
Overzicht behulpzame tools 
voor de centrale zorgverlener bij de 6 stappen 
uit het Landelijk Model

*NB: Dit overzicht is bedoeld ter inspiratie. Voor de toepasbaarheid per tool zal gekeken moeten worden naar de situatie per gemeente, organisatie of casus.

1
Overgewicht 
constateren

 JGZ richtlijn overgewicht

 Gewichtsverloopkaarten

 Folder ‘Praten over gewicht  
 met kinderen en ouders’ 
 Handvatten en tips die  
 helpen het gesprek met  
 kinderen en ouders op een  
 empathische en respectvolle  
 manier te voeren.

 Folder ‘deze woorden over 
 mijn gewicht vind ik goed’ 
 Inzichten voor  
 zorgprofessionals die  
 met kinderen over het  
 gewicht praten 

2
Vaststellen wat 
er speelt

 Leidraad voor de psychosociale  
 en leefstijlverkenning 
 Deze helpt zorgprofessionals om de  
 belangrijkste hulpvragen boven tafel te  
 krijgen en samen met het kind en de  
 ouders vervolgstappen te bepalen.

 Praatplaat vaststellen wat er  
 speelt bij kind en gezin  
 Hiermee wordt voor de gezinnen  
 inzichtelijk gemaakt welke onderwerpen  
 of omstandigheden bij kind en gezin  
 een rol spelen bij het ontstaan en  
 in stand houden van overgewicht  
 of obesitas.

 Webtool Meten gezondheids- 
 gerelateerde kwaliteit van leven bij  
 kinderen met overgewicht en obesitas 
 Op de webtool kunnen kinderen  
 (of ouders) de vragenlijst invullen  
 (de IWQOL-Kids of de PedsQL4.0,  
 beide met kind- en ouderversie).

 Handleiding Meten en bespreken  
 van de kwaliteit van leven van kinderen  
 met overgewicht en obesitas 
 Hierin staat uitgebreider beschreven  
 hoe je als zorgprofessional de webtool  
 kunt inzetten.

 Flyer Een vragenlijst over jouw leven 
 Deze bevat een uitleg voor kinderen  
 (en ouders) over hoe zij de vragenlijsten  
 op de webtool kunnen invullen. 

 Handout praten over de kwaliteit  
 van leven van en met kinderen met  
 overgewicht en obesitas 
 Deze bevat inspiratie voor zorg- 
 professionals hoe ze de uitkomsten van  
 de vragenlijst kunnen bespreken met het  
 kind en de ouders.

3
Samenhang en 
aanpak bespreken

 Format assessmenttools

6
Zorgen dat het 
blijft werken

 Webtool Meten gezondheidsgerelateerde kwaliteit  
 van leven bij kinderen met overgewicht en obesitas 
 Op de webtool kunnen kinderen (of ouders)  
 de vragenlijst invullen (de IWQOL-Kids of de  
 PedsQL4.0, beide met kind- en ouderversie).

 Handleiding Meten en bespreken van de kwaliteit  
 van leven van kinderen met overgewicht en obesitas 
 Hierin staat uitgebreider beschreven hoe je als  
 zorgprofessional de webtool kunt inzetten.

 Flyer Een vragenlijst over jouw leven 
 Deze bevat een uitleg voor kinderen (en ouders)  
 over hoe zij de vragenlijsten op de webtool  
 kunnen invullen. 

 Handout praten over de kwaliteit van leven van en  
 met kinderen met overgewicht en obesitas 
 Deze bevat inspiratie voor zorgprofessionals hoe ze  
 de uitkomsten van de vragenlijst kunnen bespreken  
 met het kind en de ouders.

4
Plan maken en 
taken verdelen

 Format plan van aanpak

5
Aan de slag

 Module gespecialiseerd zorgpad

https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/a3efa086-7ee8-4e06-b5c9-18992dfb6bff/Landelijk_model_digitaal_tcm235-928414.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/a5c33acd-8ed5-46f6-9857-ba2b9675ef0e.pdf
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sites/default/files/documents/2021-09/Algemeen-bijlage-1-gewichtsverloopkaart.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/cb02354c-2521-41ae-b6e8-18d184a59fa5/C4O_-_Folder_Praten_over_gewicht_-_maart_2019_tcm235-928436.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/cb02354c-2521-41ae-b6e8-18d184a59fa5/C4O_-_Folder_Praten_over_gewicht_-_maart_2019_tcm235-928436.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/ad9ce76a-f667-4532-9d80-a19d2061fa1b/Juni_2021_Folder_Deze_woorden_over_mijn_gewicht_vind_ik_goed.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/ad9ce76a-f667-4532-9d80-a19d2061fa1b/Juni_2021_Folder_Deze_woorden_over_mijn_gewicht_vind_ik_goed.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/fe35590e-3c59-46ac-b6ce-575d82191df3/2021.06.24_Leidraad_voor_de_psychosociale_en_leefstijlverkenning.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/fe35590e-3c59-46ac-b6ce-575d82191df3/2021.06.24_Leidraad_voor_de_psychosociale_en_leefstijlverkenning.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/13061920-4530-4f58-9e9b-4ba8437c496a/2021.06.24_Praatplaat_vaststellen_wat_er_speelt_bij_kind_en_gezin.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/13061920-4530-4f58-9e9b-4ba8437c496a/2021.06.24_Praatplaat_vaststellen_wat_er_speelt_bij_kind_en_gezin.pdf
https://www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl/
https://www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl/
https://www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl/
https://www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl/wp-content/uploads/Kwaliteit-van-Leven-Vragenlijsten_Handleiding_webtool.pdf
https://www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl/wp-content/uploads/Kwaliteit-van-Leven-Vragenlijsten_Handleiding_webtool.pdf
https://www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl/wp-content/uploads/Kwaliteit-van-Leven-Vragenlijsten_Handleiding_webtool.pdf
https://www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl/wp-content/uploads/Kwaliteit-van-Leven-Vragenlijsten_Flyer_kind.pdf
https://www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl/wp-content/uploads/Kwaliteit-van-Leven-Vragenlijsten_Handout_bespreken.pdf
https://www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl/wp-content/uploads/Kwaliteit-van-Leven-Vragenlijsten_Handout_bespreken.pdf
https://www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl/wp-content/uploads/Kwaliteit-van-Leven-Vragenlijsten_Handout_bespreken.pdf
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/ketenaanpak-praktische-tools-producten-van-de-proeftuin-overgewicht
https://www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl/
https://www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl/
https://www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl/wp-content/uploads/Kwaliteit-van-Leven-Vragenlijsten_Handleiding_webtool.pdf
https://www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl/wp-content/uploads/Kwaliteit-van-Leven-Vragenlijsten_Handleiding_webtool.pdf
https://www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl/wp-content/uploads/Kwaliteit-van-Leven-Vragenlijsten_Flyer_kind.pdf
https://www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl/wp-content/uploads/Kwaliteit-van-Leven-Vragenlijsten_Handout_bespreken.pdf
https://www.kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl/wp-content/uploads/Kwaliteit-van-Leven-Vragenlijsten_Handout_bespreken.pdf
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/ketenaanpak-praktische-tools-producten-van-de-proeftuin-overgewicht
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sites/default/files/documents/2021-09/Expertisecentrum-overgewicht-module-gespecialiseerd-zorgpad.pdf

