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Conclusie

Bepalen van trends in de prevalentie van matig en ernstig ondergewicht, overgewicht en obesitas bij Amsterdamse
kinderen in de periode 2009-2013 en het berekenen van prognoses voor 2020.
Historisch cohortonderzoek.
We analyseerden 158.730 lengte- en gewichtmetingen van 112.405 Amsterdamse kinderen. Matig ondergewicht, ernstig ondergewicht, overgewicht en obesitas bepaalden we op basis van internationale BMI-afkapwaarden. We analyseerden met ‘generalized estimating equations’ (GEE) de trends voor 2 leeftijdsgroepen, namelijk voorschoolse
kinderen (2 of 3 jaar) en schoolgaande kinderen (5, 10 of 14 jaar). De prognoses voor 2020 bepaalden we met de
‘self-projecting’-methode, waarbij we de trend uit het verleden doortrokken naar de toekomst.
De prevalentie van matig ondergewicht steeg significant in beide leeftijdsgroepen. De prevalentie van ernstig ondergewicht veranderde niet. De prevalenties van overgewicht en obesitas namen significant af in beide leeftijdsgroepen. Deze trends waren vooral waarneembaar bij kinderen van Nederlandse afkomst. Bij de andere etnische
herkomstgroepen waren ook dalingen te zien, maar niet consequent bij alle leeftijdsgroepen en niet voor zowel
overgewicht als obesitas. Volgens de prognose voor 2020 zal de prevalentie van overgewicht en obesitas verder
dalen en zal de prevalentie van ondergewicht stijgen.
Bij Amsterdamse kinderen dalen de prevalenties van overgewicht en obesitas, ook bij kinderen van Turkse of Marokkaanse afkomst. Toch zijn deze prevalenties nog steeds hoog, waardoor investeren in preventie noodzakelijk blijft.
Daarnaast lijkt de prevalentie van matig ondergewicht toe te nemen. Daarom is het belangrijk om kinderen in alle
BMI-klassen te blijven controleren.
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De afgelopen decennia was er in Westerse landen een
toename van de prevalentie van overgewicht bij kinderen.1 De ‘Vijfde landelijke groeistudie’ toonde aan dat in
2009 13-15% van de Nederlandse kinderen overgewicht
had. Vergeleken met de prevalentie in 1980 was dit percentage een verdubbeling en voor sommige leeftijdsgroepen zelfs een verdrievoudiging.2 Diverse nationale en
internationale onderzoeken tonen echter dat de prevalentie van overgewicht bij kinderen de laatste jaren stabiliseert of zelfs daalt.1,3-9
De stabilisatie of daling van de prevalentie van overgewicht geldt echter niet voor alle etnische groepen. Zo was
er in Den Haag een significante afname van de prevalentie van overgewicht bij Nederlandse kinderen, maar deze
prevalentie bleef stabiel bij kinderen van Marokkaanse
afkomst en steeg bij kinderen van Turkse komaf, terwijl
juist bij deze 2 etnische groepen overgewicht relatief vaak
voorkomt.9
De afgelopen jaren is er toenemende belangstelling voor
meer bewegen en gezonder en minder eten, om zo overgewicht terug te dringen. Het is niet ondenkbaar dat deze
ontwikkeling onbedoeld heeft geleid tot een stijging van
het percentage kinderen met ondergewicht.10
Het doel van deze studie was te bepalen hoe in de afgelopen jaren de prevalenties van onder- en overgewicht bij
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kinderen in Amsterdam zijn veranderd. We keken apart
naar de trends bij jongens, meisjes en de 4 grootste etnische groepen: kinderen van Nederlandse, Turkse,
Marokkaanse of Surinaamse afkomst. Tot slot berekenden we prognoses tot en met 2020. Deze trends en prognoses zijn belangrijk voor het eventueel bijstellen van
volksgezondheidsbeleid.

Methode

vonden, gebruikten we alleen de gegevens van de eerste
meting in dat jaar.
Etniciteit baseerden we conform de richtlijnen van het
CBS op het geboorteland van het kind en diens vader en
moeder.lv Volgens die richtlijnen is een kind van nietNederlandse afkomst als ten minste een van beide ouders
in het buitenland is geboren.
Onder- en overgewicht

Voor dit onderzoek maakten we gebruik van gegevens
over lengte en gewicht uit het digitaal kinddossier van de
Jeugdgezondheidszorg Amsterdam en de Stichting
Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG). JGZ Amsterdam en de SAG maten en wogen kinderen periodiek in
het kader van preventieve gezondheidsonderzoeken.
Voor dit onderzoek gebruikten we de gegevens van kinderen van 2, 3, 5, 10 of 14 jaar. Alle kinderen woonden op
het tijdstip van de meting in Amsterdam.
We deelden de kinderen in 2 leeftijdsgroepen, namelijk
voorschoolse en schoolgaande kinderen. De groep voorschoolse kinderen bestond uit 2- en 3-jarigen. Van deze
groep werden de gegevens van 5 kalenderjaren in de
periode 2009-2013 vergeleken. De groep schoolkinderen
bestond uit 5-, 10- en 14-jarigen. We vergeleken 5 schooljaren, namelijk 2009-2010 tot en met 2013-2014. Als we
van een kind meerdere meetgegevens van eenzelfde
kalenderjaar of schooljaar in het digitaal kinddossier

Onder- en overgewicht bepaalden we aan de hand van de
‘body mass index’ (BMI). De BMI berekenden we met de
gegevens over lengte en gewicht die tijdens de preventieve
gezondheidsonderzoeken waren geregistreerd. Voor kinderen zijn er per leeftijd en geslacht internationale afkapwaarden die corresponderen met een BMI op 18-jarige
leeftijd.13-15 We onderscheidden 4 BMI-klassen: ernstig
ondergewicht (BMI < 17 kg/m2), matig ondergewicht
(BMI 17-18,5 kg/m2), overgewicht (BMI 25-30 kg/m2) en
obesitas (BMI > 30 kg/m2).
Statistische analyses

We analyseerden de aanwezigheid van trends met ‘generalized estimating equation’(GEE)-analyses. Hiervoor
gebruikten we het jaar van onderzoek als onafhankelijke, continue variabele en de gedichotomiseerde BMIklasse als afhankelijke variabele. De analyses voerden
we uit voor matig ondergewicht, ernstig ondergewicht,
overgewicht en obesitas. Kinderen van een specifieke

TABEL 1 Onderzoekspopulatie naar geslacht, leeftijd en etniciteit*†
kenmerk

2009
(n = 25.657)

2010
(n = 29.362)

2011
(n = 34.628)

2012
(n = 33.765)

2013
(n = 35.318)

totaal
(n = 158.730)

♂
leeftijd
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
14 jaar
etniciteit
Nederlands
Surinaams
Turks
Marokkaans
overig

50,0

50,7

50,5

50,4

50,4

50,4

17,1
19,6
27,2
19,7
16,4

18,1
23,5
23,8
18,6
15,9

25,6
25,2
19,1
15,4
14,7

24,2
24,5
20,4
16,9
14,0

22,9
24,5
21,1
16,3
15,2

22,0
23,7
22,0
17,2
15,2

37,6
9,6
8,1
17,6
27,1

37,8
8,8
8,1
18,1
27,3

40,6
8,2
7,2
16,4
27,6

40,1
8,1
7,0
16,1
28,9

40,8
7,3
7,2
16,0
28,6

39,5
8,3
7,5
16,8
28,0

* Weergegeven getallen zijn percentages.
† Voor de kinderen van 5 jaar en ouder zijn de gegevens per schooljaar verzameld. Waar in deze tabel 2009 staat, betreft het metingen van schooljaar 2009-2010.
Waar 2010 staat, betreft het metingen van schooljaar 2010-2011 enzovoorts.
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voorschoolse kinderen
matig ondergewicht
ernstig ondergewicht
overgewicht
obesitas
schoolkinderen
matig ondergewicht
ernstig ondergewicht
overgewicht
obesitas

2009; %

2010; %

2011; %

2012; %

2013; %

OR voor trend†‡

11,5
2,8
8,6
1,9

11,3
2,7
7,8
1,7

11,4
3,0
7,4
1,5

12,1
3,0
7,4
1,3

12,4
3,1
6,8
1,2

1,03 (1,01-1,04)
1,03 (0,99-1,06)
0,96 (0,94-0,98)
0,91 (0,87-0,95)

5,9
1,2
16,9
6,2

5,4
1,1
17,0
5,7

6,4
1,2
16,2
5,0

6,9
1,3
15,1
5,0

7,4
1,2
15,0
4,4

1,07 (1,05-1,09)
1,03 (0,99-1,08)
0,94 (0,93-0,96)
0,93 (0,91-0,95)
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TABEL 2 Prevalentie van matig en ernstig ondergewicht, overgewicht en obesitas bij voorschoolse en schoolgaande kinderen in de periode
2009-2013*

OR = oddsratio.
* Voor de schoolgaande kinderen zijn de gegevens per schooljaar verzameld. Waar in deze tabel 2009 staat, betreft het metingen van schooljaar 2009-2010. Waar
2010 staat, betreft het metingen van schooljaar 2010-2011 enzovoorts.
† Gecorrigeerd voor sociaaleconomische status, geslacht en etniciteit.
‡ Significante oddsratio’s zijn weergegeven in rood.

gewichtsklasse vergeleken we met de overige kinderen.
GEE-analyses houden rekening met het feit dat een deel
van de gegevens gecorreleerd kan zijn. De gegevens in
deze studie waren gecorreleerd doordat sommige kinderen in de periode 2009-2013 op verschillende leeftijden
gemeten en gewogen waren. Daarom analyseerden we de
gegevens apart voor elke leeftijdsgroep, geslacht en etnische groep, en corrigeerden we voor sociaaleconomische
status en de 2 overige achtergrondvariabelen (leeftijd,
geslacht of etnische groep). De sociaaleconomische status leidden we af van de statusscore van de wijk waarin
het kind woonde. De wijk bepaalden we op basis van de
postcode van het woonadres, en de statusscore van de
wijk op basis van de opleiding, het inkomen en de positie
op de arbeidsmarkt van de inwoners van die wijk.16
Voor het bepalen van de prognoses hanteerden we de ‘self
projecting’-methode, waarbij we de waargenomen trend
uit het verleden doortrokken naar de toekomst.17 Daarbij
namen we aan dat de demografische veranderingen hetzelfde patroon blijven zouden volgen als in de voorgaande
jaren.
Voor de statistische analyses gebruikten we SPSS versie
21.0.

matig en ernstig ondergewicht, overgewicht en obesitas
staan tabel 2. Daarin staat ook voor iedere trend de oddsratio (OR) weergegeven. De etnische groepen verschilden
aanzienlijk wat betreft de prevalenties van onder- en
overgewicht. Deze verschillen zijn terug te zien in figuur
1 en 2 en bespreken we hieronder.
Matig en ernstig ondergewicht

Resultaten

De prevalentie van matig ondergewicht steeg bij voorschoolse en schoolgaande kinderen. De stijging was te
zien bij schoolgaande jongens (van 5,4 naar 7,8%;
OR: 1,11; 95%-BI: 1,08-1,14) en schoolgaande meisjes (van
6,3 naar 7,0%; OR: 1,04; 95%-BI: 1,01-1,07). Ook bij schoolkinderen van Nederlandse afkomst (van 6,8 naar 9,1%;
OR: 1,08; 95%-BI: 1,05-1,12) en bij schoolkinderen van
Surinaamse afkomst (van 7,4 naar 8,5%: OR: 1,07; 95%-BI:
1,01-1,14) steeg de prevalentie van matig ondergewicht
(zie figuur 2a).
De prevalentie van ernstig ondergewicht veranderde in
de periode 2009-2013 niet significant voor de 2 leeftijdsgroepen. Bij 2 subgroepen zagen we echter wel een significante toename, namelijk bij voorschoolse meisjes (van
2,9 naar 3,5%; OR: 1,06; 95%-BI: 1,01-1,11) en bij schoolkinderen van Nederlandse afkomst (van 1,2 naar 1,4%;
OR: 1,09; 95%-BI: 1,01-1,17; zie figuur 2b).

In totaal waren bij 112.405 kinderen 158.730 lengte- en
gewichtmetingen verricht. Tabel 1 geeft de kenmerken
van de onderzoekspopulatie weer. De prevalenties van

De prevalenties van overgewicht en obesitas vertoonden
bij beide leeftijdsgroepen een significante, dalende trend.

Overgewicht en obesitas
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FIGUUR 1 Trends in de prevalenties van (a) matig ondergewicht, (b) ernstig ondergewicht, (c) overgewicht en (d) obesitas bij voorschoolse kinderen van
), Turkse (
), Marokkaanse (
) of Surinaamse afkomst (
) in de periode 2009-2013.
Nederlandse (

De prevalentie van overgewicht daalde bij voorschoolse
meisjes van 9,8 naar 7,5% (OR: 0,94; 95%-BI: 0,92-0,97) en
bij voorschoolse kinderen van Nederlandse afkomst van
6,2 naar 4,9% (OR: 0,95; 95%-BI: 0,91-0,99; zie figuur 1c).
Bij schoolkinderen daalde de prevalentie van overgewicht
bij jongens van 15,7 naar 13,4% (OR: 0,93; 95%-BI: 0,910,95), bij meisjes van 18,1 naar 16,6% (OR: 0,96; 95%-BI:
0,94-0,98), bij kinderen van Nederlandse afkomst van
11,0 naar 8,6% (OR: 0,91; 95-BI: 0,89-0,93), bij kinderen
van Marokkaanse afkomst van 23,5 naar 21,3% (OR: 0,96;
95%-BI: 0,94-0,99) en bij kinderen van Surinaamse
afkomst van 18,9 naar 17,7% (OR: 0,95; 95%-BI: 0,91-0,99;
zie figuur 2c).
Bij voorschoolse kinderen van Nederlandse afkomst
daalde de prevalentie van obesitas van 0,9 naar 0,5%
(OR: 0,87; 95%-BI: 0,78-0,97) en bij voorschoolse kinderen
4

van Marokkaanse afkomst van 3,6 naar 1,8% (OR: 0,87;
95%-BI: 0,79-0,95; zie figuur 1d). De prevalentie van obesitas daalde bij schoolkinderen van Nederlandse afkomst
van 2,8 naar 1,5% (OR: 0,89; 95%-BI: 0,84-0,94), bij schoolkinderen van Turkse afkomst van 14,1 naar 10,9%
(OR: 0,94; 95%-BI: 0,90-0,99) en bij kinderen van Marokkaanse afkomst van 9,2 naar 6,1% (OR: 0,92; 95%-BI: 0,880,96; zie figuur 2d).
Prognoses

Het doortrekken van de trends van de afgelopen 5 jaar
leverde, bij gelijkblijvende omstandigheden, voor 2020 de
prognose op dat de prevalentie van matig ondergewicht
verder zal stijgen naar 15,2% bij voorschoolse kinderen
(95%-BI: 13,3-17,2) en naar 11,1% bij schoolgaande kinderen (95%-BI: 9,5-12,9; figuur 3). De prognose is verder dat
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FIGUUR 2 Trends in de prevalenties van (a) matig ondergewicht, (b) ernstig ondergewicht, (c) overgewicht en (d) obesitas bij schoolkinderen van Nederlandse (
), Marokkaanse (
) of Surinaamse afkomst (
) in de schooljaren 2009-2010 tot en met 2013-2014.
Turkse (

de prevalentie van ernstig ondergewicht bij met name
voorschoolse kinderen zal stijgen, tot 4,1% in 2020 (95%BI: 3,1-5,4). Bij gelijkblijvende omstandigheden zou in
2020 de prevalentie van overgewicht bij voorschoolse
kinderen 4,5% zijn (95%-BI: 3,8-5,5) en bij schoolkinderen
12,2% (95%-BI: 11,0-13,4). Voor obesitas zouden deze cijfers in 2020 respectievelijk 0,6 (95%-BI: 0,4-0,9) en 2,9%
(95%-BI: 2,5-3,5) zijn.

Beschouwing
Net als in andere grote steden is de stijging van het percentage kinderen met overgewicht ook in Amsterdam
gestopt.2 Ons onderzoek toonde zelfs dat er sinds 2009
sprake is van een daling in de prevalentie van overgewicht en obesitas bij zowel voorschoolse als schoolgaande

),

kinderen. Onze prognose is dat bij gelijkblijvende
omstandigheden in 2020 5,1% van de voorschoolse en
15,1% van de schoolgaande kinderen overgewicht of obesitas heeft: een daling van respectievelijk 2,9 en 4,3 procentpunten in de komende 5 jaar. Investeren in de preventie van overgewicht blijft noodzakelijk om de dalende
trend te continueren.
Bij kinderen van Turkse of Marokkaanse afkomst komt
overgewicht relatief vaak voor. In de laatste jaren daalde
echter de prevalentie van obesitas op schoolleeftijd bij
Amsterdamse kinderen van Turkse afkomst. Bovendien
daalde bij kinderen van Marokkaanse afkomst de prevalentie van overgewicht bij schoolkinderen en de prevalentie van obesitas bij beide leeftijdsgroepen. Een Haagse
studie uit de periode 1999-2011 vond alleen bij Marokkaanse kinderen een daling van de prevalentie van obesi-
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FIGUUR 3 Prognose van de prevalenties van (a) matig ondergewicht, (b) ernstig ondergewicht, (c) overgewicht en (d) obesitas bij voorschoolse (
) op basis van de waargenomen trends in de periode 2009-2013. Tevens is het 95%-betrouwbaarheidsinterval (
) weergegeven.
schoolgaande kinderen (

tas.9 Mogelijk wijzen onze cijfers erop dat interventies
tegen overgewicht kinderen van Turkse of Marokkaanse
afkomst tegenwoordig beter bereiken.
Preventie, vooral bij jonge kinderen, wordt gezien als de
beste aanpak van overgewicht.1,18 Gewicht en gewichtstoename bij jonge kinderen zijn sterke voorspellers voor
overgewicht op jongvolwassen leeftijd.19 Er zijn nog veel
vragen over wat een effectieve aanpak is. Daarom is een
nauwe samenwerking tussen onderzoekers, beleidsmakers en mensen uit het werkveld noodzakelijk, zodat
meer kennis kan worden opgebouwd.
Ondergewicht

De prevalentie van matig ondergewicht steeg in Amsterdam in de periode 2009-2013 bij zowel voorschoolse als
schoolgaande kinderen. De prevalentie van ernstig
ondergewicht steeg alleen significant bij voorschoolse
6

meisjes en schoolkinderen van Nederlandse afkomst. Dit
is een nieuwe ontwikkeling sinds de ‘Vijfde landelijke
groeistudie’, die voor alle onderzochte categorieën een
daling van de prevalentie van ondergewicht aantoonde in
de periode 1980-2009.20
Omdat er weinig bekend is over de determinanten en
gezondheidsrisico’s van ondergewicht bij kinderen, is het
moeilijk in te schatten hoe ernstig deze nieuwe ontwikkeling is. Ondergewicht kan veroorzaakt worden door
ondervoeding en verkeerde voeding. Ernstige ondervoeding kan onder andere leiden tot achterstand in lengtegroei en cognitieve ontwikkeling en een verzwakt
immuunsysteem.21,22 Toch zijn niet alle kinderen met
ondergewicht ondervoed of zorgbehoevend.20
Omdat onduidelijk is of matig ondergewicht negatieve
effecten op de gezondheid heeft, wordt aangeraden een
BMI-afkapwaarde van < 17,0 kg/m2 (ernstig onderge-
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▼ Leerpunten ▼
• Gewicht en de gewichtstoename op jonge leeftijd zijn
sterke voorspellers voor overgewicht op jongvolwassen
leeftijd.
• Eerdere studies in Nederland en andere Westerse landen
tonen aan dat de prevalentie van overgewicht bij
kinderen lijkt te stabiliseren of zelfs daalt.
• Kinderen van Turkse of Marokkaanse afkomst hebben
vaker overgewicht en obesitas dan hun Nederlandse
leeftijdsgenoten.
• In de periode 2009-2013 zijn de prevalenties van
overgewicht en obesitas bij Amsterdamse kinderen
significant gedaald. Deze trend is in meer of mindere
mate zichtbaar bij alle etnische groepen.
• In Amsterdam is er een toename van de prevalentie van
ondergewicht bij kinderen. Dit is een nieuwe ontwikkeling sinds de ‘Vijfde landelijke groeistudie’, die een daling
van ondergewicht aantoonde in de periode 1980-2009.
• Als de trends van de afgelopen jaren zich doorzetten,
zullen tot 2020 de prevalenties van overgewicht en
obesitas bij kinderen verder dalen. Ernstig ondergewicht
neemt vooral toe bij voorschoolse kinderen.
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wicht) te hanteren.14,15 In de praktijk helpt de BMI bij de
signalering van ondergewicht, maar de klinische blik van
de arts of verpleegkundige in combinatie met de achtergrondkenmerken van het kind bepalen uiteindelijk of
extra zorg nodig is.20
Er moet wetenschappelijk onderzoek worden verricht
naar de determinanten en gevolgen van ondergewicht op
jonge leeftijd. Eten deze kinderen te weinig of krijgen ze
niet de juiste voeding? Welke rol speelt opvoeding? En
wat is de gezondheidsstatus van deze kinderen? Ook is
het belangrijk om te onderzoeken of preventieprogramma’s voor overgewicht geen negatief effect hebben op
kinderen met een gezond gewicht.10
Ondanks de eerste signalen dat de prevalentie van ondergewicht toeneemt, dient de prioriteit nog steeds te liggen
bij het terugdringen van overgewicht en obesitas. Overgewicht en obesitas hebben namelijk een hoge prevalentie en vormen op de langere termijn bekende gezondheidsrisico’s. De grote verschillen in de prevalenties van
overgewicht en obesitas tussen kinderen van Nederlandse en buitenlandse afkomst verdienen speciale aandacht.
Methodologische overwegingen

Een sterk punt van dit onderzoek is de grote, representatieve groep kinderen die door professionals zijn gemeten
en gewogen. Veel andere onderzoeken beschrijven alleen
overgewicht en besteden geen aandacht aan ondergewicht.23
Verder is dit het eerste onderzoek dat de trends van
onder- en overgewicht heeft doorgetrokken naar de toekomst. Het is belangrijk om te beseffen dat dergelijke
prognoses geen rekening houden met medische ontwikkelingen, zoals nieuwe behandelingen voor patiënten
met overgewicht of ondergewicht, wijzigingen in het
volksgezondheidsbeleid of nieuwe voedingsmiddelen.
Deze kunnen in de toekomst de daadwerkelijke prevalenties beïnvloeden.
De BMI is de meest gebruikte maat om gewichtsverloop
te beoordelen, maar er is discussie of buikomtrek- of
huidplooimetingen als aanvulling moeten dienen, vooral
bij het voorspellen van comorbiditeit.23-26 Deze extra
metingen waren in onze studie echter niet beschikbaar.
Recent zijn de groeidiagrammen voor kinderen van Hindoestaanse afkomst aangepast, omdat de universele
BMI-afkappunten bij deze kinderen de prevalentie van
ondergewicht overschatten en de prevalentie van overgewicht onderschatten.27 Deze nieuwe afkapwaarden hebben wij in onze studie niet kunnen gebruiken, omdat we
niet beschikten over de gegevens van de culturele achtergrond van de kinderen.
Bij de ‘generalized estimating equation’-analyses corrigeerden we voor de meerdere metingen per kind, dat wil

zeggen: de metingen in verschillende jaren. Een nadeel
van de GEE-analyse is dat deze 1 categorie afzet tegen de
andere categorieën. Kinderen met obesitas zaten daarom
in de referentiegroep ‘geen overgewicht’ bij de trendanalyse van overgewicht. Bij de trendanalyse van matig
ondergewicht behoorden kinderen met ernstig ondergewicht tot de referentiegroep. Het was een beperking dat
we hier niet voor konden corrigeren. Omdat we ook naar
de trend van obesitas en ernstig ondergewicht keken,
wisten we dat er geen verschuiving had plaatsgevonden
van overgewicht naar obesitas en van ernstig naar matig
ondergewicht. De prevalentie van obesitas liet immers
net als de prevalentie van overgewicht een dalende trend
zien; de prevalentie van ernstig ondergewicht was niet
significant veranderd.
Vooralsnog neemt bij Amsterdamse kinderen de prevalentie van overgewicht af. In de komende jaren zal moeten blijken of de dalende trend van overgewicht en obesitas standhoudt en hoe de prevalenties van ondergewicht
en obesitas zich verder gaan ontwikkelen.

Conclusie
Sinds 2009 is er een dalende trend zichtbaar in de prevalentie van overgewicht en obesitas bij Amsterdamse kinderen. De prevalentie van overgewicht en obesitas bij
kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst blijft
hoog. Daarom moeten preventieprogramma’s zich extra
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richten op deze doelgroepen. Ook is het wenselijk om de
prevalentie van ondergewicht te controleren, omdat ook
hierin belangrijke verschuivingen lijken op te treden.
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