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ABSTRACT 

Introduction: Overweight is caused by a discrepancy between energy intake and energy 

output. Overweight children and adolescents are often negative stigmatized or victimized by 

peers, which can influence their self-concept and cause internalizing as well as externalizing 

problems, for example anxious, depressive, active and aggressive behavior. Generally boys and 

girls seem to experience different problems.  In stressful situations boys are inclined to take 

action which, in extreme cases might cause externalizing problems, whereas girls are more 

likely to await and do not take action, which might cause internalizing problems. This study’s 

purpose is to examine the relationship between overweight and psychosocial problems in 

adolescent boys and girls. The premise was that there is a relationship between overweight 

and psychosocial problems and additionally that sex differences relate to psychosocial 

problems. Last was expected that overweight and sex differences interact concerning 

psychosocial problems. 

Methods: This study is part of a large epidemiologic research of the outpatient department for  

Child and Adolescent Psychiatry of the Erasmus Medical Centre - Sophia, Rotterdam. A total of 

274 adolescents, age 13 to 18, participated in this study by filling in the Youth Self Report 

(scale Internalize and Externalize). Among them were 121 boys and 153 girls. Height (m) and 

weight (kg) were measured during research to determine Body Mass Index (BMI). 

Results: A significant main-effect was found for gender and internalizing problems. In this 

study girls reported more internalizing problems than boys. No significant main-effect was 

found for gender and externalizing problems, as well as for overweight and internalizing and 

externalizing problems. Furthermore, in relation to internalizing and externalizing problems, 

no significant interaction-effect was proved between being overweight and gender. 

Conclusions: This study indicates that gender predicts internalizing problems, but it does not 

seem to predict externalizing problems. In other words: it appears that girls are more likely to 

show internalizing problems than boys. In addition, it appears that overweight has no 

influence on psychosocial problems.  
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SAMENVATTING 

Inleiding: Overgewicht wordt veroorzaakt door een verstoorde energiebalans, waarbij men 

meer energie binnen krijgt dan men verbruikt. Jeugdigen die overgewicht hebben worden vaak 

negatief gestigmatiseerd en gepest door leeftijdgenoten. Dit beïnvloedt hun zelfbeeld en kan 

internaliserende en externaliserende klachten, zoals angst, depressie, druk en agressief gedrag 

veroorzaken. Deze klachten zijn vanuit de aanleg verschillend voor jongens en meisjes. Jongens 

hebben de neiging om in stressvolle situaties actief te handelen, wat in het uiterste geval kan 

leiden tot externaliserende klachten, meisjes hebben daarentegen de neiging om niet te 

handelen, wat kan leiden tot internaliserende klachten. Het doel van huidig onderzoek is om te 

kijken of er een verband bestaat tussen overgewicht en psychosociale klachten bij 

adolescenten. Hierbij wordt verwacht dat er een verband bestaat tussen overgewicht en 

psychosociale klachten, maar ook dat er een verband bestaat tussen geslacht en psychosociale 

klachten. Daarnaast is de verwachting dat er een interactie bestaat tussen overgewicht en 

geslacht op psychosociale klachten. 

Methode: Huidig onderzoek is een deelstudie van een epidemiologisch onderzoek van de 

Polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC Sophia te Rotterdam. 274 

adolescenten van 13 tot 18 jaar, waarvan 121 jongens en 153 meisjes, hebben meegedaan aan 

het huidige onderzoek. Zij hebben de Youth Self Report (schalen Internaliseren en 

Externaliseren) ingevuld en bij bezoek aan de polikliniek werden lengte (meter) en gewicht 

(kilogram) gemeten, waarna de BMI is berekend.  

Resultaten: Er is een significant hoofdeffect gevonden voor geslacht op internaliserende 

klachten. Meisjes vertonen in het huidige onderzoek meer internaliserende klachten dan 

jongens. Er is geen significant hoofdeffect voor geslacht op externaliserende klachten en ook 

geen significant hoofdeffect voor overgewicht op internaliserende en externaliserende 

klachten gevonden. Daarnaast is er ook geen interactie-effect tussen overgewicht en geslacht 

op internaliserende en externaliserende klachten aangetoond. 

Conclusie: Geslacht is een voorspeller voor internaliserende klachten, maar niet voor 

externaliserende klachten, oftewel: meisjes vertonen meer internaliserende klachten dan 

jongens. Overgewicht lijkt geen effect te hebben op psychosociale klachten. Ook lijkt het effect 

van overgewicht op psychosociale klachten gelijk te zijn voor jongens en meisjes.  
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INLEIDING 

Overgewicht (een teveel aan lichaamsvet) komt in Nederland steeds vaker voor. Bij ongeveer 

veertig procent van de volwassen is er sprake van overgewicht (van den Hurk,  van Dommelen, 

de Wilde, Verkerk, van Buuren & HiraSing, 2006). Er wordt zelfs gesteld dat het aantal 

volwassenen met ernstig overgewicht in de komende twintig jaar met vijftig procent zal 

toenemen, als de trend zich op deze manier blijft voortzetten (Bemelmans, Hoogenveen, 

Visscher, Verschuren & Schuit, 2004). Dit is een zorgelijk beeld, aangezien overgewicht 

verschillende gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, 

gewrichtsproblemen en psychosociale klachten (van den Hurk et al, 2006). Deze klachten 

kunnen zich al op jonge leeftijd manifesteren. Niet alleen bestaat er een relatie tussen 

overgewicht op jonge leeftijd en overgewicht op volwassen leeftijd, maar ook volwassen die 

nu geen gewichtsproblemen kennen, maar als kind wel te dik waren, hebben een verhoogd 

risico op gezondheidsklachten (de Wilde, van den Hurk & HiraSing, 2005).  

Als de trend die Bemelmans et al. (2006) noemen, zich daadwerkelijk voortzet, is 

tweederde van de kinderen van nu over twintig jaar te dik. Het is daarom belangrijk om inzicht 

te krijgen in overgewicht bij jeugdigen. Wereldwijd wordt geschat dat ongeveer tien procent 

van de vijf tot zeventienjarige jongens en meisjes overgewicht heeft (Harbers, Visscher, van 

der Wilk, 2005). Om te vergelijken, is er onderzoek gedaan naar de derde en vierde Landelijke 

Groeistudie uit 1980 en uit 1997 bij jongens en meisjes van nul tot eenentwintig jaar in 

Nederland. Hieruit bleek dat overgewicht ruim twee keer zo vaak voorkwamen in 1997 in 

vergelijking met 1980 (HiraSing, van den Hurk, van Dommelen, van Buuren & Verkerk, 2007). 

Uit onderzoek van Van den Hurk et al. (2006) is gebleken dat veertien procent van de jongens 

en zeventien procent van de meisjes van vier tot vijftien jaar in Nederland te dik is, waarbij 

opvalt dat meisjes op jongere leeftijd last krijgen van overgewicht dan jongens. Dit heeft 

mogelijk ook implicaties voor psychosociale klachten. Het huidige onderzoek richt zich daarom 

om het verband tussen overgewicht en psychosociale klachten bij adolescenten. 

Overgewicht bij jeugdigen wordt veroorzaakt door een verstoorde energiebalans, 

waarbij de energie-inname groter is dan het energieverbruik (Renders, Seidell, van Mechelen & 

HiraSing, 2004). Kinderen en adolescenten slaan het ontbijt vaker over en eten in plaats 

daarvan meer calorierijke tussendoortjes, zoals chocolade of frituursnacks, waarvan de porties 

steeds groter worden. Ook groente en fruit wordt minder gegeten door jeugdigen en er 

worden meer zoete en alcoholische dranken genuttigd (Renders et al., 2004). Daar tegenover 

staat dat de fysieke activiteit bij jongeren afneemt. Televisie kijken en computeren behoren tot 

de belangrijkste vrijetijdsbesteding en er wordt ook minder buiten gespeeld. Daarnaast 

worden jeugdigen vaak met de auto naar de plaats van bestemming gebracht (Renders et al., 
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2004; Centraal Bureau voor de Statistiek, 2007). Door deze stijgende trend krijgen jongeren 

meer energie binnen dan dat ze verbruiken, wat de kans op overgewicht aanzienlijk vergroot. 

Dit kan diverse nadelige gevolgen hebben. 

Gevolgen die (ernstig) overgewicht met zich mee kan brengen zijn: fysieke klachten 

zoals hart- en vaatziekten, diabetes type II, klachten aan de luchtwegen, fertiliteitproblemen, 

orthopedische complicaties, huidproblemen, maar ook leerproblemen en psychosociale 

problemen (Wabitsch, 2000; Renders et al., 2004). Mensen met overgewicht worden over het 

algemeen vaak negatief gestigmatiseerd. Zij worden gekenmerkt als lui, slonzig en dom. 

Doordat de gevoelens die iemand over zichzelf heeft bepaald wordt door hoe een ander naar 

die persoon kijkt, kan dit negatieve beeld leiden tot psychologische stress, bij zowel 

volwassenen als kinderen (Hayes & Ross, 1986; Gortmaker, Must, Perrin, Sobol & Dietz, 1993; 

Needham & Crosnoe, 2005).  

Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen internaliserende en externaliserende 

klachten, waarbij internaliserende klachten refereren naar angstklachten en depressieve 

klachten en externaliserende klachten betrekking hebben op druk en agressief gedrag. Uit 

onderzoek van Ross (1994) onder volwassenen met overgewicht is gebleken dat de fysieke 

gezondheid direct en positief gerelateerd is aan depressie. Aangezien mensen met 

overgewicht vaak minder gezond zijn en zich ook minder gezond voelen, rapporteren zij meer 

depressieve klachten. Niet alleen het fysieke overgewicht leidt tot depressie, maar ook de 

maatschappelijk geldende normen omtrent slank zijn en de drang om aan dit beeld te voldoen 

door bijvoorbeeld op dieet te gaan, zorgt voor stress, van waaruit depressieve gevoelens 

kunnen ontstaan (Ross, 1994).  

Bij kinderen en adolescenten worden jongens en meisjes die te dik zijn vaak gepest 

door leeftijdsgenoten. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat deze pesterijen kunnen 

leiden tot internaliserende klachten zoals somberheid, laag zelfbeeld, angst, depressie, 

eenzaamheid, suïcidegedachten, maar ook externaliserende klachten zoals druk en agressief 

gedrag en nog meer pesterijen (Eisenberg, Neuman-Sztainer & Story, 2003; Sweeting, Wright 

& Minnis, 2005; Storch, Milsom, DeBraganza, Lewin, Geffken & Silverstein, 2007). Deze 

problemen kunnen zowel direct als indirect het gevolg zijn van overgewicht.  

Daar waar internaliserende klachten vaak een direct gevolg zijn van overgewicht lijken 

externaliserende klachten meer van indirecte aard. Door het treiteren kunnen jeugdigen met 

overgewicht zich gaan verdedigen door te schelden of te slaan, maar zij kunnen zich ook druk 

en agressief gedragen, zodat de aandacht wordt afgeleid van hun gewicht of fysieke 

voorkomen. Ook kan externaliserend gedrag een uiting zijn van internaliserende problemen, 
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zoals angst en depressie (Storch et al., 2007). Echter naar externaliserende klachten bij 

kinderen met overgewicht is nog weinig onderzoek gedaan. 

De manier waarop kinderen en jongeren reageren op psychologische stress, zoals ten 

gevolge van overgewicht, kan afhankelijk zijn van verschillende factoren. Geslacht is een factor 

die hierin bepalend kan zijn. In de literatuur wordt gevonden dat jongens en meisjes in de 

aanleg al van elkaar verschillen met betrekking tot gedrag (Delfos, 1997-2003, Nolen-

Hoeksema, 1994; Gurian, 2001; Singendonk & Meesters, 2002). Jongens leren bijvoorbeeld 

meer door trial en error, ze moeten iets uitgeprobeerd hebben om ervan te kunnen leren, 

uiten zich fysiek, zijn op zoek naar grenzen en hanteren onderling een pikorde. Meisjes leren 

door theoretische instructie, zijn verbaal sterk, zijn volgzaam, observeren meer en in binnen 

groep is populariteit belangrijk (Delfos, 1997-2003; Gurian, 2001). In stressvolle situaties 

reageren jongens en meisjes ook verschillend. Jongens hebben  de neiging om klachten naar 

buiten te richten, te externaliseren, zoals risicovol, overactief, delinquent of agressief gedrag.  

Meisjes hebben de neiging om psychosociale klachten te internaliseren, ze betrekken de 

problemen op zichzelf en worden bijvoorbeeld depressief, angstig, hebben somatische 

klachten en een lage zelfwaardering (Nolen-Hoeksema, 1994; Singendonk & Meesters, 2002). 

Delfos (1997-2003) heeft een model ontwikkeld, waarin zij stelt dat jongens onder invloed van 

het testosteronhormoon, de neiging hebben om in stressvolle situaties te handelen (vechten), 

waardoor angst afneemt, terwijl meisjes niet handelen (vluchten), waardoor de angst 

toeneemt.  In extremere vormen zal het handelen van jongens over kunnen gaan in agressie, 

fysiek geweld en risicovol gedrag. Bij meisjes zal het niet handelen kunnen resulteren in 

depressies of angststoornissen (Delfos, 1997-2003) 

De meeste onderzoeken naar sekseverschillen zijn verricht naar een specifieke 

internaliserende of externaliserende klacht, zoals angst, depressie, overactief of agressief 

gedrag. Zo komen agressief en delinquent gedrag vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Uit de 

literatuur blijkt dat jongens vanuit hun mannelijkheid geneigd zijn om conflicten aan te gaan 

en te handelen, maar ook dat zij aan een bepaald verwachtingspatroon van mannelijkheid 

willen voldoen en zich sociaal wenselijk kunnen gedragen (de Haan & de Bie, 1999).  

Angst en depressie komen vaker voor bij vrouwen dan mannen (Nolen-Hoeksema & 

Girgus, 1994; MacKinaw-Koons & Vasey, 2000; Short & Spence, 2006). Angst en depressie 

komen vaak parallel aan elkaar of na elkaar voor, waarbij angst meestal vooraf gaat aan 

depressie (Barrett, 2003). Depressie komt bij vrouwen zelfs twee keer zoveel voor als bij 

mannen en dit grote verschil ontstaat aan het begin van de adolescentie (Kessler, McGonagle, 

Swartz, Blazer, Nelson, 1993; Nolen-Hoeksema & Girgus, 1994). Onderzoek bij Amerikaanse, 

Canadese en Britse jeugdigen wijst uit dat de seksekloof rond het veertiende levensjaar 
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ontstaat (Wade, Cairney, & Pevalin, 2002). Nolen-Hoeksema (1994; 1999) heeft veel 

onderzoek gedaan naar sekseverschillen bij depressie, bij zowel volwassenen als jeugdigen.  

Een belangrijk concept dat volgens haar bepalend is voor het verschil tussen jongens en 

meisjes is het omgaan met de stressvolle gebeurtenis. Zoals Delfos (1997-2003) ook noemt in 

haar angstmodel, blijkt uit onderzoek van Nolen-Hoeksema (1994) ook dat meisjes ten tijde 

van stress niet actief handelen. Ze hebben naderhand de neiging om te blijven piekeren en te 

malen (rumineren) en de stress op zichzelf te richten (Nolen-Hoeksema, Girgus & Seligman, 

1991; Nolen-Hoeksema, 1994; Shortt & Spence, 2006). Hierdoor zijn ze kwetsbaarder voor 

depressieve symptomen, waardoor ze zich minder goed kunnen richten op de dagelijkse 

dingen van het leven. Op deze manier kunnen ze voorgestelde levensdoelen minder goed 

bereiken, wat depressie in de hand werkt. Deze vicieuze cirkel zorgt ervoor dat depressieve 

klachten in de jonge jaren in stand worden gehouden in de volwassenheid (Nolen-Hoeksema, 

1994).  

 Jeugdigen met overgewicht hebben de neiging om hun klachten te internaliseren. Ze 

worden gepest door leeftijdsgenoten, waardoor een lage zelfwaardering, angstige en/of 

depressieve gevoelens kunnen ontstaan (Eisenberg, Neuman-Sztainer & Story, 2003; Sweeting, 

Wright & Minnis, 2005; Storch, Milsom, DeBraganza, Lewin, Geffken & Silverstein, 2007). Dikke 

kinderen hebben hierdoor zowel kwantitatief als kwalitatief minder contact met 

leeftijdsgenoten, wat ervoor kan zorgen dat zij minder vrienden of vriendinnen hebben (Storch 

et al, 2007). Ook kunnen ze zich negatief beoordeeld voelen vanwege hun lichaam en gewicht 

en mensen willen toch graag positief door anderen beoordeeld worden (Ross, 1994). Dit kan 

wederom zorgen voor angstige of depressieve gevoelens. Deze gevoelens zijn vooral 

herkenbaar voor meisjes, aangezien zij meer geneigd om stressvolle situaties te internaliseren, 

terwijl jongens meer geneigd zijn om deze te externaliseren. Hoe zit dit dan bij jongens en 

meisjes die overgewicht hebben? Zijn die vatbaarder voor internaliserende of externaliserende 

klachten?  

Uit de verschillende hierboven beschreven onderzoeken kan geconcludeerd worden 

dat zowel kinderen met overgewicht, als meisjes met psychologische klachten de neiging 

hebben om te internaliseren. Onderzoek van Erickson, Robinson, Haydel & Killen (2000) 

bevestigt allereerst dat meisjes met overgewicht meer depressieve symptomen laten zien dan 

meisjes zonder overgewicht. Ten tweede bespreekt hij dat jongens  meer  de neiging hebben 

om hun klachten te externaliseren. Als laatste laten Erickson et al.  (2000) zien dat er bij 

jongens met of zonder overgewicht geen significant verschil gevonden is in de mate van 

depressieve symptomen. Maar wat gebeurt er als een jongen overgewicht heeft? Zal sekse of 

overgewicht dan zwaarder wegen? Zullen jongens met overgewicht hun psychosociale 
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klachten externaliseren of internaliseren? Over overgewicht en externaliserende klachten is 

weinig literatuur geschreven en hier is weinig onderzoek naar gedaan. 

In dit onderzoek wordt daarom gekeken of er een verband bestaat tussen overgewicht 

en psychosociale klachten bij adolescenten De verwachting bij het huidige onderzoek is dat 

eerder onderzoek bevestigd wordt in dat jongeren met overgewicht meer internaliserende en 

externaliserende klachten zullen vertonen dan jongeren zonder overgewicht, maar dat het 

verband tussen overgewicht en internaliserende klachten sterker is dan het verband tussen 

overgewicht en externaliserende klachten. Daarnaast wordt er verwacht dat meisjes meer 

internaliserende klachten zullen vertonen dan jongens en dat jongens meer externaliserende 

klachten zullen vertonen dan meisjes. Naast het repliceren van de door veel onderzoekers 

gevonden resultaten, wordt er in dit huidige onderzoek ook gekeken naar de interactie-

effecten van geslacht en overgewicht op psychosociale  klachten. Hierin wordt verwacht dat de 

sterkte van het verband tussen overgewicht en internaliserende klachten bij meisjes groter is 

dan de sterkte van het verband tussen overgewicht en internaliserende klachten bij jongens, 

maar ook dat  de sterkte van het verband tussen overgewicht en externaliserende klachten bij 

jongens groter is dan de sterkte van het verband tussen overgewicht en externaliserende 

klachten bij meisjes.  

 

METHODEN 

Participanten 

In eerste instantie zijn 3500 kinderen en adolescenten tussen 1,5 en 18 jaar willekeurig 

geselecteerd uit de gemeenteregisters van Zuid-Holland. Om alleen de kinderen en jongeren te 

benaderen die aan de leeftijdscategorie  (6 tot en met 18 jaar) van het onderzoek voldoen, 

werd er een steekproef genomen op basis van geboortedatum, waarna de ouders van 1711 

jeugdigen tussen 6 en 18 jaar benaderd zijn om mee te doen aan het ZH2 onderzoek. 

Uiteindelijk hebben 578 kinderen die destijds 6 tot 12 jaar en 536 adolescenten die destijds 13 

tot 18 jaar waren daadwerkelijk meegedaan aan het onderzoek. De exclusiecriteria van dit 

onderzoek waren: een IQ lager dan 85, onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal, 

ernstige lichamelijke ziektes, ernstig gebruik van middelen en een pervasieve 

ontwikkelingsstoornis. Er zijn voor deze studie geen deelnemers geëxcludeerd aan de hand van 

bovengenoemde exclusiecriteria. Wel zijn er deelnemers uitgevallen doordat er geen lengte of 

gewicht gemeten is, of waarvan de Youth Self Report (YSR) vragenlijst niet is ingevuld. In figuur 

1 wordt weergegeven hoeveel participanten er zijn uitgevallen en uiteindelijk hebben 

meegedaan aan het onderzoek. 
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Figuur 1  Bepaling van onderzoekspopulatie 

 

Huidig onderzoek richt zich op de adolescentenpopulatie. De initiële steekproef bestond uit 

534 adolescenten, waarvan 312 adolescenten daadwerkelijk naar de polikliniek gekomen zijn 

om mee te doen aan het onderzoek. De bereidheid om naar de polikliniek te komen voor 

deelname, lijkt hierdoor een belangrijke factor te zijn met betrekking tot de grootte van de 

uiteindelijke steekproef. Daarnaast zijn er naderhand 38 adolescenten niet meegenomen in 

het onderzoek, omdat gegevens zoals lengte en gewicht of vragen op de vragenlijst ontbraken. 

De uiteindelijke steekproef bestaat uit 274 adolescenten met een gemiddelde leeftijd van 

16.95 jaar (SD = 1.33). Hiervan zijn 153 meisjes (55.8 %), met een gemiddelde leeftijd van 16.95 

jaar (SD = 1.26)en 121 jongens (44.2 %) met een gemiddelde leeftijd van 16.95 jaar (SD = 1.42). 

De belangrijkste gegevens van de uiteindelijke steekproef wordt weergegeven in tabel 1. 

 

Tabel 1  Beschrijving van uiteindelijke steekproef 

  N (%) Leeftijd (SD) Lengte (SD) Gewicht (SD) BMI (SD) 

Jongens 121 (44,2%)  16.95 (1.42) 1.80 (.07) 68.44 (10.19) 21,01 (2,63) 

Meisjes 153 (55,8%)  16.95 (1.26) 1.68 (.06) 62.67 (9.97) 22,28 (3,46) 

Totaal 274 (100%)  16.95 (1.33) 1.73 (.09) 65.21 (10.45) 21,72 (3,18) 

 

Totale populatie 

adolescenten 

Uitval door ‘lengte-

gewicht-missing’ 

Uitval door ‘YSR-missing’ 

Uiteindelijke steekproef 

N = 16 

N = 22 

N = 536 

N = 290 

N = 274 

N = 274 

Uitval door 

‘polikliniekbezoek-missing’ N = 224 N = 312 
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Meetinstrumenten 

Body Mass Index 

Lengte wordt door middel van één meetlat gemeten in meters. Gewicht wordt middels één 

weegschaal gemeten in kilogram. Beiden staan op de polikliniek ter beschikking voor het 

onderzoek. Om overgewicht te kunnen bepalen wordt de Body Mass Index berekend. Dit is 

een index voor het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte van een persoon. Deze BMI 

score wordt berekend door het gewicht in kilogram te delen door het kwadraat van de lengte 

in meters: 

 

BMI =  gewicht (kg) / lengte (m2) 

 

Voor volwassenen vanaf 18 jaar is er volgens internationale criteria sprake van overgewicht bij 

een BMI-score van 25 en hoger. Bij een BMI-score van 30 of hoger is sprake van zwaar 

overgewicht (obesitas) (van Buuren, 2004). Voor jeugdigen worden andere criteria 

aangehouden, aangezien hun lichaam in ontwikkeling is en deze ontwikkeling verschillend is bij 

jongens en meisjes. Bij het gebruik van grenswaarden voor de BMI-score van kinderen en 

adolescenten tot 18 jaar wordt daarom rekening gehouden met leeftijd en geslacht (Cole, 

Belizzi, Flegal & Dietz, 2000). De internationale afkapwaarden voor overgewicht en obesitas bij 

kinderen en adolescenten, welke door Cole et al. (2000) opgesteld zijn, staan in bijlage 1. 

Indien de afkapwaarden correct toegepast worden, heeft de BMI-score een gemiddelde 

sensitiviteit (80-85%) en een hoge specificiteit (95%) (Freedman, Ogden, Berenson & Horlick, 

2005).  De variabele overgewicht wordt voor het huidige onderzoek gedichotomiseerd, 

waardoor er twee groepen ontstaan: wel of geen overgewicht. Hierdoor gaat er informatie 

verloren, immers iemand die net boven de grenswaarde van overgewicht zit wordt hetzelfde 

beschouwd als iemand die net onder de grenswaarde van obesitas zit. Om deze reden is 

besloten om naast de dichotome variabele voor overgewicht ook een additionele BMI in 

procenten te berekenen. Hierbij wordt voor iedere participant berekend hoeveel procent de 

BMI afwijkt van de afkapwaarde voor overgewicht, horende bij de leeftijd, door de volgende 

formule: 

 

Additionele BMI = (BMI – afkapwaarde overgewicht)/afkapwaarde overgewicht *100 

 

Indien er sprake is van overgewicht zal er een positief getal uit de berekening komen en indien 

er geen sprake is van overgewicht zal er een negatief getal uit de berekening komen. 
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Afgenomen vragenlijsten 

YSR 

Om de mate van psychosociale klachten te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de Youth Self 

Report (YSR) van Achenbach (1991), welke vertaald is door Verhulst, van der Ende en Koot 

(1997). 

De YSR is een vragenlijst voor jongeren van 11 tot 18 jaar. Jongeren kunnen zelf vragen 

invullen over vaardigheden, emotionele en gedragsproblemen, waarmee gekeken wordt naar 

hoe goed een vraag de afgelopen zes maanden bij hen heeft gepast. Het deel over 

vaardigheden en competenties betreft 17 vragen die gaan over sport, hobby’s, school en 

dergelijke. Deze worden op een 2 tot 4 puntsschaal gemeten. Daarnaast worden de 

competenties nog uitgevraagd middels de schalen Activiteiten en Sociaal, welke samen een 

Totale Competentiescore geven. Het deel over emotionele en gedragsproblemen betreft 112 

vragen over nu en de afgelopen zes maanden, welke beantwoord moeten worden op een 3 

puntsschaal. Deze vragen zijn onderverdeeld in drie schalen Totale Problemen, Internaliseren 

en Externaliseren en bestaan daarnaast uit 8 syndromen, te weten: 

Teruggetrokken/Depressief, Lichamelijke Klachten, Angstig/Depressief, Sociale Problemen, 

Denkproblemen, Aandachtsproblemen, Normafwijkend Gedrag en Agressief Gedrag. De YSR 

meet de psychosociale klachten op een continue schaal en hanteert een normaal gebied, een 

grensgebied en een klinisch gebied waarbinnen de scores kunnen liggen. De scores in het 

grensgebied verwijzen naar aanzienlijke problemen, maar vallen net niet in het klinische 

gebied (Verhulst et al., 1997). Voor het huidige onderzoek wordt gebruik gemaakt van de 

schalen Internaliseren en Externaliseren van de YSR. 

De syndromen Teruggetrokken/Depressief, Lichamelijke Klachten en 

Angstig/Depressief vormen samen de schaal Internaliseren en hebben samen een interne 

consistentie van α = 0.64 (Verhulst et al., 1997).   

De syndromen Normafwijkend Gedrag en Agressief Gedrag vormen de schaal 

Externaliseren en hebben samen een interne consistentie van 0.88 (Verhulst et al., 1997).  

 

Procedure 

Dit onderzoek maakt deel uit van het grootschalig epidemiologisch onderzoek Zuid Holland 2 

(ZH2) van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC Sophia te Rotterdam. 

Hierin wordt onderzoek gedaan naar de biologische en psychologische factoren die van invloed 

zijn op psychopathologie bij kinderen en adolescenten uit de algemene bevolking van Zuid-

Holland. Dit ZH2-onderzoek is nog in volle gang. 



Nguyen, T.P.V.   Effect van Overgewicht op Psychosociale Klachten bij Adolescenten 

Masterthesis Klinische Psychologie - 13 -  Augustus, 2008 

 

De ouders van de kinderen en adolescenten werden, na een schriftelijke aankondiging, 

telefonisch benaderd. Hen werd gevraagd of zij bereid waren hun medewerking te verlenen 

aan dit vervolgonderzoek. Ouders en kind werden gevraagd eenmaal naar de polikliniek van 

het Erasmus MC-Sophia te komen en thuis verschillende vragenlijsten in te vullen. Nadat zij 

toestemming hadden gegeven om aan het onderzoek mee te doen werd hun een pakket 

vragenlijsten toegestuurd. Dit waren vragenlijsten voor kind, vader en moeder. Dit pakket 

bevatte ook de YSR (Youth Self Report, Verhulst et al., 1997). Hiervan is gebruik gemaakt in 

huidig onderzoek. Deze vragenlijst was een papieren versie en is door de participanten met 

pen of potlood thuis ingevuld. Hierna is er telefonisch een afspraak gemaakt voor het bezoek 

aan de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC Sophia in Rotterdam.  

De deelnemers zijn met (één van) de ouders naar de polikliniek gekomen voor een 

twee uur durend onderzoek. Allereerst hebben alle proefpersonen en hun ouders 

toestemmingsformulieren moeten invullen, waarop zij aangeven dat zij voldoende 

geïnformeerd zijn over de inhoud van het onderzoek en dat zij te allen tijde hun toestemming 

kunnen intrekken zonder een reden op te geven. Daarna werden ouders en kind/jongere 

gescheiden, aangezien voor de rest van het onderzoek alleen de deelname van het 

kind/jongere vereist was. In de onderzoekskamer hebben de participanten de overige 

vragenlijsten ingevuld, waarna lengte en gewicht gemeten werd. Hierna heeft de participant 

bepaalde taken gekregen, welke niet relevant waren voor huidig onderzoek, waarbij getracht 

werd stress op te wekken, zoals een hoofdrekentaak, een computertaak en een kleine 

spreekbeurt. Tijdens deze taken zijn er fysiologische metingen gedaan, zoals het meten van de 

hartslag, de bloeddruk, de zweetafscheiding en de ademhaling, maar ook heeft de participant 

een aantal malen speeksel moeten verzamelen in de daarvoor bestemde buisjes. Na afloop 

van het onderzoek kregen de kinderen en adolescenten een cadeaubon als dank voor hun 

deelname. 

Het huidige onderzoek heeft betrekking op een klein gedeelte van deze grootschalige 

studie en de fysiologische metingen zijn hierin niet meegenomen. Er is alleen gebruik gemaakt 

van de YSR van adolescenten die ten tijde van het benaderen 11 tot 18 jaar waren en de 

persoonlijke gegevens, namelijk lengte, gewicht en geslacht. 

Alle informatie over de deelnemers is voor, tijdens en na het onderzoek vertrouwelijk 

behandeld. Er werd in het onderzoek tevens gewerkt met respondentnummers, welke niet 

zomaar te herleiden zijn tot de naam van de deelnemers. Het grootschalige onderzoek is 

tevens getoetst en goedgekeurd door de Medische Ethische Toetsingscommissie van het 

Erasmus MC.  
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Statistische analyse 

Huidige studie is gebaseerd op een factorieel design met twee onafhankelijke variabelen, ‘BMI’ 

en ‘geslacht’. De variabele ‘BMI’ is zowel gedichotomiseerd (wel/geen overgewicht) als 

continue gebruikt. ‘Internaliserende’ en ‘externaliserende’ klachten zijn als continue 

afhankelijke variabelen gebruikt. 

Alvorens de data analyse uit te voeren, is gekeken of de scores op de schalen 

‘internaliseren’ en ‘externaliseren’ van de YSR en de BMI normaal verdeeld zijn. Uit de 

Kolmogorov-Smirnov toets bleken de scores op de twee YSR schalen en de BMI allen significant 

van een normaalverdeling af te wijken (p < .05). Zowel de YSR-scores als de BMI zijn vervolgens 

getransformeerd door de wortel van de scores te nemen en een nieuwe variabele te maken. 

Hierna bleek dat de scores normaal verdeeld zijn, waarna het mogelijk is om parametrische 

toetsen uit te voeren. Deze toetsen zijn allen uitgevoerd met de getransformeerde scores. 

Om de hypothese met betrekking tot het effect van overgewicht op internaliserende 

klachten te toetsen wordt een tweeweg-variantie-analyse tussen groepen (ANOVA) toegepast 

met BMI als dichotome variabele. Door het dichotomiseren van BMI gaat er informatie 

verloren, waardoor er ter vergelijking een regressieanalyse uitgevoerd wordt om met een 

continue variabele van BMI dezelfde hypothese nogmaals te toetsen. Ook voor de hypothese 

met betrekking tot overgewicht en externaliserende klachten wordt een tweeweg ANOVA en 

een regressieanalyse gebruikt. Indien beide bovenstaande analyses een significant effect laten 

zien, zal gekeken worden of het effect van overgewicht op internaliserende klachten bij 

jongeren groter is dan het effect van overgewicht op externaliserende klachten. Hiervoor 

kunnen de gestandaardiseerde bèta’s van de regressieanalyses, met BMI en internaliserende, 

dan wel externaliserende klachten, met elkaar vergeleken worden. 

De hypothesen met betrekking tot het effect van geslacht op zowel internaliserende 

als externaliserende klachten worden eveneens getoetst middels een tweeweg ANOVA en een 

regressieanalyse. 

Om de hypothesen te toetsen waarbij internaliserende en externaliserende klachten 

voorspeld worden uit de interactie tussen geslacht en overgewicht, wordt een tweeweg 

ANOVA gebruikt waarin de dichotome variabelen ‘BMI’ en ‘geslacht’ opgenomen wordt. Deze 

ANOVA laat tevens zien of er sprake is van een interactie. Daarnaast wordt er ter vergelijking 

een stapsgewijze multipele regressieanalyse uitgevoerd. Anders dan bovengenoemde 

regressieanalyses naar de hoofdeffecten van geslacht en BMI wordt er aan deze analyse een 

interactievariabele tussen BMI en geslacht toegevoegd. Indien deze resultaten significant zijn, 

zullen hierna de hypothesen getoetst worden die het additionele effect van de interactie aan 

de kaak stelt, oftewel de sterkte van het verband tussen overgewicht en  internaliserende, dan 
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wel externaliserende klachten bij jongens en meisjes, door de gestandaardiseerde bèta’s uit de 

multipele regressieanalyse  met elkaar te vergelijken. 

Resultaten worden als significant beschouwd indien α = .05. 

 

RESULTATEN 

Beschrijvende Statistiek 

De resultaten van deze studie zijn verkregen aan de hand van gegevens van 274 adolescenten 

met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar (SD= 1,3) en een gemiddelde BMI van 21,72 (SD=3,18). 

Tabel 1 laat de beschrijvende statistiek zien van de adolescenten, uitgesplitst naar geslacht. 

 

Tabel 1 Beschrijvende statistiek van de steekproef 

 N (%)  Leeftijd (SD) BMI (SD) 

    

Jongen 121 (44,2%)  16.95 (1.42) 21,01 (2,63) 

Meisje 153 (55,8%)  16.95 (1.26) 22,28 (3,46) 

Totaal  274 (100%)  16.95 (1.33) 21,72 (3,18) 

 

 

Om de hypothesen te toetsen zijn verschillende statistische analyses toegepast, welke 

hieronder per hypothese zullen worden besproken. 

 

Overgewicht en Psychosociale Klachten 

In tabel 3 staan de gemiddelde scores op internaliserende klachten weergegeven en in tabel 4 

de gemiddelde scores op externaliserende klachten. Uit de resultaten van een tweeweg 

ANOVA blijkt er geen significant hoofdeffect gevonden te worden van BMI op internaliserende 

klachten bij jongeren (F (1,270) = .14, p = .71). Uit een regressieanalyse met continue maat 

voor BMI komt eveneens naar voren dat er geen significant verband lijkt te bestaan tussen BMI 

en internaliserende klachten (β = .08, p = .17) . Ook blijkt uit een ANOVA dat er geen significant 

hoofdeffect is voor BMI op externaliserende klachten (F (1,270) = .65, p = .43), dit wordt 

wederom door de regressieanalyse bevestigd. Doordat er geen significant verband gevonden 

wordt tussen BMI en internaliserende en externaliserende klachten, zal de vergelijking van het 

effect van BMI op internaliserende klachten met het effect van BMI op externaliserende 

klachten niet uitgevoerd kunnen worden.   
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Tabel 3 Gemiddelde scores op de subschalen van de YSR op internaliserende klachten 

 Internaliserende klachten 

 Teruggetrokken/De

pressief (SD) 

Lichamelijke 

Klachten (SD) 

Angstig/ 

Depressief (SD) 

Totaal (SD) 

Jongen 2.39 (1.76) 1.71 (2.45) 3.29 (3.14) 7.39 (5.95) 

Meisje 3.01 (2.33) 3.28 (2.57) 5.63 (4.57) 11.92 (7.75) 

Totaal 2.73 (2.12) 2.59 (2.63) 4.60 (4.16) 9.92 (7.36) 

 

 

Tabel 4 Gemiddelde scores op de subschalen van de YSR op externaliserende klachten 

  Externaliserende klachten 

  Normafwijkend Gedrag 

(SD) 

Agressief Gedrag (SD) Totaal (SD) 

Jongen 2.88 (1.85) 6.53 (4.46) 9.41 (5.76) 

Meisje 3.00 (2.01) 6.78 (4.02) 9.78 (5.56) 

Totaal 2.95 (1.94) 6.67 (4.21) 9.62 (5.62) 

 

 

Geslacht en Psychosociale Klachten 

Om het verband tussen BMI en internaliserende klachten te toetsen wordt zowel een tweeweg 

ANOVA als een regressieanalyse uitgevoerd. In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de 

resultaten die uit de regressieanalyse naar voren komen. Hieruit blijkt dat uit beide analyses 

een significant hoofdeffect gevonden wordt voor geslacht op internaliserende klachten (F 

(1,270) = 17.01, p < .001; β = .31, p < .001). Hiermee wordt aangetoond dat meisjes in het 

huidige onderzoek meer internaliserende klachten vertonen dan jongens, zie tabel 3. In figuur 

2 wordt het verband tussen geslacht en internaliserende klachten grafisch weergegeven. 
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Tabel 5  Regressieanalyse geslacht en internaliserende klachten 

  B SE B Beta P 

Constant 7.39 .64 .00 

Geslacht 4.53 .85 .31 .00* 

* P < .001 

 

 

Figuur 2  Hoofdeffect van geslacht op internaliserende klachten (SEM -/+ 2) 

 
In tegenstelling tot het eerder gevonden significante verband tussen geslacht en 

internaliserende klachten, wordt er geen significant hoofdeffect gevonden voor geslacht op 

externaliserende klachten. Dit komt uit zowel een ANOVA (F (1,270) = 1.25, p = .26), als een 

regressieanalyse (β = .04, p = .55) naar voren. 

 

Overgewicht, Geslacht en Psychosociale Klachten 

In tabel 6 staan de gemiddelde scores op de schalen Internaliseren en Externaliseren van de 

YSR voor jongens en meisjes met overgewicht. Uit de voorgaande resultaten komt naar voren 

dat meisjes meer internaliserende klachten rapporteren dan jongens. Om te onderzoeken of er 

sprake is van een interactie tussen geslacht en BMI op internaliserende klachten kan er aan de 
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hand van een tweeweg ANOVA gezegd worden dat er geen sprake is van een significante 

interactie tussen geslacht en BMI op internaliserende klachten (F (1,270) = .56, p = .46). Ook uit 

een multipele regressieanalyse waarbij een interactievariabele tussen geslacht en BMI wordt 

toegevoegd aan de losse variabelen geslacht en BMI, blijkt er geen sprake te zijn van een 

interactie-effect (β = .17, p = .13). Ook van een interactie tussen geslacht en BMI op 

externaliserende klachten lijkt geen sprake, dit blijkt uit zowel een ANOVA (F(1,270) = .69, p = 

.41), als uit een multipele regressie met toevoeging van de interactievariabele (β = .06, p = .62). 

Figuur 3 laat duidelijk zien dat er geen sprake lijkt van interactie tussen overgewicht en 

geslacht op internaliserende klachten.  

 

Tabel 6 Gemiddelde scores op de schalen Internaliseren en Externaliseren van de YSR voor 

jongens en meisjes met overgewicht 

  N (274) Internaliseren (SD) Externaliseren (SD) 

Jongens met 

overgewicht 

13 7.54 (6.49) 7.38 (3.60) 

Meisjes met 

overgewicht 

24 12.50 (5.58) 9.96 (5.87) 

Totaal met overgewicht 37 10.76 (6.30) 9.05 (5.28) 
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Figuur 3  Verband tussen overgewicht en internaliserende klachten bij jongens en meisjes (SEM  

  -/+ 2) 

  
Exploratief 

Hoewel eerdere analyses geen effect van overgewicht op internaliserende klachten lieten zien, 

noch als hoofdeffect, noch in interactie met geslacht, wilden we met zekerheid uitsluiten dat 

overgewicht geen invloed had op internaliserende klachten bij meisjes, aangezien meisjes het 

kwetsbaarst zijn voor deze klachten. 

In tabel 7 staan de gemiddelde scores op de schaal internaliseren van de YSR 

weergegeven voor meisjes met en zonder overgewicht. De verwachting vanuit de theorie is dat 

meisjes met overgewicht meer internaliserende klachten zullen vertonen, maar vanuit eerdere 

resultaten in dit onderzoek waarbij er wel een verband werd gevonden tussen geslacht en 

internaliserende klachten, maar geen verband tussen overgewicht en internaliserende 

klachten, wordt deze verwachting minder sterk. Er is zowel een tweeweg ANOVA, als een 

regressieanalyse  gedaan waarbij de variabele geslacht gesplitst is. Uit de resultaten van de 

ANOVA komt naar voren dat er bij meisjes geen hoofdeffect gevonden wordt voor overgewicht 

op internaliserende klachten (F (1,151) = 0.16, p = .69). Ook de regressieanalyse bevestigt dit 

resultaat (β = .05, p = .53). Met andere woorden: meisjes met overgewicht lijken niet meer 

internaliserende klachten te laten zien dan meisjes zonder overgewicht. 
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Tabel 7 Gemiddelde scores op de schaal Internaliseren van de YSR bij meisjes zonder en met 

overgewicht 

  N (274) Internaliseren (SD) 

Meisjes zonder overgewicht 129 11.81 (8.11) 

Meisjes met overgewicht 24 12.50 (5.58) 

Totaal meisjes 153 11.92 (7.75) 

 

 

DISCUSSIE 

In de huidige studie werd onderzocht of er een verband bestaat tussen overgewicht en 

psychosociale klachten bij adolescenten. Met betrekking tot de hypothese die stelt dat er een 

verband bestaat tussen overgewicht en psychosociale klachten, waarbij het verband tussen 

overgewicht en internaliserende klachten sterker is dan het verband tussen overgewicht en 

externaliserende klachten, kan naar aanleiding van huidig onderzoek geconcludeerd worden 

dat dit verband niet aanwezig is. Dit betekent dat jongeren met overgewicht niet meer 

psychosociale klachten laten zien dan jongeren zonder overgewicht. Met betrekking tot het 

verband tussen geslacht en psychosociale klachten kan gezegd worden dat geslacht wel een 

voorspeller is voor internaliserende klachten, maar niet voor externaliserende klachten, met 

andere woorden: meisjes laten meer internaliserende klachten zien dan jongens, maar er is 

geen verband gevonden tussen geslacht en externaliserende klachten. Uit onderzoek naar de 

hypothese die stelt dat er sprake is van een interactie tussen overgewicht en geslacht op 

psychosociale klachten kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een interactie. 

Het effect van overgewicht op psychosociale klachten voor jongens en meisjes verschilt niet 

van elkaar. 

Uit deze studie is gebleken dat er geen verband bestaat tussen overgewicht en 

psychosociale klachten. Dit is in strijd met verschillende eerdere onderzoeken, waarin werd 

aangetoond dat overgewicht direct of indirect kan leiden tot psychologische klachten zoals 

somberheid, laag zelfbeeld, angst, depressie, eenzaamheid, druk en agressief gedrag 

(Eisenberg et al., 2003; Sweeting et al., 2005; Storch et al., 2007). In betreffende studie is bij 

13.5 % van de jongeren sprake van overgewicht. In bijvoorbeeld het onderzoek van Eisenberg 

et al. (2003), is het pecentage adolescenten met overgewicht 31.9 % en de studie van Storch et 

al. (2007), heeft gebruik gemaakt van een percentage van 98 % kinderen met overgewicht. 

Wanneer de groep kinderen of jongeren met overgewicht relatief klein is, is het moeilijker een 

verband te vinden. Voorts betreft huidige studie een normale populatie, waar het percentage 

jongeren met overgewicht een gemiddelde BMI van 27.59 (SD = 3.23) heeft. In onderzoek van 
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Storch et al. (2003), waarin een klinische populatie is gebruikt, is de gemiddelde BMI van 

jongeren met overgewicht 37.2 (SD = 8.6). Een gemiddeld lagere BMI, zoals in huidige studie, 

maakt het moeilijker om een verband te vinden tussen overgewicht en psychosociale klachten.  

Daarnaast kan er sprake zijn van ‘selectieve attritie’. Dit betekent dat een bepaalde groep 

participanten voor afronding van het onderzoek uitvalt, waardoor de resultaten uiteindelijk 

een andere groep betreffen dan in eerste instantie de bedoeling was (Goodwin, 2003). Uit 

onderzoek van Kaplan & Atkins (1982), naar therapie-effect bij het afvallen in gewicht, is 

gebleken dat attritie van mensen die niet afgevallen zijn of de therapie niet succesvol vonden, 

de resultaten hebben beïnvloedt. Het therapie-effect lijkt door deze selectieve attritie 

overgewaardeerd te worden (Kaplan & Atkins, 1982).  Een andere studie naar sociaal-

emotionele aanpassing en selectieve attritie bij jongens, toont aan dat kinderen die relevant 

zijn voor onderzoek naar sociale competentie, vaak minder vertegenwoordigd zijn vanwege 

selectieve attritie (Weinberger, Tublin, Ford & Feldman, 1990). In de huidige studie kunnen 

jongeren die angstig of onzeker zijn, of jongeren die druk of aggresief zijn, van deelname 

hebben afgezien of vroeftijdig zijn afgehaakt, waardoor minder internaliserende en 

externaliserende klachten worden gerapporteerd wat de resultaten van het onderzoek heeft 

kunnen beïnvloeden.  

Wel wordt in dit onderzoek gevonden dat meisjes meer internaliserende klachten 

vertonen dan jongens. Hiermee wordt een verband aangetoond tussen geslacht en 

internaliserende klachten. Dit is in overeenstemming met verschillende onderzoeken naar 

angst en depressie, waarin duidelijk naar voren komt dat vrouwen meer internaliserende 

klachten vertonen dan mannen. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen (Nolen-

Hoeksema & Girgus, 1994; MacKinaw-Koons & Vasey, 2000; Short & Spence, 2006). Delfos 

(1997-2003) en Nolen-Hoeksema (2004) stellen dat meisjes niet actief handelen als er sprake is 

van een stressvolle situatie. Zij wachten af en richten de stress meer op zichzelf door 

bijvoorbeeld te rumineren. De andere kant van de theorie van Delfos (1997-2003), waarin zij 

stelt dat jongens en meisjes in aanleg al van elkaar verschillen met betrekking tot gedrag, 

toont aan dat jongens actief handelen ten tijde van stress, wat in het uiterste geval kan leiden 

tot externaliserend gedrag zoals agressie en delinquentie. Deze theorie wordt echter niet 

geheel ondersteund door huidig onderzoek, waarbij jongens niet meer externaliserende 

klachten laten zien dan meisjes. Het aantal jongens en meisjes dat tot de steekproef behoort, 

is redelijk gelijk verdeeld, waarvan 44.2 % jongens en 55.8 % meisjes. Tijdens het onderzoek 

moeten vragenlijsten ingevuld worden, wat concentratie vereist, maar ook moeten 

deelnemers een lange tijd stilzitten.  Het is mogelijk dat jongeren met externaliserende 

klachten hierdoor niet willen deelnemen aan het onderzoek of voortijdig uitvallen (selectieve 
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attritie). Hierdoor zou het kunnen zijn dat jongeren met internaliserende klachten meer 

vertegenwoordigd zijn dan jongeren met externaliserende klachten. Tevens zou er sprake 

kunnen zijn van sociaal wenselijk antwoorden, waarbij jongens minder internaliserende 

klachten rapporteren. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat jongens vanuit de 

aanleg de neiging hebben om te externaliseren, wat in de opvoeding versterkt wordt en sociaal 

geaccepteerd is (Delfos, 1997-2003; Nolen-Hoeksema (2004). Hierdoor zullen jongens wellicht 

minder geneigd zijn om internaliserende klachten te rapporteren. Huidig onderzoek 

ondersteunt de mogelijke interactie tussen geslacht en overgewicht op psychosociale klachten, 

zoals Storch et al. (2007) en Ross (1994) die impliceren, niet. Jongeren met overgewicht 

kunnen negatief beoordeeld of gepest worden door leeftijdsgenoten, waardoor een lage 

zelfwaardering kan ontstaan, wat direct of indirect bij meisjes kan leiden tot angst en 

depressie en bij jongens kan leiden tot agressief of normafwijkend gedrag (Ross, 1994; Storch 

et al., 2007).  

In tegenstelling tot wat er in voorgaande onderzoeken is gevonden, toont huidig 

onderzoek aan dat het verband tussen overgewicht en psychosociale klachten niet verschilt 

tussen jongens en meisjes. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er relatief weinig 

adolescenten met overgewicht en met psychosociale klachten hebben deelgenomen aan het 

onderzoek. Om een interactie-effect aan te tonen, is het daarnaast van belang dat er meer 

participanten aan het onderzoek deelnemen dan wanneer er gekeken wordt naar een 

hoofdeffect. 

Wat niet tot de oorspronkelijke vraagstelling behoort, maar onderzocht werd om met 

zekerheid uit te kunnen sluiten dat overgewicht geen invloed heeft op internaliserende 

klachten bij meisjes, daar meisjes hier het kwetsbaarst voor zijn, is de vraag of er een verschil 

is ten aanzien van internaliserende klachten bij meisjes met overgewicht of zonder 

overgewicht. Hieruit is naar voren gekomen dat er geen verschil is tussen meisjes met of 

zonder overgewicht met betrekking tot internaliserende klachten, dus meisjes met 

overgewicht laten niet meer internaliserende klachten zien dan meisjes zonder overgewicht.  

Een belangrijke beperking van huidig onderzoek is allereerst de grootte van de 

steekproef (N = 274). Doordat jongeren naar het Sophia Kinderziekenhuis toe moesten komen 

om mee te doen aan het onderzoek, hebben veel participanten van deelname afgezien.  Een 

manier om dit te verbeteren zou kunnen zijn door naar de jongeren toe te gaan en van tevoren 

een beloning aan deelname vast te koppelen. De onderzoekers zouden de jongeren persoonlijk 

kunnen benaderen en op een locatie in de buurt van de jongeren het onderzoek af kunnen 

nemen. Ten tweede bestond de steekproef uit jongeren van de normale populatie van Zuid-

Holland. Hierin zijn relatief weinig jongeren met overgewicht en psychosociale klachten 
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betrokken. Om verbanden te kunnen vinden tussen overgewicht en psychosociale klachten, is 

het aan te raden om een klinische populatie te gebruiken voor overgewicht. Onderzoek van 

Storch et al. (2007) heeft een kleinere steekproef (N = 100) gebruikt dan huidige studie (N = 

274), maar dit betrof een klinische populatie waarin 98 % overgewicht had. In huidig 

onderzoek is niet geselecteerd op overgewicht of psychosociale klachten, aangezien dit een 

onderdeel is van een grootschalig epidemiologisch onderzoek. Dit laatste is echter ook een 

voordeel van het onderzoek, aangezien veel jongeren al eens eerder mee hebben gedaan aan 

onderzoek, waardoor zij makkelijker nogmaals mee doen. Dit heeft waarschijnlijk kunnen 

voorkomen dat er nog meer participanten zijn uitgevallen. Een derde beperking van het 

onderzoek is dat de YSR-vragenlijst op basis van zelfrapportage is, waardoor een risico op 

sociaal wenselijk antwoorden bestaat. Dezelfde vragenlijst voor ouders (Child Behaviour 

Checklist) en leerkrachten (Teachers’ Report Form) zou een toegevoegde waarde kunnen 

hebben voor het onderzoek. Jongeren hebben de YSR-vragenlijst thuis ingevuld en 

meegenomen naar het onderzoek. Er werd echter niet gecontroleerd of de vragenlijst 

compleet was. Als dit consequent gedaan was, had uitval door het missen van gegevens 

voorkomen kunnen worden. Een sterk punt van huidig onderzoek is dat BMI tijdens het 

onderzoek bepaald is door lengte en gewicht door de onderzoekers op de polikliniek te laten 

meten. Er werd gebruik gemaakt van één weegschaal en één meetlat, waardoor de BMI van 

alle participanten met dezelfde meetinstrumenten is bepaald. Dit vergroot de 

betrouwbaarheid van de BMI. Onderzoek van Eisenberg et al. (2003) hebben BMI uitgerekend 

op basis van zelfgerapporteerde gegevens van lengte en gewicht, wat zij ook als een beperking 

van het onderzoek hebben ervaren. Erickson et al. (2007) hebben lengte en gewicht twee keer 

gemeten en daar het gemiddelde van genomen om de betrouwbaarheid zo groot mogelijk te 

maken. Een ander sterk punt van huidige studie is dat overgewicht is bepaald door 

internationele BMI-afkapwaarden  te gebruiken, zie bijlage 1 (Cole et al., 2000). In 

bovengenoemde onderzoeken wordt een BMI tussen het 85
e 

 en 95
e
 percentiel als overgewicht 

beschouwd. Dit is gebaseerd op data uit nationaal onderzoek in de Verenigde Staten en wordt 

daar als afkapwaarde voor overgewicht gehanteerd. Hierdoor zijn deze afkapwaarden moeilijk 

te generaliseren naar andere landen. Om wereldwijd onderzoek naar overgewicht met elkaar 

te kunnen vergelijken, verdient het de voorkeur om internationale afkapwaarden te gebruiken. 

Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om nogmaals te onderzoeken of er een 

verband bestaat tussen overgewicht en psychosociale klachten bij een steekproef uit een 

klinische populatie, waarin de proefpersonen geselecteerd zijn op gewicht. Indien dit verband 

aangetoond wordt zou het interessant zijn om te kijken welke factor er bij jongeren met 

overgewicht zwaarder weegt: het feit dat ze overgewicht hebben, of hun geslacht. Zou dan de 
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‘overgewichttheorie’ van bijvoorbeeld Storch et al. (2007), die stelt dat jongeren met 

overgewicht vaker gepest worden, wat leidt tot verschillende psychosociale klachten, of de 

‘geslachtstheorie’, die stelt dat jongens actief handelen en externaliseren en meisjes niet 

handelen en internaliseren, zoals Delfos (1997-2003) en Nolen-Hoeksema (2004) aantonen, 

overeind blijven staan. Het huidige onderzoek heeft deze vraag niet kunnen beantwoorden, 

omdat er geen verband tussen overgewicht en psychosociale klachten werd aangetoond . Er 

zou  gekeken kunnen worden naar de totale score van probleemgedrag op de YSR, in plaats 

van alleen te kijken naar de schalen Internaliseren en Externaliseren, maar ook zouden de 

CBCL bij ouders en de TRF bij leerkrachten afgenomen kunnen worden. Daarnaast zou het 

interessant zijn om naast jongeren met overgewicht, ook jongeren met obesitas (ernstig 

overgewicht waarbij de gezondheid in gevaar komt) mee te nemen in het onderzoek.  Zij 

kunnen geselecteerd worden op basis van de BMI-afkapwaarden voor overgewicht en 

obesitas, zoals aangetoond in bijlage 1. Belangrijk is dan wel om een evenredige verdeling te 

maken tussen geslacht en wel of geen overgewicht en obesitas, zodat de theoretische 

constructen omtrent overgewicht en geslacht met betrekking tot psychosociale klachten met 

elkaar vergeleken kunnen worden.  

Overgewicht komt steeds vaker voor bij jeugdigen en opvallend is dat deze 

toenemende prevalentie al zichtbaar is bij jonge kinderen (3-4 jaar) (Renders et al., 2004). Dit 

betekent dat overgewicht bij steeds jongere kinderen wordt waargenomen. Omdat kinderen 

en adolescenten aan verschillende ontwikkelingsstadia onderhevig zijn, zoals de latentie en de 

pubertijd, zou interessant zijn om te onderzoeken of leeftijd een rol speelt bij het verband 

tussen overgewicht en psychosociale klachten. Mogelijk zouden adolescenten meer 

internaliserende klachten vertonen dan jonge kinderen, aangezien hun cognitieve vermogens 

beter ontwikkeld zijn. 

De algehele conclusie van het huidige onderzoek luidt dat meisjes meer 

internaliserende klachten laten zien dan jongens, waarbij de factor overgewicht geen invloed 

lijkt te hebben. Het strekt de aanbeveling om meer onderzoek te doen naar het effect van 

overgewicht en geslacht op psychosociale klachten bij kinderen en adolescenten van 

verschillende leeftijden.  
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BIJLAGE 1 Internationale criteria voor overgewicht en obesitas bij jeugdigen van 2 tot 18 

  jaar (Cole et al., 2000) 

 

  

 

 

leeftijd BMI-afkapwaarden

in jaren 25,0 kg/m 2 30,0 kg/m 2

(overgewicht) (obesitas)

jongens meisjes jongens meisjes

2 18,41 18,02 20,09 19,81
2,5 18,13 17,76 19,80 19,55
3 17,89 17,56 19,57 19,36
3,5 17,69 17,40 19,39 19,23
4 17,55 17,28 19,29 19,15
4,5 17,47 17,19 19,26 19,12
5 17,42 17,15 19,30 19,17
5,5 17,45 17,20 19,47 19,34
6 17,55 17,34 19,78 19,65
6,5 17,71 17,53 20,23 20,08
7 17,92 17,75 20,63 20,51
7,5 18,16 18,03 21,09 21,01
8 18,44 18,35 21,60 21,57
8,5 18,76 18,69 22,17 22,18
9 19,10 19,07 22,77 22,81
9,5 19,46 19,45 23,39 23,46
10 19,84 19,86 24,00 24,11
10,5 20,20 20,29 24,57 24,77
11 20,55 20,74 25,10 25,42
11,5 20,89 21,20 25,58 26,05
12 21,22 21,68 26,02 26,67
12,5 21,56 22,14 26,43 27,24
13 21,91 22,58 26,84 27,76
13,5 22,27 22,98 27,25 28,20
14 22,62 23,34 27,63 28,57
14,5 22,96 23,66 27,98 28,87
15 23,29 23,94 28,30 29,11
15,5 23,60 24,17 28,60 29,29
16 23,90 24,37 28,88 29,43
16,5 24,19 24,54 29,14 29,56
17 24,46 24,70 29,41 29,69
17,5 24,73 24,85 29,70 29,84
18 25,00 25,00 30,00 30,00


