
Overgewicht? 
Dan hebben we het 

zo min mogelijk over 
gewicht
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Hoe werken gemeenten, zorgverzekeraars, 
consultatiebureaus, scholen en andere organisaties samen 
om overgewicht terug te dringen bij de jeugd? Die vraag 
onderzoeken coalities in Alkmaar, Almere, Alphen aan den 
Rijn, Haarlem, Rotterdam, Smallingerland en Venray in het 
traject Terugdringen gezondheidsverschillen. In de gemeente 
Smallingerland leggen ze daarbij niet de nadruk op gewicht 
maar op een gezonde leefstijl en positieve ervaringen. 

M
‘Mijn zoon Kevin is elf jaar, stevig 

en autistisch’, vertelt Paula uit 

Smallingerland (niet hun echte 

namen, red.). ‘Kevin heeft geen 

honger- en verzadigingsgevoel en hij 

neemt niet zo snel iets van iemand 

aan. Dat maakt het lastig om met 

hem te werken aan zijn overgewicht.’ 

Via school kwam Paula terecht bij 

Ylse van Wieren, verpleegkundige 

jeugdgezondheidszorg GGD.

‘Bij de afspraak met Ylse was mijn 

zoon niet aanwezig’, vertelt Paula. 

‘We willen zijn overgewicht niet 

problematiseren. Hij moet al zoveel, 

en er zijn al zoveel hulpverleners 

betrokken.  

Van Wieren: ’Vroeger was het beleid 

voor kinderen met overgewicht vaak 

hetzelfde. ‘Er was aandacht voor 

voeding en bewegen of er volgde 

een verwijzing naar de kinderarts 

of diëtiste. En dan regelmatig 

langskomen om te wegen – hoe 

beladen is dat. We kijken nu meer 

naar de achtergrond van het 

overgewicht. Soms is dit inderdaad 

te weinig beweging, maar ook 

ouderschap, stress in het gezin 

of zelfvertrouwen zijn belangrijke 

factoren. Het is een kwestie van goed 

luisteren, zo nodig maken we gebruik 

van andere professionals.’

Paula: ‘Na mijn afspraak bij Ylse 

zetten we de pannen met eten 

bijvoorbeeld niet meer op tafel. Dan 

blijft Kevin eten. Ze staan nu op het 

aanrecht.’

‘Koop maar wat lekkers’
Smallingerland stuurt op ‘positieve 

ervaringen’ bij de aanpak van 

overgewicht. Van Wieren: ‘Een 

meisje met overgewicht dat 

opgroeit in een gezin met schulden 

kreeg bijvoorbeeld iedere week 5 

euro van haar oma, die zei: “Koop 

maar wat lekkers”. De moeder 

wilde aanvankelijk haar dochter 

verbieden om snoep te kopen. Samen 

bedachten we iets anders. Ze vroeg 

haar dochter: “Wat kun jij doen 

met 5 euro per week?” Nu gaat het 

meisje iedere maand enthousiast 

trampolinespringen in Heerenveen.’

Meer regie bij ouders en jeugdigen, 

is een andere verandering die 

Smallingerland doorvoerde. 

‘Als jeugdverpleegkundige heb 

ik regelmatig de neiging om te 

schakelen met de psycholoog of 

met school’, vertelt Van Wieren. 

‘Paula heeft bewust zelf de regie 

en houdt mij op de hoogte.’ Kevin 

heeft zelf ook inspraak. Zelf keuzes 

maken is belangrijk, vertelt Paula. 

‘Dat werkt motiverender dan een 

verpleegkundige die je op de vingers 

tikt of standaard adviezen geeft.’ 
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https://www.programmasociaaldomein.nl/trajecten/terugdringen-van-gezondheidsverschillen


Samenwerking medisch en sociaal 
domein
Hoe kwam Smallingerland tot deze 

aanpak? ‘Sinds 2012 hebben we 

een brede kerngroep die bestaat 

uit organisaties uit zowel het 

medisch als sociaal domein’, vertelt 

Anneke Meijer, programmaleider 

Gezond in Smallingerland. ‘Daarin 

zijn onder meer een huisarts, 

kinderarts, jeugdverpleegkundige, 

diëtist, manager gebiedsteam, 

sportbedrijf Drachten, fysiotherapeut 

en pedagoog betrokken. Sinds dit 

jaar zijn we ook aangesloten bij 

het Programma Sociaal Domein, 

waarmee we hopen onze aanpak 

nog meer te kunnen aanscherpen en 

verbeteren’ 

Alle beroepsgroepen hebben eigen 

aanpakken en richtlijnen voor de 

aanpak van overgewicht, die we 

meer op elkaar afstemmen. Meijer: 

‘De kinderarts krijgt bijvoorbeeld 

regelmatig kinderen met overgewicht 

op het spreekuur die niet in het 

ziekenhuis thuishoren. Als de oorzaak 

een echtscheiding is, dan heeft een 

jeugdige niets te zoeken bij een 

kinderarts. Soms is er sprake van 

overgewicht en astma of suikerziekte. 

Ja, dan is er reden om een arts in te 

schakelen.’ 

Welbevinden is minder goed 
meetbaar dan gewicht
Waar loopt de coalitie tegenaan 

bij de aanpak van overgewicht? 

‘Resultaten hoeven in eerste 

instantie niet per se een daling van 

het gewicht te zijn’, aldus Meijer. 

‘Dat schuurt soms: welbevinden is 

minder goed meetbaar dan gewicht. 

In het nationaal preventieakkoord 

staan doelen rond het terugdringen 

van het overgewicht van jeugdigen. 

Dus vraagt onze wethouder: ‘Zijn 

jeugdigen ook dunner geworden door 

onze aanpak? Dat is niet altijd hard te 

maken. Of althans: niet direct.’

In Smallingerland loopt bijvoorbeeld 

het project La Forsa voor 

tienermeiden die aan een gezonde 

leefstijl willen werken, vervolgt Meijer. 

‘Samen bewegen en leuke dingen 

doen, staat voorop. Een gezond 

gewicht volgt dan vanzelf, is de 

gedachte.’ Esther (17) deed mee aan 

La Forsa en zit inderdaad op alle 

fronten beter in haar vel: ‘Ik merk 

vooral dat de meeste meiden meer 

vertrouwen krijgen en meer durven.’ 

Een ander lastig punt is de negatieve 

associatie rond ‘overgewicht’, vindt 

Ylse van Wieren. ‘Kinderen komen 

bij mij omdat ze overgewicht 

hebben, maar we hebben het er zo 

min mogelijk over. Dat vind ik soms 

dubbel. Dik, mollig en stevig: maar 

weinig woorden worden als positief 

ervaren.’

Hoe gaat Smallingerland nu 

verder? ‘Voor een nog betere 

ketensamenwerking zetten we in op 

centrale zorgverleners en zoomen we 

in op de ervaringen van jongeren en 

hun ouders’, aldus Meijer. ‘Het mooie 

is: we merken in de coalitie dat we op 

andere gebieden ook naar elkaar toe 

groeien. Professionals spreken meer 

elkaars taal.’ Ik merk dat de 
meeste meiden 
meer vertrouwen 
krijgen en meer 
durven.

“
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Jeugdverpleegkundige 

Ylse van Wieren.



1 op de 7 kinderen kampt met overgewicht
Gemiddeld 1 op de 7 kinderen in Nederland kampt met overgewicht en 2 procent heeft obesitas. Dat 

gaat regelmatig samen met lichamelijke problemen zoals diabetes en psychische klachten. Overgewicht 

komt vaker voor bij kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen. In het traject Terugdringen 

gezondheidsverschillen werken het medisch en sociaal domein samen aan vernieuwende aanpakken om 

een gezond gewicht te bevorderen. Doel is om verschillen in gezondheid en levensverwachting tussen 

mensen met verschillende sociaaleconomische achtergronden te verminderen.

Kijk op: www.ketenaanpakovergewichtkinderen.nl of  www.jogg.nl
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Een deel van de coalitie in Smallingerland.

Boven: Femke Nijboer (oudercoördinator VVE),  Annet Folkertsma (manager Opvoedingsondersteuning) Midden: Klariena Bouma (regisseur 

preventie Carins), Erna Jellesma (manager Jeugdgezondheidszorg), Ylse van Wieren (verpleegkundige jeugdgezondheidszorg GGD) Onder: 

Elja Kalisvaart (projectleider JOGG), Anke de Vries (Beleidsmedewerker gemeente Smallingerland), Anneke Meijer (programmaleider Gezond in 

Smallingerland), Betsy Engberink (teamleider gebiedsteam Carins)


