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ACHT GEMEENTEN ONTWIKKELEN MODEL VOOR
AANPAK OVERGEWICHT EN OBESITAS BIJ KINDEREN
CARE FOR OBESITY COÖRDINEERT ONTWIKKELING LANDELIJK MODEL

KINDEREN MET OVERGEWICHT OF OBESITAS HEBBEN BAAT BIJ GOEDE ONDERSTEUNING EN ZORG.
DAT VRAAGT OM BETROKKENHEID VAN DIVERSE ZORG- EN WIJKPROFESSIONALS, MAAR
SAMENWERKING BLIJKT IN DE PRAKTIJK NIET EENVOUDIG. DIT VRAAGT OM EEN BREED BRUIKBAAR
LANDELIJK MODEL OP BASIS WAARVAN LOKALE PARTIJEN EEN PASSENDE KETENAANPAK KUNNEN
REALISEREN. SINDS 1 FEBRUARI 2017 ZIJN ACHT NEDERLANDSE GEMEENTEN, MET SUBSIDIE VAN
HET MINISTERIE VAN VWS, AAN DE SLAG OM ZO’N MODEL TE REALISEREN.
Zo’n half miljoen kinderen in Nederland heeft te kampen met overgewicht of obesitas en de bijbehorende
problemen zoals gepest worden en gewrichtsklachten. Ook op latere leeftijd lopen deze kinderen grote
gezondheidsrisico’s. Overgewicht of obesitas treft relatief vaak kwetsbare kinderen, zoals kinderen die in armoede
of in een problematische gezinssituatie opgroeien.
“Overgewicht is een complex probleem, waarbij het nodig is om te kijken naar de leefomgeving van het kind en het
gezin,” benadrukt Jutka Halberstadt, landelijk projectmanager van Care for Obesity dat de ontwikkeling van het
landelijk model coördineert. “Goede ondersteuning en zorg die aansluit bij de thuissituatie is essentieel om deze
kinderen een optimale kans te geven gezond op te groeien. Liefst niet in het ziekenhuis maar dicht bij huis, in een
vertrouwde omgeving. Dat is het uitgangspunt van de gemeentelijke proeftuinen.”
Op dit moment is de benodigde ondersteuning en zorg nog lang niet voor alle kinderen die het nodig hebben
makkelijk beschikbaar. Wat voor veel gemeenten en professionals nog ontbreekt, is een model dat als kader dient

voor de realisatie hiervan.
ACHT PROEFTUINEN
Sinds 1 februari 2017 bouwen acht proeftuinen gezamenlijk aan dit model dat eind 2018 wordt opgeleverd. Deze
proeftuinen zijn Almere, Amsterdam, Arnhem, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad.
Hierbij wordt voortgebouwd op de grote stappen die de afgelopen jaren al zijn gezet in Amsterdam en ’sHertogenbosch in het ontwikkelen van een ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas en hun gezin.
In de lokale proeftuinen participeren alle partijen die van belang zijn voor het realiseren van een effectieve aanpak,
zoals de jeugdgezondheidszorg, kinderartsen en huisartsen maar ook professionals uit het sociale domein zoals
pedagogen en professionals uit de jeugdhulpverlening.
FEESTELIJKE AFTRAP
De feestelijke start van het proeftuinenproject vindt met de betrokken wethouders, GGD-en en zorgverzekeraars en
in aanwezigheid van minister Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn plaats op de conferentie NL Vitaal:
samen voor een gezonde jeugd op 11 februari in Amersfoort, waaraan verder onder meer VU-hoogleraren Erik
Scherder en Jaap Seidell deelnemen. De conferentie is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van VWS,
Jongeren Op Gezond Gewicht en NL2025.

LANDELIJK EN LOKAAL
Door continu kennis en ervaringen uit te wisselen, versterken de gemeentelijke proeftuinen elkaar de komende
twee jaar. De grote diversiteit van de deelnemende gemeenten – qua bevolkingssamenstelling, grootte, aanwezige
zorgverzekeraars en de mate waarin ze al een ketenaanpak hebben gerealiseerd – garandeert een compleet
model, bruikbaar voor andere gemeenten. Dit project levert een landelijk toepasbaar model op met waar nodig
ruimte voor lokale invulling. Uitgangpunt is dat de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en
obesitas binnen de bestaande financiële kaders van gemeenten en zorgverzekeraars is in te passen.
De uitvoering van dit proeftuinenproject vindt plaats binnen het door de Vrije Universiteit Amsterdam
gecoördineerde programma Care for Obesity (C4O), dat wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Care for
Obesity werkt nauw samen met Jongeren Op Gezond Gewicht, wiens integrale wijkgerichte JOGG-aanpak
inmiddels in 119 gemeenten gebruikt wordt, zo ook binnen de acht gemeenten van het proeftuinenproject.
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NOOT VOOR DE REDACTIE:
Voor persvragen over het proeftuinenproject kunt u contact opnemen met Jutka Halberstadt, landelijk
projectmanager van Care for Obesity via tel: 06-53209626 of mail naar j.halberstadt@vu.nl.
Voor persvragen over NL Vitaal kunt u contact opnemen met Manager Communicatie Mieke Spaans, Jongeren Op
Gezond Gewicht via tel: 06-10962471 of mail naar: mieke.spaans@jogg.nl
CARE FOR OBESITY
Care for Obesity (C4O) werkt aan het versterken van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas
en faciliteert sinds 2013 de implementatie van de Zorgstandaard Obesitas voor kinderen. Het proeftuinenproject is
hier onderdeel van. C4O werkt nauw samen met onder meer het Partnerschap Overgewicht Nederland en
Jongeren Op Gezond Gewicht en wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS. De projectorganisatie van C4O
is ondergebracht bij de Afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.
www.partnerschapovergewicht.nl/C4O
JONGEREN OP GEZOND GEWICHT
Jongeren Op Gezond Gewicht streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren,
recreëren en werken in een gezonde omgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl. JOGG realiseert dit in
gemeenten via de JOGG-aanpak (onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen
structureel en integraal samen) en richt zich op omgevingen waar jongeren veel verblijven met initiatieven als
Team:Fit en het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen.
www.jongerenopgezondgewicht.nl
NL2025
NL2025 is een platform waarin onder andere bestuurders en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld,
kunstenaars, CEO’s en sporters zich hebben verenigd. Ze zetten zich in, op persoonlijke titel, voor een betere
toekomst van Nederland. NL2025 richt zich op drie thema’s: excellent onderwijs, duurzame groei en vitale
samenleving. NL2025 probeert mensen met elkaar te verbinden en steunt bestaande initiatieven rondom de drie
thema's. Door zich gezamenlijk in te zetten probeert NL2025 de positieve impact van deze initiatieven binnen korte
tijd zo groot mogelijk te laten zijn.
www.nl2025.nl

