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BenFit voor kinderen 
Zoals bekend is overgewicht bij kinderen de laatste jaren een groeiend probleem. Bij BenFit bereikt ons 

dan ook steeds vaker de vraag of het BenFit programma ook geschikt is voor kinderen. 

 

De voedingsadviezen die door het BenFit programma worden gegenereerd zijn gebaseerd op de richtlijnen 

Goede Voeding van de Voedingsraad en gebaseerd op de behoefte van volwassenen. In grote lijnen is het 

programma  ook te gebruiken voor kinderen, maar er zijn een aantal aandachtspunten die bij kinderen anders 

zijn dan bij volwassenen: 

- de inschatting van de BMI/wanneer spreek je van overgewicht? 

- de berekening van de energiebehoefte 

- de behoefte aan voedingsstoffen in verband met groei 

- de rol van de ouders 

- de productkeuze /eetpatroon  van kinderen en invloed van leeftijdsgenoten 

 

De inschatting van de BMI/wanneer spreek je van overgewicht? 

Bij volwassenen  spreek je van een gezond gewicht als de BMI tussen  20-25 zit; bij kinderen zijn dit andere  

getallen  en deze zijn gerelateerd  aan de leeftijd en het geslacht. Deze getallen  zijn gebaseerd op de 

groeidiagrammen bij kinderen. Zie onderstaande  tabellen: 
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Verder  is het zo dat de doelstelling bij kinderen duidelijk anders is! Uiteraard staat het aanleren van een 

gezonde levensstijl met daarin aandacht  voor gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging  en ontspanning 

voorop.  Hier moet veel meer de focus liggen dan op het gewicht!  Kinderen zijn in de groei, dus het is vaak 

een uitstekende doelstelling om te streven naar gewichtsbehoud (niet verder aankomen). Doordat kinderen in 

de lengte groeien, corrigeert de BMI zich ook bij gewichtsbehoud.  Het spreekt voor zich dat je kinderen dus 

niet alleen moet wegen maar ook hun lengte regelmatig (bv. Maandelijks) moet controleren. 

 

De berekening van de energiebehoefte. 

De berekening van de energiebehoefte bij kinderen is anders dan bij volwassenen omdat er rekening gehouden 
moet worden met de groei. De energiebehoefte neemt toe totdat een kind een jaar of 16, 17 is. Daarna wordt 
het minder omdat de groei dan ongeveer stopt. Grofweg is de energiebehoefte van kinderen als volgt in te 
delen: 
 

 Jongens inactief Jongens actief 

4-8 jaar 1300-1600 kcal 1400-1800 kcal 

8-13 jaar 1900-2400 kcal 2200-2700 kcal 

14-18 jaar 2600-2900 kcal 2900-3300 kcal 

 

 meisjes inactief meisjes actief 

4-8 jaar 1200-1500 kcal 1300-1700 kcal 

8-13 jaar 1800-2100 kcal 2000-2400 kcal 

14-18 jaar 2100-2200 kcal 2300-2500 kcal 

 

Hierbij geldt dat de lagere getallen (links) gelden  voor de inactieve kinderen  en de hogere getallen (rechts)  

voor de actievere kinderen per categorie. 

 

Deze energiebehoefte  is gebaseerd op een normale groei van lengte en gewicht; bij overgewicht is het dus 

nodig om minder energie te gaan gebruiken en/of actiever te worden (meer bewegen) om de BMI te kunnen 

corrigeren!  Bij het inschatten van de juiste hoeveelheid is inzicht in het huidige eet- en beweegpatroon heel 

belangrijk. Aan de hand van het gewichtsverloop kan de instelling van de energie in het advies bijgesteld 

worden. Maar houd de doelstelling zoals hierboven beschreven in de gaten; gewichtsbehoud (niet verder 

aankomen) kan een uitstekend doel zijn! 

 

De behoefte aan voedingsstoffen in verband met de groei 

In verband  met de groei moet de voeding van kinderen volwaardig zijn  en naast voldoende  energie ook 

voldoende bouw- en beschermende stoffen bevatten. Dit kun je grofweg vertalen naar de volgende 
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voedingsmiddelen die in de voeding moeten voorkomen: http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-

ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/gezond-eten-en-drinken-voor-kinderen-4-13-jaar-.aspx  

 

De rol van de ouders 

Bij voedingsadviezen voor kinderen spelen ouders een belangrijke rol. Het voorbeeldgedrag  en de opvattingen 

van ouders over een gezonde levensstijl is essentieel voor het slagen van het programma. Het is dus heel 

belangrijk om hier met ouders over te spreken en dit als randvoorwaarde aan te geven. Op voedingsgebied  zijn 

kinderen bovendien afhankelijk van de voedingsmiddelen die in huis worden gehaald en de bereidingswijze. 

Het kiezen voor een gezonde voeding gaat het hele gezin aan en moet door het hele gezin ondersteund 

worden! 

 

De productkeuze/eetpatroon van kinderen en invloed van leeftijdsgenoten 

Naast de rol van de ouders hebben ook leeftijdsgenoten een belangrijke invloed op het eetgedrag  van 

kinderen. Denk aan de schoolkoekjes en tussendoortjes die kinderen meenemen naar school; de keuze van 

traktaties, het aanbod van school- en sportkantines etc. Als alle kinderen in de omgeving een grote koek mee 

naar school nemen, dan is het heel moeilijk om als kind sterk in je schoenen te staan en gewoon een portie 

fruit tussendoor te gebruiken! Bespreek dit met kinderen en hun ouders en geef adviezen hoe ze hiermee om 

kunnen gaan en verleidingen kunnen leren te weerstaan! Soms helpt het om de gebruikelijke tussendoortjes  

(school- koekjes, energiedrankjes, snacks) eens te vergelijken met gewone voedingsmiddelen zoals fruit of een 

sneetje brood met beleg. 

 

Als je kinderen leert dat in een Mars evenveel energie zit als in 5 appels, dan spreekt dit veel meer tot de 

verbeelding dan wanneer je alleen aangeeft dat een Mars geen goede keuze is. Het visualiseren van alle 

tussendoortjes  (zoals ze ook wel doen in het TV programma ‘Help mijn kind is te dik’) is vaak een enorme eye- 

opener! 

 

Conclusie 

De begeleiding  van kinderen  met overgewicht  stelt dus enigszins andere eisen dan de begeleiding van 

volwassenen. Zowel op voedingsinhoudelijk gebied als op het gebied van de coaching. Het BenFit programma is 

als basis heel goed te gebruiken mits je met deze aanpassingen rekening houdt!  
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