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Inleiding 

 

 

In de afgelopen jaren is het belang van het terugdringen van overgewicht en obesitas in Nederland steeds 

duidelijker geworden. Zo staan er in het Nationaal Preventieakkoord (NPA) maatregelen beschreven om 

overgewicht en obesitas aan te pakken, omdat bijna de helft van de Nederlanders van 20 jaar en ouder te 

zwaar is. In Rotterdam ligt dit percentage hoger dan het landelijke gemiddelde. 47 procent van de 

Rotterdammers tussen de 19 en 64 jaar heeft overgewicht, waarvan 16 procent obesitas. Boven de 64 jaar 

heeft 64 procent van de Rotterdammers overgewicht, waarvan 22 procent obesitas.  

 

De Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat de Rotterdammer zo gezond en vitaal mogelijk kan 

opgroeien, wonen, werken en recreëren in de stad. Rotterdam wil een stad zijn van het voorkomen i.p.v. 

genezen worden. Sven de Langen, wethouder van volksgezondheid, zorg, ouderen en sport, wil de 

komende jaren een grote slag slaan op het gebied van preventie.  

 

Gebaseerd op het NPA, heeft Rotterdam “Gezond010: het akkoord” opgesteld. Hierin richt Rotterdam zich 

ook op het terugdringen van overgewicht. Naast aandacht voor universele en selectieve preventie is de 

ketenaanpak Gezond Gewicht hier ook onderdeel van. Meer Rotterdammers op een gezond gewicht 

vereist een structurele en duurzame aanpak, waarbij de professionals in de gehele keten integraal 

samenwerken, zowel in het sociaal- als het medisch domein.  

 

Na verkennende bijeenkomsten, waar de onderlinge verbinding en samenwerking centraal stond, werd in 

oktober 2019 gestart met de eerste proeftuin Gezond Gewicht in het Oude Noorden en in 

Kralingen/Crooswijk. In september 2020 is dit uitgebreid met de wijken Beverwaard en het Oude Westen. 

 

Tijdens de uitvoering van de proeftuin Gezond Gewicht en bij het ontwikkelen van het netwerkmodel is 

nauw samengewerkt met Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). Op landelijk niveau werken we 

samen aan een integrale en duurzame aanpak van overgewicht. Rotterdam fungeert als eerste 

koplopergemeente.  

 

Dit Rotterdams model beschrijft allereerst de visie en uitgangspunten waaruit we werken. Daarna de 

samenwerking met de verschillende partijen, wat het fundament is om succesvol te zijn. 

Als laatste beschrijven we de verschillende processtappen in de Rotterdamse netwerkaanpak. Deze 

procesbeschrijving geeft het netwerktraject op algemeen clientniveau weer. We spreken over een 

volwassen Rotterdammer (hij of zij) die overgewicht heeft, die op enige wijze ondersteuning binnen deze 

aanpak ontvangt. We noemen deze een client.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Visie en uitgangspunten 

 

In de proeftuin Gezond Gewicht onderzoeken we, samen met de belangrijke netwerkpartners, hoe te 

komen tot een beproefde werkwijze van de aanpak van overgewicht bij volwassenen. Hier zijn signalering, 

doorverwijzing en informatievoorziening belangrijke elementen in. We experimenteren binnen de proeftuin 

met de rol van de Centrale Zorg Coördinator (CZC), het vindbaar maken van aanbieders van de 

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) en hoe Rotterdam een bijdrage kan leveren aan de implementatie 

van de GLI en kijken we of er voldoende passend aanbod beschikbaar is naast de GLI in die gebieden die 

ook kunnen spelen bij mensen met overgewicht of obesitas. Ook doen we onderzoek naar de 

netwerksamenwerking en effecten. Tot slot onderzoeken we wat stelselmatig behoort tot de gemeentelijke 

taak en financiering en wat thuishoort bij de zorgverzekeraar in het kader van preventie.  

 

De proeftuin Gezond Gewicht is een onderdeel van Gezond010: het akkoord, waarin geëxperimenteerd 

wordt met de netwerksamenwerking en de rol van de Centrale Zorg coördinator (CZC). 

Hierbij zijn er 5 uitgangspunten: 

 De client staat centraal.  

 We werken vanuit een brede blik  

 We leveren maatwerk 

 We streven naar duurzame gedragsverandering op het gebied van voeding, bewegen en andere 

leefstijlfactoren 

 Er is aandacht voor het tegengaan van stigmatisering. 

 

De Gemeente Rotterdam zet met Gezond010: het akkoord in de breedste zin in op preventie. Naast 

overgewicht zijn thema’s als bewegen, roken, middelengebruik en mentale gezondheid belangrijke 

speerpunten. De ontwikkeling van een wijkpreventieketen rondom al deze thema’s is een belangrijke 

ambitie van de gemeente. Door in de proeftuin te experimenteren met netwerksamenwerking op één 

thema: overgewicht/obesitas, wil de gemeente leerervaringen opdoen. Proeftuin Gezond Gewicht vormt 

daarmee ook een leerschool die uiteindelijk zal opgaan in het wijkpreventienetwerk. 

 

In 2010 is de zorgstandaard voor overgewicht en obesitas ontwikkeld door het Partnerschap Overgewicht 

en Obesitas (PON). Zij hebben de opdracht om deze voor 2022 te herschrijven. Overgewicht is een 

complexe problematiek die aanhangend met veel diverse oorzaken te maken kan hebben. Het is van 

belang om het (para)medisch- en sociaal domein aan elkaar te verbinden in deze. Tabel 1 laat een variatie 

aan onderliggende en bijdragende factoren zien met aanbod in het sociale domein en/of het 

(para)medische domein. In figuur 1 wordt de verhouding tussen beide domeinen zichtbaar. 

 

 

                                                 Onderliggende en bijdragende factorenen  
met bijbehorende loketten sociale domein 

Eenvoudige problematiek / WMO aanvraag Vraagwijzer  

Complexe problematiek Wijkteam 

Schulden / Armoede  Vraagwijzer / KBR /Schuldhulpverleningstraject 

Participatie/ Activering/ Laaggeletterdheid Welzijn 

Werkeloosheid/ WW-Uitkering UWV/ Prestatie010 / Werk & Inkomen 

Bewegingsarmoede Beweeg- en sportaanbod 

Leefstijl  

 

Problematieken met aanbod in (para)medisch domein 

Psychisch 



Tabel 1: Onderliggende en bijdragende factoren in sociaal domein en (para)medisch domein 

  

 
Figuur 1: Relatiepiramide gewicht gerelateerd gezondheidsrisico (Zorgstandaard obesitas, 2010), sociaal domein en 

(para)medisch domein. Voor start van de behandeling dient eerst goede diagnostiek plaats te vinden van 

onderliggende en bijdragende factoren in zowel het (para)medisch als sociaal domein. Daarna wordt het plan van 

aanpak opgezet. Indien een (intensieve) GLI (gecombineerde leefstijlinterventie; gericht op het verminderen van de 

energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische 

interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering) onvoldoende effect heeft kan medicatie of bariatrische 

chirurgie overwogen worden. 

 

 

Integraal samenwerken als fundament 

 

Er zijn veel verschillende professionals uit het sociaal en medisch domein bij de netwerkaanpak betrokken. 

Binnen de netwerkaanpak werken client en al deze professionals vanuit een respectvolle en open houding 

met elkaar samen. Deze samenwerking is cruciaal en staat in elke processtap centraal. De verbinding 

tussen het sociaal- en medisch domein is niet altijd vanzelfsprekend. Men is onvoldoende bekend met 

elkaars expertise en soms is het onderlinge vertrouwen beperkt. Ook spreken ze niet altijd elkaars taal.  

In deze 4 proeftuinen hebben we de CZC de tijd en de ruimte gegeven om het netwerk te leren kennen en 

dit te verstevigen. Naast clientcontact/traject is juist ook investering in elkaar leren kennen in een wijk, 

weten waar expertise is in een wijk, etc. van essentieel belang.  

Hieronder de partijen die in Rotterdam meedoen.  

Medicamenteus 

Hormonaal 

Hypothalaam 

(Mono)genetisch of syndromaal 

Leefstijl 

 



 
 

Proeftuin Gezond Gewicht 

 

In deze 4 proeftuinen werken we met 4 verschillende aanbieders uit de stad, die de rol van de centrale zorg 

coördinator (CZC) invullen. Deze aanbieders komen zowel uit het sociaal- als het medisch domein.  

Betrokken professionals uit het medisch domein zijn o.a. (huis)artsen, praktijkondersteuners huisartsen 

(POH), paramedici, leefstijlcoaches en medisch specialisten. 

Betrokken professionals uit het sociaal domein zijn o.a. Vraagwijzer consulenten, Wijkteam medewerkers, 

Welzijnsmedewerkers, activeringscoaches, Sportregisseurs en Buurtsportcoaches. 

De CZC is de spil in het ondersteuningstraject: is het centrale aanspreekpunt en werkt laagdrempelig. 

De CZC kent het aanbod van professionals en zorgt voor samenhang tussen de ondersteuning en zorg uit 

het sociaal- en medisch domein. De CZC doet de intake met de cliënt om zijn ondersteuningsvraag te 

definiëren en de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt boven tafel te halen, schakelt indien nodig 

aanvullend onderzoek in voor verdieping, bespreekt de samenhang tussen de verschillende factoren en het 

gewicht, maakt samen met de cliënt een plan van aanpak, coördineert het ondersteuningsaanbod, volgt de 

cliënt en behoudt de casusregie.   

 

Processtappen in de netwerkaanpak  

 

Het netwerktraject omvat zeven processtappen, zoals te zien in onderstaand stroomschema (figuur 2). 

Dit is gebaseerd op het PON – NOOV -stroomschema. 

 



  

Figuur 2: Processtappen netwerkaanpak overgewicht en obesitas 

 

- Processtap 1 en 2: Signalering en aanmelding (15 minuten) 

Client en alle uitvoerende professionals binnen het sociaal- en medisch domein kunnen aanmelden via 

een mailadres of telefonisch contact opnemen met de CZC. Voorwaarde voor aanmelding: BMI boven 

de 25 en motivatie om aan het gewichtsprobleem te willen werken.  

CZC stuurt binnen 5 dagen de client een e-mail (soms vooraf nog eerst telefonisch contact):  

 Bijlage filmpje met uitleg over de proeftuin Gezond Gewicht  

 Bijlage brief met uitleg over de proeftuin Gezond Gewicht 

 Bijlage vragenlijst met het verzoek ingevuld terug te sturen digitaal of per post.  

 Wanneer de vragenlijst ingevuld teruggestuurd wordt, kan daarna de CZC de cliënt voor een intake 

uitnodigen. Als binnen 14 dagen niets vernomen is, belt de CZC de client na. 

 

- Processtap 3: Intake (60 minuten) 

Voor het intakegesprek beoordeelt de CZC de vragenlijst. Tijdens de intake zijn dit de speerpunten: 

 Kennismaken en uitleg over de proeftuin Gezond Gewicht 

 Vragenlijst doornemen en aanvullende vragen waar nodig bespreken. 

(Medisch/voeding/bewegen/psychosociale problemen) 

 Afstemmen of client wil meewerken een 4-jarig onderzoek, zo ja laten tekenen. 

 Wanneer er geen aanvullend onderzoek nodig is, samen met de cliënt een plan van aanpak 

maken. 

 Afstemmen vervolgafspraak. 

 

- Processtap 4: Aanvullend onderzoek (para)medisch en sociaal indien nodig (30 minuten) 

Wanneer de CZC na de brede anamnese aanvullend onderzoek nodig heeft van de professional 

diëtist/fysiotherapeut of huisarts, wordt aan de client gevraagd of hij/zij extra onderzoek kan laten 

verrichten bij één van deze professionals. CZC stemt met de client af of client zelfstandig bij de extra 

professional onderzoek kan laten verrichten. Lukt dit niet, dan zal de CZC zorgdragen dat de client bij 

de extra professional aankomt/overdraagt. Na aanvullend onderzoek stemt de CZC met de client af of 

hij/zij de terugkoppeling geeft of dat er tussen de professionals overgedragen wordt. (Hiervoor moet de 

client tekenen) 

 Diëtist: bijzonderheden/rode vlaggen op het gebied van voeding 

 Fysiotherapeut: bijzonderheden/rode vlaggen op het gebied van bewegen 

 Huisarts: bijzonderheden/rode vlaggen op het gebied van medicatie/psychologische 

belemmeringen/misbruik van genotsmiddelen/chronische aandoeningen, verwijzing naar de 

tweede- of derde lijn. 

 Wijkteam: bijzonderheden/rode vlaggen op het gebied van complexe problematiek 

 Vraagwijzer: bijzonderheden t.a.v. eenvoudige problematiek. Loket om enkelvoudige vragen te 

stellen + WMO-aanvraag  

 



 

 

- Processtap 5: Plan van aanpak (30 minuten) 

Voor dit gesprek beoordeelt de CZC de vragenlijst + aanvullende gegevens uit intakegesprek + indien 

nodig aanvullend onderzoek.  

 De client wordt opnieuw gesproken en in gezamenlijkheid een plan van aanpak gemaakt. Welke 

doelen wil client behalen, welke professionals zijn hierbij betrokken en welk tijdspad.  

 CZC stemt met de client af of client zelfstandig bij de volgende professional/beweegaanbod 

aankomt. Lukt dit niet, dan zal de CZC zorgdragen dat de client bij de volgende 

professional/beweegaanbod aankomt. 

 Mapje met vragenlijst en plan van aanpak wordt meegegeven aan de client 

 Afstemmen vervolgafspraak. 

 

- Processtap 6: Uitvoering (niet helder hoeveel tijd dit kost) 

 Uitvoerende professionals begeleiden client verder met het plan van aanpak waar nodig. 

 CZC gaat na bij professionals waarnaar is verwezen of client is aangekomen. 

 De CZC volgt het totale ondersteuningstraject en stelt waar nodig het plan van aanpak bij. 

 Afstemmen vervolgafspraken. 

 

- Processtap 7: Evaluatie 

 In het laatste gesprek tussen de client en de CZC wordt teruggekeken naar de geboden 

ondersteuning zoals afgesproken in het plan van aanpak. Wat is goed gegaan en wat minder. 

 Er wordt een terugvalpreventieplan gemaakt. 

 Afscheid tussen CZC en client.  

 

 

Professionals in de processtappen 

 

Bij de aanpak van overgewicht zijn veel verschillende professionals betrokken. In het volgende plaatje 

wordt inzichtelijk wie waar een bijdrage levert aan de netwerkaanpak t.a.v. overgewicht en wat deze 

bijdrage is.  

Er zijn drie verschillende taken of verantwoordelijkheden, die op de client of de betreffende professional 

van toepassing zijn binnen de netwerkaanpak.  

Te weten:  

- Het is een kerntaak van de cliënt of professional (K). Dit betekent dat dit binnen de functie van die 

professional of van de cliënt verwacht mag worden dat hij deze taak op zich neemt. 

- De professional heeft een consulterende taak voor het krijgen van een goed totaalbeeld. De cliënt of 

CZC benadert deze professional om de cliënt bij te staan of input te geven (C) 

- De professional en cliënt leveren een bijdrage aan het aanvullende onderzoek of in de uitvoering, 

indien nodig. (I) 

 

 

 

 Stap 1 Stap 2 Stap 

3 

Stap 4 Stap 5 Stap 6 Stap 7 

Wie? Signalering Aanmelding Intake Aanvullend 

Onderzoek 

PVA Uitvoering Evaluatie 

Client K K K K K K K 

CZC K K K  K I K 



PhD    I I   

Diëtist  K K  I C I C 

Fysiotherapeut K K  I C I C 

Huisarts K K  I C I C 

Ziekenhuizen  K K  I C I C 

POH-GGZ/ SOM/ 

Ouderen 

K K  I C I C 

GLI-aanbieders 

(Beweegkuur) 

K K    I C 

Prestatie 010/ 

Activeringscoach 

K K   C I C 

W&I K K   C I C 

Beweegaanbieders K K   C I C 

Sportregisseur K K   C I C 

SportMEE K K   C I C 

Sportverenigingen K K   C I C 

Vraagwijzer K K   C I C 

Wijkteam K K   C I C 

Welzijn K K   C I C 

Psychosociale 

zorg 

K K   C I C 

Zorgaanbieders K K   C I C 

Overige 

wijkprofessionals 

K K   C I C 

Tabel 3: Schematische weergave van de betrokkenheid van cliënt, CZC en professionals in de netwerkaanpak 

 

Tot slot 

 

Dit document is opgemaakt in januari 2021 en is opgesteld na leerervaringen en de stand van zaken op dat 

moment in Rotterdam. Het dient als onderlegger voor de andere 3-6 Gemeentes die in 2021 meedoen met 

de landelijke ketenaanpak voor overgewicht en obesitas te ontwikkelen. 

In Rotterdam leren we al werkend met de praktijk en stellen we steeds dingen bij.  

De aanpak die in dit document beschreven staan zal mogelijk in de loop van de tijd veranderen. 

We werken ernaartoe om in 2021 een mooie volgende slag te slaan om deze netwerkaanpak verder te 

ontwikkelen en dit ook samen te bundelen met de wijkpreventieketen die in ontwikkeling is.  

 

 

 

 

 

 

 


