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Epidemiologie
Deze aanbeveling is een ingekorte vertaling van de SSMG-aanbeveling:
Recommendations de bonne pratique: obésité chez l’enfant. Bruxelles:
SSMG, 2007. Voor meer details en de totstandkoming van deze aanbeveling verwijzen we naar de originele publicatie (www.ssmg.be/new/
files/RBP_ObesiteEnfant.pdf). Opmerkingen in verband met deze aanbeveling kunnen per e-mail gericht worden aan Martine Goossens,
secretariaat Aanbevelingen: martine.goossens@domusmedica.be

Inbreng van de patiënt en afweging door de huisarts
Aanbevelingen voor goede medische praktijk zijn richtinggevend
als ondersteuning en houvast bij het nemen van diagnostische of
therapeutische beslissingen in de huisartsengeneeskunde. Zij vatten voor de huisarts samen wat voor de gemiddelde patiënt wetenschappelijk gezien het beste beleid is. Daarnaast is er de agenda van
de patiënt, die een gelijkwaardige partner is bij het nemen van beslissingen. Daarom verheldert de huisarts de vraag van de patiënt door
een gepaste communicatie en geeft informatie over alle aspecten
van de mogelijke beleidsopties. Het kan dus voorkomen dat huisarts
en patiënt samen verantwoord en beredeneerd een andere beste
keuze maken. Om praktische redenen komt dit uitgangspunt niet

In Europa wijst het rapport van de International Obesity
Task Force (IOTF) erop dat kinderobesitas gestaag blijft
stijgen, met een grotere prevalentie in de Zuid-Europese
landen 1.
Voor België zijn er weinig gegevens beschikbaar. Een
Limburgse studie raamt het overgewicht op 15% voor de
leeftijd van 3-4 jaar en op 33% op 12-13 jaar. Voor obesitas bedragen deze cijfers respectievelijk 6% en 19% 2.
Volgens een studie van het Observatoire de la Santé du
Hainaut via het netwerk van medisch schooltoezicht in
2000-2001 vertoonde 26% van de kinderen overgewicht,
van wie 8% zwaarlijvig was 3. In het onderzoek van 1997
bedroeg de prevalentie van overgewicht bij kinderen 21%
met een prevalentie van 5% voor obesitas. Deze resultaten bevestigen de snelle toename van het probleem 3. Bij
het opstellen van de groeicurven in de periode 2003-2004
vond men bij Vlaamse jongens van 2-11 jaar percentages
van 12,6% en 2,5% voor respectievelijk overgewicht en
obesitas; voor Vlaamse meisjes was dat 14% en 3% 4.

telkens opnieuw in de aanbevelingen aan de orde, maar wordt het
hier expliciet vermeld.

Inleiding
Doelstelling

De populatie waarop deze aanbeveling van toepassing is,
zijn obese kinderen of kinderen met overgewicht. In studies wordt de leeftijd van twaalf jaar meestal als bovengrens genomen. De aanbeveling gaat niet over de behandeling van obese adolescenten. De strategieën gericht op
de algemene volksgezondheid en de aanpak in een ziekenhuis, worden in deze tekst niet behandeld.
Deze aanbeveling wil een antwoord geven op de volgende klinische vragen:
• hoe stellen we de diagnose van overgewicht bij een kind;
welke parameters en curven gebruiken we?
• wat zijn de risicofactoren?
• wat zijn de gevolgen op korte en lange termijn?
• welke behandelingen bestaan er voor kinderobesitas?
• welke preventieve middelen bestaan er?

Fysiopathologie

Obesitas wordt vooral verklaard door een langdurige
positieve energiebalans, met andere woorden een verhoogde energieaanvoer en te weinig lichaamsbeweging. Het
calorieoverschot stapelt zich op in de vorm van lichaamsvet 5.
Definities
De Body Mass Index (BMI)

In de klinische praktijk kan de mate van overgewicht worden beoordeeld aan de hand van de Body Mass Index
(BMI), ook de Queteletindex (QI) genoemd:

BMI = gewicht (in kg) / grootte2 (in m)

Ook bij kinderen wordt de BMI gebruikt om zwaarlijvigheid te evalueren. De BMI is significant geassocieerd
met de vetmassa bij kinderen en is de gemakkelijkste manier om het relatieve overgewicht te meten.
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Overgewichtscurven

De BMI varieert in de kinderjaren fysiologisch al naargelang de leeftijd en het geslacht. De BMI-waarden moeten
daarom worden uitgezet op de Vlaamse percentielcurven
(www.vub.ac.be/groeicurven/groeicurven.html) voor de
evolutie van overgewicht (zie bijlage 1 op blz. 197 en 198).
Diagnose van obesitas bij kinderen

Obesitas wordt omschreven als een teveel aan vetmassa
(vetweefsel) met schadelijke gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid (niveau van bewijskracht 2).
De gemakkelijkste manier om de relatieve vetophoping
bij kinderen te meten is door de Body Mass Index of BMI
te berekenen (niveau van bewijskracht 2) (zie hoger).
De berekening van de BMI moet bij alle kinderen minstens eenmaal per jaar gebeuren.
Deze BMI-waarden moeten worden uitgezet op de evolutiecurven voor overgewicht op basis van leeftijd en geslacht (niveau van bewijskracht 2) 4:
• Obesitas van graad 1 (overgewicht)= een BMI-waarde in
de zone tussen de curve bij een BMI van 25 op 18 jaar
(dicht bij P97) en de curve bij een BMI van 30 op 18 jaar.
• Obesitas van graad 2 (obesitas)= een BMI-waarde boven
de curve bij een BMI van 30 op 18 jaar.
Risicofactoren voor obesitas bij kinderen

Obesitas wordt beschouwd als het resultaat van een
onevenwicht in de energiebalans waarbij voedingsgewoonten, sedentariteit en een gebrek aan lichaamsbeweging een rol spelen (niveau van bewijskracht 2).
De voornaamste risicofactoren voor obesitas bij kinderen
zijn (niveau van bewijskracht 2):
• het bestaan van ouderlijke obesitas 6,
• het geboortegewicht 7,
• een vroegtijdige adipeuze rebound, gekenmerkt door
een toegenomen gewichtstoename, wat normaal optreedt op de leeftijd van vijf tot zeven jaar en opgemerkt
wordt door een snelle toename van de BMI op de groeigewichtscurven 8,
• milieugebonden en sociaal-culturele factoren en de
familiale en psychologische context 9.
Borstvoeding als beschermende factor tegen obesitas bij
kinderen wordt momenteel betwist 10.
Zeldzame oorzaken van obesitas

Genetische syndromen (zie bijlage 2, beschikbaar in de
html-versie van de aanbeveling op www.domusmedica.be),
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endocriene aandoeningen en psychologische stoornissen,
samen met de nevenwerkingen van farmaca als antiepileptica, antidepressiva en corticoïden zijn verantwoordelijk voor een klein aantal gevallen van kinderobesitas.
De zorgverlener moet alert zijn voor de symptomen en tekenen van dergelijke aandoeningen, want zulke kinderen
moeten snel naar een specialist worden doorverwezen
(niveau van bewijskracht 2) 11.
Complicaties
Complicaties in de kinderjaren en de adolescentie
CARDIOVASCULAIRE EN METABOLE COMPLICATIES
(NIVEAU VAN BEWIJSKRACHT 2)

Obesitas bij kinderen is geassocieerd met verschillende cardiovasculaire risicofactoren en metabole complicaties, vergelijkbaar met wat bij volwassenen wordt waargenomen:
• Arteriële hypertensie komt significant vaker voor en de
gemiddelde arteriële bloeddruk is significant hoger bij
obese kinderen in vergelijking met niet-obese kinderen 12.
De arteriële bloeddruk neemt proportioneel toe met de
BMI 13. Obesitas bij kinderen gaat ook gepaard met linkerventriculaire hypertrofie 14.
• Een slecht lipidenprofiel (HDL, LDL, TG), afwijkingen van de glucoseregeling met hyperinsulinisme
en/of insulineresistentie (houdt verband met de buikomtrek) en een kans op diabetes type 2 behoren tot de
metabole complicaties 15.
PSYCHOSOCIALE GEVOLGEN (NIVEAU VAN BEWIJSKRACHT 2)

Obese kinderen vertonen gemakkelijker symptomen van
psychologische ontreddering dan niet-obese kinderen.
Dit geldt meer voor meisjes dan voor jongens 16: ze hebben meer een slecht zelfbeeld, zijn ontevreden over hun
figuur, hebben angst- en depressieve stoornissen en eetstoornissen.
ANDERE MEDISCHE GEVOLGEN OP KORTE TERMIJN

Menstruatiestoornissen en vroegtijdige puberteit bij
meisjes 17; het oorzakelijke verband is echter onzeker.
• Esthetische gevolgen zoals pseudogynaecomastie en
pseudohypogonadisme bij jongens; hirsutisme en acne
bij meisjes; verandering van het lichamelijke uitzicht (centrale obesitas, striae), intertrigo en acanthosis nigricans
(teken van insulineresistentie) bij beide geslachten 13.
• Orthopedische gevolgen zoals axiale afwijkingen van
de onderste ledematen (genu varum) en het soms voorkomen van epifysiolyse ter hoogte van de heup bij zwaarlijvige jongens 18.
•
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Digestieve gevolgen zoals niet-alcoholische leversteatose met als belangrijkste manifestaties buikpijn, hepatomegalie en een verhoging van de transaminasen 19.
• Respiratoire gevolgen zoals slaapapneu en andere nachtelijke ademhalingsstoornissen (met als klinische symptomen: snurken, hypertrofie van de amandelen en
adenoïde vegetaties, evenals slaperigheid overdag en
negatieve effecten op het leervermogen en het geheugen) 20. Ook astma wordt met obesitas geassocieerd, maar
het oorzakelijke verband is onzeker 21.
• Neurologische gevolgen zoals benigne intracraniële
hypertensie (pseudotumor cerebri) die zich uit in hoofdpijn en papillair oedeem 22.
•

Complicaties op volwassen leeftijd

De waarschijnlijkheid dat de obesitas op volwassen leeftijd aanhoudt, stijgt bij ouderlijke obesitas. Ze stijgt ook
met de leeftijd van het kind en de ernst van de obesitas 23.
De waarschijnlijkheid dat de obesitas aanhoudt op volwassen leeftijd, varieert tussen 20 en 50% voor de puberteit en tussen 50 en 70% na de puberteit 13.
Obesitas bij kinderen (BMI) is een belangrijke voorspellende factor voor obesitas en geassocieerde morbiditeitmortaliteit op volwassen leeftijd (niveau van bewijskracht 2) 24.
Economische impact van obesitas bij kinderen

Omdat obesitas bij kinderen neigt op latere leeftijd te persisteren, leidt een verhoogde prevalentie van kinderobesitas
onvermijdelijk tot een vroeger optredende en duurdere
zorgverstrekking aan jongvolwassenen 25.
De evaluatie van overgewicht bij kinderen

De eerste evaluatie omvat een anamnese, een volledig
klinisch onderzoek, de berekening van de BMI en het uitzetten van deze waarde op de curven voor overgewicht.
Het doel hiervan is:
• het beoordelen van de graad van obesitas, van de evolutie van de BMI en van het optreden van complicaties;
• het uitsluiten van obesitas secundair aan een endocriene
oorzaak of syndroom, waarvoor naar een specialist moet
worden doorverwezen 13.
De arts moet bij een eerste evaluatie ook trachten in te
schatten of het kind en zijn familie bereid zijn om de noodzakelijke veranderingen door te voeren in hun leefwijze.
De behandeling kan immers pas worden voorgesteld als
het kind en de familie gemotiveerd zijn 26.
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De anamnese

De anamnese omvat vooral volgende punten:
• familiale geschiedenis: obesitas van de eerste graad bij
de ouders, bloedverwanten, cardiovasculaire risicofactoren en diabetes type 2;
• persoonlijke geschiedenis: geboortegewicht, evolutie
van de zwaarlijvigheid, leeftijd van de adipeuze rebound,
ontwikkelingsachterstand, medische en chirurgische
antecedenten, etnische afkomst;
• sociaal-economische afkomst en school;
• algemeen gedrag van het kind (in zichzelf gekeerd, agressiviteit, relaties met anderen, tekenen van minderwaardigheidsgevoel, van depressie);
• voedingsanamnese: aantal en plaats van de maaltijden,
samenstelling van de maaltijden, hoeveelheid eten bij
elke maaltijd, snacks;
• evaluatie van de lichamelijke activiteiten (op school,
buitenspelen, dagelijkse activiteiten);
• evaluatie van de sedentariteit (tijd die men doorbrengt
voor de televisie, de computer, videospelletjes,…);
• evaluatie van complicaties zoals respiratoire klachten.
Het klinisch onderzoek

Het klinisch onderzoek omvat:
• biometrische evaluatie: gewicht en lichaamslengte 27. De
lendenomtrek kan in een klinische praktijk nuttig zijn
voor de opvolging (zie bijlage 3, beschikbaar in de htmlversie van de aanbeveling op www.domusmedica.be);
• een algemene morfologische inspectie: opsporen van
dysmorfieën, somatische afwijkingen,…;
• een schildklieronderzoek om secundaire obesitas op te
sporen;
• het opsporen van eventuele complicaties door het meten
van de bloeddruk, een orthopedisch onderzoek en een
huidonderzoek (acanthosis nigricans, striae).
Evolutiecurven en BMI

Gewicht en lichaamslengte worden genoteerd op de
respectieve evolutiecurven, zodat de groeisnelheid van de
lichaamslengte kan worden bepaald (zie bijlage 1, blz. 197
en 198). De evolutiecurven van de BMI worden opnieuw
uitgezet op basis van de gegevens van het boekje van het
kind (Kind&Gezin), zodat de ouderdom van de obesitas
kan worden bepaald.
Bijkomende onderzoeken
en verwijzing

Bij een obesitas van graad 1 (overgewicht) zonder complicaties zijn geen bijkomende onderzoeken nodig 28.
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Bijkomende onderzoeken zijn slechts aangewezen op gespecialiseerd advies en in geval van een vermoeden van:
obesitas met endocriene oorzaak (vertraging van de groeisnelheid); syndroom obesitas (dysmorfe eigenschappen,
psychomotorische achterstand, mentale achterstand en
somatische afwijkingen); gecompliceerde obesitas (respiratoire, orthopedische, cardiovasculaire, metabole of
psychische symptomen) (niveau van bewijskracht 2).
Een standaard biologisch bloedonderzoek (schildklier,
lipiden, glykemie) kan worden aangevraagd om een eventuele complicatie op te sporen, maar vooral om de ouders
gerust te stellen (niveau van bewijskracht 3).
Afhankelijk van zijn beschikbaarheid, de tijd die hij aan
de oppuntstelling van het probleem kan besteden en zijn
bekwaamheden op het vlak van voeding, kan de huisarts
het kind ook doorverwijzen naar een pediater-specialist
of een diëtist(e) (niveau van bewijskracht 3).
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vooral met betrekking tot voeding en leefstijl, met onder
meer het stimuleren van regelmatige lichaamsbeweging 30.
Therapeutische hulpmiddelen

Op basis van de literatuur zijn er geen conclusies mogelijk over de meest doeltreffende behandeling. Kwaliteitsgegevens met een opvolging op lange termijn blijven beperkt 31.
Strategieën die lichaamsbeweging aanmoedigen, lijken
volgens systematische reviews nochtans succesvol 32.
Een multidisciplinaire strategie of multifacetaanpak, waarbij de verschillende mogelijke interventies worden gecombineerd, verdient de voorkeur. De individuele of groepsaanpak richt zich op het gedrag en de gewoonten van het
gezin en/of het kind, met onder meer het geven van dieetadvies, het aanmoedigen van lichaamsbeweging en het
verminderen van sedentair gedrag 13.
Het betrekken van het gezin is hierbij belangrijk 33,34.

Behandeling
DIEET

Als de diagnose is gesteld, worden de ouders en het kind
ingelicht, waarbij de positie van het kind op de curven
wordt toegelicht. De risico’s verbonden aan kinderobesitas en de spontane evolutie worden hierbij uitgelegd. De
zorgverlening moet dus een luik ‘opvoeding’ van de kinderen en ouders omvatten over wat obesitas is en wat de
oorzaken en gevolgen zijn 13.
Volgens deskundigen op het terrein is het belangrijk om
bij het gezin geen schuldgevoel te induceren en eerder
een sfeer van vertrouwen te creëren.
Therapeutische doelstellingen

De twee therapeutische doelstellingen worden besproken met het kind en zijn gezin.
De eerste doelstelling is van kwantitatieve aard:
• bij obesitas graad 1 – en dit geldt voor de meeste obese
kinderen – stelt men voor om de BMI te stabiliseren 13.
• bij obesitas graad 2 is het doel de BMI te verlagen.
Volgens de aanbevelingen van de verschillende onderzochte richtlijnen mag de behandeling van de obesitas de
normale groei of ontwikkeling van het kind niet in gevaar brengen. Daarom is gewichtsbehoud meestal een
adequaat therapeutisch doel 29.
Volgens een consensus van deskundigen moeten de voordelen van een gewichtsstabilisatie terwijl het kind groter
wordt (met als gevolg een daling van zijn BMI) aan de ouders worden uitgelegd aan de hand van de obesitascurven.
Het tweede doel van de behandeling is het geleidelijk aan
maar blijvend wijzigen van het gedrag van het hele gezin,

192

Huisarts Nu mei 2008; 37(4)

De ingenomen hoeveelheid energie (zie bijlage 4, beschikbaar in de html-versie van de aanbeveling op www.domusmedica.be) dient te worden beperkt en een gezond, gevarieerd en evenwichtig voedingspatroon worden nagestreefd.
De arts kan hierbij gebruikmaken van de voedingsdriehoek
(www.vig.be).
We geven enkele indicaties van porties voor een evenwichtige voeding bij kinderen (zie tabel). Water, fruit en
groenten moeten de voorkeur krijgen 35; het verminderen
van het gebruik van suikerrijke dranken (limonades, frisdranken,...) zorgt ook voor gewichtsverlies 36.
De beschikbare studies hebben echter een korte opvolging. We kunnen dus niets besluiten over het meest geschikte type van dieet 37.
Volgens deskundigen moeten drastische caloriearme
diëten worden vermeden omdat ze kunnen interfereren
met de groei van het kind 38.
VERMINDERING VAN DE SEDENTARITEIT

In de behandeling van obesitas bij kinderen moet ook de
sedentariteit worden verminderd 39. Zich richten op het
reduceren van sedentair gedrag lijkt een groter therapeutisch voordeel te hebben dan zich richten op het verhogen van dagelijkse lichaamsbeweging. Beide strategieën
verhogen de voordelen van de dieetbehandeling aanzienlijk 40.
Concreet moet de lichamelijke inactiviteit (vooral televisie en videospelletjes) beperkt worden tot minder dan
2 u/dag of minder dan 14 u/week 41,42.
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Tabel: Indicaties van porties voor een evenwichtige voeding bij kinderen.

Graanproducten

Groenten

•

1 sneetje brood

•

•

1/2 tas rijst of gekookte
pasta

1/2 kop gekookte
groenten

•

1/2 kop geraspte rauwe
groenten

•

30 g tarwevlokken
•

1 kop niet geraspte rauwe
groenten (sla,…)

Fruit

Zuivelproducten

•

1 stuk fruit

•

1 kop melk of yoghurt

•

3/4 glas fruitsap

•

60 g kaas

•

1/2 kop fruit uit blik

•

1/4 kop gedroogd
fruit

Vlees

•

60 of 90 g mager vlees,
kip of vis

•

1 ei telt voor 30 g mager
vlees

De porties zijn geldig voor kinderen van 4-6 jaar. Voor kinderen van 2-3 jaar moet de grootte van de porties verminderd worden met 1/3, uitgezonderd voor
de zuivelproducten (min. 2 glazen melk/dag).

VERHOGEN VAN FYSIEKE ACTIVITEIT

Volgens deskundigen moet de dagelijkse lichaamsbeweging vermeerderen met minstens 30 minuten per dag 43 (niveau
van bewijskracht 3).
Regelmatige lichaamsbeweging (5 x/week) bij obese kinderen onder 12 jaar kan op korte termijn (4 maanden) een
daling van het vetmassapercentage bewerkstelligen 13.
Toch blijven de wetenschappelijke gegevens over de interventies op de fysieke activiteiten van het kind om obesitas
te voorkomen of behandelen, beperkt 44. De effecten op
lange termijn werden weinig onderzocht 45.
GEDRAGSTHERAPIE

Het gedrag van het hele gezin moet veranderen. Betrokkenheid van de ouders en de omgeving is aanbevolen
(niveau van bewijskracht 2).
Volgens de aanbevelingen van deskundigen moet de behandeling bestaan uit een combinatie van interventies
(niveau van bewijskracht 3) met als doel een gedragswijziging van het hele gezin te bereiken 46,47.
• Wijziging van de eetgewoonten:
 dieetadvies om de energieaanvoer aan te passen aan
de leeftijd en het geslacht van het kind en een gezonde en gevarieerde voeding aan te moedigen (geen
streng dieet);
 eetgewoonten wijzigen en werken aan het gedrag dat
tot eten tussen de maaltijden leidt;
 opvoedkundig advies aan de ouders: eten niet als beloning gebruiken.
• Bestrijden van sedentariteit (< 2 u/dag): de tijd die wordt
besteed aan sedentaire activiteiten (tv, videospelletjes)
beperken en dit voor het hele gezin; tijdens de maaltijden geen televisie opzetten en televisie of computer op
de kinderkamer afraden.

•

Aanmoedigen van lichamelijke activiteiten (> 30 min/dag):
de dagelijkse algemene lichaamsbeweging vergroten (te
voet of met de fiets naar school gaan, de trap nemen in
plaats van de lift), gestructureerde buitenschoolse sportactiviteiten die het kind graag doet aanmoedigen (zwemlessen, sportclubs, dansen,...), net zoals buitenspelen
(jeugdbeweging,...) en minder gestructureerde activiteiten zoals wandelen met het gezin.

GENEESMIDDELEN EN CHIRURGIE

Medische (metformine, cafeïne + efedrine, orlistat) en
chirurgische behandelingen worden momenteel niet aanbevolen bij kinderen omdat ze onvoldoende geëvalueerd
werden. Er werden enkel kortetermijnstudies uitgevoerd
die alleen over adolescenten gaan 48.
Opvolging

De behandeling van kinderobesitas loopt over een lange
termijn; snelle veranderingen zijn niet mogelijk. Een regelmatige ondersteuning is daarbij noodzakelijk om het
kind en de familie aan te moedigen en de aanbevelingen
om gezond te leven opnieuw in herinnering te brengen.
Volgens het advies van deskundigen moet het kind de eerste zes maanden elke maand gezien worden. Daarna wordt
het ritme van de consultaties aangepast aan de evolutie 13.
Het gewicht wordt elke maand gecontroleerd, de lichaamslengte en de lendenomtrek elke drie maanden. De BMI
wordt berekend en op de obesitascurve uitgezet. Een opvolging van ten minste twee jaar is aanbevolen 13.
Kostprijs van de behandeling en verwachte voordelen

In de onderzochte literatuur zijn weinig studies terug te
vinden die het economisch aspect onderzoeken van de
behandeling van obesitas bij kinderen 49.
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Preventie
Niveaus van bewijskracht

Door de snelle stijging van de prevalentie van
kinderobesitas en het relatieve gebrek aan efficiëntie van de behandeling van obesitas bij
kinderen is preventie prioritair geworden voor
de volksgezondheid.
De behandelende arts speelt een belangrijke
rol bij de vroegtijdige opsporing van obesitas
bij kinderen door de BMI van alle kinderen
minstens eenmaal per jaar te berekenen.
De verschillende beschreven strategieën voor
de behandeling van obesitas bij kinderen, zoals het aanmoedigen van gezonde voeding,
regelmatige lichaamsbeweging en het verminderen van de sedentariteit, zijn toepasbaar
voor de preventie van overgewicht in de hele
kinderpopulatie, of ze nu al dan niet een kans
lopen op obesitas 50.
Interventies in de opvoeding en het gedrag
gebeuren het best binnen de schoolse en familiale structuren 51.



Niveau 1
Voor niveau 1 is de voorwaarde dat er minstens twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van goede kwaliteit zijn met gelijklopende resultaten: RCT,
onafhankelijke blinde vergelijking van diagnostische test met referentietest of
prospectief cohortonderzoek. Ook systematische reviews of meta-analyses van dit
soort onderzoek met een hoge consistentiegraad zijn voldoende om dit niveau van
bewijskracht te halen.



Niveau 2
Voor niveau 2 is de voorwaarde dat er minstens twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van matige kwaliteit zijn met gelijklopende resultaten: RCT,
onafhankelijke blinde vergelijking van diagnostische test met referentietest, retrospectief cohortonderzoek of patiëntcontroleonderzoek. Ook systematische reviews
of meta-analyses van dit soort onderzoek met een hoge consistentiegraad zijn
voldoende om dit niveau van bewijskracht te halen.



Niveau 3
Men kent niveau 3 toe als vergelijkend onderzoek (RCT’s) van goede kwaliteit ontbreekt of als de uitkomsten van RCT’s en meta-analyses tegenstrijdig zijn. Tot dit
niveau behoren ook de expertopinies en consensus binnen de auteursgroep.
Zie ook: Van Royen P. Niveaus van bewijskracht. Levels of evidence. Huisarts Nu
2002;31:54-7.

Kernboodschappen
Diagnose


Obesitas wordt gedefinieerd als een teveel aan vetmassa (adipositas) met nefaste gevolgen voor de lichamelijke en
geestelijke gezondheid (niveau van bewijskracht 2). Obesitas wordt omschreven als een onevenwicht in de energiebalans: voedingsgewoonten, sedentariteit en gebrek aan lichaamsbeweging (niveau van bewijskracht 2).



De gemakkelijkste manier om het relatieve overgewicht te meten bij kinderen is door de Body Mass Index of BMI te
berekenen (niveau van bewijskracht 2):
BMI= gewicht (in kg) / grootte2 (in m)
De BMI-waarden worden genoteerd op de curven voor de evolutie van zwaarlijvigheid op basis van leeftijd en geslacht
(zie bijlage 1, blz. 197 en 198) (niveau van bewijskracht 2).



De voornaamste risicofactoren voor obesitas bij kinderen zijn (niveau van bewijskracht 2): obesitas bij de ouders,
geboortegewicht, een vroege adipeuze rebound of snelle verschuiving naar boven van de BMI op de obesitascurven,
sociaal-culturele en milieugebonden factoren en de familiale en psychologische context.





Borstvoeding als beschermende factor tegen obesitas bij kinderen wordt momenteel betwist.
De complicaties van kinderobesitas zijn vooral (niveau van bewijskracht 2): arteriële hypertensie, slecht lipidenprofiel,
afwijkingen in het glucosemetabolisme met hyperinsulinisme en/of insulineresistentie en kans op diabetes type 2,
orthopedische complicaties, slaapapneu en psychologische ontreddering.
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Obesitas bij kinderen is een belangrijke voorspellende factor voor obesitas en geassocieerde morbiditeit-mortaliteit
op volwassen leeftijd.



Evaluatie van het overgewicht: anamnese, klinisch onderzoek, berekenen van de BMI en uitzetten van de BMI op de
curven voor overgewicht om de graad van obesitas en haar impact en evolutie te bepalen.



Aanvragen van bijkomende onderzoeken en verwijzing naar de specialist: enkel in het geval van vermoeden van
(niveau van bewijskracht 2):
•

obesitas met endocriene oorsprong (vertraging van de groeisnelheid);

•

syndroom obesitas (dysmorfische kenmerken, psychomotorische achterstand, geestelijke achterstand en somatische afwijkingen);

•



gecompliceerde obesitas (respiratoire, orthopedische, cardiovasculaire, metabole of psychische symptomen).

Een standaard biologisch bloedonderzoek (schildklier, lipiden, glykemie) kan worden aangevraagd om een eventuele
complicatie op te sporen en vooral om de ouders gerust te stellen (niveau van bewijskracht 3).
Behandeling



Afhankelijk van zijn beschikbaarheid, de tijd die hij aan de oppuntstelling van het probleem kan besteden en zijn
bekwaamheden op het vlak van voeding, kan de huisarts het kind ook doorverwijzen naar een pediater-specialist of
een diëtist(e) (niveau van bewijskracht 3).



Therapeutische doelstellingen (niveau van bewijskracht 2): het gewicht stabiliseren en de gedragingen en leefgewoonten van het gezin wijzigen.



De behandeling omvat een combinatie van interventies (niveau van bewijskracht 3) met gedragswijziging als doel
(gedragstherapieën gericht op het gezin en/of het kind):
•

wijzigen van het eetgedrag (dieetleer, wijziging van de eetgewoonten) (niveau van bewijskracht 2);

•

bestrijden van de sedentariteit (niveau van bewijskracht 2);

•

stimuleren van een dagelijkse algemene fysieke activiteit (niveau van bewijskracht 2).

Er moet worden gestreefd naar de betrokkenheid van de ouders (niveau van bewijskracht 2) en de omgeving.
Opvolging


De opvolging door de behandelende arts is een essentieel punt in de aanpak (niveau van bewijskracht 3): ondersteunen,
aanmoedigen van het gezin, opnieuw evalueren van de doelstellingen; opvoeding; evalueren van de respons op de
maatregelen voor gewichtsbeheersing.
Preventie



Verandering van voedingsgewoonten, sedentariteit en lichamelijke inactiviteit (niveau van bewijskracht 2).



Educatieve interventies in de schoolse en familiale omgeving (niveau van bewijskracht 1).



Omdat de aanpak van reeds ingestelde kinderobesitas moeilijk is, zijn preventieve maatregelen en maatregelen voor
een vroege opsporing van het probleem prioritair.
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Schematisch overzicht van de aanbevelingen

Berekenen van de BMI
Overgewicht of obesitas?

Uitzetten van de BMI op de
evolutiecurven voor overgewicht

Ja

Neen

BMI en curven 1x / jaar

Anamnese en klinisch onderzoek,
opsporen complicaties

Opvoeding:
• gezonde voeding
• regelmatige lichaamsbeweging
• vermindering van sedentariteit

Vermoeden van een zeldzame
oorzaak voor obesitas?
Genetisch syndroom?
Ja

Ja

Neen

Endocriene ziekten?

Aanwezigheid van complicaties?

Verwijzen naar specialist
Bijkomende onderzoeken

Neen

Behandeling

Bespreking van de doelstellingen
met het kind en het gezin:
•
•

Opvolging:
gedurende minstens twee jaar
eenmaal per maand
de eerste zes maanden.
Vooruitgang geboekt?
(gewicht, BMI, gedragsveranderingen,…)
Ondersteuning, aanmoediging
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het gewicht stabiliseren
het gedrag van het hele gezin
veranderen

Opvoeding

Aangepaste voeding,
(kwantitatief en kwalitatief)
Eventueel verwijzen naar diëtiste

Combinatie van interventies

Sedentariteit bestrijden
(<2 u per dag)

Aanmoedigen van regelmatige,
algemene, dagelijkse
lichaamsbeweging (>30 min/dag)
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Bijlage 1: de Vlaamse obesitascurven
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De gunstigste wijzigingen in de lichaamsbouw treden op met uithoudingsoefeningen en oefeningen in aerobe omstandigheden met herhaling
van uithoudingsoefeningen; de combinatie met een gedragswijziging versterkt het effect van de lichamelijke activiteit. Toch overschat deze metaanalyse waarschijnlijk de efficiëntie van lichamelijke inspanning bij de
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• Watts K, Beye P, Siafarikas A, et al. Effects of exercise training on vascular
function in obese children. J Pediatr 2004;144:620-5.
Volgens een andere gerandomiseerde studie zorgt een dieet (caloriearm
evenwichtig en vetarm dieet, met voldoende complexe suikers en eiwitten
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obese kinderen. Dit gebeurt vooral wanneer het gecombineerd wordt met
een fysieke training (individueel programma van 2 x 75 min. per week
met gedeeltelijk oefeningen in aerobe omstandigheden met behoud van de
FC tussen 60 en 70% van de FC max. voor de leeftijd). Deze effecten zijn
blijvend als het programma ‘dieet + training’ gedurende een jaar wordt
gevolgd. De verbetering van de met kinderobesitas geassocieerde arteriële
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Het bewijs dat deze onderzoeken uitmonden in een vermindering van de
cardiovasculaire risicofactoren moet nog geleverd worden.
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De behandeling moet dus aangepast worden aan de leeftijd van het
zwaarlijvige kind: gericht op de ouders voor kinderen onder zes jaar, en
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Campbell et al. verrichtten een systematisch literatuuroverzicht om de gecontroleerde gerandomiseerde studies te analyseren van preventieve interventies in kleuterscholen, lagere scholen en in gezinsverband. Volgens de
conclusies bestaan er momenteel weinig kwaliteitsgegevens over de doeltreffendheid van preventieprogramma’s voor obesitas. Toch stellen de auteurs voor zich te concentreren op strategieën die de vermindering van zittende activiteiten en de toename van lichamelijke activiteiten stimuleren.
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