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SUMMARY

Overweight and obesity is an increasing problem in society. Prevention should start at a 
young age, as the prevalence of overweight is already high in children and overweight is likely 
to persist into adulthood. In the prevention of overweight, physical activity is considered a 
key factor. However, in young children, the association between physical activity and the 
development of overweight is not clear. Therefore, the present thesis focused on the influence 
of early childhood physical activity on the development of childhood overweight. First, we 
performed detailed analyses on children’s physical activity behaviour and the association 
with childhood overweight, and searched for windows of opportunities to increase physical 
activity levels in inactive children. Subsequently, we took a broader perspective by including 
more outcomes and more determinants to place the influence of physical activity during early 
childhood in a broader context.

In Chapter 2, we performed a systematic review and meta-analyses to first summarise 
the evidence of an association between objectively measured physical activity and varying 
adiposity outcomes in preschool children. We searched for studies on the association between 
total physical activity, sedentary behaviour, or different intensities of physical activity and 
adiposity in children aged 2–7 years. Fifty-six studies were included in the systematic review 
and forty-eight studies in the meta-analyses. The associations between physical activity and 
adiposity in preschool children appeared to highly dependent on the intensity of physical 
activity, and the type of outcome used for assessing the degree of adiposity. More time 
spent in moderate-to-vigorous- or vigorous physical activity was related to a lower body 
fat percentage, weight status, fat mass, fat mass index and skinfold thickness, however the 
estimates were rather low. The standardized beta’s ranged from -0.103 ± 0.051 for fat mass 
to -0.162 ± 0.041 for body fat percentage. For total physical activity, sedentary behaviour or 
the different intensities of physical activity no association was found with body mass index 
or waist circumference.

In Chapters 3 and 4, we explored the physical activity behaviour of Dutch and Chinese 
children in great detail by looking into the different intensities of physical activity, and 
analysing physical activity at different moments of the day. Both the Dutch and Chinese 
cross-sectional studies were conducted in children around the age of 5-6 years and used 
comparable methods by design. Accelerometers were used to measure sedentary time, light 
physical activity and moderate-to-vigorous physical activity. Chapter 3 was performed in 
958 Dutch children. Here, the day was divided in the early morning (7:00-9:00), morning 
(09:00–12:00), afternoon (12:00–15:00), late-afternoon (15:00–18:00) and evening (18:00–
21:00). Children were most sedentary in the early morning. The most time in light- and 
moderate-to-vigorous physical activity was spent in the afternoon and late-afternoon. The 
greatest inter-individual variation among the children was found in the late-afternoon and 
evening. When comparing the most active children to the least active children, the most 
active children were more active and less sedentary on all segments of the day. With regard 
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to overweight, children affected by overweight or obesity were no less active than children 
without overweight or obesity. Chapter 4 included 134 Chinese children. In this study, 
segments across the day were morning (8:00-11:00), lunch (11:00-12:00), recess (12:00-
14:00), afternoon (14:00-17:00), late-afternoon (17:00-18:00) and evening (18:00-21:00). 
Children were less active and more sedentary during recess and the afternoon, and spent 
more time physically active in the late-afternoon and the evening. The most active children 
were more active and spent less time sedentary on almost all segments compared to the least 
active children, except for light physical activity during the lunch and sedentary time and 
light physical activity in the late-afternoon. No differences were observed between children 
with and without overweight for light physical activity and moderate-to-vigorous physical 
activity for the whole day. However, children with overweight or obesity were more sedentary 
overall and spent less time in light physical activity in multiple segments of the day. These 
studies showed on which moments of the day children can be encouraged to spent more time 
physically active and to reduce sedentary time.

From the detailed analyses of young children’s physical activity behaviour at different 
moments of the day we then switched to a broader context. In Chapter 5, we added 
abdominal overweight and hypertension as outcomes, because this are important components 
of cardiometabolic health. In 947 children we performed prospective analyses on the 
association between different intensities of physical activity at 5-6 years and overweight, 
abdominal overweight or hypertension at 10-11 years. Sedentary time and light-, moderate-, 
and vigorous physical activity were measured objectively with accelerometers. Results revealed 
no clinically relevant association of early childhood physical activity with any of the outcomes 
5 years later. Only more time spent in vigorous physical activity was related to a slightly lower 
waist circumference. This study indicated that early childhood physical activity may not be 
a strong predictor of cardiometabolic health later in childhood.

In Chapter 6 we included more lifestyle factors to consider the complex interplay of physical 
activity with other lifestyle factors in the association with childhood overweight. In addition, 
we also took into account children’s individual socio-economic status and their broader living 
environment. In 1818 children, diet, screen time, outdoor play and sleep were measured by 
questionnaires, and sedentary time and moderate-to-vigorous physical activity was recorded 
using accelerometry. The following lifestyle patterns during early childhood were identified: 
1) ‘high activity’, 2) ‘low screen time, high sleep and healthy diet’ and 3) ‘high outdoor 
play’. The ‘high activity’ and ‘high outdoor play’ patterns were not related to overweight or 
standardized body mass index at 10-11 years. In contrast, children adhering to the ‘low screen 
time, high sleep and healthy diet’ pattern had lower odds to become overweight (odds ratio 
[95%CI]= 0.766 [0.65; 0.90]). In addition, children with higher scores on the ‘low screen time, 
high sleep and healthy diet’ pattern had a lower standardized body mass index at 10-11 years (B 
[95%CI] = -0.076 [-0.11; -0.04]). These results remained similar after socio-economic status 
was taken into account. Therefore, the lifestyle pattern characterised by low screen time, 
high sleep and a relatively healthy diet seemed most favourable in the prevention of childhood 
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overweight. Subsequently, we also performed spatial analyses to take into account the child’s 
broader environment. These analyses revealed spatial clustering of standardized body mass 
index at 10-11 years, but no spatial clustering of the early childhood lifestyle patterns. This 
suggested that there are likely neighbourhood factors other than children’s lifestyle factors 
that contribute to the spatial clustering of body mass index. Given the spatial clustering of 
body mass index, in the prevention of childhood overweight, it may be a good approach to 
target the young children by screening for unhealthy lifestyle patterns or high body mass 
index on a local scale. Future studies are needed to examine whether this approach is indeed 
more effective than a more general approach in the prevention of childhood overweight.

Lastly, in Chapter 7 we discussed the association between physical activity and childhood 
overweight, the complexity of lifestyle behaviour and overweight, and practical implications 
and directions for future research. We suggest that the effect of physical activity behaviour on 
the development over overweight increases with age, as, partly based on other literature, the 
associations seem to become more evident in later childhood. In addition, although physical 
activity behaviour during early childhood does not seem to be related to the development 
of childhood overweight, we hypothesized that the decline in physical activity due to 
environmental restrictions may be. This is based on the differences in the two comparable 
studies in young Dutch and Chinese children (Chapters 3 and 4), which may be explained 
by the fact that the Chinese school schedule includes an obligatory nap time from 12:00 to 
14:00. When children’s natural physical activity behaviour is suppressed by external factors, e.g. 
school, children may not be able to maintain a stable energy balance. Furthermore, we discussed 
the complexity of young children’s lifestyle behaviour and overweight by highlighting several 
aspects that play a role in investigating and intervening in overweight in children. Lastly, we 
discussed practical implications and provided directions for future research.

To conclude, the present thesis showed that evidence for an association between early 
childhood physical activity behaviour and the development of overweight is limited. 
Other lifestyle factors like diet, sleep and screen time seem to be more important during 
early childhood. Nevertheless, we emphasize the importance of early childhood physical 
activity behaviour with regard to other health outcomes and developmental domains such 
as children’s motor- and cognitive development. Our detailed analyses of young children’s 
physical activity behaviours show opportunities to encourage children to spent more time 
physically active and reduce sedentary time. Furthermore, we propose a regional approach to 
target interventions more specifically to the children in need based on their lifestyle behaviour 
and their environment.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Overgewicht en obesitas vormen een groeiend probleem in de samenleving. Vroege preventie is 
belangrijk, aangezien de prevalentie van overgewicht al hoog is bij kinderen en het overgewicht 
waarschijnlijk zal aanhouden tot in de volwassenheid. Fysieke activiteit wordt beschouwd als een 
belangrijke factor in de preventie van overgewicht. De associatie tussen fysieke activiteit en het 
ontwikkelen van overgewicht bij zeer jonge kinderen is echter niet duidelijk. Dit proefschrift was 
daarom gericht op fysieke activiteit bij jonge kinderen en de invloed hiervan op het ontwikkelen 
van overgewicht. We zijn gestart met gedetailleerde analyses van beweeggedrag van kinderen 
en de associatie met overgewicht, en we hebben gezocht naar mogelijkheden om fysieke 
activiteit bij inactieve kinderen te stimuleren. Vervolgens zijn we breder gaan kijken door meer 
uitkomstmaten en meer determinanten van overgewicht mee te nemen om zo de invloed van 
fysieke activiteit op jonge leeftijd in een breder perspectief te plaatsen.

In Hoofdstuk 2 hebben we in een systematische review en meta-analyses eerst het bewijs 
van een verband tussen objectief gemeten fysieke activiteit en meerdere uitkomsten voor 
overgewicht bij jonge kinderen samengevat. We hebben gezocht naar onderzoeken die 
het verband beschrijven tussen totale fysieke activiteit, sedentair gedrag of verschillende 
intensiteiten van fysieke activiteit en overgewicht bij kinderen van 2-7 jaar. Zesenvijftig 
onderzoeken konden opgenomen worden in de systematische review en achtenveertig 
onderzoeken in de meta-analyses. Het verband tussen fysieke activiteit en overgewicht 
bij jonge kinderen bleek sterk af te hangen van de intensiteit van fysieke activiteit en de 
uitkomstmaat die gebruikt was voor het vaststellen van overgewicht. Meer tijd in matig tot 
intensieve fysieke activiteit en intensieve activiteit was gerelateerd aan een lager vetpercentage, 
gewichtsstatus, vet massa, vet massa index en huidplooidikte, maar de associaties waren 
tamelijk zwak. De gestandaardiseerde beta’s varieerden van -0.103 ± 0.051 voor vet massa tot 
-0.162 ± 0.041 voor vetpercentage. Geen associatie is gevonden tussen totale fysieke activiteit, 
sedentair gedrag of de verschillende intensiteiten van fysieke activiteit met body mass index 
of middelomtrek.

In Hoofdstuk 3 en 4 hebben we in detail het beweeggedrag van Nederlandse en Chinese 
kinderen onderzocht door te kijken naar verschillende intensiteiten van fysieke activiteit en 
door het analyseren van fysieke activiteit op verschillende momenten van de dag. Zowel de 
Nederlandse als de Chinese studie zijn uitgevoerd in een dwarsdoorsnede onderzoek bij kinderen 
van ongeveer 5-6 jaar en de opzet van de methode was vergelijkbaar. Accelerometers zijn gebruikt 
om de sedentaire tijd, lichte fysieke activiteit en matig tot intensieve fysieke activiteit te meten. 
Hoofdstuk 3, is uitgevoerd bij 958 Nederlandse kinderen. Hier was de dag verdeeld in de vroege 
ochtend (7:00-9:00), ochtend (09:00–12:00), middag (12:00–15:00), namiddag (15:00–18:00) 
en avond (18:00–21:00). De kinderen waren het meest sedentair tijdens de vroege ochtend. De 
meeste tijd in lichte en matig tot intensieve fysieke activiteit werd in de middag en namiddag 
doorgebracht. De grootste variatie tussen kinderen werd gevonden in de namiddag en de avond. 
Bij het vergelijken van de meest actieve kinderen en de minst actieve kinderen bleek dat de 
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meest actieve kinderen meer actief en minder sedentair waren tijdens alle dagdelen. Wat betreft 
overgewicht waren kinderen met overgewicht of obesitas niet minder actief dan kinderen zonder 
overgewicht of obesitas. Hoofdstuk 4 omvatte 134 Chinese kinderen. In deze studie was de dag 
verdeeld in de ochtend (8:00-11:00), lunch (11:00-12:00), middagpauze (12:00-14:00), middag 
(14:00-17:00), namiddag (17:00-18:00) en avond (18:00-21:00). Kinderen waren minder actief 
en meer sedentair tijdens de middagpauze en de middag en ze waren actiever in de namiddag 
en de avond. De meest actieve kinderen waren actiever en brachten minder tijd sedentair door 
tijdens bijna alle dagdelen in vergelijking met de minst actieve kinderen. Alleen tijdens de lunch 
is er geen verschil in lichte fysieke activiteit en in de namiddag geen verschil in sedentaire tijd 
en lichte fysieke activiteit gevonden. Er waren geen verschillen tussen kinderen met en zonder 
overgewicht voor wat betreft de tijd die werd doorgebracht in lichte fysieke activiteit en matig tot 
intensieve fysieke activiteit gedurende de hele dag. Kinderen met overgewicht of obesitas waren 
echter wel meer sedentair over de hele dag en ze besteedden minder tijd in lichte fysieke activiteit 
tijdens meerdere dagdelen. Deze studies laten zien op welke momenten van de dag kinderen 
gestimuleerd kunnen worden om meer fysieke actief te zijn en om sedentaire tijd te verminderen.

Van de gedetailleerde analyses van het beweeggedrag van jonge kinderen op verschillende 
momenten van de dag hebben we ons vervolgens gericht op de bredere context. In Hoofdstuk 
5 hebben we abdominaal overgewicht en hypertensie toegevoegd als uitkomstmaten, omdat 
dit belangrijke componenten zijn van cardiometabole gezondheid. Bij 947 kinderen hebben 
we prospectieve analyses uitgevoerd naar de associatie tussen verschillende intensiteiten van 
fysieke activiteit op 5-6 jarige leeftijd en overgewicht, abdominaal overgewicht en hypertensie 
op 10-11 jaar. Sedentaire tijd en lichte, matige, en intensieve fysieke activiteit is objectief 
gemeten met accelerometers. Resultaten lieten geen klinisch relevante associatie zien tussen 
fysieke activiteit op jonge leeftijd met een van de uitkomstmaten 5 jaar later. Alleen meer tijd 
in intensieve fysieke activiteit was gerelateerd aan een iets lagere middelomtrek. Deze studie 
liet zien dat fysieke activiteit op jonge leeftijd geen sterkte voorspeller is van cardiometabole 
gezondheid in latere kinderjaren.

In Hoofdstuk 6 hebben we naar meer leefstijlfactoren gekeken om rekening te houden 
met het complexe samenspel tussen fysieke activiteit en andere leefstijlfactoren in relatie 
tot overgewicht bij kinderen. Ook hebben we rekening gehouden met de individuele 
sociaaleconomische status van de kinderen en de invloed van de buurt waarin ze wonen. 
Bij 1818 kinderen is voeding, schermtijd, buiten spelen en slaap gemeten aan de hand van 
vragenlijsten, en sedentaire tijd en matig tot intensieve fysieke activiteit met accelerometers. 
De volgende leefstijlpatronen zijn bij de jonge kinderen gevonden: 1) ‘hoge activiteit’, 2) ‘lage 
schermtijd, veel slaap en gezonde voeding’ en 3) ‘veel buiten spelen’. De ‘hoge activiteit’ en ‘veel 
buiten spelen’ patronen waren niet gerelateerd aan overgewicht of gestandaardiseerde body 
mass index op 10-11 jarige leeftijd. Daarentegen hadden kinderen met een ‘lage schermtijd, 
veel slaap en gezonde voeding’ patroon minder kans om overgewicht te krijgen (odds ratio 
[95%CI]= 0.766 [0.65; 0.90]). Ook hadden kinderen met hogere scores op het ‘lage schermtijd, 
veel slaap en gezonde voeding’ patroon een lagere gestandaardiseerde body mass index op 
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10-11 jaar (B [95%CI] = -0.076 [-0.11; -0.04]). Deze resultaten waren vergelijkbaar wanneer er 
rekening werd gehouden met sociaaleconomische status. Het leefstijlpatroon dat gekenmerkt 
wordt door een lage schermtijd, veel slaap en een relatief gezonde voeding leek daarom het 
meest gunstig voor het voorkomen van overgewicht bij kinderen. Vervolgens hebben we 
ook ruimtelijke analyses uitgevoerd, waarin rekening is gehouden met de buurt waarin de 
kinderen wonen. Deze analyses lieten ruimtelijke clustering zien van gestandaardiseerde body 
mass index op 10-11 jaar, maar geen ruimtelijke clustering van de leefstijlpatronen op jonge 
leeftijd. Dit suggereert dat er waarschijnlijk andere buurtfactoren zijn dan leefstijlfactoren 
die bijdragen aan de ruimtelijke clustering van body mass index. Gezien de ruimtelijke 
clustering van body mass index, kan het bij de preventie van overgewicht bij kinderen een 
goede benadering zijn om de jonge kinderen te selecteren met ongezonde leefstijlpatronen of 
een hoge body mass index op lokale schaal. Vervolgstudies zijn nodig om te onderzoeken of 
deze benadering inderdaad meer effectief is dan een meer algemene benadering in de preventie 
van overgewicht bij kinderen.

Ten slotte hebben we in Hoofdstuk 7 een algemene discussie van de resultaten in dit 
proefschrift beschreven. We hebben het verband tussen fysieke activiteit en overgewicht bij 
kinderen, de complexiteit van leefstijlgedrag en overgewicht, en de praktische implicaties in 
richtingen voor vervolgonderzoek besproken. We suggereren dat het effect van beweeggedrag 
op het ontwikkelen van overgewicht toeneemt met de leeftijd, aangezien, mede op basis van 
andere literatuur, de associaties duidelijker lijken te worden in latere kinderjaren. Bovendien, 
hoewel het beweeggedrag van jonge kinderen niet gerelateerd lijkt te zijn aan het ontwikkelen 
van overgewicht, is onze hypothese dat verminderde fysieke activiteit door beperkingen in de 
omgeving mogelijk wel gerelateerd is. Dit is gebaseerd op de verschillen tussen de twee studies 
in jonge Nederlandse en Chinese kinderen (Hoofdstuk 3 en 4) die mogelijk verklaard kunnen 
worden door een verplicht middagslaapje in het Chinese schoolsysteem. Als het natuurlijke 
beweeggedrag van kinderen onderdrukt wordt door externe factoren, zoals school, zijn kinderen 
mogelijk niet in staat om hun energiebalans stabiel te houden. Verder hebben we de complexiteit 
van het leefstijlgedrag van jonge kinderen en overgewicht besproken door verschillende aspecten 
te belichten die een rol spelen bij het onderzoeken en interveniëren van overgewicht bij kinderen. 
Ten slotte hebben we praktische implicaties en richtingen voor toekomstig onderzoek besproken.

Concluderend heeft dit proefschrift laten zien dat het bewijs voor een verband tussen 
fysieke activiteit op jonge leeftijd en het ontwikkelen van overgewicht beperkt is. Andere 
leefstijlfactoren zoals voeding, slaap en scherm tijd lijken belangrijker te zijn tijdens de vroege 
kinderjaren. Desalniettemin benadrukken we het belang van fysieke activiteit op jonge 
leeftijd met betrekking tot andere gezondheidsuitkomsten en ontwikkelingsdomeinen zoals 
de motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Onze gedetailleerde analyses van het 
beweeggedrag van jonge kinderen tonen mogelijkheden om kinderen aan te moedigen meer 
tijd fysiek actief te zijn en sedentair gedrag te verminderen. Verder stellen we een regionale 
aanpak voor om interventies meer specifiek te richten op kinderen die het nodig hebben op 
basis van hun leefstijlgedrag en hun leefomgeving.
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DANKWOORD

Dit proefschrift had ik niet kunnen schrijven zonder de hulp van vele anderen. Graag wil ik 
iedereen bedanken voor de bijdrage aan dit proefschrift. Een aantal mensen in het bijzonder 
wil ik bedanken.

Allereest mijn promotoren. Ik ben jullie heel dankbaar voor de kansen die jullie mij 
hebben gegeven. Vanaf mijn master afstudeerproject trekken we al samen op en ik heb 
onze samenwerking en jullie enthousiasme altijd ontzettend gewaardeerd. Eva en Esther, 
met jullie had ik de afgelopen jaren het meeste contact. Overleggen waren vaak informeel 
en laagdrempelig wat ik als zeer prettig heb ervaren. Ook privé leefden jullie mee, met als 
hoogtepunt misschien wel het kraambezoek toen Madelief geboren was. Bedankt voor jullie 
geduld en jullie vertrouwen in mij. Wanneer ik weer eens was vastgelopen wisten jullie mij 
altijd weer in een nieuwe richting te sturen. Jullie stimuleerden mij om nieuwe dingen te 
proberen. Ook hebben jullie mij geleerd dat niet alles 100% goed hoeft te zijn, soms is iets 
minder ook goed genoeg. Marike, helaas zal je dit dankwoord nooit meer kunnen lezen. 
Toch wil ik je bedanken voor je begeleiding, je kritische blik en al je advies tijdens mijn 
promotietraject. Ik herinner jou als een zeer enthousiast en gedreven persoon. vind het heel 
jammer dat we niet samen tot het eindresultaat hebben kunnen komen.

Ook wil ik graag de leden van de leescommissie, prof. dr. M. Chin A Paw, prof. dr. M. Jansen 
en prof. dr. C.J.C. Lamoth, hartelijk bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift.

Dan mijn twee paranimfen, Barbara en Jacobien. Dank jullie wel dat jullie mij tijdens de 
verdediging bij willen staan! Barbara, vanaf het begin van onze promotietrajecten hebben 
we samengewerkt. Eerst elkaar ondersteunen en kennis uitwisselen bij het schrijven van een 
review en meta-analyse en daarna vooral vaak even koffie drinken. Vooral even bijpraten en, 
om onszelf scherp te houden, toch ook nog even werk bespreken. Ik vind het heel fijn dat we 
zo samen onze promotietrajecten doorlopen hebben! Jacobien, ook jou heb ik in het begin 
van mijn promotietraject leren kennen. Toen je net terug was van je verlof heb je me vaak 
geholpen met mijn review en meta-analyse. Ook in de rest van mijn promotietraject kon ik 
altijd bij jou terecht met vragen of om samen met de andere Epi collega’s maar weer eens 
koffie te gaan drinken om even wat afleiding te zoeken. Dankjewel voor al je steun en de fijne 
momenten op werk en daarbuiten!

Daarnaast wil ik ook graag mijn co-auteurs bedanken. A special thanks to Congchao Lu. 
When I started my PhD at the department you were my ‘buddy’. Besides, we worked on several 
papers together. Thank you for sharing your knowledge and for the nice collaborations. 
Richard, ook jou wil ik bedanken voor je enorme enthousiasme en betrokkenheid bij 
Hoofdstuk 6 van mijn proefschrift. Ik vond het heel fijn samenwerken en ben ontzettend 
blij met jouw bijdrage aan dat hoofdstuk!
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Uiteraard wil ik ook de lieve en gezellige collega’s bij Epi bedanken. Petra, zoals je zelf al 
schreef in jouw dankwoord, jij was mijn unit-maatje vanaf dag 1. Door jou voelde ik me snel 
thuis op de afdeling. Ook bij jou kon ik altijd terecht, zowel op werk als daarbuiten. Dankjewel 
voor alle fijne momenten! Samen met Jacobien, Joyce, Willemijn, Liza, Carel-Peter en Marloes 
zorgde je ervoor dat ik altijd met plezier naar de afdeling kwam. Ik ben heel dankbaar dat ik 
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