Een van de doelstellingen van het ministerie van VWS is het reduceren van de prevalentie van
overgewicht, obesitas en gerelateerde chronische ziekten in Nederland.
In 2008 is het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) opgericht als samenwerkingsverband
tussen 17 partners. Dit zijn beroepsorganisaties van zorgverleners, de koepel van zorgverzekeraars en
patiëntenorganisaties.
Doel van het PON is het faciliteren van de ontwikkeling en implementatie van een zorgstandaard voor
overgewicht en obesitas. Deze zorgstandaard beschrijft, vanuit het perspectief van de patiënt, een
sluitende keten van preventie en vroege opsporing, diagnostiek, behandeling en begeleiding, waarbij
zelfmanagement een continu onderdeel van de keten vormt. De behandeling betreft gecombineerde
leefstijlinterventies en, indien van toepassing, medicatie of chirurgie.
Onderdeel van de zorgstandaard zijn stroomdiagrammen die het PON ontwikkelt voor verschillende
leeftijdsgroepen en verschillende niveaus van overgewicht en obesitas op basis van de
multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen’ (CBO,
2008). Dit zal implicaties hebben voor de organisatie, kwaliteitsbewaking en vergoeding van zorg en
preventie voor overgewicht en obesitas in Nederland.
Het PON werkt aan een geïntegreerd systeem van gezondheidszorg dat traditionele grenzen van
organisaties en professionals in de gezondheidszorg overstijgt door zich te richten op de competenties
van zorggroepen die de zorg organiseren vanuit het perspectief van de patiënt. Het PON werkt hierbij
samen met organisaties die verantwoordelijk zijn voor de preventie en zorg voor andere chronische
ziekten zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.
De ambitie is een sluitende zorgketen voor overgewicht en obesitas te creëren die is gebaseerd op
wetenschap, praktijk en patiëntenperspectief.
Managementteam en medewerkers van het PON
Managementteam:
Prof. dr. ir. J.C. (Jaap) Seidell - voorzitter
Drs. J. (Jutka) Halberstadt - projectleider
Medewerkers:
Drs. H. (Hanneke) Noordam - projectmedewerker
Drs. S. (Sanne) Niemer - projectmedewerker
S. (Sandra) Biemans - secretaresse
Partners van het PON
- ActiZ, organisatie van zorgondernemers
- Artsenvereniging Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
- GGD Nederland
- Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
- Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
- Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
- Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
- Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
- Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
- Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV)
- Nederlandse Obesitas Vereniging (NOV)
- Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
- Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
- Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
- Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
- Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
- Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
- Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
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