
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Ethnic inequalities in early overweight: determinants and consequences

de Hoog, M.L.A.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Hoog, M. L. A. (2012). Ethnic inequalities in early overweight: determinants and
consequences. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/ethnic-inequalities-in-early-overweight-determinants-and-consequences(786964a7-fd0d-4862-991c-547d6ee53d00).html


161

Samenvatting

SAMENVATTING

Overgewicht en obesitas is een omvangrijk volksgezondheidprobleem. Ook bij kinderen is 
het probleem zichtbaar: zo’n 14% van de kinderen in de leeftijd van 2 tot 21 jaar heeft ermee 
te maken. Hoewel de huidige obesitas epidemie zich lijkt te stabiliseren, geldt dit niet voor 
kinderen uit etnische minderheidsgroepen. Een beter begrip van de determinanten van 
overgewicht op jonge leeftijd, en eventuele verschillen hierin tussen etnische groepen, is 
belangrijk om overgewicht onder kinderen te voorkomen, in alle etnische groepen. 
Het doel van dit proefschrift, zoals beschreven in hoofdstuk 1, is tweeledig. Het eerste 
doel is om te onderzoeken welke determinanten verschillen in overgewicht tussen 
etnische groepen onder jonge kinderen kunnen verklaren. De focus ligt op het verklaren 
van verschillen tussen kinderen van Nederlandse, Afrikaanse, Turkse en Marokkaanse 
herkomst wonend in Nederland (Amsterdam), en (in één studie) bij kinderen van Europese, 
Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse herkomst wonend in Amerika (Boston). In dit eerste 
deel zijn drie belangrijke determinanten van overgewicht op jonge leeftijd onderzocht: 1) 
pre- en postnatale factoren, 2) (zuigelingen)voeding en 3) perceptie van de moeder over 
het gewicht van het kind. In het tweede deel is onderzocht wat de cardiometabole gevolgen 
(zoals bloeddruk, glucose en cholesterol niveau) zijn van overgewicht op jonge leeftijd en 
in hoeverre deze gevolgen per etnische groep verschillen.
Om de doelstellingen van dit proefschrift te onderzoeken zijn de volgende onderzoeksvragen 
opgesteld:
1. Deel 1: determinanten van etnische verschillen in overgewicht op jonge leeftijd
 a) In hoeverre verklaren vroege factoren (prenatale factoren, geboorte uitkomst en 

postnatale factoren), etnische verschillen in overgewicht op de leeftijd van 2 jaar?
 b) (zuigelingen) voeding:
  • Wat is de invloed van het voedingspatroon in de eerste levensmaanden op 

etnische verschillen in vroege groei in gewicht, lengte en gewicht-voor-lengte in 
de eerste 6 maanden?

  • Wat is de invloed van body mass index (BMI) van de ouders, immigratie status en 
perceptie van de moeder over het gewicht van het kind op etnische verschillen in 
voedingskwaliteit in 3-jaar oude kinderen?

 c) Wat is de invloed van sociaal economische status, BMI van de ouders, immigratie 
status op de perceptie van de moeder op het gewicht van haar 5-6 jarige kind?

2. Deel 2: consequenties van etnische verschillen in overgewicht op jonge leeftijd
 a) Wat zijn de cardiometabole gevolgen van overgewicht op 5-6 jarige leeftijd en in 

hoeverre verschillen deze tussen etnische groepen? Deze onderzoeksvraag focust op 
de verschillen in bloeddruk, glucose en cholesterol niveau en de verklarende rol van 
BMI en buikomvang van het kind.

 b) Zijn er verschillen tussen etnische groepen in de associatie tussen antropometrische 
indexen (BMI, fat mass index (FMI) en waist-to-height ratio (WHtR) enerzijds en 
bloeddruk bij 5-6 jarige kinderen anderzijds?
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De studies beschreven in dit proefschrift zijn gebaseerd op data van de Amterdam Born 
Children and their Development (ABCD) studie (Amsterdam, Nederland) en (voor één 
studie) Project Viva (Boston, MA, USA). Beiden zijn prospectieve geboortecohort studies 
die data gebruiken van zelf-gerapporteerde vragenlijsten, consultatiebureau gegevens en 
lichamelijke metingen. 
In hoofdstuk 2 zijn etnische verschillen in overgewicht op de leeftijd van 2 jaar onderzocht, 
en hebben we bekeken in hoeverre deze verschillen verklaard kunnen worden door 
prenatale, geboorte uitkomst en postnatale factoren. Vergeleken met 2-jarige kinderen van 
Nederlandse herkomst, hadden kinderen van Turkse en Marokkaanse herkomst een 2-3 
keer hogere odds voor overgewicht. Kinderen van Afrikaanse herkomst en de kinderen in de 
groep ‘overige etniciteiten’ hadden geen hogere odds voor overgewicht. Gewichtstoename 
gedurende de eerste 6 maanden, en in mindere mate BMI van de moeder voor de 
zwangerschap, verklaarden een groot deel van de hogere prevalentie van overgewicht bij de 
Turkse en Marokkaanse kinderen. 
In Hoofdstuk 3 is vervolgens verder gezocht naar mogelijke oorzaken van de snelle 
vroege groei (tussen 0 en 6 maanden) in specifieke etnische groepen. Met name hebben 
we de rol van het voedingspatroon in de eerste levensmaanden bestudeerd. In deze studie 
kwam naar voren dat baby’s van Turkse, Marokkaanse en Afrikaanse herkomst sneller 
groeiden in zowel gewicht als lengte vergeleken met baby’s van Nederlandse herkomst. De 
Marokkaanse baby’s groeiden ook harder in gewicht gecorrigeerd voor lengte. Mogelijk 
lopen zij hierdoor meer risico op het ontwikkelen van overgewicht. Hoewel we vonden dat 
langere borstvoedingsduur, zoals verwacht, beschermend werkt tegen snelle gewicht- en 
lengtegroei, verklaarde het voedingspatroon niet de verschillen in groeisnelheid bij Turkse 
en Marokkaanse baby’s. Zowel Turkse als Marokkaanse moeders gaven namelijk juist 
langer borstvoeding dan moeders van autochtone Nederlandse afkomst. Wel introduceerde 
vooral de Marokkaanse moeders, naast borstvoeding, ook flesvoeding vaak al in een vroeg 
stadium. Alleen de gewichtstoename bij baby’s van Afrikaanse herkomst werd gedeeltelijk 
verklaard door de kortere borstvoedingsduur en de vroege introductie van bijvoeding. 
Na de periode van babyvoeding, is ongezonde voeding op de kinderleeftijd een risicofactor 
voor het ontwikkelen van (later) overgewicht en slechtere gezondheid in het algemeen. 
Hoofdstuk 4 richtte zich op voedingsinname van 3- jarige kinderen van Europese, 
Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse herkomst levend in Amerika (Boston). Het doel van 
deze studie was om inzicht te krijgen in etnische verschillen in voedingskwaliteit en de 
verklarende rol van de BMI van de ouders, immigratie status (moeder wel of niet geboren in 
Amerika) en perceptie van de moeder op het gewicht van het kind. Etnische groepen hebben 
verschillende voedingsgewoonten en sociale achtergrond. Uit deze studie kwam naar voren 
dat, vergeleken met kinderen van Europese herkomst, het voedingspatroon van kinderen 
van Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse herkomst van lagere kwaliteit is. Kinderen van 
moeders die buiten Amerika waren geboren, bleken relatief gezondere voedingsgewoonten 
te hebben: de inname van sommige benodigde nutriënten (zoals onverzadigde vetten en 
voedingsvezels) waren hoger, terwijl fastfood juist minder vaak werd geconsumeerd.
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De begeleidende rol van ouders is belangrijk bij de preventie van overgewicht bij kinderen. 
Het ‘zien’ en onderkennen van het overgewicht door ouders is daarbij cruciaal. In hoofdstuk 
5 is gekeken naar de perceptie van het gewicht van hun 5-6 jarige kind door de moeder, in 
de verschillende etnische groepen. We constateerden dat een groot deel van de moeders 
uit alle etnische groepen het gewicht van hun kind onderschatten. Moeders van Turkse en 
Marokkaanse herkomst bleken het gewicht van hun kind het vaakst te onderschatten. Dit 
bleek deels samen te hangen met het feit dat deze moeders relatief laag waren opgeleid, en 
relatief jong waren. Mogelijk veranderd het referentiekader van de moeder wanneer zij in 
een obesogene omgeving leeft; overgewicht wordt het nieuwe gezonde gewicht.
In deel 2 hebben we de cardiometabole consequenties van overgewicht op jonge leeftijd in 
de verschillende etnische groepen onderzocht. In Westerse landen verschilt de prevalentie 
van cardiometabole risicofactoren tussen etnische groepen. Het is nog onbekend in 
hoeverre deze verschillen al op jonge leeftijd bestaan, en of deze voortkomen uit verschillen 
in overgewicht en lichaamssamenstelling. Hoofdstuk 6 beschrijft de etnische verschillen in 
cardiometabool profiel bij 5-6 jarige kinderen. Vergeleken met kinderen van Nederlandse 
herkomst, hadden kinderen van Turkse herkomst een slechter cardiometabool profiel met 
hogere bloeddruk, glucose en triglyceride waarden. Kinderen van Marokkaanse herkomst 
hadden juist een relatief gunstig cardiometabool profiel, ondanks hun hogere BMI en 
buikomvang. Kinderen van Afrikaanse herkomst hadden een gunstiger HDL niveau. Het 
relatief ongunstige cardiometabole profiel van Turkse kinderen, kon slechts gedeeltelijk 
begrepen worden uit hun hogere BMI en buikomvang.
De relatie tussen overgewicht en andere indicatoren voor lichaamssamenstelling en 
cardiometabool profiel, bleek te verschillen tussen etnsiche groepen. In hoofdstuk 
7 vonden we vooral een sterke verhoging van bloeddruk bij het toenemen van de BMI 
bij Turkse kinderen. We concludeerden dat Turkse kinderen meer kans hebben op het 
ontwikkelen van hoge bloeddruk, ook bij vergelijkbare BMI. Gegeven dat overgewicht 
onder deze kinderen meer voorkomt, loopt deze groep in dat opzicht een dubbel risico.
Tenslotte hebben we in hoofdstuk 8 aandacht besteed aan de belangrijkste bevindingen 
van de verschillende studies. De resultaten zijn besproken in het licht van de relevantie 
voor volksgezondheid en er zijn aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.
De studies beschreven in dit proefschrift leiden tot de volgende conclusies:
Ten eerste, al op jonge leeftijd zijn er verschillen in overgewicht tussen etnische groepen. 
Kinderen van Turkse en Marokkaanse herkomst hebben de hoogste prevalentie van 
overgewicht op de leeftijd van 2 jaar. Ongeveer 70% van de Turkse en Marokkaanse 
kinderen met overgewicht op die leeftijd, blijkt ook op 5-6 jarige leeftijd nog steeds 
overgewicht te hebben. Onder de groep autochtone Nederlandse kinderen is dit percentage 
meer dan twee keer zo laag (32%). Dit suggereert dat overgewicht op de leeftijd van 2 jaar 
voorspellend is voor blijvend overgewicht in met name Turkse en Marokkaanse kinderen. 
De leeftijd van 0-2 jaar moet vooral in deze groepen daarom als een kritische periode 
voor het ontwikkelen van overgewicht worden gezien. Een belangrijke determinant voor 
overgewicht op deze jonge leeftijd is snelle groei in de eerste 6 maanden. Professionals 
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binnen de jeugdgezondheidszorg zullen bewust moeten zijn van deze kritische periode 
voor mogelijke interventie.
Ten tweede, de hogere prevalentie van vroege snelle groei bij Turkse en Marokkaanse 
zuigelingen konden we in dit onderzoek niet verklaren door verschillen in borstvoeding. 
Borstvoeding, dat beschermend werkt voor overgewicht, wordt namelijk in deze groepen 
meer en langer gegeven dan onder de autochtone Nederlandse kinderen. We kunnen 
echter niet uitsluiten dat de compositie en hoeveelheid voeding tussen de verschillende 
etnische groepen verschilt, resulterend in hogere energie inname. Vervolgstudies zijn nodig 
bij Turkse en Marokkaanse zuigelingen om aanknopingspunten te vinden om snelle groei 
te kunnen voorkomen.
Ten derde, dat ouders betrokken worden de behandeling en preventie van overgewicht bij 
kinderen, is belangrijk met het oog op de effectiviteit ervan. Hiervoor zouden professionals 
zich er bewust van moeten zijn dat ouders niet noodzakelijkerwijs hun kinderen ook als ‘te 
dik’ ervaren. Zeker niet als ze in een omgeving leven waarin heel veel kinderen te dik zijn, 
en dik eigenlijk de norm bepaalt. 
Tenslotte, de hogere prevalentie van overgewicht bij Turkse en Marokkaanse kinderen 
en het slechtere cardiometabole profiel van met name Turkse kinderen kan tot meer 
gezondheidsproblemen in die groepen op volwassen leeftijd leiden. Door overgewicht 
op jonge leeftijd (0-2 jaar) bij met name Turkse en Marokkaanse kinderen te voorkomen, 
kan ook de cardiovasculaire gezondheid van die groepen op volwassen leeftijd mogelijk 
verbeteren. Als de overheid de cardiometabole gezondheid van volwassenen wil verbeteren, 
dan zal preventie al op jonge leeftijd ingezet moeten worden. In de algemene bevolking, 
maar in risicogroepen zoals de Turkse en Marokkaanse kinderen in het bijzonder.




