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In Hoofdstuk 1 worden de achtergrond, relevantie, gebruikte definities en concepten, 
en de opbouw van de thesis beschreven. 
 
Het doel van dit proefschrift is om bij te dragen aan de vroege herkenning en preventie 
van overgewicht en hieraan gerelateerd cardiometabool risico. Het uiteindelijke doel is 
om op het juiste moment primaire preventie aan te bieden aan diegenen die dit het 
hardst nodig hebben. De belangrijkste onderzoeksvragen zijn: 
1. Gedurende welke leeftijdsintervallen tijdens de groei zijn kinderen het meest 

gevoelig voor het ontstaan van overgewicht en hieraan gerelateerd cardiometabool 
risico op volwassen leeftijd? 

2. Hoe kunnen we jong-volwassenen met metabool syndroom opsporen in een 
algemene populatie? 

3. Welke relatie bestaat er tussen exclusieve borstvoedingsduur en BMI, 
middelomtrek en middel-heup-ratio op jong-volwassen leeftijd? 

 
We hebben de gegevens gebruikt van het Terneuzen Geboorte Cohort (n=2.604). Van 
alle kinderen die in 1977-1986 in Terneuzen zijn geboren, werden prospectief vanaf de 
geboorte tot de leeftijd van 6 maanden gegevens verzameld over de borstvoeding. Van 
1.701 personen werden de groeigegevens verkregen, die zijn vastgelegd door de 
Jeugdgezondheidszorg. Deze personen werden uitgenodigd om deel te nemen aan een 
vervolgonderzoek in 2004-2005. We ontvingen van 822 personen vragenlijsten, en 
hebben bij 762 personen gewicht, lengte, middelomtrek, bloeddruk en huidplooidikte 
gemeten. Bij 642 personen hebben we de nuchtere bloedgehaltes bepaald  van glucose, 
HDL cholesterol, triglyceriden en high-sensitive C-reactive protein (hsCRP). Deze 
personen waren representatief voor het originele cohort wat betreft de meeste 
achtergrondkarakteristieken, namelijk leeftijd, geboortegewicht, pariteit en 
borstvoeding. 
 
Het doel van Hoofdstuk 2 was om vast te stellen welke leeftijdsintervallen tijdens de 
groei het meest voorspellend zijn voor overgewicht op volwassen leeftijd, en om de 
vroegst kritische groeiperiode voor overgewicht op volwassen leeftijd te identificeren. 
Groeigegevens van in totaal 762 personen zijn geanalyseerd met een gemiddeld aantal 
van 21 metingen van lengte en gewicht per persoon vanaf de geboorte tot aan de 
leeftijd van 18 jaar. De uitkomstmaat was de BMI standaard deviatie score (SDS) op 



Samenvatting 

 167 

jong-volwassen leeftijd. Voor elk persoon werd het BMI SDS traject gefit met behulp 
van het ‘broken stick’ model, dat een schatting geeft van de BMI SDS op 8 
verschillende leeftijden tussen geboorte en 18-jarige leeftijd. De leeftijdsintervallen 2-6 
jaar en 10-18 jaar bleken voorspellend te zijn voor de BMI SDS op volwassen leeftijd. 
De correlatie tussen de BMI SDS tijdens de groei en de gemeten BMI SDS op 
volwassen leeftijd stijgt het snelst tussen 2- en 6-jarige leeftijd, hetgeen resulteert in 
een hoge sensitiviteit en specificiteit op 6-jarige leeftijd. De BMI SDS verandering 
tussen 2- en 6-jarige leeftijd draagt relatief het meest bij aan overgewicht op volwassen 
leeftijd. Dit geeft aan dat primaire preventie van overgewicht vooral gericht zou 
moeten worden op het voorkómen van een BMI SDS stijging tussen 2- en 6-jarige 
leeftijd. 
 
Het doel van Hoofdstuk 3 was om vast te stellen welke leeftijdsintervallen 
voorspellend zijn voor cardiometabool risico op volwassen leeftijd. Hiertoe werden 
gegevens geanalyseerd van de 642 personen van het Terneuzen Geboorte Cohort van 
wie groeigegevens en gegevens van lichamelijk onderzoek en bloedtesten beschikbaar 
waren. De belangrijkste uitkomstvariabelen waren de componenten van het metabool 
syndroom volgens de NCEP ATPIII definitie, de huidplooidikte en het hsCRP gehalte 
in het bloed. Het bleek dat alle BMI SDS veranderingen vanaf de geboorte gerelateerd 
waren aan middelomtrek en huidplooidikte bij jongvolwassenen. De BMI SDS 
verandering tussen 2- en 6-jarige leeftijd was sterk gerelateerd aan de 
uitkomstvariabelen, vooral aan middelomtrek, systolische bloeddruk, diastolische 
bloeddruk en hsCRP op volwassen leeftijd. De BMI SDS verandering tussen 10- en 18-
jarige leeftijd was het sterkst gerelateerd aan HDL cholesterol en triglyceriden. Ook de 
BMI SDS verandering tussen 6- en 10-jarige leeftijd was gerelateerd aan de 
uitkomstvariabelen, zij het in mindere mate. Nuchtere bloedglucose werd door geen 
enkele BMI SDS verandering tijdens de groei voorspeld. BMI SDS veranderingen 
tussen 2- tot 6-jarige leeftijd, en 10- tot 18-jarige leeftijd waren significant gerelateerd 
aan het metabool syndroom op jongvolwassen leeftijd. We concluderen dat BMI SDS 
veranderingen vanaf de leeftijd van 2 jaar gerelateerd waren aan cardiometabool risico 
op jongvolwassen leeftijd, waarbij het leeftijdsinterval 2-6 jaar het meest voorspellend 
bleek te zijn. 
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In Hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe we een instrument hebben ontwikkeld om hoog 
risico op overgewicht op volwassen leeftijd te voorspellen voor 2- tot 6-jarige 
kinderen. De predictiemodellen bevatten geslacht en de BMI SDS op respectievelijk 2- 
en 4-jarige leeftijd, op 2- en 6-jarige leeftijd, op 4- en 6-jarige leeftijd en 2-, 4- en 6-
jarige leeftijd. In risicoscore-diagrammen zijn op basis van de BMI aan het begin en op 
het einde van het leeftijdsinterval de risicomodellen voor overgewicht op volwassen 
leeftijd weergegeven voor de leeftijdsintervallen 2-4 jaar en 2-6 jaar. De keuze voor 
een afkapwaarde van 50% lijkt redelijk, aangezien deze is geassocieerd met slechts 8% 
vals-positieve resultaten. Ons instrument zou professionals die werkzaam zijn in de 
preventieve gezondheidszorg kunnen ondersteunen bij de vroege detectie van jonge 
kinderen met een hoog risico op overgewicht op volwassen leeftijd. Bovendien kan het 
instrument worden gebruikt voor primaire preventie door ouders te informeren over de 
risico's van een relatief sterke BMI toename tijdens het leeftijdsinterval 2-6 jaar. Na 
externe validatie, zou het op brede schaal toepassen van het instrument de primaire 
preventie kunnen bevorderen gedurende een erg gevoelige periode in het menselijk 
leven. 
 
Omdat voor het vaststellen van het metabool syndroom de noodzakelijke bloedtesten 
invasief en kostbaar zijn, was het doel van Hoofdstuk 5 een efficiënte en stapsgewijze 
strategie te ontwikkelen om het metabool syndroom bij jongvolwassenen vast te 
stellen. Er zijn gegevens gebruikt van 642 personen van het Terneuzen Geboorte 
Cohort. De prevalentie van het metabool syndroom in het totale cohort bedroeg 7.5%. 
Tree regressie analyse werd gebruikt om de optimale beslissingsstrategie vast te stellen 
om het metabool syndroom te diagnostiseren. Het bleek dat als BMI <30, een verdere 
verfijning van de BMI-categorieën geen additionele waarde had om het risico op 
metabool syndroom te schatten. Risicoschattingen verbeterden echter wel door de 
categorie 'BMI ≥30' in tweeën te delen. Afhankelijk van het geaccepteerde niveau van 
error, bleek tussen de 50 en 90% van de bloedtesten overbodig te zijn om het metabool 
syndroom te diagnostiseren. Ook in minder voorkomende gevallen, zoals de 
combinatie van een BMI tussen de 30 en 35 met een normale middelomtrek en 
bloeddruk (bij 5.6% van de personen in deze BMI categorie), zou het weglaten van de 
bloedtesten een belangrijke impact kunnen hebben op populatieniveau. Deze 
stapsgewijze diagnostische procedure kan in de algemene praktijk bijdragen aan een 
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efficiëntere en minder invasieve manier om het metabool syndroom vast te stellen bij 
jongvolwassenen. 
 
Het doel in Hoofdstuk 6 was om een risicoscore te ontwikkelen om het metabool 
syndroom (NCEP ATPIII) vast te stellen bij jongvolwassenen in de algemene 
populatie. Van 642 personen van het Terneuzen Geboorte Cohort zijn de gegevens 
geanalyseerd. Kandidaatpredictoren werden geselecteerd als ze bekende risicofactoren 
zijn voor cardiometabool gerelateerde gezondheidsproblemen en ze gemakkelijk door 
de jongvolwassenen zèlf kunnen worden vastgelegd. Na backward multipele 
logistische regressie, bevatte het definitieve risicomodel de volgende variabelen: BMI, 
ontbijten, rookgedrag, deelname aan fysieke sport en het eerstegeborene zijn. Na 
interne validatie werden de regressiecoëfficienten getransformeerd tot gemakkelijk 
bruikbare risicoscores. De som van de risicoscores, de Metabole Risico Score (MRS), 
kan worden gebruikt als een risicoinstrument in de algemene praktijk. We stellen voor 
om 25 als afkappunt te gebruiken. Met de MRS, zal primaire preventie van type 2 
diabetes en cardiovasculaire ziekten bij jongvolwassenen met metabool syndroom 
realistisch worden, zelfs voor diegenen met een ogenschijnlijk normale BMI. 
 
Het doel van Hoofdstuk 7 was om de relatie tussen exclusieve borstvoedingsduur met 
BMI, middelomtrek en midden-heup-ratio vast te stellen, en om te bestuderen of 
dieetgedrag (één van) deze relaties medieert. We gebruikten de gegevens van 822 
personen van het Terneuzen Geboorte Cohort die per post verstuurde vragenlijsten 
invulden in 2004-2005. Van hen hebben 762 personen antropometrische metingen 
ondergaan. Door lineaire regressie analyse na correctie voor leeftijd, geslacht en 
mogelijke confounders, vonden we een omgekeerde dosis-respons relatie tussen 
borstvoedingsduur (in maanden) en BMI, middelomtrek en midden-heup-ratio. 
Exclusieve borstvoedingsduur was ook significant gerelateerd aan een ontbijtfrequentie 
van minstens 5 keer per week, en snack-consumptie van minder dan 2 keer per week. 
Mediatie van deze dieetfactoren kon niet worden aangetoond. De resultaten 
onderstrepen de aanbevelingen van de WHO om kinderen gedurende ten minste 6 
maanden exclusieve borstvoeding te geven. 
 
In Hoofdstuk 8 worden de belangrijkste resultaten van de thesis, sommige 
methodologische aspecten, zoals de definitie van overgewicht, obesitas en 
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cardiometabool risico, en de mogelijke beperkingen van de ‘broken stick’ methode 
beschreven. Dit hoofdstuk eindigt met aanbevelingen voor de klinische praktijk en 
toekomstig onderzoek. 
 
De conclusie is dat het uitvoeren van wetenschappelijke studies die een lange 
leeftijdsspanne overbruggen haalbaar zijn op basis van prospectief verzamelde 
gegevens door professionals die werkzaam zijn bij de Jeugdgezondheidszorg. Onze 
resultaten kunnen bijdragen aan de verbetering van de primaire preventie door de 
Jeugdgezondheidszorg van overgewicht en hieraan gerelateerd cardiometabool risico. 


