de 12 en 18 jaar aan de beweegnorm voldoen. Voor
de 78-88% van kinderen in deze leeftijdscategorie zit meer dan 2 uur per dag voor de televisie of
achter de pc (Ocké et al., 2008; Rossum et al., 2011) (Zie bijlage X: Vergelijking VCP met de
Beweegnorm). Om het wekelijkse beweeggedrag van kinderen in kaart te brengen zijn indicatoren
meegenomen die het meest voorkomen onder beweeggedrag bij kinderen.
Zij gaan bijvoorbeeld dagelijks naar school, maar de vraag is ‘hoe’ zij naar school gaan. Voor de
berekening naar de NNGB wordt er vanuit gegaan dat het fietsen, lopen naar school en buitenspelen
voldoende actief zijn (tussen 5 en 8 MET) en dat het sporten voldoende actief (intensief) gebeurt.
Naast het ongunstig voedingsgedrag wat vaker voorkomt onder personen met een lage SES, is uit
onderzoek gebleken dat deze groep mensen over het algemeen ook een lagere lichamelijke activiteit
hebben dan mensen met een hoge SES (Uiters & Verweij, 2013).
3.4.4 Kwaliteit van leven
3
4
5
Globaal krijgt het begrip ‘kwaliteit van leven’ het lichamelijke , het psychische en het sociale
dimensie (Sprangers, 2009). Deze worden vervolgens – op basis van bestaande vragenlijsten en met
behulp van relevante literatuur – opgesplitst in specifieke dimensies en indicatoren.
Lichamelijke kwaliteit van leven
Pijn kan een duidelijke impact hebben op kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren (Regieraad
Kwaliteit van Zorg, 2011). Kinderen met overgewicht hebben lichamelijk pijnklachten.
Verschillende studies tonen aan dat er een verband bestaat tussen gewicht en de hoeveelheid
hoofdpijn (migraine, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn) die kinderen en adolescenten ervaren
(Peterlin et al., 2013; Kinik, Alehan, Erol, & Kanra, 2008). Ook chronische buikpijn wordt frequenter
ervaren door obese kinderen dan kinderen met een gezond gewicht (Berger et al., 2008). Rug-, enkelen voetklachten komen vaker voor bij kinderen met overgewicht of obesitas dan bij kinderen zonder
overgewicht (Krul, Wouder, Schellevis, Suijlekom-Smit & Koes, 2009; Bulk-Bunschoten et al., 2005).
Pijn in de benen en knieën komen minder vaak voor (Krul et al., 2009). Maagpijn en misselijkheid zijn
ook indicatoren voor pijnklachten van obese kinderen, maar zijn meerduidig en onvoldoende specifiek
voor obese patiënten. Tevens is ‘pijn op de borst’ (angina pectoris) een risico die men loopt, maar
daarvan is nog geen sprake op kinderleeftijd (Emmerik et al., 2012; Rutten, Bohnen, Schreuder,
Pupping & Bouma, 2004). Daarom worden deze indicatoren niet meegenomen in het meetinstrument.
3

Onder lichamelijk verstaat men: met betrekking tot het lichaam (somatische)
Onder psychische verstaat men: met betrekking tot de geest (denken en voelen (mentale), en willen)
5
Onder sociale verstaat men: met betrekking op de menselijke samenleving
4
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Bij lichamelijke kwaliteit van leven ligt tevens de nadruk op fysiek functioneren (Zantinge, Wilk, Wieren
& Schoemaker, 2011; Eysink & Hoeymans, 2010). ‘De fysieke activiteit wordt gedefinieerd als elke
vorm van lichaamsbeweging, komende van skeletale spieractiviteit, met energieverbruik tot gevolg’
(Walcarius, 2012). De fysieke activiteit bij obese personen is over het algemeen laag en obese
kinderen kunnen de fysieke competitie met leeftijdgenoten moeilijk aan (Fox & Hillsdon, 2007;
Gezondheidsraad, 2003). Kinderen hebben vaak problemen met intensieve activiteiten, zoals rennen,
springen en teamsporten (Oded Bar-Or, 2003; CJG, z.d.). Ook traplopen is een matig intensieve
activiteit waar mensen met obesitas vaak moeite mee hebben (Rijksoverheid, z.d.; Voedingscentrum,
z.d.). Dit komt niet alleen door lichamelijke (pijn)klachten, maar ook doordat kinderen met overgewicht
minder snel en wendbaar zijn, en een minder goede conditie hebben (Hirasing & Gouwerok, 2007).
Obese personen ervaren pas op oudere leeftijd beperkingen in het ADL (Haarsma-Dijkman, 2009).
Daarom is deze indicator niet relevant voor de jonge doelgroep.
Sociale kwaliteit van leven
Het aantal en de kwaliteit van sociale contacten bepaalt mede de levenskwaliteit. Obese kinderen
worden vaak negatief gestigmatiseerd. Dit veroorzaakt sociale isolatie: kinderen hebben vooral te
maken met buitensluiten, minachting en afwijzing (Hirasing & Gouwerok, 2007). Ze hebben weinig
vrienden (Kessler & Hoven, 2007). Bovendien blijkt uit onderzoek van het RIVM (2011) dat ‘kinderen
met overgewicht eerder slachtoffer zijn van pesten’: ‘18-25% van de obese kinderen tussen de 11-17
jaar, geeft aan minstens 1-2 keer per maand gepest te worden’ (Proper & Bemelmans, 2011). Mede
hierdoor hebben ze eerder de neiging om zich sociaal terug te trekken (Proper & Bemelmans, 2011).
Psychische kwaliteit van leven
Gevoelens van welbevinden is een indicatie voor aanwezigheid van psychosociale problemen (Zeijl,
Crone, Wiefferink, Keuzenkamp & Reijneveld, 2005; Bogt, Dorsselaer, & Vollebergh, 2003). Obese
kinderen hebben te maken met negatieve gevoelens, die grotendeels verantwoordelijk zijn voor het
overeten. De hieruit resulterende gewichtstoename en alle bijkomende gevolgen leiden tot een
dysforische stemming (Collins & Bentz, 2009).
Gevoelens en emoties over onszelf worden grotendeels gevormd door meningen en opvattingen van
anderen (Ross, 1994). Omdat opvattingen over personen met overgewicht vaak negatief zijn, kunnen
er emotionele en psychosociale problemen, als eenzaamheid, verdriet en nervositeit ontstaan
(Hirasing & Gouwerok, 2007; Strauss, 2000). Deze lichte tot ernstige depressieve gevoelens heeft
bijna 1 op de 3 obese kinderen (Proper & Bemelmans, 2011). Mede hierdoor is de kwaliteit van leven
(ernstig) verlaagd bij kinderen met overgewicht of obesitas (CBO, 2008).
Ook veroorzaken lichamelijke klachten vaak frustraties bij fysieke (sport)activiteiten (Laurentius
Ziekenhuis, 2012).
Daarnaast hebben kinderen en jonge mensen met overgewicht een lagere zelfwaardering en
schamen ze zich voor hun lichaam (Lomans, z.d.). Omdat het zelfbeeld grotendeels gevoel van
zelfvertrouwen bepaald, hebben obese personen een laag gevoel van eigenwaarde en zijn minder
zelfverzekerd (CJG, z.d.).
Slechtere cognitieve prestaties correleren met een lagere kwaliteit van leven (Narvaew, 2008).
Overgewicht en obesitas heeft negatieve gevolgen voor de cognitieve ontwikkeling. ‘Een hoger
gewicht bij kinderen heeft een negatieve relatie met leerprestaties’ (Hartstichting, 2011). Verschillende
studies tonen aan dat een bewegingsprogramma verbeteringen oplevert op het gebied van
concentratie (Hartstichting, 2011).

3.5

Antwoordcategorieën

De antwoorden moeten zo concreet mogelijk gegeven kunnen worden. Concrete getalsmatige
antwoorden, geeft het meest gedetailleerde antwoord als er achterhaald moet worden hoe vaak
ergens sprake van is (0 keer, 1-2 keer, vaker dan 2 keer). Echter, deze antwoordmogelijkheden
passen niet bij navraag naar gedrag.
Gevoelens, intenties en gedragingen die heel frequent voorkomen, kunnen vaak niet in een exact
getal worden uitgedrukt. Er wordt dan gebruik gemaakt van wat vagere antwoordcategorieën, zoals
‘zelden’, ‘soms’ en ‘vaak’. Bij bovengenoemde antwoordmogelijkheden wordt tevens gelet op
wederzijdse uitsluiting.
Voor iedere respondent moet een realistische antwoordmogelijkheid te kiezen zijn (Baarda, Goede, &
Kalmijn, 2010). Het antwoord ‘0’ en ‘meer dan..’ zullen daarom vaak tussen de
antwoordmogelijkheden te vinden zijn.
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In het meetinstrument zijn een aantal vragen die redelijk op elkaar lijken en dezelfde
antwoordcategorieën bevatten. Daarom zijn deze vragen overzichtelijk in een kader weergegeven. Dit
maakt het makkelijker voor de respondent om de vragen te beantwoorden. De vragen kunnen op deze
manier beter met elkaar worden vergeleken en gecombineerd (Baarda, Goede, & Kalmijn, 2010).
Om te achterhalen wat iemands gevoelens en opvattingen zijn, wordt in de vragenlijst gebruik
gemaakt van uitspraken en stellingen waarbij de respondent moet aangeven in hoeverre ze het
daarmee eens of oneens zijn. Het is verstandig niet alle stellingen in dezelfde richting te formuleren,
daarom worden positieve met negatieve stellingen afgewisseld. Wanneer om meningen wordt
gevraagd is een ‘weet niet’-keuzealternatief meestel niet op zijn plaats (Baarda, Goede, & Kalmijn,
2010; Brinkman, 2000).

3.6

Resultaten veldonderzoek

Door tijdsgebrek is er maar één focusgroep gehouden, binnen de wetenschapswerkgroep. Deze is om
dezelfde reden niet volgens planning uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan zijn de resultaten van het
veldonderzoek gebaseerd op één ‘focusgroep’ en een aantal individuele reacties van betrokkenen (die
volgens planning zouden deelnemen aan de andere focusgroep).
Uit de focusgroep is gebleken dat er een goede basis is gelegd met de conceptversie van het
meetinstrument. Het meetinstrument ziet er attractief uit. Het aantal vraagstellingen is beperkt
gebleven. Op het eerste gezicht ziet het er goed uit. Dit komt ook terug in de individuele feedback van
een aantal betrokkenen.
Zowel in de focusgroep als in de individuele feedback wordt ingegaan op een aantal aanpassingen of
toevoegingen aan indicatoren om het meetinstrument compleet te maken. Per hoofddimensie worden
in het kort de belangrijkste resultaten weergegeven. Per indicator zijn de resultaten uit de focusgroep
en uit de individuele reacties samengenomen. Tot slot worden er nog een aantal algemene
6
verbeterpunten genoemd.
Jouw eigen gezondheid / De gezondheid van uw kind
De gewichtsperceptie van ouders en kinderen is een belangrijke indicator die moet worden
toegevoegd aan het meetinstrument. Uit de praktijk blijkt dat veel ouders niet zien dat hun kind te dik
is.
Voeding
Tussendoortjes: de voorbeelden mogen uitgebreider, het is niet duidelijk waar bepaalde
voedingsmiddelen onder vallen. Mogelijk kan er een andere onderverdeling worden gemaakt, omdat
het aantal calorieën veel verschild binnen een bepaalde categorie. Verder kunnen er nog twee vragen
worden toegevoegd m.b.t. het aantal keren frituren per week, en het aantal keren eten van een Pmaaltijd (patat, pannenkoek, pizza) per week.
Groente: de vraag wordt gesteld met als uitkomstmaat het aantal opscheplepels. Dit kan vervangen
worden door het aantal eetlepels.
Frisdrank: de voorbeelden mogen uitgebreider, zoals light siroop en light vruchtensap. Dit mag
specifieker in bijvoorbeeld Slimpie limonadesiroop. Het is ook van belang om het gebruik van
‘gezonde dranken’ (zoals water) na te vragen.
Attitude: waarom vragen m.b.t. tot attitude zijn opgenomen is niet logisch.
Opvoeding
De benaming ‘Gezin’ voor dit onderdeel van het meetinstrument is niet passend. Een betere
benaming is ‘Opvoeding’.

6

Er zijn nog geen normen of grenswaarden per indicator bepaald. Deze ontwikkeling wordt binnen de
wetenschapswerkgroep gedaan en valt buiten dit onderzoek.
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Beweging
Voorbeelden: mogelijk kan er een kader worden toegevoegd, zoals bij het onderdeel ‘Voeding’ is
toegevoegd, om verschillende soorten screen-time, die in de vraag worden omvat door ‘computeren’,
samen te vatten. Zo kan er ook onder worden verstaan een tablet, smartphone, spelcomputer, etc.
Attitude: waarom vragen m.b.t. tot attitude zijn opgenomen is niet logisch.
Kwaliteit van leven
Er kan een vraag worden opgenomen in het meetinstrument waarin nagevraagd wordt of het kind
gepest is in de afgelopen tijd. Ook kan de volgende stelling worden opgenomen: ‘Ik durf te sporten’.
Overig
Spel- en taalfouten: er staan nog een aantal spel- en taalfouten in de conceptversie, die moeten
worden aangepast.
Antwoordcategorieën: de antwoordmogelijkheid ‘n.v.t.’ mist bij sommige vragen. Ook kan de
antwoordmogelijkheid ‘0’ vaak vervangen worden door ‘n.v.t.’.
Lay out: de ‘minder leuke vragen’, zoals de vragen over etniciteit kunnen beter als laatste worden
gesteld.
Instructie: de instructie m.b.t. het aankruisen van meerdere antwoorden kan worden geschrapt. Ook is
het beleefder om de aanhef te veranderen in ‘Beste ouder/verzorger’. Tevens kan aan de instructie
worden toegevoegd dat het goed is wanneer de vragenlijst samen met iemand anders wordt ingevuld
die de Nederlandse taal beter beheerst.
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4.

Discussie

In dit onderzoek is antwoord gezocht op de vraag welke indicatoren het meest van belang zijn bij het
meten van effectiviteit en efficiëntie van het multidisciplinair behandelprogramma in Malburgen. Er is
literatuuronderzoek gedaan naar variabelen die relevant zijn voor het probleem van overgewicht en
obesitas bij kinderen. Vervolgens is onderzoek gedaan naar bestaande valide en betrouwbare
meetinstrumenten. Op basis van literatuuronderzoek is een conceptversie van het meetinstrument
ontwikkeld, die vervolgens is beoordeeld door betrokkenen van het behandelprogramma. Tot slot is op
basis van het resultaat een zo compleet mogelijk instrumentarium ontwikkeld.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de leefstijl en sociale omgeving van kinderen een belangrijke invloed
hebben op het ontstaan van overgewicht. Een behandelprogramma gericht op deze factoren, kan het
aantal kinderen met overgewicht en obesitas mogelijk terugdringen. De indicatoren die tot op heden
worden gebruikt voor een dergelijk instrumentarium zijn aan de hand van het literatuuronderzoek
samengevoegd tot een conceptversie van het instrumentarium. De meest belangrijke variabelen
‘Voeding’, ‘Opvoeding’, ‘Beweging’, en ‘Kwaliteit van leven’ zijn in de conceptversie als
hoofddimensies opgenomen. Tot op heden is vaak onderzoek gedaan naar voedings- en
beweeggedrag en apart daarvan naar psychosociale factoren. De samenvoeging van deze meest
belangrijke hoofddimensies moet inzichtelijk maken waar problemen voorkomen en op welke
gebieden het behandelprogramma effectief is. Ondanks de samenvoeging van meerdere belangrijke
dimensies in één meetinstrument, blijft het een algemeen meetinstrument die breed inzetbaar is.
Het is niet zeker of daadwerkelijk alle belangrijke indicatoren zijn meegenomen. Dit kan verschillende
oorzaken hebben.
Allereerst kan een mogelijke belangrijke oorzaak zijn, de methodologie van het veldonderzoek. Het
plan was om alle betrokkenen hun mening te laten geven over de conceptversie. Niet alleen over
eventuele verbeterpunten, maar voornamelijk voor aanvullingen op de conceptversie. Om twee
redenen is het veldonderzoek niet volgens de beschreven methode uitgevoerd, namelijk: problemen
binnen projectgroep en tijdsdruk. Door deze problemen was de feedback beperkt. Bij de focusgroep
was helaas geen tijd om het instrumentarium per indicator te bespreken en te beoordelen. Tevens was
de vervangende methode niet ideaal. Naast de focusgroep, die niet geheel volgens plan was
uitgevoerd, hebben (een deel van) de overige betrokkenen hun mening gegeven via een emailbericht. Het nadeel hiervan is o.a. dat de feedback op verschillende manieren kan worden
opgevat. Ook zou de discussie die tijdens focusgroepen wordt gecreëerd mogelijk ten goede zijn
gekomen van de diepgang van de beoordeling van de conceptversie. Door dit alles kan niet met alle
zekerheid gezegd worden dat alle belangrijke indicatoren zijn opgenomen in het meetinstrument.
Echter, degene die hun mening hebben gegeven, waren na een klein aantal aanpassingen tevreden
over het resultaat. De vraag is of de andere betrokkenen, die geen mening hebben gegeven, nog
belangrijke (onmisbare) aanvullingen zouden hebben gegeven.
Een ander belangrijk discussiepunt zijn de resultaten van het veldonderzoek, wegens het verwerken
van de data. Door tijdsdruk in combinatie met de vraag vanuit de praktijk (de opdrachtgever), zijn er
samenvattingen gemaakt, die vervolgens zijn gecodeerd, waaruit conclusies zijn getrokken. Er moet in
gedachte worden gehouden dat dit niet de beste (wetenschappelijke) manier van dataverwerking is.
Tot slot zijn de zorgverzekeraars niet betrokken geweest bij het definitief maken van het
instrumentarium. Deze belangrijke personen binnen het geheel hebben helaas, door tijdsdruk, hun
mening niet kunnen geven voor het afronden van het onderzoek.
Pretesten zijn door tijdsgebrek niet uitgevoerd. In verband met de eventuele taalproblemen onder de
doelgroep, is het mogelijk dat daarvoor minder betrouwbare resultaten kunnen worden verkregen.
Om zoveel mogelijk te voldoen aan de eerdergenoemde COTAN-criteria, wat betreft validiteit en
betrouwbaarheid (zie hoofdstuk 2), is met een stappenplan gewerkt. Door dit stappenplan is duidelijk
geworden welke variabelen in de vragenlijst opgenomen zouden moet worden. Tevens is onderbouwd
welke indicator daar het beste bij past. Ook wordt er voldoende instructie gegeven aan de gebruiker
van het instrument, zodat deze wordt geleid bij het invullen van de vragenlijst. Hoewel de
criteriapunten van COTAN als richtlijn zijn gebruikt, kunnen er geen harde uitspraken worden gedaan
over de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument. Niet alle indicatoren zijn namelijk in beide
leeftijdscategorieën valide en betrouwbaar bevonden. Ook kan het zijn dat, naar wensen in de praktijk,
een aanpassing in de vraagstelling is gedaan, waardoor de vraag minder valide en/of betrouwbaar is.
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Bovendien is het niet zo dat een indicator uit een betrouwbaar en valide meetinstrument ook
afzonderlijk van de andere indicatoren een betrouwbare en valide indicator is. Pas als het nieuw
samengestelde meetinstrument is getest (Cronbach’s Alpha, Test-hertest), kan er een uitspraak
worden gedaan over de validiteit en betrouwbaarheid.
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5.

Conclusie en aanbevelingen

In het kader van het behandelprogramma ‘Overgewicht en obesitas’, welke in Malburgen als pilot gaat
starten, is onderzocht welke indicatoren het meest relevant zijn om de effectiviteit en efficiëntie van het
behandelprogramma te meten.
Uit literatuur- en veldonderzoek is gebleken dat de volgende variabelen in relatie staan tot overgewicht
en obesitas, en daarmee de basis vormen voor effectmeting: ‘Voeding’, ‘Opvoeding’, ‘Beweging’, en
‘Kwaliteit van leven’. Uit bestaande instrumentaria, die dezelfde variabelen in kaart brengen en
daarom dezelfde hoofddimensies bevatten, zijn indicatoren gekozen. Naast de ‘harde’ indicatoren
(BMI, middelomtrek en gewicht) zijn de ‘zachte’ indicatoren gekozen. Deze laatste zijn in het
meetinstrument opgenomen.
Uit het veldonderzoek is gebleken dat de indicatoren ‘gewichtsperceptie’ en ‘pesten’ bruikbare
toevoegingen zijn aan het meetinstrument.
Na de feedback te hebben verwerkt, is er een definitieve versie van het instrumentarium ontstaan. Met
vijf hoofddimensies (Algemeen, Voeding, Opvoeding, Beweging en Kwaliteit van leven) en daarmee
74 items kan de effectiviteit en efficiëntie van het wijkgerichte behandelprogramma in kaart worden
gebracht.
Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op de opvatting van zorgverzekeraars over het
instrumentarium. Middels een gesprek geven zij hun mening over de inhoud van het instrumentarium
moeten geven. Daarnaast geldt de aanbeveling om de focusgroep(en) volgens wetenschappelijke
wijze te transcriberen en te coderen. Verder wordt aangeraden om onder minimaal twee ouders en
twee kinderen een pretest te houden. Een belangrijk ander advies is het ontwikkelen van een
instrumentarium gericht op het proces van het behandelprogramma. Door beide meetinstrumenten te
gebruiken, kan een compleet beeld worden verkregen van de effectiviteit en efficiëntie van het
behandelprogramma. Tot slot zou er tenminste een test-hertest moeten worden uitgevoerd met het
instrumentarium, om de kwaliteit van het meetinstrument te kunnen beoordelen.
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Bijlage I

Vragenlijst ouders (kinderen 4 tot 12 jaar)

Overgewicht & Obesitas
Vragenlijst
Ouders/verzorgers van kinderen van 4 tot 12 jaar
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Instructie
Beste ouder/verzorger,
Lees eerst onderstaande uitleg alstublieft, voordat u begint met het invullen van de vragenlijst.
Inleiding
Dit is een lijst met vragen over verschillende onderwerpen; bewegen, eten, regels thuis en over hoe
het met uw kind gaat.
We vragen u de hele vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15
minuten. Indien u moeite hebt met Nederlands lezen, dan kan deze lijst ook samen met iemand
worden ingevuld die de Nederlandse taal beter beheerst.
Het invullen van de vragen
 Lees alle vragen goed door en sla geen vragen over
 Kruis bij elke vraag steeds maar één antwoord aan
 Als u zich vergist heeft bij het aankruisen van een hokje, zet dan een pijltje bij het juiste
antwoord (zie voorbeeld 1)
Voorbeeld 1

⊠
⊠



ja
nee

☐ weet niet


Als u zich vergist heeft bij het aankruisen van een hokje in een tabel, kleur dan het gehele
vakje in bij het juiste antwoord (zie voorbeeld 2)
Voorbeeld 2
Dagen per week →

0

↓…
…

I.



1

2

3

X

Wanneer u getallen moet invullen, vult u één cijfer per vakje in (zie voorbeeld 3)
Voorbeeld 3

0



8

1

1

1

9

9

8

Gebruik een zwarte of blauwe pen

Alvast bedankt voor het invullen!

38

De gezondheid van uw kind
Beantwoord de vraag door één hokje aan te kruisen.
1. Wat vindt u over het algemeen van de gezondheid van uw kind?
☐

Heel goed

☐

Goed

☐

Gaat wel

☐

Niet zo best

☐

Slecht

2. Wie lijkt het meest op uw kind? Maak een keuze tussen jongen of meisje en kruis daarna één
hokje aan.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Voeding
De volgende vragen gaan over wat uw kind eet en drinkt. Beantwoord de vragen door per vraag één
hokje aan te kruisen.
3. Hoeveel dagen per week ontbijt uw kind in een normale week?
☐

(bijna) nooit

☐

1 dag per week

☐

2 dagen per week

☐

3 dagen per week

☐

4 dagen per week

☐

5 dagen per week

☐

6 dagen per week

☐

elke dag
Kijk voor vraag 4 op de volgende pagina..
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De volgende vragen (vragen 4 en 5) gaan over tussendoortjes. Deze kunnen worden onderverdeeld in
verschillende groepen. U kunt in onderstaande schema’s kijken welke tussendoortjes waarbij horen.
Dit kunt u als hulpmiddel gebruiken bij het invullen van de vragen over tussendoortjes.
Onderstreep in het schema de producten die u weleens in huis haalt.
Voorbeelden van snacks

Voorbeelden van snoep

Kleine snacks:
chips, nootjes, pinda’s,
borrelnootjes, blokjes kaas of
worst, bitterbal, etc.
(een handje of klein schaaltje
vol telt als één portie)

Repen:
Mars, Twix, Bounty, Snickers,
Lion, Nuts, etc.
(gewone maat telt als één
portie, kingsize repen tellen
voor 2 porties, mini’s tellen voor
½ portie)

Grote snacks:
patat, frikadel, kroket,
saucijzenbroodje, hamburger,
kaassoufflé, loempia, bara,
borek, lahmacun, tulumba,
yagli simit, kurabiye, etc.
(tellen als één portie)

Voorbeelden van lichte
tussendoortjes

Stroopwafel, (gevulde)koek,
roze koek, negerzoen, cornetto,
magnum, softijs, gebak, cake,
baklava, etc.
(tellen als één portie)

Sultana, crackers,
ontbijtkoek, mueslireep,
peperkoek, liga, Fruitkick,
Liga start, rijstwafels,
waterijs, knijpfruit, etc.
(tellen als één portie)
Popcorn, chips light, Snacka-Jack, etc.
(een handje vol telt als één
portie)

Chocola, wine gums, yoghurt
gums, haribo-snoep, chupachups, nougat, drop, M&M’s,
etc.
(een handje vol telt als één
portie)
4. Hoeveel dagen per week eet uw kind de volgende tussendoortjes in een normale week?
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als uw kind (bijna)
nooit een tussendoortje uit een bepaalde groep eet, dan kruist u ‘n.v.t’. aan.
Dagen per week →
↓ Tussendoortjes
I.

Snacks

II.

Snoep

n.v.t

1
dag

2
dagen

3
dagen

4
dagen

5
dagen

6
dagen

7
dagen

III.
Lichte
tussendoortjes

5. Op de dagen dat uw kind tussendoortjes eet, hoeveel tussendoortjes zijn dat dan meestal per
dag?
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als uw kind (bijna)
nooit een tussendoortje uit een bepaalde groep eet, dan kruist u ‘n.v.t’. aan.
Porties per dag→
↓Tussendoortjes
I.

Snacks

II.

Snoep

n.v.t

Minder
dan 1
portie

1
portie

2
porties

3
porties

4
porties

5
porties

6 of
meer
porties

III.
Lichte
tussendoortjes

Kijk voor vraag 6 op de volgende pagina..
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6. Hoeveel dagen per week eet uw kind groente in een normale week?
☐

(bijna) nooit

☐

1 dag per week

☐

2 dagen per week

☐

3 dagen per week

☐

4 dagen per week

☐

5 dagen per week

☐

6 dagen per week

☐

elke dag

7. Op de dagen dat uw kind groente eet, hoeveel opscheplepels zijn dat dan meestal per dag?
☐

minder dan 1 opscheplepel

☐

1 opscheplepel

☐

2 opscheplepels

☐

3 opscheplepels

☐

meer dan 3 opscheplepels

8. Hoeveel dagen per week eet uw kind fruit in een normale week?
☐

(bijna) nooit

☐

1 dag per week

☐

2 dagen per week

☐

3 dagen per week

☐

4 dagen per week

☐

5 dagen per week

☐

6 dagen per week

☐

elke dag

9. Op de dagen dat uw kind fruit eet, hoeveel porties eet hij/zij dan meestal per dag?
Één portie is bijvoorbeeld 1 appel of 1 banaan of 1 perzik of 1 kiwi of 2 mandarijnen of 2
pruimen of een handje met druiven of een handje met kersen of een handje met aardbeien.
☐

½ portie

☐

1 portie

☐

1 ½ porties

☐

2 porties of meer

Kijk voor vraag 10 op de volgende pagina..
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De volgende vragen (vragen 10 en 11) gaan over frisdranken. Deze kunnen worden onderverdeeld in
verschillende groepen. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van dranken die onder zijn verdeeld in
de verschillende groepen. Onderstreep in het schema de dranken die u weleens in huis haalt.
Voorbeelden van frisdranken
Frisdranken met prik:
Cola, Sinas, Fanta, 7-up,
Cassis, Bitter lemon, Spa fruit,
Tonic, Sprite, Liptonice, etc.
Frisdranken zonder prik:
Dubbelfrisss, Taksi, Ice tea,
aanmaak limonade, Lessini,
ranja, Roosvicee,
Dubbeldrank, Perennectar,
Wickey, Splash, Spa fruit,
Sisi, etc.

Voorbeelden van lightfrisdranken

Voorbeelden van
vruchtensappen

Light frisdranken met prik:
Cola light, Sinas light, Cassis
light, Fanta light,
Crystal Clear, Rivella
7-up light, etc.

appelsap, sinaasappelsap,
druivensap, ananassap,
grapefruitsap, tomatensap,
multi-vruchtensap /
Coolbest, Hero fruit & co
vers geperste sapjes, etc.

Light frisdranken zonder prik:
Dubbelfrisss light,
Dubbelcooler, Spa en Fruit
light, Slimpie limonadesiroop,
etc.

Sportdrankjes:
Extran, AA, Isostar, Aquarius,
Dextro energy, etc
10. Hoeveel dagen per week drinkt uw kind de volgende dranken gemiddeld in een normale
week? Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als uw kind
(bijna) nooit een drank uit een bepaalde groep drinkt, dan kruist u ‘n.v.t’. aan.
Dagen per week →
↓ Dranken
I.
Gewone
frisdranken
II.
Light
frisdranken
III.
Vruchtensappen
IV.
Water,
koffie/thee
zonder
suiker

n.v.t

1
dag

2
dagen

3
dagen

4
dagen

5
dagen

6
dagen

7
dagen

11. Op de dagen dat uw kind dit drinkt, hoeveel glazen drinkt hij/zij dan meestal per dag?
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als uw kind
(bijna) nooit een drank uit een bepaalde groep eet, dan kruist u ‘n.v.t’. aan.
Glazen per dag →
↓ Dranken
I.

Gewone frisdranken

II.

Light frisdranken

III.

Vruchtensappen

IV.

Water, koffie/thee
zonder suiker

n.v.t.

1-2
glazen

3-4
glazen

5-6
glazen

Meer dan
6 glazen

Kijk voor vraag 12 op de volgende pagina..
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Opvoeding
De volgende vragen gaan over uw gezinsituatie. Wees zo openhartig mogelijk. Er zijn geen goede en
foute antwoorden. Beantwoord de vragen door op elke regel van het schema één
antwoordmogelijkheid aan te kruisen.
12. Kruis aan wat voor uw kind van toepassing is.
↓ Stelling
I.
Mijn kind mag kiezen welke
voedingsproducten hij/zij eet tijdens
maaltijden
II.
Ik geef mijn kind iets te eten om zich
beter te laten voelen als hij/zij bang
of verdrietig is
III.
Ik stimuleer mijn kind om
voedingsproducten te proberen die
hij/zij nog niet eerder heeft geproefd
IV.
Mijn kind mag beslissen wanneer
hij/zij een maaltijd wil hebben
V.
Ik beslis voor mijn kind wanneer
hij/zij een tussendoortje mag nemen
VI.
Ik geef mijn kind iets te eten om zich
beter te laten voelen als hij/zij boos
is
VII.
Ik beslis wat mijn kind eet tussen de
maaltijden door

Altijd

Meestal

Soms

Zelden

Nooit

13. Heeft u met uw kind(eren) regels en afspraken over…
Kruis aan wat voor u van toepassing is.

(nog) n.v.t.
↓ Regels/Afspraken
I.

Het eten van tussendoortjes

II.

Het drinken van zoete
drankjes

III.

Het eten van fruit

IV.

Het eten van groente

V.

Elke ochtend ontbijten

Ja, en daar
houden we
ons aan

Ja, maar
we gaan er
soepel
mee om

Nee, we
hebben er
geen
regels voor

VI.

Het aantal uur per dag dat
mijn kind TV/DVD/Video
mag kijken
VII.
Het aantal uur per dag dat
mijn kind mag computeren*
VIII.
Het aantal uur dat mijn kind
buiten moet spelen
* onder computeren wordt verstaan: werken of spelen achter een pc, tablet, spelcomputer
en/of mobiele telefoon, etc.

Kijk voor vraag 14 op de volgende pagina..
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Beweging
De volgende vragen gaan over de beweging van uw kind. Beantwoord de vragen door op elke regel
van het schema één antwoordmogelijkheid aan te kruisen.
14. Hoeveel dagen per week is uw kind gemiddeld bezig met de volgende activiteiten?
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als uw kind (bijna)
nooit een activiteit uitvoert, dan kruist u ‘n.v.t’. aan.
Dagen per week→
↓ Activiteit
I.
Lopend of zelf
fietsend naar
school
II.
Sporten op
school (gym/
zwemmen)
III.
Sporten bij
sportvereniging
IV.

Buiten spelen

V.

TV kijken

n.v.t

1
dag

2
dagen

3
dagen

4
dagen

5
dagen

6
dagen

7
dagen

VI.

Computeren*
buiten schooltijd
* onder computeren wordt verstaan: werken of spelen achter een pc, tablet, spelcomputer
en/of mobiele telefoon, etc.

15. Hoeveel uur is uw kind op zo’n dag gemiddeld bezig met de volgende activiteiten?
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als uw kind (bijna)
nooit een activiteit uitvoert, dan kruist u ‘n.v.t’. aan.
Uren per dag →
↓ Activiteit
I.
II.

n.v.t.

Minder
dan ½
uur

½ uur
tot 1
uur

1 tot
2 uur

2 tot 3
uur

Meer
dan
3 uur

Lopend of zelf fietsend naar
school
Sporten op school
(gym/zwemmen)

III.

Sporten bij sportvereniging

IV.

Buiten spelen

V.

TV kijken

VI.

Computeren* buiten schooltijd

* onder computeren wordt verstaan: werken of spelen achter een pc, tablet, spelcomputer
en/of mobiele telefoon, etc.

Kijk voor vraag 16 op de volgende pagina..
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De gevoelens van uw kind
We willen graag weten hoe het met uw kind gaat. Daar gaan de volgende vragen over. Wees zo
openhartig mogelijk. Er zijn geen goede en foute antwoorden. Beantwoord de vragen door op elke
regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan te kruisen.
16. Geef uw mening over de volgende stellingen:
↓ Stelling
I.
Mijn kind heeft vaak last van
hoofdpijn
II.
Mijn kind heeft vaak last van
buikpijn
III.
Mijn kind heeft last van zijn/haar
enkels en/of voeten
IV.

Mijn kind heeft rugpijn

V.

Mijn kind heeft moeite met
sporten
Mijn kind heeft moeite om lange
afstanden te lopen of te rennen
Mijn kind vermijd het traplopen
zoveel mogelijk, vanwege
zijn/haar gewicht
Mijn kind is tevreden over
zijn/haar uiterlijk
Mijn kind heeft weinig
zelfvertrouwen, vanwege
zijn/haar gewicht
Mijn kind heeft een hekel aan
zichzelf, vanwege zijn/haar
gewicht
Mensen staren naar mijn kind,
vanwege zijn/haar gewicht
Mijn kind voelt zich vaak
gespannen en zenuwachtig
Mijn kind voelt zich weleens
somber
Mijn kind voelt zich weleens
verdrietig
Mijn kind voelt zich weleens
eenzaam
Mijn kind vindt het moeilijk om
met andere kinderen mee te
kunnen blijven doen als hij/zij
met ze speelt
Mijn kind heeft moeite met
opletten in de klas
Mijn kind is nogal op zichzelf.
Hij/zij speelt meestal alleen
Anderen kinderen willen geen
vrienden met mijn kind zijn

VI.
VII.

VIII.
IX.

X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

Helemaal
mee eens

Mee
eens

Mee
oneens

Helemaal
mee oneens

Mijn kind heeft weinig vrienden

Kijk voor vraag 17 op de volgende pagina..
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17. Hoe vaak is uw kind in de afgelopen 3 maanden gepest?
☐

nooit

☐

minder dan 2 keer per maand

☐

2 of 3 keer per maand

☐

1 keer per week

☐

meerdere keren per week

☐

elke dag

Gegevens over uw kind
18. Is het kind, waarover u deze lijst heeft ingevuld, een jongen of een meisje?
☐

jongen

☐

meisje

19. Wat is de geboortedatum van uw kind?

20. In welk land is uw kind geboren? En in welk landen zijn de ouders van het kind geboren?
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan, of schrijf, indien nodig, de
naam van het land in de laatste kolom.
Nederland
I.

Mijn kind is
geboren in…

II.

De vader van het
kind is geboren
in…

III.

De moeder van
het kind is
geboren in…

Suriname

Nederlandse
Antillen/
Aruba

Turkije

Marokko

Anders
namelijk:

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
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Bijlage II

Vragenlijst kinderen (12 tot 19 jaar)

Overgewicht & Obesitas
Vragenlijst
Kinderen van 12 tot 19 jaar

© Academische Werkplaats AMPHI / Ziekenhuis Rijnstate / Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden / Malburgen
GEZond, 2013
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Instructie
Hallo,
Lees eerst onderstaande uitleg alsjeblieft, voordat je begint met het invullen van de vragenlijst.
Inleiding
Dit is een lijst met vragen over verschillende onderwerpen; bewegen, eten, regels thuis en over hoe
het met je gaat.
We vragen je de hele vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15
minuten.
Het invullen van de vragen
 Lees alle vragen goed door en sla geen vragen over
 Kruis bij elke vraag steeds maar één antwoord aan
 Als je je vergist hebt bij het aankruisen van een hokje, zet dan een pijltje bij het juiste
antwoord (zie voorbeeld 1)
Voorbeeld 1

⊠
⊠



ja
nee

☐ weet niet


Als je je vergist hebt bij het aankruisen van een hokje in een tabel, kleur dan het gehele vakje
in bij het juiste antwoord (zie voorbeeld 2)
Voorbeeld 2
Dagen per week →

0

↓…
…

I.



1

2

3

X

Wanneer je getallen moet invullen, vul je één cijfer per vakje in (zie voorbeeld 3)
Voorbeeld 3

0



8

1

1

1

9

9

8

Gebruik een zwarte of blauwe pen

Alvast bedankt voor het invullen!
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Jouw eigen gezondheid
Beantwoord de vragen door één hokje aan te kruisen.
1. Wat vind je over het algemeen van je eigen gezondheid?
☐

Heel goed

☐

Goed

☐

Gaat wel

☐

Niet zo best

☐

Slecht

2. Op wie vind jij jezelf het meest lijken?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Voeding
De volgende vragen gaan over wat je eet en drinkt. Beantwoord de vragen door per vraag één hokje
aan te kruisen.
3. Hoeveel dagen per week ontbijt je in een normale week?
☐

(bijna) nooit

☐

1 dag per week

☐

2 dagen per week

☐

3 dagen per week

☐

4 dagen per week

☐

5 dagen per week

☐

6 dagen per week

☐

elke dag
Kijk voor vraag 4 op de volgende pagina..
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De volgende vragen (vragen 4 en 5) gaan over tussendoortjes. Deze kunnen worden onderverdeeld in
verschillende groepen. Je kunt in onderstaande schema’s kijken welke tussendoortjes waarbij horen.
Dit kun je als hulpmiddel gebruiken bij het invullen van de vragen over tussendoortjes.
Onderstreep in het schema de producten die je weleens eet.
Voorbeelden van snacks

Voorbeelden van snoep

Kleine snacks:
chips, nootjes, pinda’s,
borrelnootjes, blokjes kaas of
worst, bitterbal, etc.
(een handje of klein schaaltje
vol telt als één portie)

Repen:
Mars, Twix, Bounty, Snickers,
Lion, Nuts, etc.
(gewone maat telt als één
portie, kingsize repen tellen
voor 2 porties, mini’s tellen voor
½ portie)

Grote snacks:
patat, frikadel, kroket,
saucijzenbroodje, hamburger,
kaassoufflé, loempia, bara,
borek, lahmacun, tulumba,
yagli simit, kurabiye, etc.
(tellen als één portie)

Voorbeelden van lichte
tussendoortjes
Sultana, crackers,
ontbijtkoek, mueslireep,
peperkoek, liga, Fruitkick,
Liga start, rijstwafels,
waterijs, knijpfruit, etc.
(tellen als één portie)

Stroopwafel, (gevulde)koek,
roze koek, negerzoen, cornetto,
magnum, softijs, gebak, cake,
baklava, etc.
(tellen als één portie)

Popcorn, chips light, Snacka-Jack, etc.
(een handje vol telt als één
portie)

Chocola, wine gums, yoghurt
gums, haribo-snoep, chupachups, nougat, drop, M&M’s,
etc.
(een handje vol telt als één
portie)
4. Hoeveel dagen per week eet je de volgende tussendoortjes in een normale week?
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als je (bijna) nooit
een tussendoortje uit een bepaalde groep eet, dan kruis je ‘n.v.t’. aan.
Dagen per week →
↓ Tussendoortjes
I.

Snacks

II.

Snoep

n.v.t

1
dag

2
dagen

3
dagen

4
dagen

5
dagen

6
dagen

7
dagen

III.
Lichte
tussendoortjes

5. Op de dagen dat je tussendoortjes eet, hoeveel tussendoortjes zijn dat dan meestal per dag?
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als je (bijna) nooit
een tussendoortje uit een bepaalde groep eet, dan kruis je ‘n.v.t’. aan.
Porties per dag→
↓Tussendoortjes
I.

Snacks

II.

Snoep

n.v.t

Minder
dan 1
portie

1
portie

2
porties

3
porties

4
porties

5
porties

6 of
meer
porties

III.
Lichte
tussendoortjes

Kijk voor vraag 6 op de volgende pagina..
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6. Hoeveel dagen per week eet je groente in een normale week?
☐

(bijna) nooit

☐

1 dag per week

☐

2 dagen per week

☐

3 dagen per week

☐

4 dagen per week

☐

5 dagen per week

☐

6 dagen per week

☐

elke dag

7. Op de dagen dat je groente eet, hoeveel opscheplepels zijn dat dan meestal per dag?
☐

minder dan 1 opscheplepel

☐

1 opscheplepel

☐

2 opscheplepels

☐

3 opscheplepels

☐

meer dan 3 opscheplepels

8. Hoeveel dagen per week eet je fruit in een normale week?
☐

(bijna) nooit

☐

1 dag per week

☐

2 dagen per week

☐

3 dagen per week

☐

4 dagen per week

☐

5 dagen per week

☐

6 dagen per week

☐

elke dag

9. Op de dagen dat je fruit eet, hoeveel, porties zijn dat dan meestal per dag?
Één portie is bijvoorbeeld 1 appel of 1 banaan of 1 perzik of 1 kiwi of 2 mandarijnen of 2
pruimen of een handje met druiven of een handje met kersen of een handje met aardbeien.
☐

½ portie

☐

1 portie

☐

1 ½ porties

☐

2 porties of meer

Kijk voor vraag 10 op de volgende pagina..
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De volgende vragen (vragen 10 en 11) gaan over frisdranken. Deze kunnen worden onderverdeeld in
verschillende groepen. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van dranken die onder zijn verdeeld in
de verschillende groepen. Onderstreep in het schema de dranken die je weleens drinkt.
Gewone frisdranken

Light frisdranken

Vruchtensappen

Frisdranken met prik:
Cola, Sinas, Fanta, 7-up,
Cassis, Bitter lemon, Spa fruit,
Tonic, Sprite, Liptonice, etc.

Light frisdranken met prik:
Cola light, Sinas light, Cassis
light, Fanta light,
Crystal Clear, Rivella
7-up light, etc.

appelsap, sinaasappelsap,
druivensap, ananassap,
grapefruitsap, tomatensap,
multi-vruchtensap /
Coolbest, Hero fruit & co
vers geperste sapjes, etc.

Frisdranken zonder prik:
Dubbelfrisss, Taksi, Ice tea,
aanmaak limonade, Lessini,
ranja, Roosvicee,
Dubbeldrank, Perennectar,
Wickey, Splash, Spa fruit,
Sisi, etc.

Light frisdranken zonder prik:
Dubbelfrisss light,
Dubbelcooler, Spa en Fruit
light, Slimpie limonadesiroop,
etc.

Sportdrankjes:
Extran, AA, Isostar, Aquarius,
Dextro energy, etc
10. Hoeveel dagen per week drink je de volgende dranken gemiddeld in een normale
week? Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als je
(bijna) nooit een drank uit een bepaalde groep drinkt, dan kruis je ‘n.v.t’. aan.
Dagen per week →
↓ Dranken
I.
Gewone
frisdranken
II.
Light
frisdranken
III.
Vruchtensappen
IV.
Water,
koffie/thee
zonder
suiker

n.v.t

1
dag

2
dagen

3
dagen

4
dagen

5
dagen

6
dagen

7
dagen

11. Op de dagen dat je dit drinkt, hoeveel glazen drink je dan meestal per dag?
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als je (bijna) nooit
een drank uit een bepaalde groep eet, dan kruis je ‘n.v.t’. aan.
Glazen per dag →
↓ Dranken
I.

Gewone frisdranken

II.

Light frisdranken

III.

Vruchtensappen

IV.

Water, koffie/thee
zonder suiker

n.v.t.

1-2
glazen

3-4
glazen

5-6
glazen

Meer dan
6 glazen

Kijk voor vraag 12 op de volgende pagina..
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Opvoeding
De volgende vragen gaan over jouw gezinsituatie. Wees zo openhartig mogelijk. Er zijn geen goede
en foute antwoorden. Beantwoord de vragen door op elke regel van het schema één
antwoordmogelijkheid aan te kruisen.
12. Kruis aan wat voor jou van toepassing is.
↓ Stelling
I.
Ik mag kiezen van mijn
vader/moeder welke
voedingsproducten ik mag eten
tijdens maaltijden
II.
Mijn vader/moeder geeft mij iets te
eten om me beter te laten voelen als
ik bang of verdrietig ben
III.
Mijn vader/moeder stimuleert mij om
voedingsproducten te proberen die ik
nog niet eerder heb geproefd
IV.
Ik mag thuis van mijn vader/moeder
beslissen wanneer ik een maaltijd wil
hebben
V.
Mijn vader/moeder beslist voor mij
wanneer ik een tussendoortje mag
nemen
VI.
Mijn vader/moeder geeft mij iets te
eten om me beter te laten voelen als
ik boos ben
VII.
Mijn vader/moeder beslist wat ik eet
tussen de maaltijden door

Altijd

Meestal

Soms

Zelden

Nooit

13. Heb je met je vader/moeder regels en afspraken over…
Kruis aan wat voor jou van toepassing is.

(nog) n.v.t.
↓ Regels/Afspraken
I.

Het eten van tussendoortjes

II.

Het drinken van zoete
drankjes

III.

Het eten van fruit

IV.

Het eten van groente

V.

Elke ochtend ontbijten

Ja, en daar
houden we
ons aan

Ja, maar
we gaan er
soepel
mee om

Nee, we
hebben er
geen
regels voor

VI.

Het aantal uur per dag dat je
TV/DVD/Video mag kijken
VII.
Het aantal uur per dag dat je
mag computeren*
VIII.
Het aantal uur dat je buiten
moet spelen
* onder computeren wordt verstaan: werken of spelen achter een pc, tablet, spelcomputer
en/of mobiele telefoon, etc.
Kijk voor vraag 14 op de volgende pagina..
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Beweging
De volgende vragen gaan over jouw beweging. Beantwoord de vragen door op elke regel van het
schema één antwoordmogelijkheid aan te kruisen.
14. Hoeveel dagen per week ben je gemiddeld bezig met de volgende activiteiten?
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als je (bijna) nooit
een activiteit uitvoert, dan kruis je ‘n.v.t’. aan.
Dagen per week→
↓ Activiteit
I.
Lopend of zelf
fietsend naar
school
II.
Sporten op
school (gym/
zwemmen)
III.
Sporten bij
sportvereniging
IV.

Buiten spelen

V.

TV kijken

n.v.t

1
dag

2
dagen

3
dagen

4
dagen

5
dagen

6
dagen

7
dagen

VI.

Computeren*
buiten schooltijd
* onder computeren wordt verstaan: werken of spelen achter een pc, tablet, spelcomputer
en/of mobiele telefoon, etc.

15. Hoeveel uur ben je op zo’n dag gemiddeld bezig met de volgende activiteiten?
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als je (bijna) nooit
een activiteit uitvoert, dan kruis je ‘n.v.t’. aan.
Uren per dag→
↓ Activiteit
I.
II.
III.

n.v.t.

Minder
dan ½
uur

½ uur
tot1 uur

1 tot 2
uur

2 tot 3
uur

Meer
dan 3
uur

Lopend of zelf
fietsend naar school
Sporten op school
(gym/zwemmen)
Sporten bij
sportvereniging

IV.

Buiten spelen

V.

TV kijken

VI.

Computeren* buiten
schooltijd
* onder computeren wordt verstaan: werken of spelen achter een pc, tablet, spelcomputer
en/of mobiele telefoon, etc.

Kijk voor vraag 16 op de volgende pagina..
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Jouw gevoelens
We willen graag weten hoe het met je gaat. Daar gaan de volgende vragen over. Wees zo openhartig
mogelijk. Er zijn geen goede en foute antwoorden. Beantwoord de vragen door op elke regel van het
schema één antwoordmogelijkheid aan te kruisen.
16. Geef jouw mening over de volgende stellingen.
Helemaal
mee eens

↓ Stelling
I.

Ik heb vaak last van hoofdpijn

II.

Ik heb vaak last van buikpijn

III.

Ik heb last van mijn enkels en/of
voeten

IV.

Ik heb rugpijn

V.

Ik heb moeite met sporten

VI.

Ik heb moeite om lange
afstanden te rennen
Vanwege mijn gewicht vermijd
ik traplopen zoveel mogelijk
Ik ben tevreden over mijn
uiterlijk
Vanwege mijn gewicht heb ik
weinig zelfvertrouwen
Vanwege mijn gewicht heb ik
een hekel aan mezelf
Vanwege mijn gewicht staren
mensen naar mij
Ik voel me vaak gespannen en
zenuwachtig

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Ik voel me weleens somber

XIV.

Ik voel me weleens verdrietig

XV.

Ik voel me weleens eenzaam

XVI.

Het is moeilijk om met andere
kinderen mee te kunnen blijven
doen als ik met ze speel
Ik heb moeite met opletten in de
klas
Ik ben nogal op mezelf. Ik speel
meestal alleen of bemoei mij
niet met anderen
Anderen kinderen willen mijn
vrienden niet zijn

XVII.
XVIII.

XIX.
XX.

Mee
eens

Mee
oneens

Helemaal
mee oneens

Ik heb weinig vrienden

Kijk voor vraag 17 op de volgende pagina..
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17. Hoe vaak ben je in de afgelopen 3 maanden gepest? Kruis één hokje aan.
☐

nooit

☐

minder dan 2 keer per maand

☐

2 of 3 keer per maand

☐

1 keer per week

☐

meerdere keren per week

☐

elke dag

Gegevens over jezelf
18. Ben je een jongen of een meisje?
☐

jongen

☐

meisje

19. Wat is je geboortedatum?

20. In welk land ben je geboren? En in welk landen zijn je ouders geboren?
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan, of schrijf, indien nodig, de
naam van het land in de laatste kolom.
Nederland
I.

Ik ben geboren
in…

II.

Mijn vader is
geboren in…

III.

Mijn moeder is
geboren in…

Suriname

Nederlandse
Antillen/
Aruba

Turkije

Marokko

Anders
namelijk:

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
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Bijlage III

Zoekverslag

vraag: Wat zijn valide en betrouwbare vragenlijsten om de kwaliteit van leven bij kinderen te meten?
Datum: 17 november
Databank: Google Scholar
De gebruikte zoektermen:
Zoekterm
Kind
Kwaliteit van leven
valide
betrouwbaar
vragenlijst

Alternatief
Jongere
Adolescent
Levenskwaliteit
Reliability
psychometrie
meetinstrument
Meten

Limits:
Gepubliceerd in de laatste 10 jaar.
Taal: Nederlands
Combinaties:
Overgewicht AND Kinderen AND valide AND betrouwbaar AND meetinstrument AND “kwaliteit van
leven”. 120 results
Resultaten zijn manueel geselecteerd. Exclusie criterie:
De onderzoeken gaan over specifieke ziekten, afgezien van overgewicht en obesitas
Artikelen (schrijver, titel, datum, etc.)
1. Met lichaamsgewicht samenhangende kwaliteit van leven bij adolescenten
2. Study on Transistion in Employment, Ability and Motivation (STREA). Methodologie en eerste
resultaten 2010
3. Consensus vragenlijsten Sport en Bewegen
4. Meten van lichamelijke activiteit van kinderen: vragenlijsten vergelijken met versnellingsmeter
5. Meten in de praktijk: stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de
gezondheidszorg
Conclusie:
Het eerste artikel gaat oveer de posychometrische kwaliteit van de Nederlandse vertaling van de
IWQOL-kids. Deze vragenlijst kan worden gebruikt als basis van de nog te ontwikkelen
meetinstrument en tegelijkertijd geeft het een toelichting over of de psychometrie van hoge kwaliteit is.
Resulaten:
De IWQOL-kids is een valide en betrouwbaar instrument die gebruikt kan worden voor ontwikkeling
van een nieuw meetinstrument om kwaliteit van leven bij kinderen in kaart te brengen.
Link artikel:
http://download.springer.com/static/pdf/444/art%253A10.1007%252FBF03089888.pdf?auth66=13874
58827_c8273b1622edb27af7f401b43134cbc8&ext=.pdf
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Bijlage IV

Topiclijst

Welkom allemaal,
Zoals jullie weten zijn wij bezig geweest met literatuuronderzoek naar het gezondheidsprobleem, maar
ook naar bestaande valide en betrouwbare instrumentaria op dit gebied. Op basis daarvan hebben wij
een conceptversie van het meetinstrument ontwikkeld. Eerder hebben jullie van ons een mail
ontvangen om minimaal drie vragen te bedenken die volgens jou sowieso in het instrument moeten
worden opgenomen. Voordat we die gaan bespreken, willen we kort discussiëren over een aantal
onderwerpen die als basis dienen voor wat we nou eigenlijk willen meten met het meetinstrument. Als
er tussendoor vragen zijn aan ons, dan mogen die gesteld worden.
Wij hopen dat we met z’n allen een volledig meetinstrument kunnen ontwikkelen van hoge kwaliteit en
willen jullie daarom alvast bedanken dat jullie hierbij aanwezig zijn.

Algemene vragen
- Effectiviteit en efficiëntie
o Wanneer is het behandelprogramma volgens jullie effectief en efficiënt? (bijv.
wanneer het aantal kinderen met overgewicht/obesitas een x aantal procenten
gedaald is? Of bijvoorbeeld wanneer de zorgafname in zoverre gereduceerd is naar
een x aantal procent?)
- Kwalitatief betere zorg
o Wanneer is er sprake van kwalitatief goede zorg? En hoe kan die volgens jullie
kostenreducerend zijn? (Hoe denken jullie dat een gezondheidscoach daaraan bij kan
dragen? Diegene bekijkt problemen per individu + gezin wordt bij het
behandelprogramma betrokken)
- Concept vragenlijst
o Wat vinden jullie van het concept van de vragenlijst die jullie voor je hebben liggen?
 Zijn er vragen/onderwerpen die jullie missen?
 Hebben jullie aanvullingen?
 Hebben jullie tips?

Concept vragenlijst
Algemene gegevens
- Moeten er gegevens worden verkregen over de algemene gezondheid van het kind? (zoals in
kindermonitor: ‘Wat vindt u, over het algemeen genomen, van de gezondheid van uw kind?
Antwoorden: heel goed, goed, gaat wel, niet zo best, slecht. Of aan kind zelf vragen.)
- Is het belangrijk om navraag te doen naar het zelfbeeld bij een kind?
Beweeggedrag
- Wat is het voordeel aan het navragen naar (aantal) ingeschreven sportvereniging(en) en de
soort sport?
Voedingsgedrag
- Is het belangrijk om te weten of het kind mee boodschappen doet en zo ja, wat hij/zij uit mag
zoeken?
- In hoeverre is het nodig om het eten van snacks uit te splitsen in soorten snacks? Of alleen
warm/koud of zoet/hartig of echt verschillende soorten beschrijven?
- Vragen als: ben je van plan om minder .. te eten/drinken?  meenemen of niet?
- Is het nodig om navraag te doen naar inname bij warme maaltijd, zoals: aardappels / sla en
rauwkost /
- Is het nodig om navraag te doen naar wat het kind ontbijt, als het al ontbijt. Of alleen navragen
naar hoe vaak per week ontbijt?
Kwaliteit van leven / Psychosociale gegevens
- Geven pijn en klachten een goede indicatie in relatie tot het krijgen/hebben van overgewicht?
En is het dus van belang dat deze onderwerpen worden opgenomen in het instrumentarium?
- Is de cognitie belangrijk om op te nemen in het instrument?
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Overig
- Is het belangrijk om de kennis over bijvoorbeeld voeding en beweging te achterhalen? (bij kind
en/of ouders)
- Is het van belang om te achterhalen of er een park in de buurt is? (dus hoe de omgeving eruit
ziet)
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Bijlage V

Betrouwbaarheid en validiteit bestaande vragenlijsten (incl. literatuurreferenties)

Tabel 1. Overzicht van bestaande meetinstrumenten met toelichting over de beoordeling van de validiteit en betrouwbaarheid

1

a

Vragenlijst

Soort

AQoL

Generiek

(Hoofd)dimensies

Betrouwbaarheid

Validiteit

Kwaliteit van leven

Niet in het Nederlands beschikbaar

Bron

Chinapaw,
Slootmaker, Schuit,
van Zuidam &
Mechelen, 2009

2

AQuAA

Generiek

Beweging

Redelijk

3

CHQ

Generiek

Kwaliteit van leven

Niet beschikbaar, aangeboden tegen prijs.

4

EuroQol 5D
Youth
(EQ-5D-Y)

Beweging, verzorging,
dagelijkse activiteiten, pijn,
verdriet, algemene gezondheid

Test-hertest
betrouwbaarheid
uitgevoerd. Betrouwbaar
bevonden

De EQ-5D lijst is vergeleken met
instrumenten die dezelfde of
vergelijkbare aspecten meten en
werd geconcludeerd dat de EQ5D valide is.

Horbach, et al., 2010

Goede interne
consistentie

Er zijn aanwijzingen dat de
Nederlandse vertaling van de
IWOQL – kids, en specifiek het
domein ‘lichamelijk ongemak’,
valide is.

Dijk, et al., 2008
Kolotkin, et al., 2006

Generiek

5

IWOQL –
kids

Ziektespecifiek:
Obesitas

6

Kindermonitor

Generiek

7

KIVPA

Generiek

Lichamelijk ongemak (physical
comfort), mijn lichaam (body
esteem), mijn omgeving (social
life), mijn gezin (family
relations)
Gezondheid, woonomgeving,
gezin, opvoeding, voeding,
welzijn, vrije tijdsbesteding,
roken en alcohol, schooltype
en kinderopvang, contact
gezondheidsinstellingen
Sociale inbedding, het
voorkomen van psycho–
somatische klachten, gebruik
van genotmiddelen, antisociaal
gedrag, het zelfbeeld van de
jongere.

Gering

Nog geen gegevens beschikbaar m.b.t. validiteit en
betrouwbaarheid. Wel getest onder doelgroep.

De interne consistentie
van de totaalscore is
goed: de Cronbach’s
b
alpha is 0,84.

De validiteit van de nieuwste
versie is nog niet onderzocht.

Nederlands
Jeugdinsituut
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Vragenlijst

8

9

10

11

PedsQL 4.0

Rand-36

SDQ

SIP

Soort

a

(Hoofd)dimensies

Betrouwbaarheid

Generiek

Lichamelijk functioneren,
psychosociaal functioneren
(fysiek , emotioneel , sociaal ,
en de school)

Uit onderzoek blijkt dat de PedsQL een nuttig instrument is in
het meten van kwaliteit van leven bij kinderen.
Validiteit en betrouwbaarheid zijn adequaat bevonden,
hoewel het gebruik van het meetinstrument bij kinderen
beneden de 6 jaar met psychiatrische problemen verdere
onderzoek verdient.

Bastiaansen et al.,
2004

Generiek

fysiek functioneren, sociaal
functioneren, rolbeperkingen
door fysiek probleem,
rolbeperkingen door
emotioneel probleem, mentale
gezondheid, vitaliteit, pijn,
algemene
gezondheidsbeleving,
gezondheidsverandering

Uit onderzoek mag geconcludeerd worden dat de Rand-36
een betrouwbare, valide en gevoelige maat voor de
gezondheid vormt.
De convergente validiteit is hoog. De interne consistentie is
hoog en de test-hertest correlaties na intervallen van
respectievelijk twee en zes maanden bevredigend voor een
instrument dat gevoelig dient te zijn voor fluctuaties in de
gezondheidstoestand.

van der Zee &
Sanderman, 2012

Generiek

Hyperactiviteit /
aandachtstekort, emotionele
problemen, problemen met
leeftijdsgenoten,
gedragsproblemen,
pro-sociaal gedrag

De SDQ-score maakt een uitstekend onderscheid mogelijk
tussen kinderen die waarschijnlijk geen problemen hebben en
kinderen die dat wel hebben. Uit het TNO-onderzoek blijkt dat
de subschalen minder betrouwbaar zijn.

Berkel et al., 2006

emotioneel gedrag, sociale
interacties, intellectueel
functioneren, communicatie,
lichaamsverzorging, mobiliteit,
lopen, werk, recreatie, eten
rust, bezigheden in huis,

De testhertestbetrouwbaarheid
(r= 0,92) en de interne
consistentie van de
totaalscore zijn goed. De
testhertestbetrouwbaarheid
(r= 0,50) van de
afzonderlijke items zijn
matig.

Generiek

Validiteit

Er is een goede Nederlandse
versie van de SIP beschikbaar.
Er bestaat een sterke
samenhang tussen de aan de
uitspraken toegekende
wegingsfactoren van de
Nederlandse en de Amerikaanse
versie. De SIP-scores van
vergelijkbare populaties van
beide landen komen met elkaar
overeen.

Bron

Bosmans, 2002
Jacobs, Luttik,
Touw-Otten &
Melker, 1990
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12

a

Vragenlijst

Soort

SQUASH

Generiek

(Hoofd)dimensies

Betrouwbaarheid

Beweging

Uit onderzoek blijkt dat de SQUASH een vrij betrouwbaar en
redelijke valide vragenlijst is.
Construct validiteit is groot,
omdat domeinen zijn gekozen op
basis van experts en ouders.
Concurrente validiteit is laag
(vastgesteld door te vergelijken
met KINDL). Een verklarende
element kan het verschil in
referentieperiode zijn

13

TACQOL

Generiek

Lichamelijke klachten,
motoriek, zelfstandigheid,
sociaal functioneren, cognitie,
positieve stemming, negatieve
stemming

14

TEDQL

Generiek

Kwaliteit van leven

Voor beperkte doelgroep beschikbaar (3-8 jaar)

15

WCH

Generiek

Kwaliteit van leven

Niet in het Nederlands beschikbaar

a.
b.

De interne consistentie is
behoorlijk en wordt
uitgedrukt in een
b
Chronbach’s alpha van
0.65 tot 0.84.

Validiteit

Bron
Wendel-Vos, Schuit,
Saris & Kromhout,
2003

Verrips et. al, 2000

Generieke vragenlijsten kunnen voor alle patiëntencategorieën worden gebruikt. Ziektespecifieke vragenlijsten zijn gericht op problemen die
worden ervaren rondom een bepaalde aandoening (Koopman, et al., 2003).
Cronbach’s Alpha kijkt naar de onderlinge correlaties en zegt dus iets over de betrouwbaarheid van de schaal (SPSSHandboek, z.d.).
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Bijlage V

Betrouwbaarheid en validiteit bestaande vragenlijsten (vervolg)

Voor het ontwikkelen van het meetinstrument is er contact geweest met een onderzoeker binnen de
academische werkplaats AMPHI, namelijk met Drs. E. Ruiter. Voor haar promotieonderzoek naar
‘Strengthening parenting styles in existing interventions for overweight’ is een vergelijkbaar
instrumentarium ontwikkeld. De doelgroep en het doel van het meetinstrument komen vrijwel overeen
met het te ontwikkelen meetinstrument voor het wijkgerichte behandelprogramma in Malburgen. Het
onderzoek van Drs. E. Ruiter naar belangrijke betrouwbare en valide indicatoren en het samenvoegen
hiervan tot een instrumentarium zijn afgerond. Ook is er een 0-meting uitgevoerd. Echter, het verdere
onderzoek is nog niet afgerond.
Uit het vooronderzoek van Drs. E. Ruiter is gebleken dat er weinig tot geen gevalideerde vragenlijsten
te vinden zijn op het gebied van voeding en beweging. Veel van de bestaande instrumentaria zijn
getest en worden door professionals in de praktijk bijgewerkt/aangepast waar nodig. Met haar
vooronderzoek en de kennis die ze bezit, heeft zij bijvoorbeeld ook een aantal vraagstellingen en
antwoordcategorieën aangepast. Dit is tevens gedaan om het instrumentarium zo nauwkeurig
mogelijk aan te laten sluiten op het te bereiken doel.
Als basis voor het instrumentarium voor bovengenoemd onderzoek is onder andere de Kindermonitor
geraadpleegd. De kindermonitor in zijn geheel is niet getoetst en is daarmee geen standaard
vragenlijst (Lokale en nationale monitor jeugdgezondheid, 2010). De GGD heeft deze samengesteld.
Echter, alle GGD-en in Gelderland en Overijssel hebben een kindermonitor, maar de vragenlijsten zijn
per GGD verschillend. De ‘basis en facultatieve vragen’ zouden door alle GGD-en gebruikt moeten
worden. Voor ‘lokale vragen’ geldt dat niet. Voor het opstellen van de monitor is onderzoek gedaan
naar valide vragen over onderwerpen als voedingsgedrag, en de mogelijkheid tot het opnemen van de
vragen in de Kindermonitor. Het gaat vaak om geteste vragen(lijsten) die niet zijn getoetst op validiteit.
Ook zijn geteste vragen gebruikt die vervolgens zijn bijgesteld om ook datgene te kunnen meten dat
gemeten moet worden. Het uiteindelijke instrumentarium, en in het bijzonder de specifieke
aanpassingen, zijn uitvoerig gecontroleerd door epidemiologen, GGD-en, het RIVM en andere
deskundigen of deskundige instellingen (Lokale en nationale monitor jeugdgezondheid, 2010).
Als basis voor de Kindermonitor zijn o.a. de ‘GBG-vragenlijst’ (tegenwoordig vragenlijst
Schoolgezondheid Basisonderwijs), de ‘E-MOVO’ (Elektronische monitor en voorlichting) en de
‘Krachtvoer-vragenlijst geraadpleegd. Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat deze
instrumenten niet formeel gevalideerd zijn. Deze zijn weliswaar ‘uitgetest’ in eerder of lopend
onderzoek, maar niet getest op betrouwbaarheid en validiteit (Lokale en nationale monitor
jeugdgezondheid, 2010). Ook is gebruik gemaakt van de AQuAA, die is ontwikkeld om het
beweeggedrag van 12- tot 18-jarigen in kaart te brengen (NJI, 2009). Deze vragenlijst is afgeleid van
de gevalideerde en betrouwbare SQUASH vragenlijst (Wendel-Vos, Schuit, Saris & Kromhout, 2003).
Tevens is inzichtelijk gemaakt wat de betrouwbaarheid en validiteit van AQuAA is. Uit onderzoek is
gebleken dat deze redelijk betrouwbaar is en er sprake is van een geringe validiteit (Chinapaw,
Slootmaker, Schuit, van Zuidam & van Mechelen, 2009).
Het voordeel om toch ook vragen uit de geteste instrumentaria te gebruiken, is het feit dat de
verkregen gegevens uiteindelijk met elkaar vergeleken kunnen worden. Als voorbeeld: de gegevens
die met het nieuw ontwikkelde meetinstrument worden verkregen, kunnen wanneer nodig worden
vergeleken met gegevens die met de Kindermonitor zijn verkregen. De GGD als voorbeeld, is bij beide
onderzoeken betrokken en beschikt over de gegevens die mogelijk met elkaar vergeleken kunnen
worden.
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Bijlage VI

Grenswaarden BMI voor kinderen

Tabel 2. Grenswaarden BMI voor kinderen naar leeftijd (2 tot 18 jaar) en geslacht (meisjes en
jongens)
Jongens

Meisjes

Graad 1
obesitas

Graad 2
obesitas

Graad 3
obesitas

Graad 1
obesitas

Graad 2
obesitas

Graad 3
obesitas

2

20,1

22,5

23,6

19,8

21,9

23,4

3

19,6

21,2

22,2

19,4

21,5

23,2

4

19,3

20,7

21,7

19,2

21,6

23,5

5

19,3

20,6

21,7

19,2

22,0

24,2

6

19,8

21,0

22,2

19,7

22,8

25,5

7

20,6

21,7

23,2

20,5

24,0

27,4

8

21,6

23,0

24,9

21,6

25,6

29,8

9

22,8

24,6

27,0

22,8

27,2

32,3

10

24,0

26,4

29,5

24,1

28,8

34,6

11

25,1

28,3

32,2

25,4

30,3

36,5

12

26,0

30,2

34,8

26,7

31,6

38,0

13

26,8

31,8

36,9

27,8

32,6

38,9

14

27,6

32,9

38,4

28,6

33,3

39,4

15

28,3

33,7

39,1

29,1

33,9

39,7

16

28,9

34,2

39,5

29,4

34,3

39,9

17

29,4

34,6

39,8

29,7

34,7

39,9

18

30,0

35,0

40,0

30,0

35,0

40,0

Leeftijd

Bron: NHG
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Bijlage VII

Indicatoren

Tabel 3. Overzicht van de indicatoren opgenomen in het instrument
Hoofddimensie

Dimensie

Indicator

Schaal

Enquête
nummer

Bron

a

Algemeen
Geslacht

18

-

Leeftijd

19

Etniciteit

20

I

Lokale en nationale monitor
jeugdgezondheid,

Etniciteit ouders

20

II

20

III

Gewichtsperceptie

Visual scale

2

Ontbijt

Frequentie

3

Tussendoortjes

Frequentie

4

Hoeveelheid

5

Frequentie

6

Hoeveelheid

7

Frequentie

8

Hoeveelheid

9

Lokale en nationale monitor
jeugdgezondheid
Scott Millard

Voeding

Groente

Fruit

(Fris)drank

Frequentie

10

Hoeveelheid

11

ELVO-studie (Lokale en nationale
monitor jeugdgezondheid)
Lokale en nationale monitor
jeugdgezondheid (ELVO-studie)
Lokale en nationale monitor
jeugdgezondheid (ELVO-studie)
ELVO-studie (Lokale en nationale
monitor jeugdgezondheid)
ELVO-studie (Lokale en nationale
monitor jeugdgezondheid)
ELVO-studie (Lokale en nationale
monitor jeugdgezondheid)
ELVO-studie (Lokale en nationale
monitor jeugdgezondheid)
Lokale en nationale monitor
jeugdgezondheid (ELVO-studie)
Lokale en nationale monitor
jeugdgezondheid (ELVO-studie)
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Hoofddimensie

Dimensie

Indicator

Schaal

Enquête
nummer

Bron

a

Opvoeding
Opvoedstijl

Vrijheid van keuze
voedingsproducten

12

I

12

VII

12

II

12

VI

12

III

ELVO-studie

12

IV

ELVO-studie

12

V

Tussendoortjes

13

I

ELVO-studie

Frisdranken

13

II

ELVO-studie

Fruit

13

III

ELVO-studie

13

IV

ELVO-studie

13

V

ELVO-studie

Tv/dvd kijken

13

VI

ELVO-studie

Computeren

13

VII

ELVO-studie

Buitenspelen

13

VIII

ELVO-studie

Frequentie

14

I

Duur

15

I

Frequentie

14

II

Duur

15

II

Troost voedsel
Likertscale
Stimuleren nieuwe
voedingsproducten
Vrijheid van keuze
maaltijdmoment
Regels

Groente
Ontbijt

Likertscale

ELVO-studie

ELVO-studie

Beweging
Vervoer naar school

Schoolsport

ELVO-studie (Lokale en nationale
monitor jeugdgezondheid)
ELVO-studie (Lokale en nationale
monitor jeugdgezondheid)
ELVO-studie (Lokale en nationale
monitor jeugdgezondheid)
ELVO-studie (Lokale en nationale
monitor jeugdgezondheid)
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Hoofddimensie

Dimensie

Beweging (vervolg)

Indicator
Sportvereniging

Buiten spelen

Televisie kijken

Computeren

Schaal

Enquête
nummer

Frequentie

14

III

Duur

15

III

Frequentie

14

IV

Duur

15

IV

Frequentie

14

V

Duur

15

V

Frequentie

14

VI

Duur

15

VI

Bron

a

ELVO-studie (Lokale en nationale
monitor jeugdgezondheid)
ELVO-studie (Lokale en nationale
monitor jeugdgezondheid)
ELVO-studie (Lokale en nationale
monitor jeugdgezondheid)
ELVO-studie (Lokale en nationale
monitor jeugdgezondheid)
ELVO-studie (Lokale en nationale
monitor jeugdgezondheid)
ELVO-studie (Lokale en nationale
monitor jeugdgezondheid)
ELVO-studie (Lokale en nationale
monitor jeugdgezondheid)
ELVO-studie (Lokale en nationale
monitor jeugdgezondheid)

Kwaliteit van leven
Algemeen

Ervaren gezondheid

Lichamelijk

Hoofdpijn

16

I

KIVPA, SDQ, TACQOL

Buikpijn

16

II

SDQ, TACQOL

Pijn aan enkels/voeten

16

III

IWQOL

16

IV

o.b.v. literatuur

Moeite sporten

16

V

PedsQL (TACQOL)

Conditie

16

VI

PedsQL, TACQOL

Traplopen
Moeilijk met anderen
meespelen
Minachting

16

VII

IWQOL (TACQOL, RAND-36)

16

VIII

PedsQL

16

XII

IWQL

16

XVIII

Rugpijn

Sociaal

Sociale isolatie

Likertscale

Even likertscale

Even likertscale

1

KIVPA (RAND-36, EQ-5D)

SDQ (Sip 68)
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Hoofddimensie
Kwaliteit van leven
(vervolg)

Dimensie
Sociaal (vervolg)

Indicator
Afwijzing
Aantal vrienden

Psychisch

Schaal

Even likertscale

Enquête
nummer

Bron

a

16

XIX

PedsQL, IWQOL

16

XX

KIVPA

Pesten

17

Zelfvertrouwen

16

IX

Tevreden over uiterlijk

16

X

Kidscreen
IWQOL, Lokale en nationale monitor
jeugdgezondheid
IWQOL, KIVPA

Zelfbeeld
Gespannen en
zenuwachtig
Depressieve gevoelens

16

XI

IWQOL

16

XIII

KIVPA (RAND-36)

16

XIV

16

XV

Eenzaamheid

16

XVI

Kidscreen, KIVPA

Oplettendheid

16

XVII

TACQOL (Kidscreen, Sip 68)

Even likertscale

Kidscreen, PedsQL, KIVPA (EQ-5D)

a. Sommige bronnen staan tussen haakjes. De desbetreffende indicator is ook opgenomen in het instrument wat tussen haakjes staat, maar
bijvoorbeeld de vraagstelling is anders.
Tabel 4. Lijst met de ‘harde’ indicatoren (wordt opgenomen in het protocol van behandelaars)
Hoofddimensie
Lichaamssamenstelling

Dimensie

Indicator
Gewicht
BMI
Middelomtrek
Bloeddruk
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Bijlage VIII Vergelijking VCP met de Voedingsnormen
Tabel 5. Vergelijking van de gemiddelde dagelijkse inname aan energie en macronutriënten (g) van kinderen naar leeftijd (4-8 jaar) en geslacht, uit de ‘Dutch
National Food Consumption Survey’ (DNFCS), en de ‘Voedingsnormen’
DNFCS
DNFCS
DNFCS
Voedingsnormen
Voedingsnormen
Gemiddelde inname in gram/dag
a
a
a
4-6 jaar (m)
4-6 jaar (v)
7-8 jaar (m/v)
4-8 jaar (m)
4-8 jaar (v)
Energie

in KJ
in kcal

6677

6222

8065

7200

6500

b

1552

1587

1479

1920

1720

Eiwitten

51

46

61

22

21

Koolhydraten

222

209

252

-

-

c

c

c

in en%

56

57

53

Vezels

14

13

15

Vetten

55

51

70

f

31

31

f

f

21
f

in en%
Verz. Vetzuren
in en%

12

45

b

40
d,e

d,e

20-24

19-24

-

-

33

20 – 40

20 – 40

20

27

-

f

f

12

13

-

z.l.m. – 10

g

z.l.m. – 10

g

Bron: RIVM, Gezondheidsraad
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

De consumptiecijfers zijn op hele getallen afgerond
Berekening ‘Energie in kcal’ op basis van gegeven: 1kcal = 4,1868 KJ
Berekening ‘Koolhydraten in en%’ op basis van energiedichtheid (1 gram koolhydraat levert 4 kcal (17 KJ)): (((werkelijke inname koolhydraten (g)
* 4 (kcal))/ gemiddelde dagelijkse energie-inname in kcal) * 100%)
Berekening ‘Vezels’ op basis van advies: 3,0 g vezels / MJ / d (berekent m.b.v. werkelijke inname in KJ).
De laagste waarden gelden voor de jongste kinderen (4-6 jaar), de hoogste waarden voor de oudste kinderen (4-8 jaar)
Berekening ‘Vetten in en%’ en ‘Verz. vetzuren in en%’ op basis van energiedichtheid (1 gram vet levert 9 kcal (38 KJ)): (((werkelijke inname (verz)
vet (g) * 9 (kcal))/ gemiddelde dagelijkse energie-inname in kcal) * 100%)
z.l.m. = zo laag mogelijk
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Tabel 6. Vergelijking van de gemiddelde dagelijkse inname aan energie en macronutriënten (g) van kinderen naar leeftijd (9-13 jaar) en geslacht, uit de ‘Dutch
National Food Consumption Survey’ (DNFCS), en de ‘Voedingsnormen’
DNFCS
DNFCS
Voedingsnormen
Voedingsnormen
Gemiddelde inname in gram/dag
a
a
(m)
(v)
(m)
(v)
Energie

in KJ

8573

10600

9500

2275

2042

2532

b

2269

Eiwitten

73

65

36

37

Koolhydraten

292

262

-

-

c

c

51

45

45

d

27

in kcal

in en%

9550

51

b

d

Vezels

18

16

31

Vetten

86

78

-

-

e

34

e

34

20 – 40

20 – 40

32

29

-

e

e

in en%
Verz. Vetzuren
in en%

13

13

f

z.l.m. – 10

f

z.l.m. – 10

Bron: RIVM, Gezondheidsraad
a.
b.
c.
d.
e.
f.

De consumptiecijfers zijn op hele getallen afgerond
Berekening ‘energie in kcal’ op basis van gegeven: 1kcal = 4,1868 KJ
Berekening ‘Koolhydraten in en%’ op basis van energiedichtheid (1 gram koolhydraat levert 4 kcal (17 KJ)): (((werkelijke inname koolhydraten (g)
* 4 (kcal))/ gemiddelde dagelijkse energie-inname in kcal) * 100%)
Berekening ‘Vezels’ op basis van advies: 3,2 g vezels / MJ / d (berekent m.b.v. werkelijke inname in KJ)
Berekening ‘Vetten in en%’ en ‘Verz. vetzuren in en%’ op basis van energiedichtheid (1 gram vet levert 9 kcal (38 KJ)): (((werkelijke inname (verz)
vet (g) * 9 (kcal))/ gemiddelde dagelijkse energie-inname in kcal) * 100%)
z.l.m. = zo laag mogelijk
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Tabel 7. Vergelijking van de gemiddelde dagelijkse inname aan energie en macronutriënten (g) van kinderen naar leeftijd (14-18 jaar) en geslacht, uit de
‘Dutch National Food Consumption Survey’ (DNFCS), en de ‘Voedingsnormen’
DNFCS
DNFCS
Voedingsnormen
Voedingsnormen
Gemiddelde inname in gram/dag
a
a
(m)
(v)
(m)
(v)
Energie

in KJ

8512

14000

2690

2028

3344

b

Eiwitten

89

69

56

49

Koolhydraten

332

253

-

-

c

c

50

40

40

d

29

in kcal

in en%

11292

49

10400
2484

b

d

Vezels

21

18

38

Vetten

102

76

-

-

e

34

e

34

20 – 40

20 – 40

37

29

-

e

e

in en%
Verz. Vetzuren
in en%

13

13

f

z.l.m. – 10

f

z.l.m. – 10

Bron: RIVM, Gezondheidsraad
a.
b.
c.
d.
e.
f.

De consumptiecijfers zijn op hele getallen afgerond
Berekening ‘energie in kcal’ op basis van gegeven: 1kcal = 4.1868 KJ
Berekening ‘Koolhydraten in en%’ op basis van energiedichtheid (1 gram koolhydraat levert 4 kcal (17 KJ)): (((werkelijke inname koolhydraten (g)
* 4 (kcal))/ gemiddelde dagelijkse energie-inname in kcal) * 100%)
Berekening ‘Vezels’ op basis van advies: 3,4 g vezels / MJ / d (berekent m.b.v. werkelijke inname in KJ).
Berekening ‘Vetten in en%’ en ‘Verz. vetzuren in en%’ op basis van energiedichtheid (1 gram vet levert 9 kcal (38 KJ)): (((werkelijke inname (verz)
vet (g) * 9 (kcal))/ gemiddelde dagelijkse energie-inname in kcal) * 100%)
z.l.m. = zo laag mogelijk
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Tabel 8. De gemiddelde energieverdeling per dag in procenten (en%) van kinderen naar leeftijd (4-18 jaar) en geslacht, uit de ‘Dutch National Food
Consumption Survey’ (DNFCS), in maaltijdmomenten ingedeeld
4-6 jaar
7-8 jaar
9-13 jaar
9-13 jaar
14-18 jaar
14-18 jaar
Gemiddelde energieverdeling in en%
a
a
a
a
a
a
(m)
(m; v)
(m)
(v)
(m)
(v)
Ontbijt

19

16

16

15

14

15

Lunch

22

23

21

21

19

19

Diner

27

32

33

32

34

34

31

29

30

33

33

32

99

100

100

101

100

100

Tussendoor
Totaal

b

Bron: RIVM

a.
b.

De consumptiecijfers zijn op hele getallen afgerond
Door afronding zijn de totalen minder nauwkeurig en kunnen afwijken van 100%
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Bijlage IX

Vergelijking VCP met de Voedingsnormen (naar productgroep)

Tabel 9. Vergelijking van de gemiddelde dagelijkse voedselinname (g) van kinderen naar leeftijd (4-8 jaar) en geslacht, uit de ‘Dutch National Food
Consumption Survey’ (DNFCS) en ‘Dagelijks Aanbevolen Hoeveelheden Basisvoedingsmiddelen’ (DAHB), in productgroepen ingedeeld
DNFCS
DNFCS
DNFCS
DAHB
Gemiddelde inname in gram/dag
a
b,c
4-7 jaar (m)
4-7 jaar (v)
7-8 jaar (m; v)
4-8 jaar (m; v)
Aardappelen (knollen)

53

46

71

Groente

43

44

62

Peulvruchten

2

1

2

121

110

91

150

Zuivelproducten

488

416

404

400

Granen en graanproducten

124

112

163

Vlees, vleeswaren en gevogelte

55

52

74

Vis en schaaldieren

6

5

6

Eieren

5

6

7

Vetten en oliën

15

13

20

25

Suiker en zoetwaren

73

74

83

-

47

45

51

-

602

591

857

1000

Sauzen en specerijen

11

11

0

-

Soepen en bouillon

16

16

22

-

Diversen

9

9

18

-

Fruit

d

Koek en gebak
Niet alcoholische dranken

f

100 – 150

e

60 – 80

Bron: RIVM, Voedingscentrum
a.
b.
c.
d.
e.
f.

De consumptiecijfers zijn op hele getallen afgerond
Het Voedingscentrum hanteert een andere productindeling waardoor de vergelijking met de DNFCS voor de productgroepen ‘Aardappelen
(knollen)’, ‘Peulvruchten’, ‘Granen en graanproducten’ niet kan worden gemaakt
De laagste waarden gelden voor de jongste kinderen, de hoogste waarden voor de oudste kinderen
Voor de berekening van fruit zijn de subroepen ‘Fruits’ en ‘mixed fruits’ binnen de productgroep ‘Fruits, nuts and olives’ bij elkaar opgeteld
Dagelijkse aanbevolen hoeveelheid geldt voor elk van de drie productgroepen
Vanuit het oogpunt van vochtvoorziening
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Tabel 10. Vergelijking van de gemiddelde dagelijkse voedselinname (g) van kinderen naar leeftijd (9-18 jaar) en geslacht, uit de ‘Dutch National Food
Consumption Survey’ (DNFCS) en ‘Dagelijks Aanbevolen Hoeveelheden Basisvoedingsmiddelen’ (DAHB), in productgroepen ingedeeld
DAHB
DAHB
DNFCS
DNFCS
DNFCS
DNFCS
Gemiddelde inname in gram/dag
9-13 jaar
14-18 jaar
a
a
a
a
9-13 jaar (m)
9-13 jaar (v)
14-18 jaar (m)
14-18 jaar (v)
b, c
b, c
(m; v)
(m; v)
Aardappelen (knollen)

88

82

Groente

76

70

Peulvruchten

3

2

78

84

Zuivelproducten

414

387

Granen en graanproducten

198

170

Vlees, vleeswaren en gevogelte

96

83

Fruit

d

112

79

95

88

2

2

200

65

90

200

600

439

333

600

255

191

118

87

8

6

8

8

150 – 200

e

100 – 125

200

100 – 125

e

Vis en schaaldieren

8

7

Eieren

9

8

Vetten en oliën

24

20

20 – 25

28

19

35

Suiker en zoetwaren

83

74

-

67

52

-

62

58

-

55

52

-

1063

976

1000 – 1500

1346

1346

1000 – 1500

Sauzen en specerijen

29

23

-

39

29

-

Soepen en bouillon

37

32

-

39

40

-

Diversen

15

15

-

22

16

-

Koek en gebak
Niet alcoholische dranken

f

Bron: RIVM, Voedingscentrum
a. De consumptiecijfers zijn op hele getallen afgerond
b. Het Voedingscentrum hanteert een andere productindeling waardoor de vergelijking met de DNFCS voor de productgroepen ‘Aardappelen (knollen)’,
‘Peulvruchten’, ‘Granen en graanproducten’ niet kan worden gemaakt
c. De laagste waarden gelden voor de jongste kinderen, de hoogste waarden voor de oudste kinderen
d. Voor de berekening van fruit zijn de subroepen ‘Fruits’ en ‘mixed fruits’ binnen de productgroep ‘Fruits, nuts and olives’ bij elkaar opgeteld
e. Dagelijkse aanbevolen hoeveelheid geldt voor elk van de drie productgroepen
f. Vanuit het oogpunt van vochtvoorziening
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Tabel 11. Energieverdeling (%) van kinderen naar leeftijd (2-18 jaar) en geslacht, uit de ‘Dutch National Food Consumption Survey’ (DNFCS), in
productgroepen ingedeeld
2-6 jaar
7-8 jaar
9-13 jaar
9-13 jaar
14-18 jaar
14-18 jaar
Gemiddelde inname in en%
a
a
a
a
a
(m; v)
(m; v)
(m)
(v)
(m)
(v)
Aardappelen (knollen)

3

5

5

5

5

5

Groente

1

1

1

1

1

2

Peulvruchten

0

0

0

0

0

0

7

3

2

3

2

3

Zuivelproducten

21

15

14

14

13

13

Granen en graanproducten

20

22

23

22

25

25

Vlees, vleeswaren en gevogelte

9

10

11

10

11

10

Vis en schaaldieren

1

0

1

1

1

1

Eieren

1

1

1

0

0

1

Vetten en oliën

5

6

6

6

6

6

Suiker en zoetwaren

14

13

12

12

9

9

Koek en gebak

10

10

10

10

8

9

Niet alcoholische dranken

6

8

9

9

10

8

Sauzen en specerijen

2

3

3

3

3

3

Soepen en bouillon

0

0

1

1

1

1

Diversen

1

2

2

2

2

2

Fruit

b

Bron: RIVM
a.
b.

De consumptiecijfers zijn op hele getallen afgerond
Voor de berekening van fruit zijn de subroepen ‘Fruits’ en ‘mixed fruits’ binnen de productgroep ‘Fruits, nuts and olives’ bij elkaar opgeteld
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Tabel 12. Gemiddelde bronnen van tussendoortjes van kinderen naar leeftijd (2-18 jaar) en geslacht, uit de ‘Dutch National Food Consumption Survey’
(DNFCS), in productgroepen ingedeeld
2-6 jaar
7-8 jaar
9-13 jaar
9-13 jaar
14-18 jaar
14-18 jaar
Gemiddelde inname in %
a
a
a
a
a
(m; v)
(m; v)
(m)
(v)
(m)
(v)
Aardappelen (knollen)

1

1

53

3

4

5

Groente

3

3

56

6

4

4

0

0

0

0

0

0

64

58

50

56

49

53

Zuivelproducten

21

18

18

20

19

19

Granen en graanproducten

9

11

14

16

21

17

Vlees, vleeswaren en gevogelte

4

4

5

5

8

6

Vis en schaaldieren

5

4

16

16

8

12

Eieren

3

6

6

8

5

8

Vetten en oliën

2

5

6

7

11

9

Suiker en zoetwaren

55

53

54

54

46

50

Koek en gebak

78

80

78

79

83

81

Niet alcoholische dranken

71

70

69

69

69

67

Sauzen en specerijen

1

2

6

5

9

5

Soepen en bouillon

2

6

11

19

13

12

Diversen

10

19

24

25

27

29

Peulvruchten
Fruit en noten

b

Bron: RIVM
a.
b.

De consumptiecijfers zijn op hele getallen afgerond
Er zijn geen cijfers bekend over enkel de fruitinname, maar deze zijn onder de productgroep ‘Fruits, nuts and olives’ opgenomen
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Tabel 13. Beschrijving van de fruit- en groente-inname van kinderen naar leeftijd (4-18 jaar) en geslacht, uit de ‘Dutch National Food Consumption Survey’
(DNFCS), in vergelijking met de ADH volgens de Gezondheidsraad
4-6 jaar
4-6 jaar
7-8 jaar
7-8 jaar
9-13 jaar
9-13 jaar
14-18 jaar
14-18 jaar
Aantal kinderen %
(m)
(v)
(m)
(v)
(m)
(v)
(m)
(v)
Fruitinname < ADH

a

Groente-inname < ADH

70
b

99-100

c

79

86

81

96

93

97

94

100

99

99

98

99

98

99

Bron: RIVM, Gezondheidsraad
a.
b.
c.

De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) voor fruit: 150 gram (4- tot 8-jarigen); 200 gram (9- tot 18-jarigen)
De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) voor groente: 100 – 150 gram (4- tot 8-jarigen); 150 – 200 gram (9- tot 13-jarigen); 200 gram (14tot 18-jarigen)
Voor de jongste kinderen uit de leeftijdsgroep geldt de laagste waarde.
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Bijlage X

Vergelijking VCP met de Beweegnorm

Tabel14. Beschrijving van de mate van lichaamsbeweging van kinderen naar leeftijd (4-18 jaar) en geslacht, uit de ‘Dutch National Food Consumption Survey’
(DNFCS) in soorten ingedeeld
4-6 jaar
4-6 jaar
7-11 jaar
12-18 jaar
12-18 jaar
Aantal kinderen (%)
(m)
(v)
(m; v)
(m)
(v)
Lichamelijke activiteit

a

Inactief

(<3 uur/week)

6

8

1

Semi-inactief

(3-<5 uur/week)

12

12

5

Semiactief

(5-≤7 uur/week)

16

13

(>7 uur/week)

66

Weinig

(<3.5 uur/week)

Gemiddeld
Veel

Actief

b

13

30

10

51

48

64

84

35

23

18

19

8

1

1

(3.5-≤14 uur/week)

67

69

56

11

22

(>14 uur/week)

15

12

36

88

78

(<1 uur/week)

76

70

50

-

-

(1-≤3 uur/week)

22

28

42

-

-

(>3 uur/week)

2

1

8

-

-

TV/video/DVD/PC

Sport

c, d

Weinig
Gemiddeld
Veel

e

Bron: RIVM, NISB, TPO
a.
b.
c.
d.
e.

De lichamelijke activiteit is matig intensief, omgerekend 5-8 Metabolic equivalents’s (MET’s)
Komt overeen met de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) voor kinderen onder de 18 jaar
De lichamelijke activiteit is zwaar intensief
Voor de leeftijdscategorie 12-18 jaar zijn geen gegevens over sport bekend
Komt overeen met de Fitnorm

79

80

