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DRINKWATER  
 

Water drinken is heel gewoon. Het is overal in Nederland aanwezig. Uit de kraan, 

waterkoelers, watertappunten en in waterflesjes. Door water te drinken in plaats van zoete 

drankjes voorkom je overgewicht. Met de aanpak DrinkWater stimuleert JOGG het drinken 

van water op kinderdagverblijven, op school, tijdens de gymles, op het werk, in de wijk, 

tijdens een training of wedstrijd en in de sportkantine. Doe mee met DrinkWater en maak 

water drinken gemakkelijk en aantrekkelijk! 

 

Wat is het probleem?  

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken leggen een relatie tussen zoete dranken 

(frisdrank, sportdrank en vruchtensap) en het ontstaan van overgewicht.1 Nederlandse 

kinderen (7-18 jaar) krijgen gemiddeld 130 kilocalorieën (kcal) per dag binnen uit zoete 

dranken. Dat is gelijk aan 7,4 suikerklontjes van gemiddeld 4,4 gram. Om 130 kcal uit zoete 

drankjes te verbranden, moet een kind van 12 jaar 19 minuten fietsen, 12 minuten voetballen 

of 11 minuten zwemmen. In een onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam geven 

kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar aan gemiddeld drie glazen frisdrank en twee glazen 

vruchtensap per dag te drinken. Dat komt overeen met ongeveer 400 kcal (22,7 

suikerklontjes). Onderzoek in Zwolle toont aan dat jongens op middelbare scholen gemiddeld 

233 kcal en meisjes 110 kcal (7 suikerklontjes) binnenkrijgen. 

 

Wat is de oplossing? 

Water, water, water! Water is een 100% dorstlesser met 0% calorieën. Veel kinderen vinden 

water lekker. Het Nederlandse kraanwater is veilig. Bovendien heeft ons lichaam water nodig. 

Water regelt de lichaamswarmte, voert voedingsstoffen aan en afvalstoffen af. Ons lichaam 

bestaat voor 65% uit water. Omdat we vocht verliezen, moet het worden aangevuld. Kinderen 

van 1-10 jaar hebben dagelijks circa 1,2 liter vocht per dag nodig, ongeveer 6 glazen. Kinderen 

in de leeftijd 10-19 jaar hebben bijna 1,7 liter vocht nodig, zo’n 9 glazen. Water is ook nog eens 

beter dan zoete drankjes omdat die bijdragen aan tandbederf. Kortom, met water geef je het 

beste aan een kind! 

                                                           
1 Malik, V.S., Schulze, M.B., Hu, F.B., (2006) Intake of sugar-sweetened beverages and weight gain: a systematic 

review. Am J Clin Nutr, 84(2): p. 274-88; Daniels, M.C. and Popkin, B.M., (2010) Impact of water intake on energy 
intake and weight status: a systematic review. Nutr Rev, 68(9): p. 505-21; Kavey, R.E., (2010) How sweet it is: sugar-
sweetened beverage consumption, obesity, and cardiovascular risk in childhood. J Am Diet Assoc, 110(10): p. 1456-
60. 
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DrinkWater en JOGG 

Sinds september 2012 besteden diverse JOGG-gemeenten aandacht aan water drinken. De 

aandacht richt zich op jongeren van 0-19 jaar én hun ouders. Hoe gaat dat in zijn werk? Elke 

gemeente bepaalt met de lokale partners, zoals scholen en sportverenigingen, hoe de aanpak 

DrinkWater wordt ingevuld. Daarbij kan ze gebruik maken van ondersteuning vanuit het 

landelijke JOGG-bureau en van materialen die het landelijke JOGG-bureau heeft ontwikkeld, 

zoals stickers en bidons. JOGG-gemeenten delen hun best practices met elkaar. Zo hoeft het 

wiel niet telkens opnieuw te worden uitgevonden. 

 

Thema-aanpak 

Elk jaar kiest JOGG voor één heldere boodschap, gebaseerd op één thema en op een concrete 

gedragsverandering. Alle JOGG-activiteiten in de betrokken wijken sluiten hier nauw bij aan. 

Deze boodschap maakt de JOGG-aanpak concreter en versnelt het proces. Bovendien maakt 

een overkoepelend thema kennisdeling tussen gemeenten eenvoudiger. Zo wordt de JOGG-

beweging in een wijk en in het land groter. De boodschap van JOGG is vanaf 2013 ‘DrinkWater’ 

en vanaf 2014 ‘Gratis Bewegen’. In 2015 is het thema ‘Groente en Fruit’. 

 

Meer informatie 

http://jogg.nl/drinkwater  

 

JOGG-Utrecht 

Elinkwijk: water als dé dorstlesser tijdens het sporten 
De projectleider van JOGG Utrecht Noordwest en de verenigingsmanager van 

voetbalvereniging USV Elinkwijk hebben de handen ineengeslagen om binnen het bestaande 

assortiment van de voetbalkantine van Elinkwijk water meer onder de aandacht te brengen. 

Water moet worden gezien als dé dorstlesser tijdens het sporten. De voetballers van Elinkwijk 

hebben een sterke band met hun club. Bij de promotie van water als dé dorstlesser wordt 

slim van dit clubgevoel gebruikgemaakt. De flesjes water worden voorzien van het logo van de 

club. Tijdens een oefenwedstrijd tussen Elinkwijk 1 en FC Utrecht werden de eerste flesjes 

met logo aangeboden aan genodigden en sponsors. Daarna waren de flesjes in de kantine te 

koop. De flesjes ‘Elinkwijk-water’ zijn immens populair. Binnen zes maanden waren er 1.500 

flesjes verkocht, tweemaal zo snel dan gewoonlijk. 

 

 

 

 

http://jogg.nl/drinkwater
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JOGG-Rotterdam 

Pimp-up mijn waterkaraf 

Binnen haar programma LekkerFit! stimuleert de gemeente Rotterdam kinderen én hun 

ouders via scholen om vaker water te drinken. Het betrekken van ouders is voor veel scholen 

echter niet zo gemakkelijk. Daarom bedacht de gemeente de workshop ‘Pimp-up mijn 

waterkaraf’. Ruim 500 vrouwen versierden een karaf met glimmende materialen. Tijdens de 

workshop was er volop ruimte om met elkaar te praten over opvoeding en kregen de 

moeders tips over water drinken. De workshop werd goed bezocht, vooral door Turkse en 

Marokkaanse moeders, die doorgaans moeilijk te bereiken zijn. Ze waren enthousiast, vonden 

het fijn ervaringen te delen en tips te krijgen. Met nieuwe activiteiten gaat de gemeente 

Rotterdam de band met deze moeders verder aanhalen. 

 

 

www.jogg.nl / volg ons op Twitter: @JOGGNL 


