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hart- en vaatziekten en diabetes type 2.
Op latere leeftijd heeft overgewicht in
de kindertijd dus nog gevolgen voor de
gezondheid.

Ongelijke kansen
De negatieve effecten van overgewicht op
gezondheid en welzijn gelden niet voor
elk kind, maar aan de andere kant stapelen ze zich in sommige gevallen juist
op. Een slechte gezondheid kan een
lager welzijn en lagere schoolprestaties
tot gevolg hebben. Uiteindelijk kan dit
zelfs zorgen voor het behalen van een
lager opleidingsniveau. Op latere leeftijd hebben kinderen met overgewicht
daarom niet alleen een grotere kans op
ziekte en lager welzijn, maar hebben zij
gemiddeld genomen ook een slechtere
positie op de arbeidsmarkt. Door overgewicht in de kindertijd ontstaan dus verschillen in gezondheid en zelfs opleidingsniveau die niet gemakkelijk meer terug
te draaien zijn.

Financiële gevolgen
Als gevolg van de lichamelijke en psychosociale problemen die overgewicht
met zich mee kan brengen, maken kinderen met overgewicht gemiddeld meer
gebruik van de zorg en hebben zij daardoor hogere zorgkosten. Aan overgewicht
gerelateerde zorgkosten stijgen met de
leeftijd.
Overgewicht zorgt voor minder inkomsten voor de maatschappij uit belastingen
(bijvoorbeeld via loonbelasting en btw)
en meer uitgaven aan toeslagen (bijvoorbeeld WAO, WW en bijstand). Doordat
mensen met overgewicht al vanaf jongere
leeftijd meer kans hebben op ziekte, leven
ze minder jaren in goede gezondheid dan
mensen met een gezond gewicht. Dat
heeft als gevolg dat een hogere mate
van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid voorkomt onder de
beroepsbevolking met overgewicht. Dat
wordt in de kindertijd al in gang gezet
en uit zich op latere leeftijd.
Deze maatschappelijke kosten die overgewicht met zich meebrengt zijn veel
hoger dan de zorgkosten, waar vaker over
gesproken wordt. Hoewel de gevolgen
van overgewicht niet voor ieder individu
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(in dezelfde mate) gelden, zijn ze wel
groot, omdat het om zoveel mensen
gaat: bijna de helft van de volwassenen
in Nederland. Overgewicht heeft daarmee
grote maatschappelijke impact. De waarde
van gezondheid en welzijn voor de betrokkenen zelf is dan nog niet eens meegenomen in de berekening.

Omgeving en overgewicht
Overgewicht kan veel verschillende oorzaken hebben. Vaak ontstaat het doordat
energie-inname en -verbruik langere tijd
niet in balans zijn. De omgeving waarin
kinderen opgroeien heeft daarin een
belangrijke rol. Het voedingspatroon en
de hoeveelheid beweging die kinderen
krijgen hangen bijvoorbeeld sterk af van
de fysieke omgeving (zoals de beschikbaarheid van sportaanbod) en de sociale
omgeving (bijvoorbeeld het belang dat
ouders hechten aan sport). Kinderen krijgen
bewust én onbewust al vanaf jonge leeftijd mee wat normaal is aan voeding, sport
en bewegen. Ze nemen gewoonten over
van mensen die dicht bij hen staan, zoals
ouders, familie, vrienden en soms leraren.

De rol van sport
De sportsector kan op verschillende
manieren een rol spelen bij het voorkomen en aanpakken van overgewicht
bij kinderen. Ten eerste door sporten en
bewegen (zoals buitenspelen en lopen/
fietsen naar school) te stimuleren. Daarbij
is het belangrijk dat sport en bewegen toegankelijk en passend zijn voor ieder kind
en dat kinderen hierin ook plezier blijven
hebben. Daarmee draagt sport eraan bij
dat een actieve leefstijl al op jonge leeftijd wordt aangeleerd en behouden blijft.
Het is goed om binnen beleid aandacht
te hebben voor toegankelijkheid van en
plezier in het sport- en beweegaanbod,
voor iedereen.
Voor kinderen met overgewicht is dit zeker
een aandachtspunt. Cijfers uit 2018 laten
zien dat kinderen en volwassenen met
overgewicht minder vaak sporten (41%)
dan hun leeftijdsgenoten zonder overgewicht (61%). Mogelijk ervaren deze kinderen belemmeringen om met sport te
starten of worden zij vanuit huis hierin
niet gestimuleerd of gesteund. Zorgen dat

Het voedingspatroon en de hoeveelheid
beweging die kinderen krijgen hangen
sterk af van de fysieke omgeving en de
sociale omgeving
kinderen met overgewicht blijven sporten
vergt eveneens aandacht. Negatieve ervaringen, zoals te moeilijke/makkelijke oefeningen of negatieve sociale ervaringen,
kunnen demotiveren om te sporten. Trainers
kunnen ervoor zorgen dat de training past
bij de mogelijkheden van het kind en dat
plezier centraal staat. Succeservaringen
en plezier bij kinderen zorgen voor blijvende motivatie om te sporten.

Passend aanbod
Een goede samenwerking met partijen
die kennis hebben van het begeleiden
van kinderen met overgewicht kan daarbij
helpen, bijvoorbeeld tussen buurtsportcoaches, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, leerkrachten en sportaanbieders.
Kinderen met overgewicht kunnen daardoor gemakkelijker naar passend sportaanbod worden geleid en kunnen daarbinnen ook beter worden begeleid. De
gehele leefstijl – voeding én bewegen –
kan daardoor beter in samenhang worden
aangepakt, ook in combinatie met psychosociale problemen. Voorbeelden van
werkwijzen die hier aandacht voor hebben
zijn gecombineerde leefstijlinterventies
en Kind naar Gezonder Gewicht.
Ten slotte kunnen sportverenigingen op
het gebied van voeding een rol spelen
door aandacht te besteden aan de sociale

en fysieke omgeving, zoals het aanbod
in de kantine en eet- of drinkgewoonten
rondom wedstrijden. Hulpmiddelen hiervoor zijn bijvoorbeeld de richtlijnen van
het Voedingscentrum voor het inrichten
van de sportkantine. Team:Fit is een voorbeeld van een werkwijze waarmee sportaccommodaties en sportevenementen
gezonder kunnen worden ingericht.

Investeren loont
Er bestaat geen gemakkelijke of eenduidige oplossing voor de stijgende trend in
overgewicht. Wél weten we dat iedereen
in de omgeving van het kind een belangrijke rol kan spelen. Beleidsmakers en
sportbestuurders kunnen daarmee op
hun manier bijdragen aan het voorkomen
en aanpakken van overgewicht bij kinderen. Dat loont niet alleen in het welzijn
en de gezondheid van Nederlandse kinderen en volwassenen, maar ook financieel.
Onderzoek uit 2019 schat de opbrengsten
van sport en bewegen 2,51 keer zo hoog
als de kosten ervan. Dat betekent dat in
Nederland elke euro die wordt besteed
aan sport en bewegen 2,51 euro oplevert
(Social Return On Investment), omdat negatieve gevolgen worden voorkomen. Er is
dus geen reden te bedenken waarom we
er niet vol op zouden inzetten om overgewicht aan te pakken en onze kinderen
gezond te laten opgroeien!
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Ouders, liever rijk dan kwijt?
Als (onopgeleide, vrijwillige) jeugdtrainer
hinkte ik altijd op twee gedachten als het
ging om ouders. Enerzijds een potentiële bron van verstoring: ze roepen
langs de lijn of maken je zenuwachtig
als ze staan mee te kijken bij de traiMARIEKE REITSMA
ning. Anderzijds bieden ze welkome
hulp. Laatst nam een moeder spontaan de training
over toen ik ziek was. Op zondag hebben de kinderen om de beurt een grote bak fruit mee voor na
de wedstrijd.
Uit onderzoek van het Mulier Instituut naar een pedagogisch sportklimaat blijkt dat ruim een derde van
de verenigingsbestuurders (enigszins) ongewenst
gedrag van ouders langs de lijn ervaart en dat 17
procent van de ouders zich weleens zorgen maakt
over de begeleiding van zijn/haar kind bij de sportvereniging. Kortom, ouders zijn betrokken bij hun
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kind en uiten dat op verschillende manieren. Vaak
prettig, soms wat minder prettig. Uit het onderzoek
blijkt ook dat een deel van de ouders eigenlijk geen
zicht heeft op hoe trainingen en wedstrijden gaan
en weinig betrokken is bij de vereniging.
Maar hoe ga je daar als trainer mee om? Omgaan
met ouders is niet voor elke trainer een vanzelfsprekendheid. Bovendien is iedere ouder anders, net als
kinderen. De een staat vooraan voor een rijbeurt, de
ander zie je nooit. Het is dus zoeken naar balans. Op
storend geroep langs de lijn moet worden aangesproken, en soms is een beetje afstand voor ouders
niet verkeerd. Maar openstaan voor nieuwe ideeën en
een hoge ouderbetrokkenheid kan ook veel opleveren.
Voor trainers is steeds meer ondersteuning beschikbaar,
ook op pedagogisch-didactisch vlak. Het is belangrijk dat daarin ook aandacht voor de omgang met
ouders wordt meegenomen. Zodat trainers zich prettig

voelen in hun rol en kunnen handelen indien nodig,
maar vooral omdat het voor trainer, ouder, vereniging én kind veel oplevert als de omgang goed is en
ieders verwachtingen duidelijk zijn.
Dat vergt best een lerende (en kwetsbare) houding
van de trainer. Mijn ervaring is dat mindere betrokkenheid lang niet altijd onwil is, maar soms ook onbekendheid. Was het twee jaar geleden volledig stil als
ik vroeg wie een keertje wilde helpen met coachen,
vorig jaar wierp een eerste vader zich ‘dan maar’
op. Hij bekende bij de eerste wedstrijd dat hij het
leuk, maar vooral heel spannend vond. Dit seizoen is
er een wisselend coachgroepje van drie vaders.
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