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Samenwerken aan
ondersteuning en zorg
Ieder kind verdient het om gezond op te groeien. Voor kinderen met
overgewicht en obesitas moet naast een gezonde omgeving ook passende ondersteuning en zorg beschikbaar zijn. Zodat hun gezondheid en
kwaliteit van leven verbetert.
Om daaraan bij te dragen, coördineert een coalitie de implementatie en
borging van de werkwijze Kind naar Gezonder Gewicht bij gemeenten.
Deze werkwijze wordt geëvalueerd en waar nodig doorontwikkeld, zodat
de aanpak ook in de toekomst relevant en effectief blijft.

Wat is het?

11,7%
van de kinderen
(4 – 18 jaar)*
heeft overgewicht, waarvan

2,7%
obesitas*
*Deze cijfers zijn uit 2018 en
zelf-gerapporteerd dus eventuele
onderschatting is mogelijk

Wat we doen?

Kind naar Gezonder Gewicht vereist

het kind en het gezin. Alle activiteiten zijn

Implementatie bij 35 gemeenten, die

samenwerking tussen gemeenten en

gericht op het versterken van de zelfred-

volgens de werkwijze aan de slag gaan

organisaties uit het sociaal- en zorgdomein.

zaamheid van het hele gezin en het bieden

Borging van de werkwijze bij

Samen begeleiden en ondersteunen zij

van zorg, zolang dit nodig is.

professionals (sociaal- en zorgdomein)

kinderen met overgewicht of obesitas
door te zoeken naar een breed spectrum
van oplossingen.

Waarom deze werkwijze?
Een brede en domeinoverstijgende aanpak
is van belang, omdat vaak meerdere
problemen spelen bij deze doelgroep.
Dat vraagt oplossingen, die verder reiken
dan alleen voeding, beweging en slapen.

Wie werken samen?
Het kind en het gezin worden door
verschillende betrokkenen op landelijk
en lokaal niveau ondersteund, namelijk:
gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties,
beroepsverenigingen en zorgverzekeraars

Eén aanspreekpunt
Eén professional is een vast aanspreekpunt
en bouwt zo een vertrouwensrelatie op
met het kind en het gezin. Tevens coördineert deze centrale zorgverlener de samen-

voorbereiden

Ons doel
Het doel is om door samenwerking
met elkaar te zorgen dat ieder kind
met overgewicht en obesitas passende
ondersteuning en zorg krijgt.

Opdracht?

Doorontwikkeling van de werkwijze en
de bijbehorende producten door middel
van verdiepend onderzoek
en procesevaluatie
Stimuleren van structurele financiering

De opdracht aan de coalitie is om 35

Achtergrond werkwijze

gemeenten te helpen een start te maken

Samen met acht proeftuingemeenten (Almere, Amsterdam,
Arnhem, ’s-Hertogenbosch,
Maastricht, Oss, Smallingerland
en Zaanstad) heeft Care for
Obesity (C4O) tussen 2016
en 2018 het ‘Landelijk model
ketenaanpak voor kinderen
met overgewicht en obesitas’
ontwikkeld. Dit is de basis voor
Kind naar Gezonder Gewicht.
Dit wordt kortweg de werkwijze genoemd.

conform deze werkwijze. Het ministerie
van VWS financiert de samenwerking
en activiteiten vanuit het Nationaal
Preventieakkoord.

30
deelnemende gemeenten
in maart 2020
Looptijd huidige periode is van
eind 2018 t/m maart 2021

werking tussen de betrokken professionals,

Kind naar Gezonder Gewicht wordt mogelijk gemaakt door de landelijke samenwerkingspartners:

