
MARNIX PEETERS

Vorig jaar was Saïdja al eens thuis-
gekomen met een brief waarin
stond dat ze te dik is. Vorige week
kregen de ouders de melding dat
hun kind «selectief uit de klas» ge-
haald zou worden, voor een nieuwe
weging. De resultaten zaten 
’s avonds in de boekentas en logen er
niet om: het meisje was wéér «te
veel bijgekomen».
«Onzin», zegt mama Stefanie 
De Baets, een bakkerin uit Oosten-
de. «Saïdja draagt broekjes voor
zesjarigen en ze moet er een riem-
pje in doen, anders zakken ze af.
Ze doet aan paardrijden, skee-
leren, ze deed aan turnen. Ze is al-
tijd fijner geweest dan de gemid-
delde kleuter. Als míjn dochter te
dik is, is iederéén te dik.»

Ouders alarmeren
Dit zijn de cijfers: Saïdja is zes jaar,
1,09 m groot — aan de kleine kant
dus — en weegt 23,4 kilogram. Dat
levert een BMI (body mass index)
op van 19,7. «Wij werken met stan-
daarden, die zijn opgesteld vol-
gens wetenschappelijke metho-
des», zegt Annelies De Graeve van
de koepel VCLB. «Slaat u die er ge-
rust op na: dan zal blijken dat zo’n
BMI voor een zesjarige in de geva-
renzone valt. En dan alarmeren
wij de ouders.» «Onze artsen heb-
ben, op basis van feiten, geoor-
deeld dat ingrijpen hier noodza-
kelijk is», zegt ook Karel De Groote,
directeur van CLB Oostende. 

Maagring
«Moeten alle kinderen tegen-
woordig bonenstaakjes zijn?»,
gruwt moeder Stefanie. «Gaan ze
nu de kleuters ook al op dieet zet-
ten? Iedereen die niet in de mal

past, verketteren? Dit gaat te ver.
Toen ik de dokteres aan de lijn kreeg
die het onderzoek voerde, vroeg die
of ik graag een dochter had die op
haar 25ste een maagring moet laten
inplanten. Ik heb geantwoord: 
‘Liever dat, dan dat ze doodgaat aan
anorexia.’» 
«Op deze manier zadel je een kind
toch met de verkeerde dingen op?
Los van het feit dat zo’n ‘selectieve
weging’ in de school gegarandeerd

op pesten uitdraait.»
Zijzelf en haar man zijn ook niet van
de magersten, en ook nogal aan de
kleine kant, zegt Stefanie. «Als ge-
blokte mensen kinderen krijgen, zijn
die vaak niet rank en slank. Maar dat
is de natuur. Daar hoeven ze zo geen
brieven voor mee te geven.»

Ongelooflijk
Volgens de officiële, wetenschappe-
lijke ‘Groeicurven’ die internatio-
naal — en ook in ons land — worden
gehanteerd, heeft een meisje van zes
jaar last van overgewicht vanaf een
BMI van 17,17. Van obesitas is sprake
vanaf 19,37. Heel anders dan bij vol-
wassenen dus — en volgens die cij-
fers heeft Saïdja met haar 19,7 dus
wel degelijk last van zwaarlijvigheid,
hoe ongelooflijk dat op het eerste
gezicht ook is. 
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Een moeder uit Oostende is er niet over te spreken
dat het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
haar zesjarige dochtertje Saïdja «te dik» noemt.
Het kind weegt 23,4 kilogram, is sportief en ziet
er goed uit. «Toch moeten we de ouders waar-
schuwen», zegt het CLB.

«NORMAAL 
UITZICHT MAAR 
TOCH TE ZWAAR»

Kinderdiëtisten

JONGENS MEISJES
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30,20
30,08
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BMI =
gewicht (kg)

lengte (m) x lengte (m)

CLB HAALT MEISJE UIT KLAS OM GEWICHT TE CONTROLEREN

IS DIT KIND
OOK AL

1,09 M
23,4 KG

SAÏDJA 
6 jaar

De bekende Nederlandse kinder-
diëtist Stefan Kleintjes is formeel:
«Een meisje als Saïdja zit, voor
haar leeftijd, stevig over de veilig-
heidsgrens. Dit is geen overge-
wicht, dit is obesitas. Veel mensen
zullen schrikken, als ze dat horen.
Naar hun eigen kinderen kijken en
zeggen: ‘Die zien er net zo uit!’»

De BMI wordt bij kinderen op pre-
cies dezelfde manier berekend als
bij volwassenen: het gewicht in
kilogram, gedeeld door de lengte in
meters maal de lengte in meters. In
Saïdja’s geval: 
23,4 gedeeld door 1,09 x 1,09 = 19,7.
De BMI van een volwassene moet
best onder de 25 blijven, bij een
kind hangt dat af van de leeftijd (zie
tabellen). 
Kleintjes zegt: «Bij kinderen zeg-
gen mensen vaak: ‘Ach, het kan zo
geen kwaad. Het groeit er wel af.’
Dat is niét zo. Het groeit er niét af.
Door verschillende factoren: ze
worden vanaf dag één in het leven
overvoed; ze krijgen te véél, en
vooral te veel vetten en suikers te
eten; ze bewegen te weinig. Je kunt
maar beter zo jong mogelijk ingrij-
pen, in dit soort dingen, anders
wordt het later een hele klus om
het weer goed te krijgen.»
Volgens de diëtist zou Saïdja best
drie kilo verliezen. «Dat is niet eens
zo moeilijk. Gezonder eten, meer
bewegen. Mensen zeggen dan: ‘Je
mag een kind zo een dieet niet aan-
doen.’ Maar dat ís geen dieet. Dat is
normaal doen.» (MP)

«ZO JONG
MOGELIJK
INGRIJPEN»

«Als een volwassene te zwaar is, 
zie je dat snel. Een kind daaren-
tegen dat mollig lijkt, is vaak te
licht, en omgekeerd: een kind kan
er erg ‘normaal’ uitzien en toch te
zwaar zijn», zegt kinderdiëtiste
Adèle Wechsler van de groeps-
praktijk Vita in Berchem. 

«Bovendien denken mensen vaak:
wat molligheid, en die blozende
kaakjes, dat is gezond. Dat is fout.
Of ze doen het af als babyvet. Ter-
wijl babyvet na de leeftijd van 
3 jaar gewoon niet meer bestaat.»
‘Maar ze moeten toch groeien!’,
verzuchten veel ouders die vragen
hebben over de voedselinname
van hun kind. Wechsler is daar zeer
duidelijk in: «Kwantitatief mag je
de hoeveelheid voedsel die je kind
vraagt, nooit beperken. Als het bij-
vraagt, heeft het nog honger. Nog
een boterham? Ja, maar dan een
volkoren. Nog een aardappel? Ze-
ker, maar geen extra kroket of friet.
Water in plaats van cola. Als je het
kwalitatief aanpakt, komt je kind
vaak vanzelf snel weer op het juis-
te gewicht.» (MP)

TE DIK?

Zodra de politie een dealer te pakken heeft,
wordt hij op de grond gedwongen. Foto De Roeck

1 op 5 jongens 
wil niet gezien 

worden met holebi
Eén op de vijf Vlaamse jongens wil liever
niet gezien worden met een holebi; en 
één op de tien vindt seks tussen twee
mensen van hetzelfde geslacht fout. Dat
blijkt uit twee onderzoeken die deze week
verschijnen in het blad Klasse. De universi-
teiten van Antwerpen en Hasselt onder-
vroegen 4.000 holebi- en heterojongeren.
Daaruit blijkt dat bijna één op de vijf jon-
gens vindt dat holebi's niet dezelfde rech-
ten als hetero's mogen hebben. Meisjes
staan positiever tegenover holebi's. 
Ook blijkt dat heterojongeren traditione-
le rolpatronen aanhouden. Zo vindt één
op de vier dat een meisje eerst aan kinde-
ren moet denken en dan pas aan carrière. 
De onderzoekers gingen ook het wel-
bevinden na van lesbische meisjes. Vier
op de tien kregen ooit te maken met ge-
weld, omwille van hun geaardheid. Meer
dan de helft heeft al aan zelfdoding ge-
dacht, 15% heeft minstens één poging on-
dernomen.

De BMI is een eenvoudige methode om het gewicht te analyseren. 
Bij kinderen wordt daarvoor rekening gehouden met geslacht en leeftijd.

POLITIE PAKT DEALERS OP NA 
65 KM ACHTERVOLGING

De verkeerspolitie heeft gisternacht na
een wilde achtervolging twee Franse
drugsdealers opgepakt op de E17 in het
Oost-Vlaamse Laarne. De achtervolging
begon 65 kilometer eerder in het Ant-
werpse Brasschaat, toen de twee gangsters
— 21 en 24 jaar —  op een politiepatrouille
stuitten. De twee haastten zich de E17 op
en reden met een waanzinnige snelheid
tot 200 kilometer per uur richting Frank-
rijk. In Laarne wilden ze een snelle Volvo
van de verkeerspolitie rammen, maar de
chauffeur verloor daarbij de controle over
het stuur. De auto kwam met een harde
klap tegen de vangrails en ging overkop.
Als bij wonder kwamen de twee dealers er
met lichte verwondingen vanaf. Zij wer-
den ingerekend en riskeren onder meer 
5 jaar cel voor kwaadwillige verkeers-
belemmering en weerspannigheid. Aan
boord van hun wagen vond de politie
cocaïne. (MKG/GMD/CDS) 

BMI 19,7


