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Voorwoord 
Overgewicht bij kinderen is meer dan alleen een gezondheidsrisico. Toen ik mijn onderzoeksvoorstel 

ging schrijven, begon ik eerst alle medische risico’s van overgewicht te benoemen. Met mijn 

biomedische achtergrond doe ik dat standaard om de ernst van een gezondheidsprobleem uit te 

drukken. Gedurende mijn stagetijd kwam ik erachter dat er veel meer achter dit probleem schuilt. 

Overgewicht bij kinderen kan een behoorlijk gevoelig en lastig onderwerp zijn voor zowel het kind als 

de ouders en de vele zorgprofessionals die ermee te maken krijgen. Iedereen wil het beste voor het 

kind. Maar wat dat is, daar lijkt niet iedereen het in de praktijk over eens te zijn. 

Net voordat mijn stageperiode bij GGD Drenthe begon brak het corona virus uit. Het was daardoor 

even spannend of de stage wel door zou kunnen gaan. Gelukkig kreeg ik groen licht en daar ben ik nog 

steeds blij om. Door het thuiswerken is mijn zelfstandigheid behoorlijk op de proef gesteld. Het was 

soms even zoeken hoe ik een kwalitatief onderzoek vanuit huis ging uitvoeren. Door veel te bellen en 

mailen heb ik de zorgprofessionals en ouders gevonden die mee wilden doen. Bijna had ik het 

opgegeven verder te zoeken naar ouders, omdat dit een lastige groep was om te bereiken, maar 

uiteindelijk heb ik geleerd dat de aanhouder wint. Naast dat ik gegroeid ben in zelfstandigheid heb ik 

een eerste ervaring opgedaan met het afnemen van interviews en het systematisch analyseren van 

kwalitatieve data met Atlas.ti. Ik ben dankbaar dat deze stage mij de kans gaf dit te leren en ontdekken.  

Na vier maanden hard werken vanaf mijn studentenkamer kan ik nu met trots het verslag van mijn 

stageonderzoek presenteren. Ik wil hiervoor een aantal mensen bedanken zonder wie dit onderzoek 

niet tot stand was gekomen. Allereerst wil ik Jenine Bijker, mijn stagebegeleider vanuit GGD Drenthe, 

bedanken voor de tijd die ze iedere week vrij kon maken tussen alle hectiek van de coronacrisis door. 

Ze heeft mij waardevolle feedback gegeven en ik kon altijd bij haar terecht voor vragen. Daarnaast wil 

ik Inge Dijkstra van GGD Drenthe bedanken voor de laatste maand begeleiding en het helpen met de 

factsheet. Ook wil ik Annemien Haveman-Nies bedanken voor de begeleiding op afstand vanuit de 

Wageningen Universiteit. Dan wil ik mijn vrienden en familie, en Oscar in het speciaal, bedanken voor 

hun geduld en steun de afgelopen maanden. Tot slot wil ik alle geïnterviewde bedanken voor hun 

openheid en eerlijkheid in de interviews. Het was bijzonder om al jullie verhalen te horen. 

Met dit onderzoek hoop ik meer inzicht te geven aan GGD Drenthe over wat er speelt ten aanzien van 

de signalering, doorverwijzing, en ondersteuning bij kinderen met overgewicht in de gemeente Assen. 

Hopelijk kunnen deze inzichten in de toekomst bijdragen aan het verbeteren van de aanpak bij 

kinderen met overgewicht en dat meer kinderen en ouders terecht komen bij de ondersteuning die bij 

hen past. Want dat lijkt mij het beste voor het kind.  
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Samenvatting 
Een gezond gewicht is belangrijk voor de gezondheid en de ontwikkeling van een kind op jonge en 

latere leeftijd. In de afgelopen decennia is de prevalentie van overgewicht op jonge leeftijd wereldwijd 

sterk gestegen en Nederland is hierin geen uitzondering. Het tijdig signaleren van kinderen met 

overgewicht en het doorverwijzen naar een passende interventie kan helpen om overgewicht bij 

kinderen tegen te gaan. In Drenthe is er een ruim zorgaanbod voor kinderen met overgewicht. Echter 

komen de hoeveelheid aanmeldingen niet overeen met het aantal kinderen dat hiervoor in aanmerking 

komt. Er is nog maar weinig bekend over de reden van deze mismatch. 

Daarom verdiept dit exploratieve onderzoek zich in de perspectieven van ouders en zorgprofessionals 

over de signalering, doorverwijzing, en ondersteuning bij kinderen met overgewicht (8-12 jaar) in de 

gemeente Assen. Met deze informatie is een advies opgesteld aan GGD Drenthe met een overzicht van 

aandachtspunten. Daarnaast zijn aanknopingspunten vanuit de perspectieven met het ‘Landelijk 

model ketenaanpak’ benoemd. Het uiteindelijke doel is om het proces van signalering en 

doorverwijzing te verbeteren. 

Om de perspectieven in kaart te brengen zijn er semigestructureerde interviews uitgevoerd met 3 

ouders en 10 verschillende betrokkenen professionals. De interviews duurden tussen de 30 en 60 

minuten. Met toestemming van de ondervraagden zijn de interviews opgenomen via een audio-

opname. Vervolgens zijn de interviews getranscribeerd, gecodeerd, en thematisch geanalyseerd met 

Atlas.ti. 

Vanuit de resultaten is gebleken dat ouders behoefte hebben aan een persoonlijke benadering, 

positieve aandacht voor het kind, en het samen bespreken van de hulpopties met de zorgprofessional. 

Wat betreft de ondersteuning is het belangrijk voor ouders dat zij vertrouwen hebben in de 

professionaliteit van de zorgverlener en hebben zij behoefte aan praktische en haalbare tips. 

Zorgprofessionals hebben moeite met ouders die het probleem niet inzien en gemotiveerd moeten 

worden om open te staan voor hulp. Zij hebben behoefte aan extra scholing hierin. Daarnaast is er 

vanuit de zorgprofessionals behoefte aan meer kennis en overzicht over verwijsmogelijkheden in de 

gemeente. Tot slot staan zorgprofessionals en ouders achter de methode van de ketenaanpak.  

Al met al blijkt dat de ketenaanpak aansluit bij de aandachtspunten die uit de resultaten naar voren 

zijn gekomen. De ketenaanpak sluit aan bij de behoefte van ouders aan een meer persoonlijke 

benadering (I), het kan meer duidelijkheid en overzicht creëren over het behandelplan van het kind 

(II), en het kan een betere communicatie tussen zorgprofessionals stimuleren en dat zij meer op de 

hoogte zijn van elkaars werkwijze (III). Daarom zou de ketenaanpak een waardevolle toevoeging 

kunnen zijn voor de gemeente Assen om het proces van signalering en doorverwijzing naar passende 

ondersteuning van kinderen met overgewicht te optimaliseren.  
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Summary 
A healthy weight is important for the health and development of children of early age and into 

adulthood. In recent years the prevalence of childhood obesity has risen worldwide, and the 

Netherland are no exception. Early signalling of overweight children and referral to an appropriate 

intervention can aid in lowering the prevalence of childhood obesity. The province of Drenthe in the 

Netherlands offers a wide variety of healthcare options for overweight children. However, the amount 

of registrations does not correspond with the amount of children that are eligible. Little is known about 

reasons for this mismatch. 

Therefore, this research explores the perspectives of parents and healthcare professionals about the 

signalling, referral, and support of overweight children (8-12 years old) in the municipality of Assen. 

Drawing on the results of this research an advice has been formulated for GGD Drenthe consisting of 

an overview of issues and concerns in the municipality of Assen. In addition, reference points of the 

perspectives have been identified through the ‘Landelijk model ketenaanpak’. Ultimately the main goal 

of this research is to improve the process of signalling and referral to appropriate healthcare for 

overweight children.  

Results have been gathered through a qualitative research approach. Semi structured interviews have 

been conducted with 3 parents of overweight children and 10 involved healthcare professionals. The 

interviews had a duration of 30-60 minutes. An informed consent has been signed by all interviewees 

in which they gave permission for audio recording. Subsequently, the interviews have been 

transcribed, coded, and thematically analysed using Atlas.ti.  

Results have shown that parents have a need for a personal approach, positive attention for the child, 

and to discuss potential healthcare options with professionals. During the care for children, it is 

important for parents that they trust the professionality of the care provider. Additionally, parents 

have a need for practical and achievable advice. Results indicate that healthcare professionals struggle 

with parents who do not acknowledge the health risks and who need external motivation for the 

acceptance of healthcare. This is why professionals express the need for extra training in this. 

Furthermore, professionals indicate the need for more knowledge about the referral options in the 

municipality. Finally, both healthcare professionals and parents support the methods of the ‘Landelijk 

model ketenaanpak’. 

To conclude, it appears that the ‘Landelijk model ketenaanpak’ aligns with the issues and concerns that 

have been identified in the results. The ‘Landelijk model ketenaanpak’ aligns with the need of parents 

for a personal approach (I), it potentially clarifies and creates more overview about the treatment of 

the child (II), and it potentially stimulates the communication between healthcare professionals 

making them more aware of the variety of healthcare options (III). Therefore, the ‘Landelijk model 

ketenaanpak’ could be a valuable addition to the municipality of Assen to improve the process of 

signalling and referral to appropriate support for overweight children. 
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1. Introductie 
Overgewicht een maatschappelijk probleem 
Een gezond gewicht is belangrijk voor de gezondheid en de ontwikkeling van een kind op jonge en 

latere leeftijd. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met overgewicht en obesitas meer kans hebben 

om zwaarlijvig te blijven als ze volwassen worden (Simmonds, Llewellyn, Owen, & Woolacott, 2016; 

Ward et al., 2017). In de afgelopen decennia is de prevalentie van overgewicht op jonge leeftijd 

wereldwijd sterk gestegen en Nederland is hierin geen uitzondering (WHO, 2016; RIVM, 2017; 

Schönbeck et al., 2011). In 2019 had 13,2% van de Nederlandse kinderen van 4 tot en met 17 jaar 

overgewicht, waarvan 11% matig overgewicht en 2,1% ernstig overgewicht (CBS, 2019).  

Overgewicht of obesitas hebben negatieve gevolgen voor zowel de lichamelijke als de psychosociale 

gezondheid van een kind. Langdurig overgewicht kan op jonge leeftijd leiden tot een hoger risico op 

hart- en vaatziekten en diabetes type 2 (Bacha & Gidding, 2016; Umer et al., 2017; Weihrauch-Blüher, 

Schwarz, & Klusmann, 2019). Daarnaast kan overgewicht bij kinderen zorgen voor 

ademhalingsproblemen en gewrichtsproblemen (Narang & Mathew, 2012; Smith, Sumar, & Dixon, 

2014). Naast lichamelijk consequenties, is overgewicht ook een psychische last (Gibson et al., 2017; 

Rankin et al., 2016). De stigmatisering van kinderen met obesitas leidt al vroeg tot problemen met het 

eigen zelfbeeld en het vaker worden gepest (Christensen, 2018; Pont, Puhl, Cook, & Slusser; 2017). Het 

effect van pesten en sociale uitsluiting draagt bij aan een lagere kwaliteit van leven, een geringer 

emotioneel welzijn, en een hogere kans op depressie (Havermans, 2012).  

Overgewicht en obesitas bij zowel kinderen als volwassenen heeft, naast risico op ziekte en afname 

van de kwaliteit van leven, ook negatieve maatschappelijke gevolgen. Volwassenen met obesitas 

hebben een lager opleidingsniveau, meer problemen op de arbeidsmarkt, en een lager salaris 

vergeleken met mensen met een normaal gewicht (Finkelstein, Ruhm, & Kosa, 2005). Bovendien gaat 

een stijging van de prevalentie van overgewicht en obesitas gepaard met verhoogde uitgaven in de 

gezondheidszorg, een toename van arbeidsongeschiktheid, en werkverzuim (Kwaliteitsinstituut voor 

de Gezondheidszorg CBO, 2008). Obesitas, evenals overgewicht gerelateerde ziekten, zijn grotendeels 

te voorkomen. Daarom kan met preventie, het tijdig signaleren van overgewicht bij kinderen, en het 

aanbieden van passende interventies belangrijke gezondheidswinst worden behaald wat ook de 

negatieve maatschappelijke gevolgen kan beperken (Holthe et al., 2012). 

Ontstaan van overgewicht 
Overgewicht ontstaat door een langdurige verstoorde energiebalans tussen de inname en verbruik. De 

voornaamste oorzaak van een verstoorde energiebalans is een combinatie van een ongezond 

voedingspatroon en te weinig bewegen. Echter spelen ook genetische, biologische, omgevings- en 

socio-demografische factoren een rol (Sahoo et al., 2015; Summerbell et al., 2009). Al voor de geboorte 

kan het kind blootgesteld worden aan risicofactoren voor het ontwikkelen van overgewicht zoals 

maternaal roken of een te hoog BMI van de ouders (Bernal & Jirtle, 2010; Steur & Nijmeijer, 2011; 

Vickers, 2014). Onderzoek toonde aan dat overgewicht bij kinderen in 40% van de gevallen wordt 

bepaald door het gewicht van hun ouders (Dolton & Xiao, 2017). Echter betekent dit niet dat kinderen 

met deze erfelijke aanleg automatisch overgewicht ontwikkelen. De aanleg voor overgewicht komt 

sterker tot uiting in een omgeving die overgewicht in de hand werkt (Schrempft et al., 2018). 

Voorbeelden van deze omgevingsfactoren zijn beschikbaarheid van ongezonde voeding, onvoldoende 

ruimte om buiten te spelen, en een lage sociaaleconomische status van het gezin (Mil & Struik, 2015; 

Wendel-Vos, Blokstra, Zwakhals, Wijga, & Tijhuis, 2005). Tegenwoordig leven we in een ‘obesogene’ 
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samenleving. Deze term geeft een omgeving weer waarin het gemakkelijk is te veel energie in te 

nemen via voeding en weinig energie te verbruiken door lichamelijke inactiviteit (Swinburg & Egger, 

2004).  

Overgewicht of obesitas zijn multifactoriële problemen waarbij veel verschillende factoren een rol 

spelen. Er is sprake van een complexe interactie tussen verschillende factoren die tot overgewicht of 

obesitas kan leiden (Paulis, 2017). Preventiemaatregelen en behandeling van overgewicht zullen 

daarom alleen kans van slagen hebben wanneer meerdere oorzaken tegelijk worden aangepakt. Er is 

een combinatie nodig van maatregelen gericht op het kind en gezin en bovendien zijn maatschappij 

brede inspanningen nodig om de obesogene omgeving te veranderen. 

Trends in de provincie Drenthe 
Evenals in de rest van Nederland zijn overgewicht en obesitas gezondheidsproblemen in de provincie 

Drenthe geworden. Het percentage van de Drentse bevolking dat kampt met overgewicht en obesitas 

is sinds 1980 verdriedubbeld (GGD Drenthe, 2019). De helft van de volwassenen in Drenthe was in 

2016 te zwaar. Dit percentage is hoger dan het gemiddelde in Nederland. Bovendien komen ernstige 

vormen van obesitas vaker voor dan voorheen (GGD Drenthe, 2019). Overgewicht in Drenthe lijkt bij 

kinderen en jongeren wat af te nemen, maar heel overtuigend is deze daling niet. Vanuit de screening 

van lengte en gewicht door de JGZ (jeugdgezondheidszorg) op scholen is een overzicht van 

gewichtsklassen voor 8 opeenvolgende schooljaren samengesteld (zie figuur 1). In het schooljaar 2018-

2019, had 14% van de kinderen in groep 7 van de bassischool overgewicht en 2% obesitas (GGD 

Drenthe, 2019). Uit de gegevens van de screenings is ook gebleken dat bij kinderen in groep 7 in de 

afgelopen drie jaar een significante daling is opgetreden in de prevalentie van overgewicht en obesitas 

ten opzichte van schooljaar 2011-2012. Echter zijn deze dalingen niet meer terug te vinden bij kinderen 

in klas 2 in het voortgezet onderwijs. Het aandeel jongeren met een ongezond gewicht wordt groter 

vanaf 14 jaar. Dit kan te maken hebben met dat de leefstijl van zowel jongens als meisjes ongezonder 

wordt, bijvoorbeeld doordat zij minder gaan bewegen (GGD Drenthe, 2014; Lagestad, van den Tillaar, 

& Mamen, 2018). 

 

Figuur 1. BMI-verdeling overgewicht en obesitas bij kinderen uit Drenthe in groep 7 van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs. *      
Stijging van prevalentie t.o.v. schooljaar 2011-2012 statistisch significant, *    Daling van prevalentie t.o.v. schooljaar 2011-2012 statistisch significant. (GGD, 
2019).  
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Met de gegevens van de screenings in het jaar 2011 tot 2019 is er een retrospectief en prospectief 

onderzoek uitgevoerd (GGD Drenthe, 2019). Uit het retrospectieve onderzoek is gebleken dat bijna 

alle leerlingen met obesitas in klas 2 van het voortgezet onderwijs kampten met matig of ernstig 

overgewicht in groep 7 van het basisonderwijs. Van de leerlingen met matig overgewicht in klas 2 had 

twee derde hiervan al overgewicht in groep 7 (zie figuur 2). Uit het prospectieve onderzoek is gebleken 

dat leerlingen die de overgang maken naar voortgezet onderwijs relatief vaak in dezelfde 

gewichtscategorie blijven zitten als in groep 7 van het basisonderwijs. Uit al deze resultaten kwam naar 

voren dat de grootste verschuivingen van normaal gewicht naar overgewicht voorkomen in het 

basisonderwijs en kinderen in de overgang naar het voortgezet onderwijs minder fluctueren in gewicht 

(GGD Drenthe, 2019).  

 

Ondersteuning in de provincie Drenthe  
Om overgewicht bij kinderen te behandelen zijn er intensieve en multidisciplinaire interventies nodig 

waarbij het hele gezin betrokken is (Elvsaas, Giske, Fure, & Juvet, 2017; Foster, Farragher, Parker, & 

Sosa, 2015). De ervaring laat zien dat kinderen vaak meer nodig hebben dan een aanpak die alleen 

gericht is op het aanleren van een gezonder voedingspatroon en meer beweging (Sijben, van der Velde, 

van Mil, Stroo, & Halberstadt, 2018). In veel gevallen spelen er meerdere problemen bij het kind een 

rol die aandacht verdienen zoals een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. De meest effectieve 

aanpak bij overgewicht is daarom een samenhangend pakket van interventies. Om een goede mix van 

interventies samen te stellen maakt GGD Drenthe gebruik van een integrale aanpak met de volgende 

vier pijlers (tabel 1): 1) voorlichting en educatie, 2) signalering, advies en ondersteuning, 3) fysieke en 

sociale omgeving, 4) regelgeving en handhaving.  

 

 

 

 

Figuur 2. Percentages van gewichtsklassen terugkijkend van Drentse leerlingen uit klas 2 van het voortgezet onderwijs naar groep 7 van het 
basisonderwijs (GGD, 2019). 



9 
 

Tabel 1. De vier pijlers van de integrale aanpak tegen overgewicht in de gemeente Drenthe met voorbeelden (GGD Drenthe, 
2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordat kinderen terecht komen bij een passende behandeling, moeten zij eerst gesignaleerd worden 

waarna een mogelijke doorverwijzing plaatsvindt. De signalering van overgewicht bij kinderen en de 

doorverwijzing naar hulp is één van de kerntaken van de JGZ in Drenthe. De JGZ-medewerkers voeren 

screenings uit bij kinderen in groep 2 en groep 7 van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet 

onderwijs om de lengte en het gewicht bij te houden. Indien er sprake is van (matig) overgewicht 

kunnen zij kinderen en hun ouders verwijzen naar een passende zorg of een zorgprogramma. 

Voorbeelden van zorgprogramma’s die worden aangeboden in de provincie Drenthe voor kinderen in 

de bassischoolleeftijd zijn Cool2BFit en EETteams (GGD Drenthe, 2019). Daarnaast gaan 

Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen soms eerst zelf aan de slag met het kind en de ouders om de 

leefstijl te veranderen. 

Knelpunten en ketenaanpak 
In Drenthe is er een ruim zorgaanbod voor kinderen met overgewicht, echter komen de hoeveelheid 

aanmeldingen niet overeen met het aantal kinderen dat hiervoor in aanmerking komt. Ook in andere 

provincies is dit opgevallen en uit onderzoek blijkt dat er verschillende knelpunten ervaren kunnen 

worden tijdens de signalering, doorverwijzing, en ondersteuning (Sijben et al., 2018). Zo is gebleken 

dat het vroegtijdig signaleren van overgewicht vaak onvoldoende gebeurt, wat tot frustraties kan lijden 

bij andere hulpverleners (Sijben et al., 2018). Het roept vragen op als waarom er niet eerder aan de 

bel wordt getrokken en waarom wachten tot het escaleert. Verder is het na de signalering van belang 

dat het probleem bespreekbaar wordt gemaakt met de ouders van het kind. Echter blijkt dit in de 

praktijk lastig omdat het onderwerp gevoelig kan liggen en ouders het probleem kunnen bagatelliseren 

(Edvardsson, Edvardsson, & Hornsten, 2009; Niemer et al., 2017). Daarmee blijken ouders ook niet 

altijd open te staan voor hulp, wat als knelpunt kan worden ervaren tijdens het doorverwijzen (Niemer 

et al., 2017). Ook wordt een hoog uitvalspercentage gerapporteerd voor zowel kinderen en ouders in 

het begeleidingstraject na het signaleren van overgewicht als deelnemers aan zorgprogramma’s 

(Grootens et al., 2018; Sijben et al.,2018). Wanneer deelnemers het programma niet afmaken, 

betekent dit dat de interventie minder tot geen effect heeft. (Denzer, Reithofer, Wabitsch, & Widhalm, 

2004; Nobles, Griffiths, Pringle, & Gately, 2016). En wanneer de toeleiding tot het programma niet 

slaagt, krijgen kinderen met een gewichtsprobleem niet op tijd de juiste hulp.  

Om de ondersteuning voor kinderen met overgewicht te optimaliseren en een oplossing te bieden 

voor de onderzochte knelpunten, heeft Care for Obesity tussen 2016 en 2018 samen met acht 

1 Voorlichting en educatie 
JOGG 

Lesprogramma’s  

Landelijke campagnes 

 

2 Signalering, advies, ondersteuning 
Screening JGZ 

Groepsinterventies: Cool2BFit, Lekker 

Fit, Eetteams 

Behandeling in de eerste lijn 

 

 

3 Fysieke en sociale omgeving 
Gezonde school  

Gezonde supermarkt 

Watertappunten 

 4 Regelgeving en handhaving 

Jeugdfond Sport en Cultuur 

Sport voor kinderen met lage financiële 

middelen 
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proeftuingemeenten het ‘Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ 

ontwikkeld. Dit model laat zien hoe professionals die te maken hebben met de signalering, advisering 

en ondersteuning van kinderen met overgewicht kunnen samenwerken en welke visie daarbij hoort 

(Sijben et al., 2018). Volgens dit model is een goede communicatie tussen alle betrokken 

zorgprofessionals belangrijk voor een efficiënte toeleiding van kinderen met overgewicht naar de 

passende hulp. Ook een van de vijf pijlers van de JOGG-aanpak benoemt het belang van deze 

communicatie en wil graag de verbinding van preventie en zorg verbeteren (RIVM, 2018). Hiermee 

wordt bedoeld dat overgewicht in een vroeg stadium gesignaleerd moet worden en dat de 

verschillende zorgopties goed op elkaar afgestemd zijn zodat kinderen direct en snel op de juiste plek 

terecht komen.  

Doel van dit onderzoek 
Om het proces van signaleren van kinderen met overgewicht tot toeleiding naar passende 

ondersteuning in de gemeente Assen te verbeteren, is het nodig te achterhalen waar specifieke 

knelpunten in dit proces worden ervaren. Er is in deze gemeente nog maar weinig bekend wat de 

ervaringen en verwachtingen zijn vanuit de betrokkenen binnen de signalering, doorverwijzing, en 

ondersteuning van kinderen met overgewicht. Daarom richt dit onderzoek zich op het verdiepen in de 

perspectieven van ouders van kinderen met overgewicht en betrokken zorgprofessionals, zoals 

jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, diëtisten, kinderfysiotherapeuten, en kinderpsychologen in de 

gemeente Assen. Hoe ervaren zij de signalering, advisering, en doorverwijzing? Waar hebben zij 

behoefte aan? Waar worden eventuele knelpunten ervaren en waar zien zij ruimte voor verbetering? 

Maar ook wat gaat er goed? En wat kunnen we hieruit leren? Deze vragen kunnen inzicht geven waar 

aandachtpunten liggen binnen de gemeente Assen. Verder is er ook een link gemaakt met het 

‘Landelijk model ketenaanpak’. Hoe kijken ouders en professionals tegen deze aanpak aan en waar 

zitten de aanknopingspunten met deze aanpak vanuit de perspectieven? Met deze informatie is een 

advies opgesteld aan GGD Drenthe om een overzicht te geven van aandachtspunten in de gemeente 

Assen. Het doel is om het proces van signalering tot toeleiding naar een passende interventie bij 

kinderen met overgewicht te verbeteren. De volgende onderzoeksvragen zijn daarvoor behandeld:  

1. Wat zijn de perspectieven van zorgprofessionals ten aanzien van de aanpak bij kinderen met 

overgewicht en het proces van signalering tot passende ondersteuning? 

2. Wat zijn de perspectieven van ouders van kinderen met overgewicht ten aanzien van de aanpak 

bij kinderen met overgewicht en het proces van signalering tot passende ondersteuning? 

3. Waar komen deze perspectieven overeen en waar niet? 

4. Wat laten de overeenkomsten en verschillen zien in wat de aandachtpunten zijn om het proces 

van signalering tot passende ondersteuning te verbeteren? 

5. Waar liggen de aanknopingspunten van de verschillende perspectieven met de huidige 

ketenaanpak?    
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2. Methode 
Doelgroep en afbakening 
De doelgroep waar dit onderzoek zich op richt zijn kinderen met overgewicht op de basisschool (4 tot 

12 jaar), de ouders van deze kinderen, en betrokken professionals in de gemeente Assen. Omdat 

kinderen op de basisscholen een brede doelgroep vormen, is besloten om de leeftijdscategorie verder 

af te bakenen op basis van een vooronderzoek. Tijdens een vooronderzoek is gepeild welke 

leeftijdscategorie (zorg)professionals in de gemeente Assen als relevant ervaren (zie pagina 23).  

Als eerste leeftijdscategorie is de basisschoolleeftijd gekozen omdat verschillende onderzoeken 

aantonen dat deze leeftijd een kritische fase is als het gaat om de ontwikkeling van overgewicht of 

obesitas (Baur & Garnett, 2019). Zo concludeerde de studie van Geserick et al. (2016) dat de kritische 

periode voor de aanzet tot overgewicht of obesitas bij adolescenten (vanaf 15 jaar) tussen de 2 en 6 

jaar oud ligt. Daarnaast kwam uit het onderzoek van GGD Drenthe naar voren dat kinderen in het 

basisonderwijs de grootste verschuivingen naar overgewicht laten zien (GGD Drenthe, 2019). De 

basisschoolleeftijd lijkt daarom een belangrijke periode te zijn waarin overgewicht vroeg gesignaleerd 

en behandeld kan worden om overgewicht en het risico op gezondheidsproblemen op latere leeftijd 

te voorkomen.  

Ook is voor de basisschoolleeftijd gekozen omdat de behandeling bij deze kinderen het meest effectief 

lijkt te zijn. Zo concludeerde een recent systematische review dat interventies gericht op meer 

bewegen en gezonder eten de beste resultaten lieten zien bij kinderen op basisschool-leeftijd (Brown 

et al., 2019). De interventies lijken minder effectief bij adolescenten (13 tot 18 jaar). De meeste 

gezondheidsprogramma’s die aangeboden worden door de GGD Drenthe zijn dan ook gericht op 

kinderen op de basisschool.  

Tot slot is de doelgroep afgebakend tot specifiek de gemeente Assen in de provincie Drenthe. De 

onderzoekspopulatie bestaat daarmee uit verschillende (zorg)professionals en ouders werkende en 

wonende in deze gemeente. Er is gekozen om de onderzoekspopulatie af te bakenen tot een specifieke 

gemeente omdat er op die manier variabelen constant worden gehouden. Zo heeft bijvoorbeeld iedere 

gemeente een andere aanpak bij overgewicht bij kinderen en zijn er voor iedere gemeente 

verschillende organisaties bij deze aanpak betrokken. Door het onderzoek bij één gemeente te houden 

is het niet meer nodig te corrigeren voor deze verschillen en zal het advies gerichter zijn.  

Stakeholders 
Er zijn verschillende stakeholders die een rol spelen in het proces van signaleringen en doorverwijzen 

tot ondersteuning bij kinderen met overgewicht. De belangrijkste stakeholders in dit onderzoek zijn: 

- Kinderen met overgewicht in de gemeente Assen  

- Ouders van kinderen met overgewicht in de gemeente Assen 

- JGZ-team van GGD Assen betrokken bij de signalering van kinderen met overgewicht 

bestaande uit: 

o Jeugdartsen 

o Jeugdverpleegkundigen 

o Assistenten 

- Zorgprofessionals in de gemeente Assen betrokken bij behandeling van kinderen met 

overgewicht: 

o Diëtisten 
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o Kinderfysiotherapeuten 

o Kinderpsychologen 

o Medewerkers gezondheidsprogramma’s (bv. Cool2BFit en EETteam)  

- Partijen binnen de gemeente Assen betrokken bij de aanpak van overgewicht  

o JOGG 

o GGD 

o GIDS 

o Proscoop 

- JOGG-regisseurs 

Vooronderzoek 
Omdat dit het eerste onderzoek is naar de verwachtingen en perspectieven van belanghebbenden in 

het proces van signalering naar de passende hulp voor kinderen met overgewicht in de gemeente 

Assen, is een vooronderzoek uitgevoerd voordat de datacollectie van start ging. Het doel van dit 

vooronderzoek is om een eerste idee te krijgen waar professionals vragen of knelpunten ervaren en 

welke leeftijdscategorie van kinderen op de basisschool zij het meest relevant vinden. Er zijn 

uiteindelijk telefoongesprekken gevoerd met twee professionals van ongeveer 30 minuten. De ene 

professional is nauw betrokken bij de aanpak bij kinderen met overgewicht omdat zij veel contact heeft 

met JOGG en weet wat er speelt in de provincie. De andere professional is betrokken bij de screenings 

in groep 2 en groep 7 van het basisonderwijs en zit in de werkgroep van de ketenaanpak in de 

gemeente Assen. De vragen die gesteld zijn tijdens het vooronderzoek zijn terug te vinden in appendix 

I. Na mondelinge toestemming zijn de gesprekken opgenomen en uitgeschreven. Omdat dit nog geen 

officiële interviews waren zijn de uitkomsten niet gecodeerd en thematisch geanalyseerd. Wel zijn de 

hoofdpunten eruit gehaald en worden beschreven in de sectie vooronderzoek.  

Procedure en participanten 
De procedures voor het werven van participanten is volledig online en vanuit huis uitgevoerd. Door de 

uitbraak van het COVID-19 virus en de bijbehorende maatregelen was het niet mogelijk deelnemers te 

werven via andere mogelijke fysieke manieren bijvoorbeeld door het meegeven van een brief of  een 

enquête.  

Voor het werven van betrokken (zorg)professionals in de gemeente Assen is in het contactsysteem van 

GGD Drenthe gezocht naar geschikte participanten. Hieruit is een lijst gemaakt en zijn 8 personen 

gemaild met een uitnodiging voor het onderzoek. Voor professionals vanuit het EETteam en Cool2BFit 

is gemaild naar het adres gevonden op de website. Ook is er gebruik gemaakt van snowball sampling. 

Dit houdt in dat respondenten aanbevelingen doen voor andere deelnemers binnen hun netwerk. 

Omdat de respons laag was op de verstuurde mails, is er besloten te bellen. Een aantal professionals 

hebben geweigerd omdat zij niet met de juiste leeftijdscategorie in contact kwamen. Uiteindelijk 

resulteerde deze gehele procedure in 10 (zorg)professionals.  

Het werven van de ouders heeft plaatsgevonden door het uitzetten van een online enquête op een 

sociale mediapagina van de Jeugdgezondheidszorg GGD Assen. Daarnaast zijn verschillende 

jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, JOGG-medewerkers, en zorgverleners vanuit het EETteam Assen 

en Cool2BFit benaderd of zij ouders kenden die open zouden staan voor deelname aan het onderzoek. 

Via het EETteam Assen is er een lijst gemaakt van ouders en zijn 12 ouders gemaild. Daarnaast heeft 

een diëtist van het EETteam los van deze lijst 5 ouders gemaild. Tot slot is de vraag voor ouders ook 

uitgezet bij directeuren van 3 basisscholen in Assen. Er zijn geen reacties gekomen op de online 



13 
 

enquête, de mails vanuit het EETteam, en vanuit de directeuren van de basisscholen.  Via een 

jeugdverpleegkundige zijn uiteindelijk 2 ouders gevonden en via een kinderfysiotherapeut van 

Cool2BFit 1 ouder. Deze procedure resulteerde daarmee in 3 ouders die geïnterviewd wilden worden. 

In tabel 2 staan de participanten van de studie beschreven en hoe zij vanuit hun beroep te maken 

hebben met het onderwerp. Ook is genoemd hoe het interview heeft plaatsgevonden.  

Data collectie 
De data zijn verzameld door het uitvoeren van individuele interviews. Tijdens de interviews met ouders 

is gevraagd hoe zij de signalering, doorverwijzing, en eventuele ondersteuning bij hun kind hebben 

ervaren. Ook is er gevraagd naar welke behoeftes ouders hebben wat betreft de signalering, 

doorverwijzing, ondersteuning, en hoe ouders wensen benaderd te worden. Tijdens de interviews met 

de zorgprofessionals is ook gevraagd hoe zei de signalering, doorverwijzing en/of ondersteuning bij 

ouders en kinderen ervaren en waar hun behoeftes hierin liggen. Daarnaast is er gevraagd waar zij 

knelpunten ervaren en ruimte zien voor verbeteringen. De interviews duurden tussen de 30 en 60 

minuten. Met toestemming van de ondervraagden zijn de interviews opgenomen via een audio-

opname. 

De interviews met de belanghebbenden zijn exploratief en semigestructureerd. Uit onderzoek is 

gebleken dat semigestructureerde interviews geschikt zijn voor het verkennen en interpreteren van 

perspectieven en meningen van respondenten (Barriball & While, 1994). Dit type interview bestaat 

voor een deel uit voorbedachte open vragen en thema’s die in de loop van het interview aan de orde 

moeten komen. De voorbedachte vragen en thema’s  van dit onderzoek zijn gebaseerd op de 

uitkomsten van het vooronderzoek en het theoretisch kader. Deze vragen en thema’s zijn terug te 

vinden in de interviewguides in appendix III en IV. Semigestructureerde interviews kenmerken zich ook 

doordat de formulering van de vragen en de formulering van de antwoorden niet vast liggen (Barriball 

& While, 1994). Deze werkwijze laat daarom alle ruimte aan de persoonlijke opvattingen en belevingen 

van de ondervraagden. Door vervolgvragen te stellen die inspelen op de antwoorden, kunnen 

waardevolle inzichten en diepere lagen worden verkregen (Nieuwkomer, Hatry & Wholey, 2015). 

Tijdens de interviews is er daarom geen vaste volgorde geweest van vragen maar was de volgorde en 

de mate van doorvragen afhankelijk van de antwoorden van de geïnterviewde.  
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Tabel 2. Overzicht van de participanten. 

Participant Beschrijving functie Uitvoering interview 

JOGG-regisseur Uitvoerder van de JOGG-methode in Assen-Oost. Zit 

daarnaast in het buurtteam van Assen-Oost en weet 

wat er speelt in de gemeente en bij de inwoners. 

Whatsapp bellen 

JOGG-adviseur Verbinder tussen de landelijke beweging van JOGG 

en de 12 JOGG-regisseurs in de provincie Drenthe. 

Skype  

Jeugdarts (1) Ziet kinderen met overgewicht en obesitas na de 

screening in groep 2 en groep 7 op het spreekuur en 

geeft leefstijladviezen en/of verwijst eventueel 

door naar een andere zorgaanbieder.  

Microsoft Teams 

Jeugdarts (2) Ziet kinderen met obesitas na de screening in groep 

2 en 7 en geeft leefstijladviezen en/of verwijst 

eventueel door naar een andere zorgaanbieder.  

Telefoongesprek 

Jeugdverpleegkundige Ziet kinderen met overgewicht op het spreekuur na 

de screening in groep 2 en 7 en geeft 

leefstijladviezen en/of verwijst eventueel door naar 

een andere zorgaanbieder.  

Skype 

Diëtist EETteam Assen Voert vanuit EETteam Assen de intake uit bij 

kinderen met overgewicht en ondersteunt en 

behandelt kinderen op het gebied van 

voedingsmanagement.  

Telefoongesprek 

Kinderpsycholoog EETteam 

Assen 

Voert vanuit EETteam Assen de intake uit bij 

kinderen met overgewicht samen met de diëtist. 

Behandelt vanuit Accare kinderen met overgewicht 

met gedragsproblematiek en ondersteunt het gezin 

met pedagogische vaardigheden. 

Skype 

Kinderfysiotherapeut 

EETteam Assen 

Behandelt kinderen met overgewicht vanuit het 

EETteam Assen in een fysiotherapeutenpraktijk in 

Assen. Is een van de oprichters van het EETteam 

Assen en heeft eerder ook het programma 

Cool2BFit begeleid.  

Skype 

Kinderfysiotherapeut 

Cool2BFit 

Behandelt kinderen met overgewicht vanuit het 

zorgprogramma Cool2BFit en een 

fysiotherapeutenpraktijk in Assen.  

Skype 

Adviseur ketenaanpak Begeleidt vanuit Proscoop de implementatie van 

het project rondom de ketenaanpak in Assen.  

Skype 

Ouder (1) Ouder van kind (9 jaar) Telefoongesprek 

Ouder (2) Ouder van kind (10 jaar) Whatsapp video bellen 

Ouder (3) Ouder van kind (12 jaar) Skype 
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Data analyse  
Om de kwalitatieve data behaald uit de interviews op een systematische wijze te analyseren, zijn de 

interviews getranscribeerd en vervolgens thematisch geanalyseerd met Atlas.ti. De audio-opnames 

van de interviews zijn woordelijk getranscribeerd, wat betekent dat aarzelingen, stopwoordjes, en 

stotteren werden genegeerd. Na het transcriberen zijn de interviews op een semigestructureerde 

wijze gedoceerd (Boeije, 2015; Dingemanse, 2017). Voor het coderen van start ging, zijn er een aantal 

codes op basis van de hoofdthema’s uit de interviewguides bedacht.  Omdat dit onderzoek exploratief 

van aard is zijn er ook een aantal codes aangevuld tijdens het coderen. Uiteindelijk zijn er een aantal 

codes verwijderd wanneer bleek dat deze niet relevant waren. Deze procedure resulteerde in totaal in 

33 codes, waarvan er 28 codes gebaseerd zijn op het theoretisch kader of de interviewguides en 5 

codes zijn toegevoegd op basis van de transcripten. De codes met een beschrijving zijn terug te vinden 

in een codeerschema weergegeven in appendix V.  

Na de data analyse zijn passende quotes uit de transcripten geselecteerd om de resultaten te 

ondersteunen. Om de anonimiteit van de participanten te waarborgen is er onderscheid gemaakt 

tussen drie categorieën: zorgprofessionals, professionals, en ouders. Met de zorgprofessionals worden 

de jeugdartsen, de jeugdverpleegkundige, de fysiotherapeuten, de diëtist, en de kinderpsycholoog 

bedoeld. De overige functies vallen onder professionals.  

Ethische overweging 
Omdat dit onderzoek vertrouwelijk is zijn er extra maatregelen genomen om de anonimiteit van de 

respondenten en veilige gegevensopslag te waarborgen. Alle deelnemers zijn vooraf geïnformeerd 

over de context en vertrouwelijkheid van dit onderzoek door middel van een toestemmingsformulier 

(zie appendix II). Dit toestemmingsformulier is een aantal dagen voor het geplande interview verstuurd 

naar de participanten en er is gevraagd deze door te lezen. Door toestemming te verlenen gaan de 

participanten akkoord met deelname. Daarnaast beschermt toestemming de anonimiteit van de 

participanten en hebben zij het recht om op elk moment het interview te beëindigen. 

Na het interview is het transcript opgestuurd naar alle participanten en gevraagd om goedkeuring tot 

gebruik ervan. De participant was hierdoor in staat wijzigingen aan te brengen in het transcript of het 

gebruik ervan te weigeren. Uiteindelijk zijn er door 2 participanten kleine wijzigingen in het transcript 

aangebracht en zijn deze aangepast. 
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3. Theoretisch kader 
Ter voorbereiding op de interviews is onderzocht naar wat er bekend is uit de literatuur over dit 

onderwerp. In dit theoretisch kader zal eerst de integrale aanpak tegen obesitas bij kinderen uitgelegd 

en onderbouwd worden met wetenschappelijk onderzoek. Daarna zal verder ingezoomd worden op 

de verschillende barrières en facilitators die eerder onderzocht zijn ten aanzien van de signalering, 

doorverwijzing, en ondersteuning. Ook zullen de zorgprogramma’s aangeboden in de gemeente Assen 

worden beschreven. Tot slot zal het plan en de bijbehorende visie van de ketenaanpak uitgelegd 

worden die recentelijk is opgepakt in de gemeente Assen. 

Integrale aanpak  
Bij het ontwikkelen van overgewicht en obesitas bij kinderen spelen niet enkel persoonlijke factoren, 

maar ook omgevingsfactoren een rol. Daarom beschrijft het sociaalecologische model van Davison & 

Birch (2001) dat zowel karakteristieken van het kind als karakteristieken van de ouders, de familie en 

de omgeving invloed hebben op het gewicht van het kind (zie figuur 3). Vanuit dit model is te verklaren 

waarom er een integrale ‘community-based’ aanpak nodig is om overgewicht en obesitas bij kinderen 

te voorkomen en te behandelen (Renders, Seidell, & Hirasing, 2004). In Frankrijk is deze ‘community-

based’ aanpak onderzocht en lijkt dit effectief te zijn in het verminderen van de aantallen kinderen 

met overgewicht (Romon et al., 2009).  

 

 

 

 

Figuur 3. Ecologisch model voor overgewicht en obesitas bij kinderen (Davison & Birch, 2001).  

Inmiddels wordt er ook in Nederland door verschillende gemeenten een integrale aanpak voor 

overgewicht toegepast (Renders et al., 2010). In Nederland is deze aanpak vertaald naar de JOGG-

methode (RIVM, 2018). De JOGG-methode kenmerkt zich net als EPODE door het uitvoeren van allerlei 

gezondheid bevorderende activiteiten in de wijk, op school en/of in het gezin. In de afgelopen jaren is 
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de focus van de JOGG-aanpak verschoven van enkel een gezond gewicht bij het kind naar het creëren 

van een gezonde (fysieke en sociale) omgeving. In de provincie Drenthe lijkt deze JOGG-methode te 

werken gezien de daling van de prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen in de 

basisschoolleeftijd vanaf de jaren dat de JOGG-methode daar is ingezet (GGD Drenthe, 2019). Echter 

is er nog niet bewezen dat dit daadwerkelijk door de JOGG-aanpakt komt. Recent is er een vierjarige 

wetenschappelijke evaluatie gestart naar de effectiviteit en efficiëntie van de JOGG-aanpak (Slot-Heijs 

et al., 2020).  

Wel is er onderzoek gedaan naar de succes- en faalfactoren van het invoeren van de implementatie 

van de integrale JOGG-aanpak (van Koperen et al., 2014; Van der Kleij et al., 2015). Vijf JOGG-

gemeenten zijn hiervoor van dichtbij gevolgd tijdens de implementatie van de integrale aanpak. Hieruit 

bleek dat de communicatie tussen diverse partijen door gebrek aan concrete doelen en onduidelijke 

verwachtingen barrières kunnen zijn in de implementatie (Van der Kleij et al., 2015). Daarnaast bleek 

het lastig om de aanpak langdurig te continueren omdat de stakeholders niet altijd voldoende tijd, 

mensen, en middelen hadden om een langdurige betrokkenheid te garanderen (Van der Kleij et al., 

2015). Dit wordt bevestigd door een systematische literatuur review. Ook uit dit onderzoek bleek dat 

‘samenwerking tussen partners in de community’ en ‘beschikbaarheid van mankracht, voorzieningen 

en tijd’ in grote mate de implementatie van de JOGG-aanpak bepalen (van der Kleij et al., 2015).  

Signalering 
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt een unieke setting om de ontwikkeling, het gedrag, en de groei 

van kinderen te volgen. Meer dan 95% van de Nederlandse kinderen worden op vaste leeftijden door 

de JGZ gezien tijdens de screenings voor het meten van lengte en gewicht. Daarom speelt de JGZ een 

belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van overgewicht op jonge leeftijd. Om 

jeugdverpleegkundigen handvaten te bieden voor het signaleren van kinderen boven een gezond 

gewicht is er een richtlijn overgewicht ontworpen (Kist-van Holthe et al., 2012). In deze richtlijn is 

beschreven dat tijdens het eerste consult de BMI en bloeddruk gemeten worden. Uit onderzoek is 

gebleken dat de berekening van BMI met internationaal geaccepteerde leeftijds- en geslacht specifieke 

afkapwaarden de beste maat is om het gewicht te interpreteren bij kinderen van 2-19 jaar (Cole, 

Bellizzi, Flegal, & Dietz, 2000).  

Naast JGZ-medewerkers kunnen ook andere BIG-professionals zoals jeugdartsen, huisartsen, 

kinderartsen, diëtisten, en fysiotherapeuten overgewicht bij kinderen constateren. In sommige 

gevallen signaleren ouders overgewicht bij hun kind zelf en nemen zij het initiatief om dit bespreekbaar 

te maken met een zorgprofessional. Echter blijkt uit verschillende studies dat een groot deel van de 

ouders het overgewicht van hun kind niet als een probleem ziet (De La et al., 2009; Rietmeijer-Mentink, 

Paulis, van Middelkoop, Bindels, & van der Wouden, 2013; Queally et al., 2018). Een Nederlandse 

studie naar de perceptie van ouders over het gewicht van kinderen concludeerde dat 87% van de 

ouders van kinderen met overgewicht niet bezorgd is (Bossink-Tuna et al., 2009). Bovendien blijkt de 

kennis van de oorzaken van overgewicht en van gezonde voeding bij veel ouders niet voldoende. 

Volgens een ander Nederlands onderzoek heeft slechts 34% van de ouders van jonge kinderen (0-4 

jaar) voldoende kennis van de oorzaken van overgewicht, 61% van de gevolgen van overgewicht, en 

49% van gezonde voeding (Booij et al., 2008). Opvallend is ook dat 50% van de ouders overgewicht 

niet herkent en dat dit onafhankelijk is van etniciteit en opleidingsniveau van de ouders (Jansen & 

Brug, 2006).  
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Ook blijkt uit verschillende onderzoeken dat ouders het gewicht van hun kind onderschatten. Uit een 

recent Nederlands onderzoek kwam naar voren dat vooral ouders met jonge kinderen met obesitas 

het gewicht lager inschatten dan daadwerkelijk het geval is (Ruiter et al., 2020). Volgens een ander 

reent onderzoek kan dit te maken hebben met het willen geven van een sociaal geaccepteerde 

antwoorden en een gevoel van schaamte (Rodrigues, Machado‐Rodrigues, & Padez, 2020). 

Wanneer ouders het overgewicht of obesitas van hun kind niet herkennen of erkennen, is het lastig 

voor zorgprofessionals om een effectieve gedragsverandering in gang te zetten. Vaak zien ouders 

overgewicht pas als probleem wanneer een kind sociaal of fysiek beperkt wordt (Kim, Heamer, & F. 

Krebs, 2008). Daarnaast zien ouders overgewicht in veel gevallen als iets wat van tijdelijke aard is, waar 

kinderen wel overheen groeien. Wanneer er bij een ouder niet gemeld wordt dat een kind te zwaar is 

volgens de huidige norm en wat de mogelijke risico’s daarvan zijn, zal de ouder ook minder snel actie 

ondernemen (Kim et al., 2008). Hiermee is het signaleren van kinderen met overgewicht van groot 

belang om bewustzijn op te roepen bij ouders over het gewicht van hun kind en hier hulp voor te 

krijgen.  

Bespreekbaar maken 
Na het signaleren zal een zorgprofessional, zoals een jeugdarts of jeugdverpleegkundige, een gesprek 

aangaan met ouders en kinderen om overgewicht bespreekbaar te maken. Het bespreekbaar maken 

van overgewicht kan een sensitief onderwerp zijn en als een taboe ervaren worden door zowel ouders 

als zorgprofessionals (Niemer et al., 2019). Het gebrek aan erkenning van het probleem, motivatie voor 

gedragsverandering, en kennis van de ouders kan een barrière vormen voor ouders om open te staan 

voor zo’n gesprek (Niemer et al., 2019). Naast deze factoren kunnen ouders belemmeringen ervaren 

in het gesprek met de zorgprofessional over het gewicht van hun kind. In een kwalitatieve studie naar 

de meningen van ouders over de eerstelijnszorg kwam naar voren dat zij een schuldgevoel kunnen 

hebben over het gewicht van hun kind (Turner, Salisbury, & Shield, 2012). Ook kunnen ouders het 

gevoel hebben dat ze alleen staan met hun probleem en hebben zij weinig vertrouwen in de 

zorgprofessionals (Niemer et al., 2019). Daarnaast kunnen ouders terughoudend zijn in het vragen om 

hulp door eerdere negatieve ervaringen met gebruikte termen voor overgewicht. Zo rapporteerde een 

recent onderzoek van Care for Obesity in Nederland dat 37% van de ouders wel eens had meegemaakt 

dat een professional een term gebruikte om overgewicht te benoemen die zij niet fijn vonden (Niemer 

et al., 2019). 

Zorgprofessionals kunnen ook barrières ervaren in bespreekbaar maken van het onderwerp bij ouders. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het als lastig wordt ervaren wanneer de ouders zelf kampen 

met overgewicht (Edvardsson et al., 2009; Gerards, Dagnelie, Jansen, De Vries, & Kremers, 2012). Ook 

beschreven verpleegkundigen dat veel ouders in de ontkenning of verdediging schieten en excuses 

verzinnen. Een sterke relatie tussen verpleegkundige en ouder kunnen faciliterend zijn voor een goed 

gesprek over overgewicht bij kinderen (Edvardsson et al., 2009; Gerards et al., 2012). Recent heeft 

Care for Obesity in Nederland onderzoek gedaan naar de barrières die professionals ervaren in 

gesprekken over gewicht met kind en ouders (Niemer et al., 2019). Hieruit kwam naar voren dat 

zorgprofessionals angst hebben dat ouders het bespreken van het gewicht als negatief ervaren of 

negatief reageren. Ook is het voor zorgprofessionals lastig als de ouders Nederlands niet als hoofdtaal 

(Niemer et al., 2019). Uiteindelijk gaf 90% van de professionals aan dat zij over het algemeen 

voldoende vertrouwen hebben in hun eigen vaardigheden om gewicht met kinderen en ouders te 

bespreken. Echter betekent dit niet dat het probleem daadwerkelijk in 90% van de gevallen besproken 
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wordt. Veel professionals gaven namelijk ook aan dat zij altijd in gesprek gaan, maar ook snel weer 

stoppen (Niemer et al., 2019). Daarnaast blijkt uit een ander onderzoek dat jeugdverpleegkundigen 

vinden dat hun communicatie skills in het bespreekbaar maken beter zou kunnen (Gerdards et al., 

2012). 

Doorverwijzing 
Wanneer overgewicht gesignaleerd en bespreekbaar is gemaakt met het kind en de ouders, volgt er 

het moment van een doorverwijzing naar een interventie. Ook deze taak wordt vooral uitgevoerd door 

JGZ-medewerkers. Het signaleringsprotocol van de JGZ, de multidisciplinaire CBO-richtlijn Obesitas, en 

de NHG-Standaard Obesitas adviseren om kinderen met obesitas door te verwijzen naar een huisarts 

en kinderarts. Deze afspraken worden vooral gemaakt voor het uitsluiten van een medische oorzaak 

en/of het zoeken naar co-morbiditeit (CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg, 2008; Van 

Binsbergen et al., 2010). Wanneer kinderen geen afwijkende bloeddruk hebben wordt er het 

overbruggingsplan uitgevoerd. Het overbruggingsplan is een interventie vanuit de 

jeugdgezondheidszorg om kinderen met overgewicht en hun ouders te ondersteunen bij het 

verbeteren van hun leefstijl door het geven van een aantal eerste adviezen (Bulk-Bunschoten et al., 

2005; Kist-van Holthe et al., 2012). Tevens kunnen jeugdverpleegkundigen en (jeugd)artsen het kind 

doorverwijzen naar een lokaal aangeboden gezondheidsprogramma, bijvoorbeeld een gecombineerde 

leefstijlinterventie (van Leeuwen et al., 2015). 

Uit verschillende onderzoek is gebleken dat de houding, de aanpak, en het taalgebruik van de verwijzer 

belangrijk zijn voor het motiveren van het kind en de ouders om deel te nemen aan de interventie. Zo 

liet een kwalitatief onderzoek door Turner et al., (2012) zien dat ouders een veroordelende toon in 

een verwijsgesprek als belemmerend kunnen ervaren om zich welwillend op te stellen tegenover hulp. 

Ook kan de focus van het gesprek een barrière zijn wanneer deze gericht is op enkel het gewicht. 

Hetzelfde onderzoek gaf weer dat het faciliterend kan werken voor ouders wanneer de aanpak van de 

verwijzer constructief en oplossingsgericht is (Turner et al., 2012). Uit een ander kwalitatief onderzoek 

kwam naar voren dat een afstandelijke, te eenzijdige en biomedische houding van de zorgprofessional 

een barrière kan zijn voor ouders om open te staan voor hulp. Daartegenover staat dat een 

geïnteresseerde, sensitieve, en relationele houding faciliterend kan zijn voor ouders (Edmunds, 2005). 

Een kwantitatieve studie naar de percepties van ouders over het taalgebruik tijdens een 

verwijsgesprek toonde aan het taalgebruik van de zorgprofessional motiverend dient te zijn en niet 

stigmatiserend of beschuldigend, want dat kan leiden tot demotivatie van de ouders (Puhl, Peterson, 

& Luedicke, 2011).  

Tijdens het ontwikkelen van de richtlijn overgewicht is een knelpunten analyse uitgevoerd rondom de 

verwijzing in de JGZ (van de Veer et al., 2011). Hieruit is gebleken dat 26 % van de organisaties die zich 

richten op oudere kinderen (4-19 jaar) aangeeft geen afspraken te maken met andere 

zorgprofessionals rondom de ondersteuning van het kind met overgewicht. Na verwijzing gaat 63% 

van de organisaties na of de ouders de afspraken nakomen. Ook bleek dat 30% van de organisaties die 

zich richten op 4- tot 19-jarigen terugkoppeling krijgt van de zorgverleners waarnaar ze hebben 

verwezen (Bulk-Bunschoten et al., 2006; van de Veer et al., 2011). Uit deze resultaten is geconcludeerd 

dat het nodig is om de communicatie tussen de verschillende zorgverleners te verbeteren zodat de 

verschillende zorgtrajecten beter op elkaar aansluiten zonder dat informatie verloren gaat. Een eerder 

onderzoek vanuit het Integraal Toezicht Jeugdzaken naar knelpunten en oplossingen voor de aanpak 

van overgewicht benadrukte ook dat er een gebrek is aan samenwerking tussen professionals 
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(Integraal Toezicht Jeugdzaken, 2009). Professionals gaven daarnaast aan dat er onduidelijkheid is over 

de mogelijkheden voor verwijzen. Het risico hiervan is dat professionals niet dezelfde boodschap 

dragen en geen overzicht hebben in het aanbod van doorverwijsmogelijkheden (Integraal Toezicht 

Jeugdzaken, 2009). Ook een recenter onderzoek naar de rol van huisartsen in het verwijzen van 

kinderen met overgewicht concludeerde dat huisartsen te weinig weten over de verwijsmogelijkheden 

(Paulis, 2017). Daarnaast gaven huisartsen aan dat ze het gevoel hebben dat ouders en kinderen niet 

gemotiveerd zijn en niet verwezen willen worden.  Deze barrières kunnen een verklaring zijn waarom 

huisartsen in de praktijk vaak niet doorverwijzen. Uit de resultaten van het onderzoek van Paulis (2017) 

bleek dat slechts 4% van de 333 huisartsen kinderen doorverwijzen naar lokale 

gezondheidsprogramma’s. 

Ondersteuning 
Er zijn verschillende vormen van interventies in de gemeente Assen die ondersteuning kunnen bieden 

voor het kind en het gezin om de leefstijl te veranderen. Diëtisten kunnen hulp bieden bij het  

veranderen van het dieet en fysiotherapeuten of sport- en beweegaanbieders kunnen helpen bij het 

stimuleren van meer beweging. Psychologen bieden ondersteuning door onderliggende psychische 

problemen aan te pakken en het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind te verbeteren. Daarnaast 

zijn er ook ondersteuningsprogramma’s voor kinderen die aandacht voor zelfvertrouwen, een beter 

eetpatroon, en meer bewegen combineren in gezinsverband. Uit de literatuur blijkt dat programma’s 

met meerdere componenten het meest effectief zijn voor de behandeling van kinderen met 

overgewicht (Ells et al., 2018; Elsevaas et al., 2017; Oude Luttikhuis et al., 2009). Daarnaast zijn er uit 

de literatuur aanwijzingen gevonden dat een hogere betrokkenheid van de ouders gerelateerd is met 

betere uitkomsten van de interventie (Chai et al., 2019; Kitzmann et al., 2010). Tot slot is er onderzocht 

dat interventies effectiever zijn wanneer rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond van 

het gezin (Seo & Sa, 2010). 

Voor de effectiviteit van de interventie is het van belang dat kinderen en ouders het programma 

afmaken. Uit eerder onderzoek is bekend dat er voor de deelname en voltooiing van de interventie 

verschillende bevorderende en belemmerende factoren een rol spelen. Het werkt bevorderend voor 

ouders wanneer de verwachtingen overeenkomen met de focus van de interventie, het vertrouwen in 

de coaches goed is, en er een prettige groepssfeer heerst (Nobles et al., 2016; Skelton & Beech, 2011; 

Skelton, Martin, & Irby, 2016; Stewart, Chapple, Hughes, Poustie, & Reilly, 2008). Ook is het van belang 

dat de effecten van de interventie aansluiten bij het doel waarom kinderen en ouders deelnemen 

(bijvoorbeeld afvallen of zich beter voelen) (Gunnarsdottir, Njardvik, Olafsdottir, Craighead, & 

Bjarnason, 2011; Sallinen, Schaffer, & Woolford, 2013). Een mismatch tussen verwachtingen en het 

werkelijke programma wat betreft de inhoud als de beoogde effecten kunnen namelijk tot uitval leiden 

(Skelton et al., 2016; Smith, Straker, McManus, & Fenner, 2014).  

Er spelen ook praktische factoren een rol die de daadwerkelijke deelname mogelijk maken voor ouders 

en het kind. Hiermee worden zaken bedoeld als het hebben van genoeg tijd, voldoende inkomen, een 

oppas, en transport om er te komen (Ligthart, Buitendijk, Koes, & van Middelkoop, 2017; Skelton et 

al., 2016; Smith et al., 2014). Daarnaast moet de ondersteuning die deelnemers krijgen om te blijven 

deelnemen voldoende zijn. Wanneer deelnemers meer ondersteuning nodig hebben dan de 

interventie kan bieden, kan dit leiden tot uitval (Owen, Sharp, Shield, & Turner, 2009; Schalkwijk et al., 

2015). Daarom is het een uitdaging voor begeleiders van de interventies om het programma zo af te 

stemmen op het leven van de ouders en de kinderen om voor zoveel mogelijk praktische 
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belemmeringen een oplossing te vinden. Zo kwam  uit een kwalitatief onderzoek naar voren dat 

persoonlijk contact en het praktisch meedenken met de deelnemers als positief ervaren wordt door 

de ouders en dat dit uitval tegen kan gaan (Grootens et al., 2018). Echter blijkt uit een kwalitatief 

onderzoek dat coaches zich niet altijd bewust zijn in hoeverre praktische problemen zoals tijd en 

afstand belemmeringen voor het gezin kunnen vormen (Grootens et al., 2018).  

Gezondheidsprogramma’s gemeente Assen 
De verschillende gezondheidsprogramma’s die worden aangeboden voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd vanuit de gemeente Assen zijn Cool2BFit en EETteam Assen. Op Loket Gezond leven 

vinden zorgprofessionals informatie over de interventies voor gezondheidsbevordering en preventie 

Zo wordt er informatie gegeven over de inhoud, het doel, en de effectiviteit van het programma. 

Praktijkbeoordelaars en een erkenningscommissie bepalen hoe effectief een programma is op basis 

van wetenschappelijk onderzoek en de uitvoerbaarheid van het programma. Cool2BFit is een 

aanbevolen interventie voor kinderen met overgewicht en daarmee evidence-based. Het EETteam is 

nog niet eerder beoordeeld door Loket gezond Leven. 

Cool2BFit 
Het programma Cool2BFit is een evidence-based interventie die richt zich op kinderen in de 

basisschoolleeftijd van 8 tot en met 13 jaar met overgewicht of obesitas, waarbij de oorzaak een 

inactieve leefstijl en een ongezond voedingspatroon is. Het hoofddoel van de interventie is het hebben 

van een gezond gewicht en de drie subdoelen zijn: 1) Een positieve gedragsverandering op het gebied 

van voeding dat voldoet aan de Schijf van 5 van het Voedingscentrum, 2) een positieve 

gedragsverandering op het gebied van bewegen, 3) een verbetering van kwaliteit van leven op het 

gebied van sociaal en emotioneel functioneren. 

De interventie bestaat uit een afwisselend sportprogramma waarbij fitness, aerobics, en sport en spel 

worden aangeboden. Ook worden de deelnemende kinderen intensief begeleid naar een lokale 

sportvereniging zodat ze structureel meer gaan bewegen. Naast het sportprogramma zijn er 

bijeenkomsten over voeding, beweging, en gedrag (bijvoorbeeld over zelfbeeld en pesten), waar de 

ouders nauw bij betrokken worden. Tijdens de ouderavonden worden de ouders voorgelicht over 

voeding en beweegactiviteiten met het hele gezin en het positief coachen van hun kind. 

De kinderen en hun ouders leren tijdens het programma om hun leefstijl op een positieve wijze te 

veranderen.  

In 2019 is de erkenningsstatus ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ aan het programma Cool2BFit 

toegewezen. De drie pijlers waarop de interventie zich richt – beweeggedrag, voedingsgedrag, en 

eigenwaarde – zijn goed en systematisch onderbouwd. Zo toonde een recent onderzoek van de 

Wageningen Universiteit aan dat deelname van het programma samenhangt met een gezonder 

gewicht, verbeterde conditie, en een positievier gevoel van eigenwaarde (Wierda, 2018). Dit effect 

was het grootst na de intensieve fase, maar bleef bestaan aan het eind van de follow-up fase na 

achttien maanden. Uit een vragenlijst bij kinderen naar het effect van Cool2BFit op de voedingsinname 

bleek dat dit verbeterd was en gezonde snack inname toenam zowel 6 maanden als 18 maanden na 

de interventie (Holtkamp, 2019). Een aandachtspunt voor Cool2BFit blijft echter de werving van de 

doelgroep.  
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EETteam Assen 
Het EETteam Assen biedt ouders en hun kinderen die te maken hebben met vragen rondom eten en 

gewicht op een laagdrempelige en professionele manier ondersteuning. Deze vragen worden door een 

multidisciplinair team besproken bestaande uit een kinderdiëtist, orthopedagoog, logopedist, en een 

(kinder-)fysiotherapeut.  Het EETteam is niet echt een zorgprogramma, maar biedt individuele en op 

maat gemaakte zorg. Het EETteam onderzoekt en behandelt kinderen van 0-18 jaar. Een kind met 

eetprobleem en/of een gewichtsprobleem kan bij het EETteam worden aangemeld op verwijzing van 

een huisarts, jeugdarts of kinderarts. Voordat de intake plaatsvindt, vullen ouders een vragenlijst in 

over hun voorgeschiedenis en hulpvraag. Ook wordt aan ouders gevraagd om 3 dagen een eetdagboek 

bij te houden over wat hun kind op een dag eet. Op basis van deze gegevens wordt bepaald welke 

leden van het EETteam belangrijk zijn voor de behandeling van het kind. Kinderen die in behandeling 

zijn worden zo nodig voor langere tijd gevolgd. Het team komt tweemaal per maand bij elkaar voor de 

intakes en een multidisciplinair overleg om de voortgang te bespreken. Daardoor kan het team 

gemakkelijk de hulp opschalen en afschalen. Ook kan er doorverwezen worden naar meer intensieve 

hulpverlening.  

De behandeling die wordt aangeboden vanuit EETteam Assen is nog geen erkende interventie en is 

daarom ook niet te vinden bij het Loket Gezond Leven. Het is voor nu opgenomen in het aanbod van 

hulp en ondersteuning bij kinderen met overgewicht door een tijdelijke projectfinanciering van GIDS 

tot en met 2019. De ervaringen waren zo positief dat dit gefinancierd blijft tot en met 2021. Er zijn nog 

geen wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van EETteam Assen en daarom is 

het geen evidence-based interventie. Er is wel een verslag uitgebracht door het EETteam van de 

afgelopen twee jaar. Hierin wordt onder andere beschreven dat er een constante aanmeldstroom is 

van meer dan 50 gevallen per jaar. Ook zijn er jaarlijks ruim 70 afgeronde trajecten geconstateerd. Dit 

suggereert dat EETteam Assen meerwaarde heeft en ook bekend is bij doorverwijzers.   

Ketenaanpak 
Omdat er in de praktijk structurele knelpunten worden gemeld zoals het onvoldoende signaleren en 

een hoog uitvalpercentage van kinderen in het begeleidingstraject na het signaleren, is het ‘Landelijk 

model ketenaanpak’ ontworpen (Sijben et al., 2018). Dit model bied praktische oplossingen voor 

knelpunten en beschrijft een structuur hoe de ketenaanpak lokaal kan worden opgericht. Het model 

is gebaseerd op de wetenschappelijke kennis en de praktijkervaringen van acht proeftuingemeenten 

(Sijben et al., 2018). Vanaf 2020 worden JOGG-gemeenten gestimuleerd en ondersteund om met de 

ketenaanpak aan de slag te gaan. Ook in de gemeente Assen is dit opgepakt (Monitor JOGG, 2019). Bij 

het landelijk model ketenaanpak hoort een onderliggende visie.  

Ten eerste benadrukt het model dat kinderen met overgewicht en hun ouders gebaat zijn bij 

ondersteuning op de levensgebieden waar zij knelpunten ervaren en die hen belemmeren hun leefstijl 

te verbeteren. Het ontstaan van overgewicht is multifactorieel. Overgewicht begint daarom met het 

uitgebreid erkennen en analyseren van verschillende factoren door middel van het uitvoeren van een 

brede anamnese door een centrale zorgverlener. Het doel hiervan is dat er inzicht wordt verkregen 

over de factoren die van invloed zijn op het gedrag en daarmee ook de gezondheid en het welzijn van 

het kind en het gezin. Wanneer die factoren duurzame gedragsverandering kunnen belemmeren of 

bevorderen zijn gevonden, is het de taak aan de centrale zorgverlener om het gezin daarin 

ondersteuning te bieden oog voor hun welzijn op alle levensgebieden.  
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Ten tweede is het van groot belang dat het kind en de ouders de gedragsverandering zelf wensen en 

zich gemotiveerd voelen om deze te realiseren. Om ouders en kinderen te motiveren is het daarom 

belangrijk op zoek te gaan naar aanknopingspunten die de behoefte aan verandering kunnen 

versterken. Voor ieder kind en gezin is dit anders en daarom vraagt elke casus om een eigen benadering 

en behandeling.  

Ten derde vraagt de ketenaanpak om goede samenwerking tussen kind en gezin en alle betrokken  

zorg- en hulpverleners zoals bijvoorbeeld jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, huisartsen, diëtisten, 

fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen, buurtsportcoaches, en aanbieders van 

interventies en van reguliere voorzieningen. De centrale zorgverlener zal deze samenwerking tussen 

de partijen proberen zo goed mogelijk te coördineren. Daarnaast blijft de centrale zorgverlener altijd 

het contactpersoon voor de ouders. Op deze manier monitoren centrale zorgverleners de voortgang 

van het behandelproces en initiëren vervolgstappen als dat nodig is.  

In de gemeente Assen is de ketenaanpak opgepakt door Proscoop. Proscoop is een regionale 

adviesorganisatie in Noordoost-Nederland dat zich inzet voor de samenwerking tussen zorgverleners 

uit de eerste lijn.   
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4. Vooronderzoek 
Het doel van het vooronderzoek was om een eerste idee te krijgen over het onderzoeksonderwerp en 

de leeftijdscategorie verder af te bakenen tot een categorie die relevant is voor de gemeente Assen. 

Uit de gesprekken met twee professionals is er kennis verkregen over het onderwerp en zijn er een 

aantal zaken naar voren gekomen die relevant zijn om in de interviews te behandelen. Hieronder zullen 

per thema uit het theoretisch kader de belangrijkste hoofdpunten worden beschreven.  

Integrale aanpak  

Uit de gesprekken bleek dat de JOGG-aanpak in de Drentse gemeenten zich voornamelijk richt op 

preventie en hierin verschillende partijen betrekt, wat kenmerkend is voor een integrale aanpak. Wel 

werd er benoemd dat een JOGG-regisseur niet altijd de juiste hoofdpersoon is om contacten te leggen 

tussen zorg en preventiepartijen. Iemand uit het zorgvlak, zoals een jeugdverpleegkundige, past door 

hun achtergrond volgens een van de gesproken professionals veel beter. 

Een voorbeeld van een preventief initiatief vanuit JOGG was het uitdelen van groentepakketten in 

samenwerking met het JGZ-team. Een van de gesproken professionals heeft hieraan meegedaan en 

was erg positief hierover omdat je beginnende ouders leert over gezonde voeding. Daarnaast vertelde 

de professional dat kinderen in Assen op de BSO kennis kunnen maken met verschillende sporten. Dit 

is goed omdat in veel gevallen kinderen met overgewicht weinig sporten door het lage inkomen van 

de ouders of dat ouders niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden in Assen.  

Signalering 

Volgens beide gesproken professionals is een tekortkoming van de huidige manier van signaleren dat 

er tussen groep 2 en groep 7 geen screening plaatsvindt. Juist in deze periode kan overgewicht bij 

kinderen ontstaan. Een professional benadrukte dat het kwaad vaak al geschied is als ze de kinderen 

terugzien in groep 7. Dit komt overeen met het onderzoek van GGD Drenthe (2019) waaruit bleek dat 

meer dan de helft van de leerlingen met matig overgewicht in groep 7 een normaal gewicht in groep 

2 had. Beide professionals beaamden dat de leeftijdscategorie van 8-12 jaar een goede 

onderzoeksgroep is.  

 

Bespreekbaar maken 

Uit de gesprekken is gebleken dat een knelpunt na signalering het bespreekbaar maken van het 

overgewicht van kinderen bij ouders is. Een professional benadrukte dat het lastig kan zijn voor iemand 

die er niet voor opgeleid is zoals een leerkracht. Volgens de professional is het lastig dat ouders vaak 

het probleem niet inzien en met smoesjes komen. De andere professional merkte daarentegen op dat 

het taboe op overgewicht iets lijkt te verminderen en dat er meer erkenning is van het probleem. 

Ook is uit de gesprekken gebleken dat het bespreekbaar maken lastig kan zijn wanneer ouders zelf 

overgewicht hebben. Een professional merkte op dat ouders zich aangevallen kunnen voelen. Het is 

daarom belangrijk hoe je je woorden kiest want dat bepaalt of ouders met je verder willen. De 

professional mist hierin intervisie zodat men van elkaar kan leren. Ook benadrukte de professional dat 

er wellicht behoefte is aan een scholing. Er zijn namelijk veel jonge medewerkers en de ervaring is dat 

naarmate je ouder wordt, het gemakkelijker is om met ouders in gesprek te gaan.  

Doorverwijzing 

Volgens een van de professionals is een verbinding tussen de scholen en de zorg belangrijk voor een 

goede doorverwijzing. Een knelpunt wat ervaren werd in de gemeente Tynaarlo is dat de verbinding 
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tussen zorg en scholen moeizaam op gang komt. Scholen en de zorg zien de urgentie van deze 

verbinding wel in, maar uiteindelijk is er een lage opkomst bij afspraken. Het is volgens de professional 

lastig deze verbinding te leggen omdat de school en de zorg twee hele verschillende werelden zijn.  

De andere professional benadrukte dat er vaak wordt doorverwezen naar gezondheidsprogramma’s 

in de gemeente Assen zoals het EETteam en Cool2BFit. Het is bij het doorverwijzen volgens deze 

professional belangrijk dat je kijkt naar wat er past bij ouder en kind. Een kritiek punt is dat huisartsen 

vaak niet doorverwijzen. Een goede samenwerking met hen is belangrijk en wordt nog wel eens gemist. 

Ondersteuning 

Volgens een van de professionals is het belangrijk dat behandelaren onderling contact hebben om 

uitval van kinderen en ouders tijdens de ondersteuning tegen te gaan. Een knelpunt dat ervaren wordt 

is dat bij ouders in scheidingssituaties de een het advies mooi oppakt en de ander het voor het gemak 

niet doet. Daarnaast is een knelpunt dat er weinig aanmeldingen zijn voor het programma Cool2BFit 

en dat het lastig is om de deelnemers voor een langere tijd te binden.  

Als positief punt gaf een van de professionals aan dat er veel goede verhalen zijn over het EETteam in 

Assen. De professional vindt het een laagdrempelige zorgoptie en ze vindt het goed dat er daar breed 

naar het probleem wordt gekeken.  

Ketenaanpak 

Beide professionals gaven aan dat er knelpunten ervaren worden ten aanzien van de signalering, 

doorverwijzing, en ondersteuning bij kinderen met overgewicht en dat een ketenaanpak daarom goed 

zou zijn. Een van de professionals is benieuwd naar hoe de ketenaanpak gaat uitwerken en wat zij in 

haar beroep anders kan doen. Het breder kijken en niet alleen focussen op gewicht, wat de 

ketenaanpak benadrukt, kan volgens de professional een ‘eye-opener’ zijn.  

Samenvatting 

Uit de resultaten van het vooronderzoek blijkt dat een kansrijke doelgroep voor dit onderzoek kinderen 

tussen groep 2 en 7 op de basisschool zijn omdat daar geen screening plaatsvindt. Daarom is besloten 

de leeftijdscategorie verder af te bakenen tot kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Op basis van wat er 

verteld is over de signalering, doorverwijzing, en ondersteuning is besloten om in de interviews te 

vragen naar ervaringen van ouders en professionals over het bespreekbaar maken van overgewicht bij 

het kind. Ook zal er gevraagd worden naar de ervaringen van (zorg)professionals over hoe zij de 

communicatie tussen de verschillende zorgverleners en de motivatie van ouders om open te staan 

voor hulp ervaren.  
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5. Resultaten 
Uit het theoretisch kader en het vooronderzoek zijn de volgende zes hoofdthema’s naar voren 

gekomen: signaleren, bespreekbaar maken, doorverwijzen, ondersteuning, aanpak in de gemeente, 

en ketenaanpak. In de interviews is daarom gevraagd naar de ervaringen en perspectieven over deze 

zes thema’s. Per hoofdthema zijn de belangrijkste resultaten van de ouders en professionals benoemd 

en vergeleken, waarmee de eerste drie onderzoeksvragen behandeld worden. Op basis van deze 

resultaten zijn de vierde en vijfde onderzoeksvraag uitgewerkt in de vorm van een advies aan GGD 

Drenthe, wat wordt beschreven onder de sectie aanbevelingen.  

Signalering 
De huidige manier van het signaleren van kinderen met overgewicht gebeurt voornamelijk door de 

screenings op de basisschool in groep 2 en 7 uitgevoerd door de assistenten van het JGZ-team. Daarna 

komen de kinderen met overgewicht op spreekuur bij de jeugdverpleegkundigen. Bij twee van de drie 

ouders is hun kind gesignaleerd via de jeugdverpleegkundige. Een ouder vertelde dat ze zelf contact 

had opgenomen voor het maken van een afspraak met de jeugdverpleegkundige om lengte en gewicht 

op te laten meten omdat haar kind dat alleen eng vond. Ze vond het prettig dat deze optie er was. Een 

kritiekpunt vanuit deze ouder ging over het aantal contactmomenten met de jeugdverpleegkundige 

en de duur hiertussen na het signaleren. Ze heeft frequenter contact in het begin gemist met de 

verpleegkundige en vond de tijd tussen de afspraken te lang. 

 ‘’Nou, ik vond het dus te mild. Zo van oh we kijken nog even en dan doen we over 

een halfjaar weer een gesprek, oh we kijken nog even aan en dan over een halfjaar 

weer een gesprek. Dus voordat er echt een probleem werd gesignaleerd van hee, we 

bespreken dit maar er gebeurt verder niks, waren we eigenlijk al 1,5 jaar verder. 

Waarvan ik dat in het begin ook al had kunnen zeggen dus dat vond ik jammer.’’ 

(Ouder) 

De andere ouder benadrukte dat ze het als zeer pijnlijk heeft ervaren dat er een stapel folders over 

overgewicht bij kinderen werd meegegeven omdat haar kind een hoger geboortegewicht had. Dit 

zorgde voor afkeer van de ouder voor het onderwerp. Ze had een meer persoonlijkere benadering 

prettiger gevonden in de vorm van een gesprek.  

‘’Wat ik mij kan herinneren is dat ik al die folders krijgen heel pijnlijk vond. Want je 

bent net moeder en dan krijg je gelijk allerlei folders over overgewicht bij kinderen 

terwijl je borstvoeding geeft en dan ben je nog zo aan het nestelen, je wereld is nog 

heel klein en dat vond ik heel pijnlijk.’’ (Ouder) 

Zorgprofessionals blijken tijdens de signalering soms moeite te hebben met de houding van de ouders. 

Zo gaf een zorgprofessional aan het lastig te vinden dat er op het spreekuur vaak ouders komen die 

‘ongemotiveerd’ zijn. Het zou volgens deze zorgprofessional anders zijn als ouders alleen komen als ze 

gemotiveerd zijn om iets aan het overgewicht van hun kind te willen doen. Daarom is er voorgesteld 

om ouders na de screening een keuze te geven of ze willen komen. 

‘’Nou, ik weet het niet. Ik heb gewoon heel erg het gevoel van is dit de juiste manier. 

Ik ben daar nog altijd heel zoekend in want je kan pas iets bereiken bij die ouders als 

ze ervoor open staan. (…) Het is nu zo van wij zien dat jouw kind overgewicht heeft 

dus je komt bij mij op het spreekuur terwijl, het zou heel anders zijn als ouders bij ons 



27 
 

komen omdat ze graag iets willen doen aan het overgewicht van hun kind en daar 

advies over willen hebben.’’ (Zorgprofessional) 

Bijna alle zorgprofessionals benoemden dat ouders het overgewicht bij hun kinderen in veel gevallen 

niet als probleem erkennen en dat het daarom lastig is om erover in gesprek te gaan. Ook de kennis 

over voeding en gezondheid lijkt in gezinnen waar kinderen met overgewicht kampen laag. Een ouder 

beaamde dat een lage kennis over gezonde voeding een probleem kan zijn in het aanvaarden van hulp. 

 ‘’Het is soms ook een dingetje in wat de afstemmer aankan. Ik bedoel als een ouder 

totaal niet weet hoe hij moet eten omdat hij zelf totaal ook niet goed eet en willen er 

ook niks van weten hoe het wel moet, dan hebben we een probleem.’’ (Ouder) 

De meeste zorgprofessionals gaven aan dat de manier van signaleren over het algemeen goed 

verloopt. Vrijwel alle kinderen worden op deze manier gezien, alleen is er een kleine categorie die niet 

gezien wordt als de ouders geen toestemming geven. Echter werd er als kritiek benoemd door 

meerdere zorgprofessionals dat er tussen groep 2 en 7 een lange tijd zit waarin kinderen niet gezien 

worden. Hiertussen kan overgewicht bij kinderen ongemerkt ontstaan en wordt er te laat ingegrepen. 

‘’We hebben vrijwel alle kinderen in beeld, maar soms heb je dat het met kinderen in 

groep 2 wel goed gaat, maar ontwikkeld het in groep 3 of 4 overgewicht en dan zien 

we ze pas in groep 7. En dan zit er toch wel een tijd tussen.’’ (Zorgprofessional) 

Daarom wordt er nagedacht om een extra screeningsmoment in te bouwen. Dit is in de praktijk echter 

lastig uit te voeren door de financiering en organisatie van extra inzet van jeugdverpleegkundigen. Een 

zorgprofessional kwam met het voorstel een gerichter meetmoment tussen groep 2 en 7 uit te voeren 

om kinderen die in groep 2 op het randje zitten van overgewicht eerder te zien. Ook wordt er 

nagedacht over een andere manier van het opmeten van lengte en gewicht. Zo stelde een professional 

voor om de omtrek van de bovenarm te meten, in plaats van het wegen met een weegschaal. 

Daarnaast werd er door meerdere professionals voorgesteld om medewerkers op basisscholen meer 

in te zetten voor het signaleren, bijvoorbeeld vakdocenten gym. Dit zijn echter enkel suggesties dan 

dat er concrete ideeën voor zijn. 

‘’Ik denk dat signalering heel goed zou kunnen ook bij vakdocenten gym. Dat zou een 

mooie zijn maar ik denk dat we dan moeten nadenken hoe we die mensen zouden 

kunnen trainen en hoe ga je het doen zonder te stigmatiseren. Je wilt kinderen niet 

te veel wegen en meten.’’ (Zorgprofessional) 

 

Bespreekbaar maken 
Het grootste knelpunt na het signaleren van kinderen met overgewicht blijkt het bespreekbaar maken 

van dit onderwerp met de ouders. Alle 10 geïnterviewde (zorg)professionals bevestigden dat zij het 

bespreekbaar maken van overgewicht bij kinderen als knelpunt ervaren of hebben hierover gehoord 

in hun omgeving. Een aantal zorgprofessionals benoemden dat zij het lastig vinden om in een gesprek 

de juiste ingang te vinden om het over overgewicht bij kinderen te hebben en zijn zoekende naar wat 

hierin de beste manier is. 

‘’Maar het blijft gewoon echt een moeilijk onderwerp van hoe je het beste het kan 

aankaarten. Het is gewoon een heel gevoelig onderwerp en dat snap ik ook wel. Dus 

zelfs na al die jaren, nou ja zolang werk ik er nou ook weer niet, blijf ik altijd een beetje 
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zoeken naar hoe ik ouders het beste kan bereiken zonder ze te beledigen of zo.’’ 

(Zorgprofessional) 

Vrijwel alle professionals gaven aan dat de houding van de ouders bepalend is voor hoe zij het 

bespreekbaar maken van overgewicht bij hun kind ervaren. Wat hen vaak opvalt is dat ouders het 

probleem bagatelliseren en denken ‘dat het vanzelf wel weer goed komt’. Ook wordt ervaren dat 

ouders zelf niet verantwoordelijkheid nemen voor het probleem. Het bespreekbaar maken is volgens 

de zorgprofessionals de ene keer gemakkelijker dan de andere. Uit de praktijk blijkt dat wanneer 

ouders het probleem erkennen en er zelf mee komen, het bespreekbaar maken goed verloopt. 

Wanneer ouders in de weerstand schieten en het probleem bagatelliseren, dan wordt het gesprek als 

lastig ervaren.  

‘’Weet je, ouders willen het meestal niet horen. Het valt allemaal wel mee, het ziet er 

gezond uit, zo was ik vroeger ook. Dat zijn wel de standaard antwoorden. (…) Dus het 

is altijd wel een lastig punt om te bespreken met ouders. Het komt niet bij hen. Opa 

en oma verwennen ze te veel. Er wordt altijd een excuus ergens anders gezocht.’’ 

(Zorgprofessional)    

Uit de interviews met de ouders blijkt dat alle drie de ouders over het algemeen tevreden waren over 

hoe het onderwerp bespreekbaar werd gemaakt. Een ouder benoemde bijvoorbeeld dat ze het fijn 

vond dat er tijdens het gesprek met de jeugdverpleegkundige veel positieve aandacht was voor het 

kind en dat het niet alleen maar ging over lengte en gewicht. 

‘’En het ging helemaal niet over het gewicht en de lengte. Dat werd wel even tussen 

moeder en verpleegkundige besproken van probeer niet dat ze erover heen gaat, 

houd het zo. Voor de rest ging het vooral over hoe gaat het op school, op wat voor 

sport zit je en wat vind je leuk aan dansen en zwemmen, oh heb je ook muziekles. 

Daar ging het over. Het kind kreeg hele positieve aandacht.’’ (Ouder) 

Alle ouders gaven zelf aan dat dit een gevoelig onderwerp kan zijn, zeker voor hun kind. Een ouder 

benoemde dat ze het een lastig onderwerp vindt om met haar kind te bespreken. Ze wil het bespreken 

op een goede manier zonder dat ze haar kind daarmee kwetst. Daarom gaf deze ouder aan dat ze 

begeleiding hierin van bijvoorbeeld een kinderpsycholoog prettig zou vinden. 

‘’Met andere ouders onderling is het meer de afweging van we signaleren een 

probleem maar hoe bespreek je dat nou met je kind en wat zeg je dan precies zonder 

dat je ze weer een zelfbeeldprobleem aanpraat.’’ (Ouder) 

Een andere ouder benoemde dat ze het lastig vindt om er met anderen over te praten omdat ze haar 

kind voor afkeuring wilt beschermen. 

‘’Nee, ik heb het altijd ver weggehouden en ik ging haar ook gelijk beschermen. 

Vreemde mensen die aan haar arm zitten omdat ze er zo lekker stevig uitziet dat ik 

dacht van nou, dat hoeft niet. Je zit ook niet aan mijn andere kinderen.’’ (Ouder) 

Verder blijkt dat de terminologie, woordkeuze, en houding van de zorgprofessional tijdens het 

bespreekbaar maken voor hen belangrijk is voor ouders. Twee ouders benoemden bijvoorbeeld dat zij 

het woord obesitas niet prettig vinden om te horen. Ze snappen dat het woord nodig is voor het stellen 

van een diagnose, maar hebben liever niet dat het woord verder wordt gebruikt tijdens de gesprekken 

met de professional. 
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‘’Ja, het is ook een verwijsbrief voor de huisarts dus dan moet je het [het woord 

obesitas] inderdaad onder die noemer erin zetten anders zit je weer met de 

coderingen voor de zorgverzekering. Dat zou nog kunnen. Ik denk dat het daarvoor 

is. Maar zo niet, dan vond ik die terminologie niet zo nodig.’’ (Ouder) 

Een andere ouder benadrukte dat ze het belangrijk vindt tijdens het bespreekbaar dat de terminologie 

goed te begrijpen is voor het kind. Twee van de drie ouders vinden het prettig als het  bespreekbaar 

wordt gemaakt door de professional op een rustige, positieve, en opbouwende manier.  

‘’Uhm, dat ze rustig blijven en het op een natuurlijke manier uitleggen en niet met 

verwijten en termen gaan komen waar ons kind op dat moment niks mee heeft. Je 

kunt zeggen je bent veel te dik maar je kunt ook zeggen je kan beter wat gezonder 

gaan eten. Het is puur hoe je het brengt en vooral bij hem [het kind] is dat heel 

belangrijk.’’ (Ouder) 

Twee van de drie ouders gaven aan dat ze het prettig zouden vinden dat professionals een open, 

geïnteresseerde, en niet veroordelende houding aannemen tijdens het bespreekbaar maken. Ze willen 

niet het gevoel hebben dat ze betutteld worden. Een ouder benadrukte daarnaast dat ze het zeer 

belangrijk vindt dat het welbevinden van het kind voorop staat. 

‘’Nou, het welbevinden van het kind, daar. En dat was gelukkig aan de orde. Hoe gaat 

het eigenlijk? Hoe sta je in het leven? Heb je ergens hulp bij nodig? Dat.’’ (Ouder) 

Na het bespreekbaar maken vinden alle drie de ouders het prettig dat de professionals verschillende 

hulpopties aanbieden en dat ze samen de hulpopties bespreken. Ook willen de ouders het gevoel 

hebben dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze een keuze daarin hebben. 

‘’Gewoon het normale van nou, hij heeft er wat last mee, misschien kun je daar eens 

heen om te kijken wat voor tips je kan krijgen op basis van voeding of dat soort 

dingetjes. Heel neutraal en ook niet een mening uitend gewoon nou, misschien is dat 

eens een keer iets om te doen.’’ (Ouder) 

De zorgprofessionals blijken in de praktijk veel bezig te zijn met de juiste woordkeuze en hun houding 

om het bespreekbaar maken op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen. De meeste 

zorgprofessionals vinden dat dit belangrijk is voor hoe de boodschap overkomt bij ouders en proberen 

daar op te letten. Daarnaast gaf een zorgprofessional aan continu op zoek te zijn naar de juiste 

woorden. 

‘’En je ziet ouders en kind dus je wilt het eigenlijk met de ouders bespreken maar 

daarbij weet je dat het kind er ook bij is. Daarmee wil je ook in gesprek maar daar ga 

je op een andere manier mee in gesprek. Je wilt niet dat het kind zoiets heeft van ik 

ben niet goed genoeg of zo. Dus de hele tijd ben je aan het afwegen hoe je het 

verwoordt zowel naar de ouders als naar het kind.’’ (Zorgprofessional) 

De zorgprofessionals gaven in de interviews aan dat zij naast hun taalgebruik hun best doen een 

houding aan te nemen waarvan zij denken dat die beste is. Het blijkt dat iedere professional zijn eigen 

manieren daarin heeft. Zo proberen een aantal zorgprofessionals naast de ouders te gaan staan en 

niet te veel met het vingertje te wijzen. Een positieve insteek en benoemen wat ouders al wel goed 

doen is wat volgens de professionals ook helpend kan zijn. Deze vormen van aanpak zijn ook door de 

ouders benoemd dat zij dit prettig zouden vinden. Daarnaast proberen de zorgprofessionals veel 
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vragen te stellen om er achter te komen waar knelpunten in het gezin liggen. Tot slot proberen 

zorgprofessionals met meerdere opties te komen voor hulp, wat ouders ook prettig vinden.   

‘’En dan niet heel veel informatie geven maar meer in gesprek met ouders van nou, 

wat vinden jullie lastig en wat gaat er juist goed. En dan wat goed gaat complimenten 

geven en nou, daar hebben andere ouders ook wel iets aan. (…) Dan kunnen we op 

die manier daarmee in gesprek gaan. Niet wijzen met het vingertje maar met elkaar 

informatie delen.’’ (Professional) 

Tijdens de interviews met de zorgprofessionals is gevraagd of zij behoefte hebben aan extra 

ondersteuning in het bespreekbaar maken en of zij voor deze hulp open zouden staan. De meeste 

zorgprofessionals gaven aan dat zij zich bekwaam genoeg voelen om het onderwerp bespreekbaar te 

maken, maar wel open zouden staan voor hulp in de vorm van bijvoorbeeld een scholing omdat ze 

denken dat het altijd beter kan.  

‘’Ja op zich heb ik al wel gesprekstrainingen gehad en heb ik zelf ook wel wat ervaring. 

Ik voel me wel bekwaam maar het is wel heel erg aanvoelen en verschillend bij 

ouders. Maar als er een keer een scholing voor zou komen of zo, dan zou ik dat zeker 

wel doen want ik denk het kan altijd helpen.’’ (Zorgprofessional) 

Doorverwijzing 
Na het signaleren en bespreekbaar maken van overgewicht bij kind, volgt er vaak een moment van 

doorverwijzing naar een hulpverlener of zorgprogramma. De geïnterviewde ouders hebben alle drie 

ervaringen gehad met doorverwijzingen. Een ouder vond het fijn dat ze doorverwezen werd naar een 

specifieke diëtist die bij haar dieet en levensovertuiging paste. Deze ouder vond het prettig dat de 

jeugdverpleegkundige daarvan op de hoogte was. Ze vindt dat er met het doorverwijzen rekening 

gehouden moet worden met culturele achtergronden. Een andere ouder benoemde dat ze het prettig 

vond dat alles werd overlegd en dat er telkens om toestemming werd gevraagd.  

‘’Ja alles wordt overlegd. De kleinste dingetjes worden gevraagd van mogen we dit, 

mogen we dat, geven jullie toestemming voor verwijzen naar een fysio, diëtist, 

kinderarts, noem het maar op.’’ (Ouder) 

Twee van de drie ouders gaven aan dat zij een persoonlijke benadering nodig hebben om open te staan 

voor hulp. Een ouder vindt dat je door deze persoonlijke benadering meer naar de doorverwijzer gaat 

luisteren. 

‘’Ja en dan kan je ook beter luisteren naar de hulpverlening. Dan doe je niet je vingers 

in je oren uit bescherming en dan ga je ook proberen. (…) Dan sta je meer open en 

kun je ontvangen. Als die kleine basis er is, dan is er al zoveel anders mogelijk.’’ 

(Ouder) 

Tot slot vinden ouders het prettig dat er een zorgprofessional is op wie je kan terugvallen als dat nodig 

is. Zo was een ouder bijvoorbeeld een aantal keer doorverwezen naar een vorm van ondersteuning die 

haar kind niet goed verder kon helpen. Hierover kon ze open zijn naar de doorverwijzer, waardoor er 

verder werd gezocht naar andere vorm van ondersteuning.   

De zorgprofessionals zijn over het algemeen tevreden met hoe het doorverwijzen naar verschillende 

disciplines in de gemeente Assen verloopt. ‘De lijntjes zijn duidelijk’ volgens de zorgprofessionals 

vanuit het EETteam en Cool2BFit en ze hebben het idee dat doorverwijzers hen goed weten te vinden. 
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Uit de interviews blijkt dat er graag wordt doorverwezen naar EETteam Assen. De bekendheid van deze 

zorgoptie is volgens de zorgprofessionals in de afgelopen jaren erg gegroeid. Naar Cool2BFit wordt 

minder vaak doorverwezen. Volgens een zorgprofessional kan dit komen doordat het programma 

vooral gericht is op beweging wat ouders niet altijd aanstaat. Ouders willen soms eerst het medische 

uitsluiten voordat ze open staan voor andere hulp. 

‘’Het EETteam ligt hoger dan bij Cool2BFit, de medewerking zeg maar omdat bij 

Cool2BFit dan hebben ze echt zoiets van zie je wel, het komt door te weinig beweging 

of zo. En in het EETteam hebben ze iets medisch inzitten en dat vinden veel ouders 

dan toch wel wat fijner dan. Soms verwijzen we eerst wel gemakkelijker naar de 

kinderarts omdat ze eerst het medische uit willen sluiten.’’ (Zorgprofessional) 

Het grootste knelpunt tijdens het verwijzen is volgens de zorgprofessionals dat het vaak lastig is ouders 

te motiveren om doorverwezen te worden. Een zorgprofessional benoemde dat maar een klein deel 

van de kinderen met overgewicht op het spreekuur worden doorverwezen, aangezien ouders vaak niet 

open staan voor hulp. De zorgprofessionals merken dat wanneer ouders geen hulp willen bij het 

gewichtsprobleem van hun kind, de informatie niet binnenkomt en ze de gegeven adviezen niet 

opvolgen. Het komt namelijk wel eens voor dat ouders een doorverwijzing meekrijgen, maar 

vervolgens geen contact opnemen met de zorgverlener.  

‘’Dus het probleem is eigenlijk dat ouders en kind gemotiveerd moeten zijn er iets 

mee te willen doen. Dat is een beetje het probleem waar ik altijd tegen aanloop, dat 

ze eigenlijk het probleem niet zien of niet willen zien of er niks mee willen. Dus ik heb 

denk ik op twee handen te tellen in al die jaren gezinnen die er iets mee zouden willen 

of die er wat mee hebben gedaan, dat is echt weinig hoor.’’ (Zorgprofessional) 

Wanneer de professionals gevraagd werd wat zij denken dat nodig is om ouders te motiveren voor een 

doorverwijzing, dan werd een aantal keer benoemd dat een goede band opbouwen belangrijk is. Dit 

komt overeen met ouders die vinden dat een persoonlijke benadering nodig is. Ook vinden 

professionals dat ouders het probleem meer moeten gaan inzien en dat kennis over gezonde voeding 

hierbij ook nodig is.  

Om ouders te motiveren om doorverwezen te worden gaven de zorgprofessionals aan hun best te 

doen een houding aan te nemen waarvan zij denken dat deze motiverend is. Een zorgprofessional 

benoemde bijvoorbeeld dat zij altijd samen met ouders probeert te kijken naar wat verschillende 

hulpopties zijn. Ze vindt het belangrijk ze die keuze samen te maken. Ouders moeten namelijk wel 

achter de keuze staan want anders gebeurt er niks.  Ook benoemde deze zorgprofessional dat een 

positieve benadering nodig is wat ouders niet af zal schrikken. Deze positieve benadering en het samen 

bespreken van hulopties komen overeen met wat ouders eerder genoemd hebben wat zij prettig 

vinden tijdens het  bespreekbaar maken.  

‘’En ik roep ook altijd van we gaan kinderen niet op dieet zetten maar we gaan het 

voedingspatroon veranderen, dat is wat anders. En je mag heus wel een keer wat 

lekkers, weet je, het is niet straffen. Je moet zorgen bij die andere benadering te 

komen.’’ (Zorgprofessional) 

Een andere zorgprofessional benoemde dat het doorverwijzen naar een spreekuur met een 

fysiotherapeut en een diëtist goed werkt in de praktijk omdat dit laagdrempelig is. Dit spreekuur is 



32 
 

laagdrempelig voor ouders omdat ze de locatie kennen en er een afspraak voor hen wordt gepland. 

Het doorverwijzen naar dit spreekuur verloopt in de praktijk goed. 

‘’En ik merk dat dat erg fijn is omdat je dan niet hoeft te zeggen er is overgewicht, ga 

maar naar de diëtiste. Dat je niet mensen met een opdracht wegstuurt van oh, mijn 

kind is te dik, nu moeten we ook naar de diëtiste en krijgen we een dieet. Maar dat je 

kan zeggen goh, gewicht speelt ook een rol, we willen wel eens kijken naar de 

voeding, zou je op het spreekuur willen komen want dan kunnen we samen eens 

kijken van wat doen jullie aan voeding, wat gaat er al goed en we hebben eventueel 

tips. En eigenlijk wordt dat altijd goed ontvangen.’’ (Zorgprofessional) 

Om kinderen met overgewicht en ouders succesvol door te verwijzen naar de hulp die passend is, is 

het van belang dat zorgprofessionals op de hoogte zijn van de verschillende verwijsmogelijkheden. Dit 

wordt ook wel de sociale kaart genoemd. Uit de interviews blijkt dat een deel van de professionals het 

idee heeft niet alle zorgaanbieders in de buurt te kennen. Een van de zorgprofessionals merkte op dat 

je het ‘van horen zeggen’ vaak moet hebben en dat je geneigd bent door te verwijzen naar degene 

waar je bekend mee bent. Het EETteam is een bekende en populaire zorgaanbieder binnen de 

gemeente Assen, maar van wat meer specialistische zorgaanbieders is er niet altijd de kennis, wat werd 

beaamd door twee professionals. 

‘’(…) maar weten de juiste mensen niet, zoals wij bijvoorbeeld, wat de mogelijkheden 

allemaal zijn. Misschien is er wel veel meer in Assen, ik heb geen idee. Je verwijst 

gewoon naar de vaste waar jij bekend mee bent.’’ (Zorgprofessional) 

Daarom werd door meerdere zorgprofessionals aangegeven dat zij behoefte hebben aan een overzicht 

van de verschillende zorgaanbieders en programma’s waarnaar zij door kunnen verwijzen. Ook 

benoemde een zorgprofessional dat zij het prettig zou vinden om te weten wanneer de groepen van 

zorgprogramma’s precies starten omdat dit ook niet altijd duidelijk is. 

‘’Nee wat fijn zou zijn is als je echt een overzicht hebt van de programma’s die echt 

op dat moment aangeboden worden. Het is jammer als je een kind verwijst naar een 

Cool2BFit maar dat blijkt het eerste halfjaar dan niet te kunnen of zo. Dan haakt het 

al heel snel af terwijl je al zoveel moeite moet doen om ze over te halen en dan is het 

ook fijn dat het zo snel mogelijk kan.’’ (Zorgprofessional) 

Naast kennis over de sociale kaart, is een goede communicatie tussen zorgprofessionals tijdens en na 

het doorverwijzen belangrijk om de doorverwijzing van het kind en ouders goed te laten verlopen. De 

meeste zorgprofessionals zijn tevreden over deze communicatie. Wanneer ouders en kind naar het 

ziekenhuis of het EETteam worden doorverwezen, is er vaak terugkoppeling. Toch zijn er ook partijen 

waartussen de communicatie wat minder verloopt. Zo vertelde een zorgprofessional dat zij vanuit een 

zorginstelling voor jeugdhulp alleen terugkoppelen naar de huisarts en niet naar de GGD of buurt 

teams. Die terugkoppeling naar de GGD of buurt teams kan volgens deze zorgprofessional wel beter, 

maar is in de praktijk lastig om uit te voeren in verband met de privacywet. 

‘’Maar ja, dat is een terugkerend thema als we de GGD spreken want zij zeggen altijd 

laat ons nou wat weten of neem eens contact op. Het is gewoon niet standaard dat 

we dat doen en we zitten ook met allerlei privacy.’’ (Zorgprofessional) 
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Daarnaast merkte een zorgprofessional op dat het initiatief voor contact of terugkoppeling vaak vanuit 

paramedici moet komen. Het wordt als vervelend ervaren dat dit van hen verwacht wordt en dat 

paramedici andersom weinig horen van de doorverwijzers.  

‘’Het is waarschijnlijk het lot van de paramedici dat wij degene moeten zijn die 

melden hoe het gaat en wat we hebben gedaan en daarna wordt het stil als wij niet 

zelf het initiatief tonen.’’ (Zorgprofessional) 

Tot slot blijkt uit de interviews dat er een knelpunt ervaren wordt in de communicatie tussen het JGZ-

team en huisartsen. Ondanks dat er een overleg gecreëerd is tussen huisartsen en JGZ om de 

communicatie te verbeteren, blijkt dat de zorgprofessionals liever niet naar de huisarts doorverwijzen. 

Zo vertelde een zorgprofessional dat ze een aantal keer heeft meegemaakt dat de huisarts na een 

doorverwijzing besliste dat verdere hulp of een onderzoek bij het kind met overgewicht niet nodig was. 

Dit was voor deze zorgprofessional  erg frustrerend aangezien ze moeite had gedaan de ouders zover 

te krijgen maar ‘vervolgens weer terug bij af waren’. Ook een andere zorgprofessional benoemde dat 

de communicatie met de huisarts beter kan en dat het vervelend is als de huisarts niets met de 

verwijzing lijkt te doen. Door deze ervaringen kunnen zorgprofessionals geneigd zijn de huisarts te 

passeren tijdens het doorverwijzen.  

‘’(…) ook buiten overgewicht merk ik van ik wil jou verwijzen maar dan blijft het bij 

de huisarts steken. Dus bij het verwijzen ging je dat al vaker passeren maar ja, we 

hadden netjes een overleg gehad dus we zouden dat doen. Maar ja, na deze ervaring, 

het is net twee weken geleden of zo gebeurd, dan denk ik wel van de volgende keer 

zet ik hem gelijk wel weer door zelf.’’ (Zorgprofessional) 

Ondersteuning 
In Assen zijn er diverse hulpopties voor kinderen met overgewicht en hun ouders. Zo is er bijvoorbeeld 

het EETteam of Cool2BFit en zijn er diëtisten- en fysiotherapeutpraktijken in de gemeente waar 

kinderen en ouders terecht kunnen. Alle drie de ouders hebben een vorm van ondersteuning gekregen 

voor het overgewicht van hun kind. Een ouder benoemde tijdens het interview dat zij niet bij het 

EETteam wilde omdat zij vindt dat het daar voornamelijk om uiterlijk en gewicht draait. Dat idee stond 

de ouder niet aan. Een andere ouder heeft ervaring gehad met Cool2BFit. Haar kind is gestopt omdat 

er uiteindelijk te veel verschillen bleken te zijn tussen de motorische vaardigheden van de kinderen in 

de groep. De ouder benoemde dat het lastig was om aan een groep deel te nemen waarin ieder kind 

goed meekomt zonder onzeker te worden. De andere reden was dat hun zoon een andere sport ging 

beoefenen. Als positief punt over het programma vertelde de ouder over het aanstekelijke 

enthousiasme van de kinderen en dat dit elkaar kan motiveren om te sporten. Dit werd ook door de 

kinderfysiotherapeut van Cool2Bfit genoemd als kracht van het programma.  

‘’Kinderen nemen enthousiasme van elkaar over dus wordt het ook op die manier 

gestimuleerd van hee, hij vindt het leuk wat ik doe of ik doe het goed. Dat stimuleert 

waardoor je dan meer beweegt en dus ook meer traint. ‘’ (Ouder) 

Twee ouders gaven in de interviews aan dat ze het belangrijk vinden dat de zorgverlener er ‘helemaal 

voor jou is’ en zich voor het kind en jou interesseren. Dat persoonlijke contact is iets wat zij tijdens de 

ondersteuning hebben gewaardeerd. Beide ouders vinden het prettig als de zorgverlener hen kent en 

op de hoogte is van wat er bij hen speelt. 
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‘’Dus hij [zorgverlener], ondanks dat onze zoon niet meer komt, blijft zich zeker wel 

voor hem interesseren. Zo van als er iets is wat ik kan doen, kom maar bij me dan 

gaan we kijken wat we kunnen betekenen. Het is altijd wel fijn daar.’’ (Ouder) 

Een ouder benadrukte dat ze zeer geholpen was met de praktische tips die zij kreeg van de 

jeugdverpleegkundige over hoe je samen met je kind om moest gaan met het eten. Een voorbeeld van 

zo’n praktische tip was het maken van weekmenu’s samen met het kind. Deze tip gaf de ouder en het 

gezin veel duidelijkheid. 

‘’Een praktische tip heb ik nodig om mij uit die pijn te halen want ik zat echt te huilen 

van hoe moet het nou, straks hebben we het alleen nog maar over eten, oh 

verschrikkelijk, maar dat is helemaal niet zo.’’ (Ouder) 

Tegenover deze positieve verhalen heeft een ouder ook negatieve ervaringen gehad met 

zorgverleners. Zo vertelde deze ouder dat ze het vervelend vond dat de diëtist in het ziekenhuis vooral 

benadrukte wat ze verkeerd deed en kwam er weinig initiatief vanuit de zorgverlener. Dit was niet wat 

zij verwachtte van de diëtist. Daarnaast vertrouwde ze de antwoorden die ze kreeg van 

zorgprofessional niet en waren de adviezen niet duidelijk. Om deze redenen is de ouder met deze vorm 

van ondersteuning gestopt.  

‘’Maar ik heb toen ook naar de kinderarts teruggekoppeld van hartstikke leuk en 

aardig dat je mij daarnaar doorverwijst maar als ik haar [de diëtist] vragen moet 

stellen en daar niet eens een redelijk antwoord op krijg, dan vind ik het heel vervelend 

worden maar dan zie ik daar het nut niet van in.’’ (Ouder) 

Het vertrouwen in de zorgverlener blijkt ook bij een andere ouder belangrijk te zijn. Ze vindt het prettig 

als een zorgprofessional goed geschoold is en een passend advies kan geven voor het kind. Deze ouder 

vond het niet zo prettig dat ze eerst ‘zelf maar wat hebben zitten proberen’. 

Uit de interviews met de zorgprofessionals is gebleken dat zij wisselende ervaringen hebben met de 

zorgopties in de gemeente Assen. De verhalen over het EETteam zijn vanuit de professionals vaak 

positief. Er zijn veel aanmeldingen voor dit individuele behandelplan en de multidisciplinaire aanpak 

van het EETteam wordt als een waardevolle toevoeging voor de gemeente Assen gezien.  

‘’Omdat het [EETteam Assen] een multidisciplinaire aanpak is. Ik denk dat dat heel 

waardevol is. Dat je direct alle disciplines samen hebt en je zo op alle gebieden kan 

aanpakken.’’ (Zorgprofessional) 

Daarnaast werd aangegeven door de zorgprofessionals dat ouders in veel gevallen tevreden zijn over 

de hulp vanuit het EETteam. Ook horen zij daarin terug dat ouders het prettig vinden dat er niet direct 

wordt bepaald welke hulp ze nodig hebben, maar dat er eerst goed naar hun problemen geluisterd 

wordt. 

‘’En heel veel ouders vinden dat heel erg prettig omdat er niet gelijk een label opgaat 

van je hebt een psycholoog nodig of je hebt een diëtist nodig. Nee, je gaat naar het 

EETteam en die luisteren naar je en die proberen samen met je naar een oplossing te 

kijken.’’ (Zorgprofessional) 

Over het verloop van Cool2BFit zijn minder positieve ervaringen vanuit de professionals naar voren 

gekomen. Uit de verhalen blijkt dat het lastig is de groepen vol te krijgen en zijn er tijdens het 
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programma veel ouders die afhaken. De aanmeldingen zijn zo laag dat er in de afgelopen 2 jaar geen 

nieuwe groepen gestart konden worden. Er is veel gebrainstormd over hoe dit kan komen. Ten eerste 

werd benoemd dat de duur van het programma van 1,5 jaar te lang is. Daarentegen is deze duur 

volgens de professionals wel nodig om daadwerkelijk een gedragsverandering teweeg te brengen.  

‘’En verder is het vaak zo dat het volhouden van deze behandeling heel lastig is. Het 

doel is om echt een gezonde leefstijl en echt een gedragsverandering voor elkaar te 

krijgen. Dat het niet even een dieetje is en dan ben je er, maar dat het echt voor de 

rest van je leven is. Dat is veel gezinnen lastig om het vol te houden.’’ 

(Zorgprofessional) 

Ten tweede is de financiële bijdrage een reden waarom ouders afhaken. De ouders moeten het hele 

programma door een maandelijkse vergoeding betalen. Het eerste halfjaar van het programma is vrij 

intensief qua begeleiding, het tweede halfjaar is matig intensief, en het derde halfjaar is op afstand. Er 

werd benoemd dat ouders vaak na het eerste halfjaar stoppen omdat zij de vergoeding dan niet meer 

nodig vinden doordat de begeleiding daarna een stuk minder is. Ook denken zij naar het eerste halfjaar 

al voldoende te weten.  

‘’Maar wat we gemerkt hebben is dat ook een heleboel na een halfjaar afhaken. Dan 

hebben ze alle kennis en alle intensieve begeleiding gehad en dan zeggen ze; nou dan 

kunnen we het zelf wel. En dan stoppen ze ermee.’’ (Zorgprofessional)  

Ten derde haakten ouders af omdat het te druk voor hen werd of omdat ze ondertussen een andere 

sport voor hun kind hadden gevonden en daarom het programma niet meer nodig vonden. Dit is ook 

als reden door een ouder genoemd waarom haar kind met Cool2BFit was gestopt. Volgens de 

zorgprofessionals waren ouders ook geneigd te onderhandelen omdat de dagen en tijdstippen hen 

niet goed uitkwamen, wat als vervelend werd ervaren. 

‘’(…) dat er ouders zijn die denken van, ja die maandag, die past mij niet. Kan het niet 

op de dinsdag? Nee, want wij hebben maandag en donderdag speciaal voor deze 

groep gepland. Maar weet je, dan ben je aan het onderhandelen terwijl je dat 

helemaal niet wilt.’’ (Zorgprofessional) 

Omdat het programma Cool2BFit te lang en te intensief lijkt te zijn, is er nagedacht over een Cool2BFit 

lightversie van een halfjaar. Het idee is dat er drie maanden intensieve begeleiding wordt gegeven en 

daarna drie maanden een follow-up. De zorgprofessionals denken dat dit beter te overzien is voor 

ouders, maar ook voor henzelf. Een zorgprofessional gaf namelijk aan dat zij het programma van 1,5 

jaar erg intensief vindt om te begeleiden. Dit komt vooral doordat het veel energie kost om ouders te 

blijven motiveren en om rustig en positief te blijven.  

‘’Ik baalde altijd wel als het [Cool2BFit] niet kon starten maar als het niet kon starten, 

gaf dat wel veel ademruimte.’’ (Zorgprofessional) 

Wat betreft het zorgaanbod wat klaarligt in de gemeente Assen vinden een aantal professionals dat 

dit goed aansluit op de behoeftes van kinderen en ouders. Toch zijn er ook een aantal mogelijkheden 

die in dit aanbod worden gemist. Zo benadrukte een zorgprofessional dat ze in het huidige zorgaanbod 

laagdrempelige behandelgroepen mist in de wijk. Een voorbeeld hiervan is het programma LEFF. 

Volgens deze zorgprofessional zou dit programma een goede toevoeging zijn voor de gemeente Assen. 
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Ook een andere professional gaf aan dat er in Assen een laagdrempelig zorgaanbod wordt gemist voor 

kinderen die een beetje van de groeicurve afbuigen of kinderen met minder zware problematiek.  

‘’Maar dat zou ik echt heel mooi vinden als er echt een soort constant aanbod is voor 

overgewicht in de wijk. Dus dat iemand ook gemakkelijk eventjes naar huis kan en de 

school kent. Ik denk dat dat sterker is dan dat je dat ergens op een poli doet, nou ja 

dat moet dan als er echt meer aan de hand is, maar ik denk dat het in de buurt wat 

gewoner wordt.’’ (Zorgprofessional) 

Naast laagdrempelige behandelgroepen, wordt er ook laagdrempelige hulp gemist van een 

kinderpsycholoog. Een zorgprofessional gaf aan dat het lastig is een kinderpsycholoog in te schakelen 

omdat er eerst een indicatie voor psychische hulp nodig is en een traject gestart moet worden. In het 

programma Cool2BFit is er wel hulp van een psycholoog, maar voor een particuliere zorgverlener is 

begeleiding van een psycholoog lastig te regelen op een laagdrempelige manier.  

‘’Dat je soms inderdaad binnen het systeem denkt van er is gewoon meer begeleiding 

binnen het gezin nodig op het gebied van bewegen en eten, maar dat je denkt van; 

ja en nu…. Dus dat stukje, daar mis ik eigenlijk wel iets in.’’ (Zorgprofessional) 

In overeenstemming met deze uitspraak benoemde een ouder dat zij laagdrempelige begeleiding van 

een kinderpsycholoog fijn had gevonden in het gezin. Ze had graag wat praktische tips gewild hoe ze 

er het beste mee om kunnen gaan in het gezin. Ze zou graag willen dat de opties hiervoor wat 

uitgebreider zijn. 

‘’Of ondersteuning van een kinderpsycholoog bijvoorbeeld. We gaan bezig met het 

eten maar dat die dat dus zou willen begeleiden bijvoorbeeld.’’ (Ouder) 

Aanpak in de gemeente 
Vanuit de interviews is naar voren gekomen dat een integrale aanpak belangrijk is om overgewicht bij 

kinderen tegen te gaan. De professionals beamen dat overgewicht bij kinderen een maatschappelijk 

probleem is en dat de aanpak breed uitgevoerd moet worden. Zo werd ook het belang genoemd van 

het op een gezonde manier aanpassen van omgevingen waarin kinderen opgroeien. Een professional 

benoemde in het interview dat we in een samenleving leven waarin constant verleiding is naar 

ongezond gedrag en dus moet je omgevingen aanpassen die gezond gedrag stimuleren.  

‘’Het is een probleem van omgevingen waar constant verleiding is naar ongezond 

gedrag eigenlijk. (...) Als je daar een klein aspect van gaat aanpassen dan is dat 

eigenlijk één zandzak die je neerlegt om die dijk te verstevigen, om die dam te 

verstevigen. En die dam hebben we nodig om obesitas en overgewicht tegen te gaan. 

Eén zandzak helpt niet, 10 helpt ook niet afhankelijk van het gat, 100 zal misschien 

wat helpen, maar we hebben die 1000 zandzakken nodig in al die verschillende 

omgevingen.’’ (Professional) 

Daarnaast kwam naar voren uit de interviews dat professionals en een ouder vinden dat scholen een 

belangrijke rol spelen in de aanpak bij overgewicht bij kinderen. Het is gewenst dat scholen aandacht 

hebben voor gezonde voeding en bewegen zodat kinderen leren en ervaren dat dit normaal is.   

‘’Op scholen denk ik, aandacht voor gezonde voeding, gezonde keuzes. Echt dat het 

beleid wordt aangepast op scholen. Weet je, gezonde traktaties, geen koeken mee 
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naar school maar gewoon fruit, gezonde tussendoortjes. Dat het gewoon heel 

normaal wordt voor die kinderen allemaal.’’ (Zorgprofessional) 

Hierin is al een positieve verandering ervaren door professionals omdat zij benoemden dat in de 

gemeente Assen meer scholen aandacht hebben voor dit onderwerp en ook bereid zijn om zich bezig 

te houden met activiteiten rondom gezondheid. 

‘’Maar wat je heel erg merkt is dat scholen zoiets hebben van: wij geven rekenen en 

taal en gezondheid dat is iets van jullie dus daar doen we niets mee. (…) Dan vinden 

ze het eigenlijk niet hun probleem. Maar afgelopen jaar is dit eigenlijk wel 

omgekeerd. Vitaal zijn, gezonde werkvloer, kinderen die gezond moeten opgroeien, 

we merken steeds meer dat het een onderwerp is dat super hot is, waar je mee kan 

scoren en wat ook steeds meer onder de aandacht is dus dat helpt ontzettend.’’ 

(Professional) 

Wat betreft de ervaringen met de JOGG-aanpak van de professionals zijn er een aantal positieve 

punten als negatieve punten benoemd. Zo is het een positief punt dat 9 van de 10 professionals 

aangaven dat zij JOGG kennen. Ook lijkt er een goede samenwerking te zijn tussen JOGG en de GGD 

en is als positieve verandering genoemd dat de meerwaarde van JOGG steeds meer wordt ingezien. 

‘’Maar ik heb het idee dat dat iets van een aantal jaren geleden is toen JOGG wat 

minder bekend was bij GGD’s en dat er wat sceptisch tegenaan gekeken werd van 

wat is nou de meerwaarde. Maar dat zie ik nu niet zoveel meer. Vaak weet een JGZ-

medewerker wel dat JOGG niet iets is wat mijn werk komt overnemen maar wat het 

kan helpen of versterken.’’ (Professional) 

Echter blijkt dat een aantal zorgaanbieders een matige communicatie ervaren met JOGG. In Assen 

wordt het sociale werk van JOGG uitgevoerd door Vaart Welzijn, die ook een eigen zorgaanbod heeft 

en adviezen geeft aan kinderen met overgewicht en hun ouders. Een aantal zorgprofessionals ervaren 

dit als verwarrend en gaven aan dat zij onvoldoende op de hoogte zijn van wat er georganiseerd wordt 

vanuit Vaart Welzijn of JOGG. Ook werd er een aantal keer door zorgaanbieders benoemd dat zij 

vinden dat het initiatief wat betreft de communicatie met JOGG vooral vanuit hun kant moet komen 

en vinden dit jammer. Volgens meerdere professionals kan een betere communicatie met JOGG en 

Vaart Welzijn ervoor zorgen dat zorgaanbieders elkaar beter weten te vinden, dat er meer informatie 

uitwisseling kan plaatsvinden, en dat zij op die manier elkaar kunnen versterken in de aanpak van 

overgewicht bij kinderen. 

 ‘’Dat is dus JOGG en de buurt teams zo van wat ze nou doen. Zij blijven op hun eigen 

eilandje zitten. Ik denk dat dat jammer is, dat we veel meer gebruik zouden kunnen 

maken van de kennis die er in het veld is ook op een laagdrempelige manier.’’ 

(Zorgprofessional) 

Niet alleen de communicatie met zorgverleners en JOGG kan beter, ook de communicatie tussen 

zorgverleners is volgens een professional niet altijd goed. Ze vindt dit jammer omdat ze merkt dat er 

in Assen er genoeg bevlogen zorgverleners zijn maar te veel ‘op hun eigen eilandje blijven zitten’. Ook 

andere professionals benoemden dat zij dit jammer vinden. Hier valt nog wat winst te behalen want 

door het bundelen van krachten zal de aanpak van overgewicht bij kinderen uiteindelijk effectiever 

zijn.  
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‘’Ik denk dat er in Assen best heel veel is en veel aanbod ligt. Dat het misschien in 

sommige gevallen misschien toch wat te versnipperd is en dat de lijnen tussen 

verschillende zorgprofessionals nog wat sterker kunnen zijn waardoor je meer de 

krachten kunt bundelen en het ook echt samen kunt doen.’’ (Professional) 

Tot slot bestaan er verschillende meningen over of er genoeg aandacht is voor de aanpak bij kinderen 

met overgewicht. Een aantal professionals benoemden dat er meer aandacht voor zou mogen in de 

gemeente gezien de aantallen kinderen met overgewicht. 

‘’Maar aan alle kinderen te zien denk ik dat er te weinig aandacht is voor overgewicht 

want als je kijkt naar de hoeveelheid aan wat er is, dan zou er wel wat meer mogen.’’ 

(Zorgprofessional) 

Daarentegen vinden alle drie de ouders dat er genoeg aandacht voor het onderwerp is. Een ouder gaf 

aan dat ze het juist prettig zou vinden als het niet al te veel bekend wordt gemaakt omdat je ‘een kind 

te kort doet’ door het over voeding en gewicht te hebben. Een andere ouder vond dat er genoeg 

aandacht voor is omdat ze er al genoeg over hoort door alle ondersteuning die ze hierbij heeft 

gekregen. 

‘’Ja, natuurlijk is het jammer dat het toeneemt en dat onze zoon daar zelf bij hoort 

maar nee, we hebben zoveel mensen waar we mee te maken hebben en ook te maken 

hadden, dat we zeggen van nou, dat is wel genoeg.’’ (Ouder) 

Ketenaanpak  
Om de ondersteuning bij kinderen met overgewicht te optimaliseren is het landelijk ketenmodel 

ontwikkeld. Alle 10 geïnterviewde zorgprofessionals zijn het erover eens dat dit ketenmodel goed zou 

zijn voor de gemeente Assen en dat het nodig is. Vanuit de professionals kwam de vraag naar boven 

of ouders wel voor open zouden staan voor dit plan aangezien je gemotiveerde ouders nodig hebt om 

het plan te laten slagen. Van de geïnterviewde ouders sprak twee van de drie ouders het idee van de 

ketenaanpak aan. De ouders benoemden dat ze het prettig zouden vinden dat een centrale 

zorgverlener jou en het kind eerst goed leert kennen en op basis daarvan een behandelplan opstelt. 

Een ouder gaf aan dat deze manier ervoor zou zorgen dat je vertrouwder bent met de zorgverlener en 

dan ook meer open zou staan voor hulp. Ook een andere ouder benoemde dat ze het prettig zou 

vinden dat de zorgverlener haar kind goed kent.  

‘’Nou, daar [plan van de ketenaanpak] ben ik echt voorstander van. Dat zou de ideale 

situatie zijn. Want dan heb je ook gelijk als je vertrouwd voelt dan kun je meer zenden, 

dan kun je meer boodschappen aannemen. Als ik naar mij kijk als moeder doe je bijna 

je oren dicht omdat het is nogal wat, een obesitas baby, dat is nogal pijnlijk.’’ (Ouder) 

Daarentegen reageerde een ouder minder enthousiast over het plan van een ketenaanpak. Vooral het 

idee dat ‘iemand van de gemeente’ zich ermee gaat bemoeien stond de ouder niet aan. Dit kwam 

vooral omdat zij al te maken hebben gehad met veel verschillende zorgverleners en ze er liever niet 

nog meer betrokkenen bij heeft.  

‘’En met de hulp die wij nu hebben zeg ik nou, we weten het wel. (…) Ik heb liever 

ondersteuning van iemand die weet van ik kan je echt helpen en advies geven dan 

iemand die bij de gemeente werkt, en ook die moeten werk hebben, maar die dan 

ook nog eens erover heen komt.’’ (Ouder)  
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Het plan van de ketenaanpak zou, zoals deze ouder het geïnterpreteerd had, niet zo uitgevoerd 

worden. Wel geeft de ouder hiermee aan dat ze graag geholpen wil worden door een zorgverlener 

waar ze vertrouwen in heeft. 

Uit de interviews met de professionals kwam naar voren dat zij vinden dat de rol van een centrale 

zorgverlener kan helpen om een goede band op te bouwen met ouders. Het is volgens de 

zorgprofessionals goed dat er een persoon is die het gezin blijft volgen. Daarnaast kwam naar voren 

dat zorgaanbieders het prettig zouden vinden als er een standaard iemand is die het net sluit en op de 

hoogte is van de behandeling van het kind. Een zorgprofessional benoemde dat je afhankelijk bent van 

wat ouders je vertellen en je niet altijd weet welke zorg het kind verder krijgt. Doordat de centrale 

zorgverlener hiervan wel op de hoogte zou zijn, zou er meer transparantie komen naar zorgverleners 

over het behandelplan van het kind.  

‘’Je bent ook afhankelijk van wat ouders je vertellen. En soms dan hoor je ineens ja 

we lopen ook al een halfjaar bij die, dat je denkt nou, als ik dat nou geweten had dan 

hadden we de handen ineen kunnen slaan of de 1 een stapje terug of elkaars effecten 

even afwachten. En als je wel weet vanuit de jeugdverpleegkundige wie er nog meer 

bij betrokken zijn dan weet je ook met wie je contact kan zoeken en met wie je samen 

kan werken.’’ (Zorgprofessional) 

Zorgprofessionals vinden dat de rol van een centrale zorgverlener het beste vervult kan worden door 

de jeugdverpleegkundige omdat zij de meeste kinderen en ouders zien. Ook is aan de ouders gevraagd 

wie zij het meest geschikt zouden vinden als centrale zorgverlener. Twee van de drie ouders gaven, 

net zoals de meeste professionals, aan dat ze een jeugdverpleegkundige een geschikt persoon zouden 

vinden hiervoor. Een ouder benoemde dat ze het fijn zou vinden dat er de mogelijkheid is om te 

wisselen van persoon als het niet klikt. 

‘’Ja en steeds dezelfde is misschien wel prettig. Of één of twee dat ze wel eens 

wisselen, dat je ook keer andere invalshoek hebt. Of als het niet klikt, dat je nog een 

andere hebt.’’ (Ouder) 

De andere ouder gaf aan dat ze het belangrijk vindt dat centrale zorgverlener rekening houdt met 

culturele achtergronden en daar ook een aanbod voor klaar heeft liggen. 

‘’Natuurlijk moet zij of hij doorverwijzen naar de juiste persoon en dan hoop ik echt 

dat diegene goed geschoold is en niet alleen maar in de schijf van vijf maar ook 

andere culturele achtergronden (…) alles in het pakket, multifunctioneel, dat moet er 

allemaal bij inzitten.’’ (Ouder) 
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6. Discussie 
Het doel van dit onderzoek was om verschillende perspectieven in kaart te brengen van ouders van 

kinderen met overgewicht en zorgprofessionals over de aanpak in de gemeente Assen en het proces 

van signalering en doorverwijzing tot passende ondersteuning. Uit de resultaten is gebleken dat de 

perspectieven van ouders en zorgprofessionals deels met elkaar en met de theorie overeenkomen. In 

deze sectie worden de resultaten vergeleken met wat er bekend is vanuit de literatuur en zullen de 

sterke en zwakke punten van dit onderzoek besproken worden.  

Resultaten vs. theorie 
Zoals in het theoretisch kader al werd beschreven, gebeurt het signaleren van overgewicht bij kinderen 

voornamelijk door de jeugdverpleegkundigen, maar ook door jeugdartsen, huisartsen of 

kinderfysiotherapeuten. Vanuit de perspectieven van de ouders en professionals is gebleken dat zij 

over het algemeen tevreden zijn over hoe het signaleren verloopt. Opvallend is dat er vanuit de 

literatuur weinig bekend is over hoe ouders de manier van signaleren via het spreekuur ervaren. Dit 

onderzoek laat zien dat ouders het prettig vinden dat ze na de screening opgebeld worden om een 

afspraak te maken voor een gesprek. Een gesprek vinden ouders persoonlijker dan wanneer folders 

over overgewicht worden meegegeven. Wel was er kritiek over de duur tussen de afspraken met de 

jeugdverpleegkundige na het signaleren. Op dit moment is dat een halfjaar en dit kan als te lang 

ervaren worden door ouders. Het grootste knelpunt voor professionals tijdens de signalering is het 

omgaan met ouders die het probleem niet erkennen, wat overeenkomt met wat er bekend is uit de 

literatuur (Rietmeijer-Mentink et al., 2013; Queally et al., 2018).  Daarnaast wordt er in de praktijk door 

de professionals ervaren dat ouders een lage kennis hebben over gezonde voeding (Booij et al. 2008). 

Als aanvulling op de huidige manier van signaleren hebben professionals genoemd dat scholen en 

vakdocenten gym op school meer een rol zouden kunnen spelen in de signalering. Daarnaast is er door 

professionals gesproken over een extra meetmoment tussen groep 2 en groep 7 en over alternatieve 

methoden om overgewicht te constateren bijvoorbeeld door het opmeten van de bovenarm omtrek. 

Dit idee spreekt echter het onderzoek van Cole et al. (2000) tegen waaruit bleek dat het meten van de 

BMI de beste maatstaaf is om het gewicht te interpreteren.  

Doordat zorgprofessionals tijdens het signaleren vaak te maken hebben met ouders die het 

overgewicht bij hun kind niet als probleem erkennen, is uit de interviews gebleken dat dit het 

bespreekbaar maken van overgewicht lastig maakt. Zorgprofessionals gaven aan dat het bespreekbaar 

maken lastig is door de tegenwerkende houding van ouders en dat zij merken dat ouders het probleem 

bagatelliseren en met excuses komen, wat overeenkomt met het onderzoek van Edvardsson et al. 

(2009). Zowel ouders als professionals benoemden dat het onderwerp ‘overgewicht bij kinderen’ 

gevoelig kan liggen, wat overeenkomt met de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek van Niemer 

et al. (2019). Vanuit de ouders kwam naar voren dat ze het tijdens het bespreekbaar maken fijn vinden 

als er positieve aandacht is voor het kind en er een persoonlijke band is met de zorgverlener, wat deels 

overeenkomt met het onderzoek van Grootens et al. (2018) waaruit bleek dat persoonlijk contact als 

prettig ervaren wordt door ouders. Daarnaast vinden ouders het prettig als het overgewicht van hun 

kind op een positieve, rustige, en opbouwende manier bespreekbaar wordt gemaakt. Er is in de 

interviews met de ouders en zorgprofessionals veel gesproken over de juiste woordkeuze en 

terminologie, wat ook uit eerder onderzoek gevonden is dat deze belangrijk zijn om het bespreekbaar 

maken goed te laten verlopen (Niemer et al., 2019). Het bleek dat ouders wel eens te maken hebben 

gehad met een term voor overgewicht die zij als onprettig hebben ervaren wat overeenkomt met het 

onderzoek van Niemer et al. (2019). Met ditzelfde onderzoek komt ook overeen dat zorgprofessionals 
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aangaven zich voldoende bekwaam te voelen om het onderwerp op een goede manier bespreekbaar 

te maken (Niemer et al., 2019). Toch is er wel aangekaart door professionals dat zij behoefte zouden 

hebben aan ondersteuning hierin in de vorm van een extra scholing. 

Uit de perspectieven en ervaringen over het doorverwijzen kwam naar voren, zoals de theorie ook 

beschreef, dat de houding en aanpak van zorgprofessionals tijdens een verwijsgesprek bepalend is of 

de ouder open staat voor een doorverwijzing (Edmunds, 2005; Turner et al., 2012). Zowel ouders als 

professionals benoemden dat een  vertrouwelijke en persoonlijke band met de professional de ouder 

kan helpen om meer open te staan voor hulp. Deze uitkomsten komen deels overeen met het 

onderzoek van Edmunds (2005) waarin wordt beschreven dat een geïnteresseerde en relationele 

houding van de doorverwijzer faciliterend kan zijn voor ouders om doorverwezen te worden. 

Daarnaast gaven ouders aan het prettig te vinden als er samen met hen wordt gekeken naar 

verschillende hulpopties. Dit is ook wat zorgprofessionals benoemden dat zij tijdens het doorverwijzen 

proberen te doen. De zorgprofessionals proberen naast de ouders te gaan staan om de hulpopties te 

bespreken en daarin met ouders mee te denken. Deze uitkomsten komen deels overeen met de 

theorie dat de aanpak van de verwijzer faciliterend kan werken wanneer de aanpak van de verwijzer 

oplossingsgericht en constructief is (Turner et al., 2012). De zorgprofessionals gaven als grootste 

knelpunt tijdens het doorverwijzen aan het lastig te vinden om ouders te motiveren open te staan voor 

hulp en iets met de doorverwijzing te doen. Andere knelpunten tijdens de doorverwijzing voor 

professionals zijn onvoldoende kennis over verwijsmogelijkheden en de onduidelijke communicatie 

tussen zorgprofessionals na het doorverwijzen. Zoals een onderzoek van Integraal Toezicht Jeugdzaken 

(2009) ook al beschreef, is het ontbreken van kennis over de sociale kaart een knelpunt omdat 

zorgprofessionals op deze manier niet dezelfde hulpopties aanbieden en dus niet dezelfde informatie 

uitdragen. Dat de communicatie na de doorverwijzing door een aantal professionals als verbeter punt 

werd benoemd, komt ook overeen met de knelpunten analyse rondom de doorverwijzing vanuit de 

JGZ (van de Veer et al., 2011).  

Wat betreft de ondersteuning voor kinderen met overgewicht blijkt dat er in de gemeente Assen veel 

wordt doorverwezen naar het EETteam Assen. Er lijken genoeg aanmeldingen te zijn voor deze 

zorgoptie en daarnaast is de uitval van deelnemers laag. Omdat dit geen groepsinterventie is maar een 

individueel behandeltraject, wordt de ondersteuning afgestemd op de behoeftes van ouders en het 

kind en lijkt daarmee een persoonlijke benadering nagestreefd te worden. Dat deze persoonlijke 

behandeling in de praktijk goed lijkt te verlopen kan verklaard worden door het onderzoek van 

Grootens et al. (2018), waaruit blijkt dat persoonlijk contact met ouders kan helpen tegen uitval. Bij de 

uitvoering van het groepsprogramma Cool2BFit werd ervaren dat het lastig was de om de groepen vol 

te krijgen en zijn er veel ouders die afhaken tijdens het programma. Ouders haken vaak af na het eerste 

halfjaar omdat zij daarna moeten doorbetalen terwijl de begeleiding minder intensief is en meer op 

afstand plaatsvindt. Dat ouders hierdoor uitvallen kan te maken hebben dat ouders een andere 

verwachting hebben van het programma, wat wordt bevestigd door andere onderzoeken dat dit een 

reden kan zijn voor uitval (Skelton et al., 2016; Smith et al., 2014). De zorgprofessionals benoemden 

ook dat zij merkten dat de groepsafspraken vaak niet in het schema van de ouders pasten, en ouders 

over de afspraken gingen onderhandelen. Het ontbreken van tijd is ook eerder benoemd als oorzaak 

waarom ouders en kinderen afhaken tijdens een zorgprogramma  (Smith et al., 2014). Hoewel uit 

onderzoek blijkt dat het praktisch meedenken met ouders uitval tegen kan gaan, gaven de 

zorgprofessionals aan dat zij het vervelend vinden om te blijven onderhandelen met ouders (Grootens 

et al., 2018). Aan de ene kant willen de professionals meedenken, maar aan de andere kant is het 
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onmogelijk om in een groepsprogramma rekening te houden met ieders wensen en planning. Naast 

praktische factoren blijkt uit eerder onderzoek dat ouders kunnen afhaken omdat zij geen goede klik 

hebben met de zorgverlener en deze niet vertrouwen (Nobles et al., 2016). Dit is ook benoemd door 

de ouders in de interviews. Wanneer de ouders geen vertrouwen hebben in de adviezen van de 

zorgverlener was dit voor hen een reden om te stoppen. Daartegenover staat dat ouders tevreden 

waren over de ondersteuning wanneer zij merkten dat de zorgverlener interesse toonde in het kind en 

gezin en op de hoogte was van wat er speelt in het gezin. Ook voelde een ouder zich zeer geholpen 

doordat er ondersteuning mogelijk was die aansloot bij de culture achtergrond van het gezin wat 

overeenkomt met het onderzoek van Seo & Sa (2010) waaruit bleek dat interventies effectiever zijn 

wanneer hier rekening mee wordt gehouden.  

Limitaties 
Dit exploratieve onderzoek draagt bij aan kennis over hoe de signalering, doorverwijzing, en 

ondersteuning van kinderen met overgewicht verloopt en ervaren wordt in de gemeente Assen door 

ouders en betrokken professionals. Omdat er verschillende betrokken professionals, zoals JOGG-

medewerkers, JGZ-medewerkers, zorgverleners, en een adviseur rondom de ketenaanpak zijn 

gesproken, geeft dit onderzoek een beeld van de verschillende perspectieven en ervaringen vanuit 

professionals. Daarnaast is een sterk punt van dit onderzoek dat er een vooronderzoek is uitgevoerd 

waarbij twee betrokken professionals gesproken zijn om een eerste idee is te krijgen over het 

onderwerp en wat er speelt in de gemeente Assen. Door het uitvoeren van dit vooronderzoek was het 

mogelijk de doelgroep zo af te bakenen dat deze relevant is voor de gemeente Assen en kon de 

interviewguide gerichter worden opgesteld. 

Helaas is het niet gelukt om het aantal geïnterviewde professionals en ouders gelijk te trekken. Er zijn 

uiteindelijk 3 ouders en 10 professionals geïnterviewd. Hierdoor is er sprake van beperkte verzadiging 

van de perspectieven van de ouders. Het was lastig om ouders van kinderen met overgewicht te 

bereiken. Ten eerste kan dit kan komen doordat het onderwerp gevoelig kan liggen bij ouders en zij 

hier niet graag open over willen praten (Niemer et al., 2019). Ten tweede vertelden zorgprofessionals 

dat er in het gezin naast overgewicht vaak andere problematiek speelt, waardoor ouders geen ruimte 

voelen om deel te nemen aan dit onderzoek en professionals dit liever ook niet wilden vragen. Ten 

derde was het lastig om deze doelgroep te bereiken omdat de uitbraak van het COVID-19 virus ervoor 

zorgde dat de spreekuren en zorg voor kinderen met overgewicht tijdelijk stil lag. Hierdoor was er 

weinig contact tussen de zorgprofessionals en ouders van kinderen met overgewicht en kon de vraag 

voor deelname aan het onderzoek beperkt uit worden gezet.  

Het is goed om te realiseren dat de ouders die wel gesproken zijn, gemotiveerd waren om te praten 

over dit onderwerp. Alle drie de geïnterviewde ouders erkenden het probleem van overgewicht bij hun 

kind en stonden open voor hulp. Door deze selectie bias kunnen de resultaten beïnvloed zijn. De 

ouders die niet open staan voor een doorverwijzing of ondersteuning waren zeer lastig te bereiken 

tijdens dit onderzoek omdat zorgprofessionals hier geen contact mee hebben. Toch zijn juist de 

meningen en ervaringen van deze doelgroep belangrijk om inzicht te krijgen hoe ouders graag 

benaderd willen worden tijdens de signalering, doorverwijzing, en ondersteuning. Daarom zou er voor 

een vervolgonderzoek nagedacht kunnen worden over het uitzetten van een online enquête om 

wellicht de drempel minder hoog te maken voor ouders om hun mening te geven. Ook zou het goed 

zijn om een vervolgonderzoek te doen met een groter aantal geïnterviewde ouders om meer 
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verschillende inzichten te krijgen waar de  behoeftes liggen wat betreft de signalering, doorverwijzing, 

en ondersteuning vanuit deze doelgroep.  

Om de interne validiteit van een kwalitatief onderzoek zoveel mogelijk te behouden is het belangrijk 

om de transparantie in het onderzoek te optimaliseren (Long & Johnson, 2000). Zo kan bijvoorbeeld 

een vertekening in kwalitatief onderzoek met interviews optreden wanneer de onderzoeker te 

selectieve vragen stelt zonder dat hij zich van deze selectiviteit bewust is (van Zwieten & Willems, 

2004). Ook kan de onderzoeker voorbeelden negeren die voorlopige conclusies tegenspreken (van 

Zwieten & Willems, 2004). In dit onderzoek is het afnemen van de interviews en het coderen door de 

onderzoeker zelfstandig uitgevoerd wat de interne validiteit mogelijk heeft aangetast. Echter zijn de 

interviewguides en het codeerschema beoordeeld door meerdere personen en zijn de transcripten 

teruggelezen door de participanten om de transparantie te verhogen.  

Een sterk maar ook zwak punt van dit onderzoek is de selecte onderzoeksgroep, namelijk kinderen met 

overgewicht in de gemeente Assen tussen de 8 en 12 jaar. Door deze specifieke doelgroep te kiezen 

binnen een gemeente kunnen de resultaten niet direct gegeneraliseerd worden naar andere 

leeftijdscategorieën en gemeentes. Een voordeel van deze selecte onderzoeksgroep is dat de 

variabelen binnen een gemeente, zoals de aanpak van overgewicht bij kinderen, constant zijn en 

daarvoor niet gecorrigeerd hoeft te worden. Hierdoor is het advies wat gebaseerd is op de resultaten 

zeer specifiek voor de gemeente Assen. Voor een vervolgonderzoek zou het interessant zijn om de 

perspectieven te onderzoeken van ouders, betrokken professionals, en kinderen bij een doelgroep van 

12 tot 18 jaar. In deze leeftijdscategorie kan overgewicht vaak ontstaan door veranderingen in gedrag 

van het kind, bijvoorbeeld doordat kinderen in de pubertijd  minder gaan bewegen (CBS, 2019).  

 

7. Conclusie 
Vanuit de resultaten is gebleken dat ouders behoefte hebben aan een persoonlijke benadering, 

positieve aandacht voor het kind, en het samen bespreken van de hulpopties met de zorgprofessional. 

Daarnaast is het voor ouders belangrijk dat zij vertrouwen hebben in de professionaliteit van de 

zorgverlener en hebben zij behoefte aan praktische tips. Zorgprofessionals blijken moeite te hebben 

met ouders die het probleem niet inzien en gemotiveerd moeten worden voor het open staan voor 

hulp en gedragsverandering. Zij hebben behoefte aan extra ondersteuning hierin. Daarnaast hebben 

zorgprofessionals behoefte aan meer kennis en overzicht over de verwijsmogelijkheden binnen de 

gemeente Assen. Er zijn positieve verhalen vanuit de zorgprofessionals over het verloop van het 

EETteam Assen. De ervaringen met Cool2Bfit zijn daarentegen minder positief door te weinig 

aanmeldingen en hoge uitval van deelnemers. Ouders en zorgprofessionals staan achter de methode 

van de ketenaanpak. De ketenaanpak kan zorgen voor een meer persoonlijke benadering, meer 

overzicht over het behandelplan van het kind, en een betere communicatie tussen de 

zorgprofessionals.  
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8. Aanbevelingen 
De vierde en vijfde onderzoeksvraag zullen in deze sectie worden uitgewerkt omdat de antwoorden 

op deze onderzoeksvragen het advies vormen aan GGD Drenthe. Op basis van de overeenkomsten en 

verschillen van de perspectieven van de ouders en zorgprofessionals zullen de knelpunten in de 

signalering, doorverwijzing, en ondersteuning bij kinderen met overgewicht worden beschreven en 

wat daarmee aandachtpunten zijn in de gemeente Assen. Daarnaast zal beschreven worden waar de 

aanknopingspunten liggen met de ketenaanpak vanuit de perspectieven en verwachtingen van ouders 

en professionals.  

Aandachtspunten gemeente Assen 
Zowel ouders als professionals zijn over het algemeen tevreden over de manier van signaleren zoals 

dat nu gebeurd. Ouders vinden het prettig dat zij na de screening op de basisschool benaderd worden 

om op gesprek te komen. Wel kwam er al kritiek vanuit de ouders dat de duur tussen de afspraken 

met de jeugdverpleegkundige na het signaleren als te lang ervaren kan worden. Vanuit de 

zorgprofessionals kwam als kritiekpunt op de signalering naar voren dat zij een extra meetmoment 

missen tussen groep 2 en 7. Juist in deze periode merken zij dat overgewicht vaak ontstaat bij kinderen 

en dan te laat gesignaleerd wordt. Omdat een extra meetmoment in de praktijk lastig te organiseren 

is vanwege de benodigde extra mankracht en tijd van jeugdverpleegkundigen, is er als oplossing 

benoemd om een gerichter meetmoment in te bouwen voor kinderen die op het randje van 

overgewicht zitten in groep 2.  

Uit de interviews is gebleken dat ouders behoefte hebben aan een persoonlijke benadering vanuit de 

zorgprofessional. Zij vinden het prettig als de zorgprofessional interesse toont en op de hoogte is van 

wat er in het gezin speelt. Ook zorgprofessionals zelf hebben aangegeven dat zij vinden dat een goede 

band met de ouders nodig is om hen te motiveren open te staan voor hulp. Daarnaast is door de ouders 

benoemd dat zij positieve aandacht voor het kind belangrijk vinden. Zo vinden ouders het prettig als 

het in een gesprek niet alleen maar gaat over eten en gewicht, maar bijvoorbeeld ook over de hobby’s 

van het kind.  Voor zorgprofessionals is het daarom aan te raden om een geïnteresseerde houding aan 

te nemen en vragen te stellen over het leven van het kind en de ouder. Een positieve houding is in een 

gesprek ook belangrijk. Ouders vinden het namelijk fijn als ze niet alleen te horen krijgen wat ze 

verkeerd doen. Dit is ook iets waar zorgprofessionals voor waken in de praktijk. Zorgprofessionals 

proberen ‘niet te veel met het vingertje te wijzen’ en niet te betuttelend over te komen. Tot slot vinden 

de ouders de term ‘obesitas’ niet prettig om te horen en willen dat deze term niet verder gebruikt 

wordt in gesprekken. Een aantal zorgprofessionals erkenden dat deze term vervelend kan overkomen 

en gaven aan deze term te ontwijken.  

Het grootste knelpunt waar zorgprofessionals tegenaan lopen tijdens het gehele proces van signalering 

en doorverwijzing tot passende ondersteuning, is de weerstand die zij bij ouders ervaren als het 

overgewicht van hun kind bespreekbaar gemaakt wordt. Zorgprofessionals ervaren in de praktijk dat 

ouders het probleem niet inzien of het probleem bagatelliseren. Hierdoor merken zorgprofessionals 

dat ouders in veel gevallen niet open staan voor een mogelijke vorm van ondersteuning en niet willen 

veranderen in hun leefstijl. Zorgprofessionals gaven aan continu bezig te zijn met het zoeken naar de 

juiste woorden en aanpak om ouders te motiveren voor gedragsverandering. Daarom hebben zij 

behoefte aan extra ondersteuning hierin door bijvoorbeeld een scholing.  

Tijdens het doorverwijzen vinden ouders het prettig als er verschillende hulpopties met hen besproken 

worden en dat ze het gevoel hebben dat zij hier een keuze in hebben. Het is daarom raadzaam voor 
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zorgprofessionals om nooit zomaar een doorverwijzing mee te geven zonder te overleggen. De 

zorgprofessionals lijken hier in de praktijk ook al mee bezig te zijn doordat zij aangaven zoveel mogelijk 

de keuze voor passende ondersteuning samen te maken met ouders. Voor ouders is het ook belangrijk 

dat zij het vertrouwen hebben in de zorgprofessional dat deze kennis heeft van welke soort 

ondersteuning helpend is en past bij het gezin. Voor een goede doorverwijzing is het daarom nodig dat 

de zorgprofessional op de hoogte is van verschillende verwijsmogelijkheden in de buurt, oftewel de 

sociale kaart. Ook zou het voor een goede doorverwijzing goed zijn als de professional niet alleen de 

standaard zorgprogramma’s die aangeboden worden kent, maar ook alternatieve hulpopties kan 

aanbieden die passen bij een specifiek dieet of levensovertuiging van een gezin. Dit wordt namelijk 

gewaardeerd door ouders. De zorgprofessionals vinden dat zij op dit moment nog onvoldoende op de 

hoogte zijn van de sociale kaart. Er is daarom vanuit de zorgprofessionals behoefte aan een overzicht 

van de verschillende verwijsmogelijkheden in de buurt en wanneer bepaalde zorgprogramma’s 

starten.  

Wat betreft de ondersteuning is het voor ouders belangrijk dat zij vertrouwen hebben in de 

professionaliteit van de zorgverlener. De slechte ervaringen die ouders hebben gehad met 

zorgverleners kwamen voornamelijk uit het gevoel het ‘niet eens te zijn’ met het advies van de 

zorgverlener. Daarnaast is het belangrijk dat de vorm van ondersteuning aansluit bij de verwachtingen 

van ouders en dat de adviezen duidelijk en haalbaar zijn.  

Vanuit de zorgprofessionals zijn er enthousiaste verhalen gekomen over het EETteam. Veel 

professionals zijn op de hoogte van deze multidisciplinaire aanpak en er wordt vaak naar 

doorverwezen. Er zijn dan ook veel aanmeldingen voor dit individuele zorgtraject in tegenstelling tot 

het zorgprogramma Cool2BFit. Naast dat het lastig was om de groepen vol te krijgen, bleek ook dat 

lang niet alle ouders en kinderen het programma afmaken. De voornaamste reden voor deze uitval is 

volgens de uitvoerders dat het programma te lang is. Ook is het voor ouders een drempel dat zij tijdens 

het gehele programma van 1,5 jaar maandelijks een financiële bijdrage moeten leveren terwijl de 

begeleiding na een halfjaar minder intensief is. Er is daarom een Cool2BFit light programma ontworpen 

die 6 maanden duurt. Dit is ook overzichtelijker en beter haalbaar voor de uitvoerders van het 

programma.  

Wat betreft het zorgaanbod wat klaarligt in de gemeente Assen werd er vanuit de professionals en een 

ouder genoemd dat zij laagdrempelige hulp missen. Een aantal zorgprofessionals missen 

laagdrempelige ondersteuning voor kinderen die net wat van de groeicurve afbuigen en niet met zware 

problematiek kampen. Hierbij werd benoemd dat het mooi zou zijn als dit in de wijk wordt 

georganiseerd zodat het goed bereikbaar is voor ouders en kind en dat het ‘normaal’ aanvoelt. Ook 

wordt in het huidige zorgaanbod laagdrempelige ondersteuning van een kinderpsycholoog gemist. 

Door zorgprofessionals wordt dit gemist omdat zij soms zien bij cliënten dat er hulp nodig is in het 

systeem. Door ouders wordt dit gemist omdat zij het lastig kunnen vinden hoe zij er op een goede 

manier mee om moeten gaan in het gezin. 

Aanknopingspunten ketenaanpak 
Uit de resultaten van de interviews blijkt dat alle professionals en het merendeel van de ouders achter 

het idee van de ketenaanpak staan en vinden dat er behoefte aan is in de gemeente Assen. Er zijn een 

aantal aanknopingspunten met de ketenaanpak vanuit de huidige knelpunten die ervaren worden in 

de gemeente Assen. 
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Ten eerste kan de uitvoering van de ketenaanpak ervoor zorgen dat de verschillende zorgprofessionals 

meer met elkaar moeten communiceren waardoor de terugkoppeling na het doorverwijzen beter kan 

verlopen en zorgverleners meer op de hoogte zijn van elkaars werkwijze. Op dit moment is er kritiek 

vanuit de zorgprofessionals dat de communicatie na het doorverwijzen niet altijd goed verloopt tussen 

zorgverleners, het JGZ-team, en JOGG. Ook vinden zorgprofessionals dat zij onvoldoende op de hoogte 

zijn van wat er aan zorg wordt aangeboden en weten zorgaanbieders weinig over elkaars werkwijze. 

De ketenaanpak kan uitkomst bieden bij miscommunicaties tussen ketenpartners omdat de partijen 

samen moeten komen om afspraken te maken over hoe men de ketenaanpak kan gaan realiseren. 

Door deze vorm van samenwerking zullen de partijen beter op de hoogte zijn wie welke rol vervult in 

de keten en kunnen er heldere afspraken gemaakt worden over de communicatie na de 

doorverwijzing.  

Ten tweede kan de ketenaanpak ervoor zorgen dat er meer duidelijkheid is bij zorgprofessionals over 

het behandelplan van het kind. Op dit moment zijn zorgprofessionals afhankelijk van wat ouders hen 

vertellen over welke vormen van ondersteuning het kind krijgt. Soms komen professionals er pas later 

achter dat het kind ook een andere vorm van hulp heeft wat als verwarrend en inefficiënt wordt 

ervaren omdat zorgverleners hier dan niet op in kunnen spelen. Daarom werd er benoemd door 

zorgprofessionals dat zij het prettig zouden vinden als een centrale zorgverlener op de hoogte is van 

het gehele behandelplan van het kind en daarmee de keten sluit. Ook de ouders spreekt het idee van 

een centrale zorgverlener aan omdat zij het prettig vinden dat er een contactpersoon is die op de 

hoogte is en waarop zij altijd kunnen terugvallen. Zorgprofessionals en ouders zijn het er over eens dat 

een jeugdverpleegkundige de rol van een centrale zorgverlener goed zou kunnen vervullen.  

Ten derde sluit de ketenaanpak aan bij de behoefte van ouders aan een persoonlijke benadering en 

een vertrouwelijke band met de zorgprofessional. Voor de ouders is het belangrijk dat de 

zorgprofessional positieve aandacht geeft aan het kind en interesse toont in het gezin. De ketenaanpak 

kan dit stimuleren doordat er eerst een brede anamnese wordt afgenomen. De centrale zorgverlener 

neemt hierdoor de tijd om een goed beeld te krijgen van wat er speelt bij het kind en in het gezin en 

zal op basis daarvan samen met de ouders overleggen wat voor soort hulp nodig en passend is. 

Daarmee sluit deze methode ook aan op de behoefte van ouders om de hulpopties samen met de 

professional te bespreken.  

Al met al lijkt het erop dat de ketenaanpak een waardevolle toevoeging voor de gemeente Assen zou 

kunnen. Deze methode sluit aan op de knelpunten die er spelen en daarom zou de ketenaanpak het 

proces van signalering en doorverwijzing tot passende ondersteuning voor kinderen met overgewicht 

kunnen verbeteren.   
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Appendix I: Vragen vooronderzoek 
  

1) Zou ik dit op mogen nemen? Op deze manier hoef ik geen haastige aantekeningen te maken 
maar kan ik alle informatie nog eens terugluisteren.   

 
2) U bent coördinator van Drenthe Gezond/ jeugdverpleegkundige bij de GGD in Assen: kunt u 

uitleggen wat deze baan inhoudt en wat voor taken hierbij komen kijken?  
 

3) Wat krijgt u mee van de aanpak bij kinderen met overgewicht in de gemeente Assen en wat 
voor rol vervult u hierin met uw beroep? 

 
4) Welke verschillende stakeholders/zorgprofessionals hebben volgens u te maken met de 

signalering, doorverwijzing en behandeling bij kinderen met overgewicht?   
 
5) Is de aanpak bij kinderen met overgewicht in de afgelopen jaren veranderd? Veranderde 

daarmee taken van u als JOGG-regisseur/jeugdverpleegkundige?  
 

6) Ervaart u of iemand in uw omgeving op dit moment knelpunten in hoe kinderen 
met overgewicht worden gesignaleerd en doorverwezen naar passende zorg?   

 
7) Hoort u in uw omgeving over knelpunten die ervaren worden in de behandeling van kinderen 

met overgewicht? Zijn er verbeterpunten voor de zorginterventies die worden aangeboden?  
 
8) Ik had gevonden dat de zorgprogramma’s die worden aangeboden vanuit de gemeente Assen 

voor kinderen met overgewicht op basisschoolleeftijd Cool2BFit en EETteam Assen zijn. Weet 
u of dit alle programma’s zijn die aangeboden worden of zijn het er meer? Heeft u zicht op hoe 
deze programma’s verlopen? Zijn er voldoende aanmeldingen? Hoe worden deze 
programma’s gepromoot?   

 
9) Wat gaat er volgens u goed op het gebied van signalering, doorverwijzing en behandeling in 

de gemeente Assen?  
 

10) Mijn onderzoek zal zich richten op kinderen op basisschoolleeftijd. Deze leeftijdscategorie is 
echter nog iets te breed. Wat zou u adviseren hoe ik deze leeftijdscategorie nog verder kan 
afbakenen? Waar denk je dat de meeste knelpunten ervaren worden of welke leeftijd het 
meest verwachtingsvol is voor behandeling?  

 
11) Tijdens mijn onderzoek hoop ik in gesprek te gaan met verschillende zorg professionals en 

ouders van kinderen met overgewicht. Zijn er vragen/onduidelijkheden wat betreft de aanpak 
van de signalering, doorverwijzing en ondersteuning waar u nieuwsgierig naar bent die ik zou 
kunnen behandelen in de interviews?   
 

12) Hebt u een paar personen/collega’s in gedachten met wie ik contact op zou kunnen nemen 
om te interviewen voor mijn onderzoek?  

 
13) Hoe zou ik volgens u het beste ouders van kinderen met overgewicht kunnen bereiken? Kent 

u toevallig ouders of iemand die mij daarmee in contact kan laten komen?  
   
  

  

  



55 
 

Appendix II: Toestemmingsformulier deelname onderzoek 
  
   

 
 
 
 
 
 
Informatiebrief voor deelname aan het stageonderzoek ‘Verwachtingen en perspectieven 
ten aanzien van signalering, doorverwijzing, en ondersteuning bij kinderen met 
overgewicht (8-12 jaar) in de gemeente Assen’.  
  
Betreft  
De randvoorwaarden voor het onderzoek over de signalering, doorverwijzing en ondersteuning bij 
kinderen met overgewicht in de gemeente Assen. Dit onderzoek is onderdeel van een afstudeerstage 
bij de GGD Drenthe voor de master studie Nutrition & Health aan de Wageningen Universiteit. Mocht 
u vragen of opmerkingen hebben na het lezen van deze brief, dan hoor ik het graag.  
  
Doelstelling onderzoek  
De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzichten in de verwachtingen en perspectieven 
van (zorg)professionals en ouders die betrokken zijn bij de signalering, doorverwijzing, en 
ondersteuning bij kinderen met overgewicht. Op basis van de verkregen informatie zal een advies 
worden geschreven aan de GGD Drenthe hoe het proces van signalering tot toeleiding naar een 
passende interventie bij kinderen met overgewicht kan worden verbeterd. Dit onderzoek zal zich 
richten op specifiek de gemeente Assen.     
  
Wat houdt deelname in?  
Als participant van dit onderzoek gaat u deelnemen aan interview met een duur van 30 tot 60 minuten. 
Uw deelname is geheel vrijwillig en u kunt op elk gewenst moment besluiten om, zonder opgave van 
een reden, niet langer hieraan deel te nemen.  
  
Wat gebeurt er met uw antwoorden?  
Wanneer u hier toestemming geeft zal het interview opgenomen worden met een audio recorder. Het 
opnemen van interviews stelt de onderzoeker in staat om zijn of haar volledige aandacht te kunnen 
richten op het interview, zodat er na afloop geen belangrijke details vergeten worden van hetgeen u 
gezegd heeft. Hierbij is het van belang om te vermelden dat de door u verstrekte informatie op 
vertrouwelijke wijze behandeld zal worden en dat uw anonimiteit gewaarborgd blijft. De 
onderzoeksresultaten zullen enkel gebruikt worden binnen het kader van het stageonderzoek bij de 
GGD Drenthe en zullen enkel als het nodig is besproken worden met mijn 
stagebegeleider, Jenine Bijker. Indien van toepassing kunt u (achteraf) aangeven welke antwoorden 
niet verwerkt mogen worden in het verslag.  
  
Toestemmingsverklaring  
Indien u akkoord gaat met bovenstaande wil ik u vragen de onderstaande toestemmingsverklaring te 
ondertekenen. Het doel van de toestemmingsverklaring is dat u uw vrijwillige deelname bevestigt en 
dat u op de hoogte bent van de bovengenoemde randvoorwaarden van dit stageonderzoek.  
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Informatiebrief voor deelname aan het stageonderzoek ‘Verwachtingen en perspectieven 
ten aanzien van signalering, doorverwijzing, en ondersteuning bij kinderen met 
overgewicht (8-12 jaar) in de gemeente Assen’.  
  
Ik,............................................................, bevestig hierbij dat ik de informatiebrief ten behoeve van het 
stageonderzoek  ‘Verwachtingen en perspectieven ten aanzien van signalering, doorverwijzing, en 
ondersteuning bij kinderen met overgewicht (8-12 jaar) in de gemeente Assen’ heb gelezen en hiermee 
akkoord ga.   
  
Mijn naam mag genoemd worden in het onderzoeksverslag JA/NEE*  
*In het geval van ‘nee’ zal er gebruikt worden gemaakt van een pseudoniem  
  
Handtekening: Datum: …. / …. / ….   
  
  
  
Naam van de onderzoeker: Evelien Kalisvaart  
  
Ik verklaar hierbij dat ik de participanten volledig geïnformeerd heb over het 
stageonderzoek ‘Verwachtingen en perspectieven ten aanzien van signalering, doorverwijzing, en 
ondersteuning bij kinderen met overgewicht (8-12 jaar) in de gemeente Assen’ en de gestelde 
voorwaarden in de bijbehorende informatiebrief zal respecteren.   
  
Handtekening: Datum: .... / …. / ….  
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Appendix III: Interviewguide ouders 
 

Interviewer: Evelien Kalisvaart 

Deelnemer: Ouder 

Datum: 27-05-2020 

Tijd: 16:30 

Introductie 
 Kunt u kort uitleggen wie u bent en wat u in het dagelijks leven doet? 

 

Signalering 
 Signalering van overgewicht bij kinderen gebeurt vaak op basisscholen door 

jeugdverpleegkundige of huisartsen. Hoe is de signalering bij uw kind verlopen? 

- Hoe werd er met u contact opgenomen?  

- Hoe heeft u dit ervaren? 

 Hoe is overgewicht bij uw kind bespreekbaar gemaakt? 

- Vond u dat dit op een prettige manier ging? Wat was er prettig, wat niet? 

- Waar zou volgens u op gelet moeten worden bij het signaleren en bespreekbaar 

maken?  

 Merkt u dat er een taboe ligt op het onderwerp overgewicht bij kinderen? 

- Zo ja, op wat voor manier merkt u dat? 

- Denkt u dat dit een probleem is wat meer aandacht verdient? 

Verwijzing 
 Wanneer overgewicht gesignaleerd en bespreekbaar is gemaakt volgt er het moment van 

verwijzing naar hulp. Hoe hebt u dit meegemaakt? 

- Hoe werd u als ouder bij het verwijzen betrokken?  

- Verliep deze verwijzing op een prettige manier en waarom?  

- Hoe vond u dat er naar u en uw kind geluisterd werd? 

 Stond u open voor een doorverwijzing naar hulp, waarom wel/niet?  

 Is er iets wat volgens u beter kan in een verwijsgesprek?  

 

Ondersteuning 
 Er zijn verschillende vormen van ondersteuning of zorg bij kinderen met overgewicht in de 

gemeente Assen, zoals bijvoorbeeld de programma’s EETteam Assen en Cool2BFit. Heeft uw 

kind en/of uzelf ondersteuning gehad en hoe zag dat eruit? 

- Waarom wilde u wel of geen ondersteuning? 

- Zou u open staan voor deelname aan een programma zoals EETteam of Cool2BFit, 

waarom wel/niet? 

 Hoe heeft u als ouder de hulp ervaren? 

- Hoe werd u als ouder betrokken bij de aangeboden hulp? 

- Bent of was u tevreden over de hulp? 

- Was de ondersteuning die u aangeboden kreeg ook wat u ervan had verwacht? 

- Is er iets wat u heeft gemist heeft qua ondersteuning? 
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 Hoe heeft u het contact met de zorgverleners ervaren? 

- Op wat voor manier had dit contact beter gekund?  

 

Aanpak in de gemeente  
 Krijgt u iets mee van de aanpak van overgewicht bij kinderen in de gemeente Assen? 

- Zo ja, op wat voor manier merkt u dit? 

- Vindt u het goed dat de gemeente hier aandacht aan besteed en waarom? 

- Zijn er dingen die nog meer aandacht verdienen in de gemeente?  

 Als u vragen heeft over voeding en/of gewicht, weet u dan bij wij u terecht kan?  

 Er zijn plannen om de ondersteuning bij kinderen met overgewicht en ouders te verbeteren. 

Denkt u dat daar behoefte aan is en waarom? 

- Wat vindt u van het idee van een centrale zorgverlener die als contactpersoon 

fungeert bij de ondersteuning? 

Afsluiting 
 Hebt u nog vragen voor mij of over het onderzoek? 

 Hebt u nog aanvullingen of opmerkingen? 

 Kent u eventueel nog ouders die ik ook zou kunnen interviewen voor mijn onderzoek? 
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Appendix IV: Interviewguide zorgprofessionals 
 

Interviewer: Evelien Kalisvaart 

Deelnemer: Jeugdverpleegkundige 

Datum: 28-05-2020 

Tijd: 14:00 
 

Introductie 
 Je bent jeugdverpleegkundige bij de GGD in Assen, kun je uitleggen op wat voor manier je te 

maken hebt met kinderen met overgewicht en hun ouders? 

 

Signalering 
 Hoe ervaar je dat de signalering van kinderen met overgewicht verloopt? 

- Heb je gehoord in jouw omgeving dat er knelpunten worden ervaren tijdens de 

signalering? 

 Maak je wel eens mee dat je overgewicht bespreekbaar moet maken bij kinderen en/of hun 

ouders?  

- Hoe ervaar je het bespreekbaar maken? 

- Heb je wel eens kritiek gehoord van ouders op de manier hoe je hen hebt 

behandeld? 

 Merk je dat er een taboe ligt op het onderwerp overgewicht bij kinderen? 

- Zo ja, op wat voor manier merk je dat? 

 

Verwijzing 
 Wanneer overgewicht gesignaleerd en bespreekbaar is gemaakt volgt er het moment van 

verwijzing naar de passende zorg. Verwijs jij als jeugdverpleegkundige kinderen en hun 

ouders wel eens door naar hulp bij het gewichtsprobleem? 

- Hoe ervaar je dat het verwijzen van kinderen met overgewicht verloopt? 

- Ervaar je knelpunten? 

 Vind je dat je voldoende op de hoogte bent van de verwijsmogelijkheden? 

- Vraag je naar de behoefte van ouders in wat ze nodig hebben? 

 Hoe ervaar je communicatie tussen jou als jeugdverpleegkundige en andere 

zorgprofessionals? 

- Vind er terugkoppeling plaats als je hebt verwezen naar een andere 

zorgprofessionals? 

 Hoe beleef je de motivatie van ouders om deel te nemen aan zorgprogramma’s zoals 

bijvoorbeeld het EETteam of Cool2BFit? 

- Kom jij wel eens in de situatie dat je ouders moet motiveren om aan de slag te gaan 

met het gewichtsprobleem? Zo ja, hoe vind je dat? 

 Wat denk je dat nodig is om ouders te motiveren om open te staan voor hulp? 
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Ondersteuning 
 Hoe zou je het zorgaanbod beschrijven dat er voor kinderen met overgewicht en hun ouders 

klaarligt in de gemeente Assen? 

- Hoe ervaar je dat er gebruik van wordt gemaakt? 

- Denk je dat de huidige interventies aansluiten bij de behoeftes? Waarom wel/niet? 

 In de gemeente Assen worden de zorgprogramma’s Cool2BFit en EETteam Assen 

aangeboden. Weet je iets over hoe deze programma’s verlopen en ervaren worden? 

- Zijn er veel aanmeldingen? 

- Wat verloopt er goed? 

- Waar worden knelpunten ervaren? 

- Zijn er ouders die afhaken? Zo ja, weet je ook waarom?  

 Zijn ouders en kinderen tevreden over de zorgprogramma’s en hulp bij het overgewicht van 

hun kind in de gemeente Assen? 

 

Aanpak in gemeente Assen 
 Hoe ervaar je de aanpak bij kinderen met overgewicht in de gemeente Assen? 

- Wat gaat er goed? 

- Wat verdient er volgens jou meer aandacht? 

Ketenaanpak  
 Recentelijk is het landelijk model ketenaanpak ontwikkeld om de ondersteuning voor 

kinderen te optimaliseren. Heb je hiervan gehoord? 

- Zo ja, is er volgens jou behoefte aan een ketenaanpak in de gemeente Assen en 

waarom? 

- Hoe wordt jij daar als jeugdverpleegkundige bij betrokken? 

- Hoe ervaar je dat de ketenaanpak in de gemeente Assen opgepakt wordt? 

Afsluiting 
 Heb je nog vragen voor mij of over het onderzoek? 

 Heb je nog aanvullingen of opmerkingen? 

 Ken jij misschien ouders die mee zouden willen doen? 
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Appendix V: Codeerschema 
 

Thema Sub-thema Beschrijving Code 

Persoonlijke 
kenmerken 

Beroepsbeschrijving Een omschrijving van het beroep kan 
functioneel zijn om te begrijpen hoe 
diegene in contact komt met kinderen 
met overgewicht en hun ouders en 
wat voor rol zij vervullen binnen het 
proces van signaleren, doorverwijzen, 
en ondersteuning. 

PKBE 

Signaleren Manier van signaleren Er kunnen meningen bestaan over de 
manier waarop momenteel 
overgewicht bij kinderen gesignaleerd 
wordt. Wat zijn de ervaring van de 
participanten met deze manier van 
signaleren (ig)? En wat zijn de voor- en 
nadelen hiervan? 

SIMA 

Erkenning probleem Uit verschillende studies is gebleken 
dat ouders overgewicht bij kinderen 
niet als probleem erkennen 
(Rietmeijer-Mentink et al., 2013; 
Queally et al., 2018). Ervaren 
zorgprofessionals dit ook in de praktijk 
en hoe ervaren zij dit (ig)? 

SIEP 

Kennis oorzaken overgewicht 
en gezonde voeding 

Ouders hebben niet altijd voldoende 
kennis over de oorzaken van 
overgewicht en gezonde voeding, zo 
blijkt uit een Nederlandse studie 
(Booij et al. 2008). Wordt dit in de 
praktijk ook herkend? 

SIKO 

Bespreekbaar 
maken 

Ervaringen bespreekbaar 
maken 

Uit verschillende studie is gebleken 
dat zorgprofessionals het 
bespreekbaar maken van overgewicht 
als moeilijk kunnen ervaren 
(Edvardsson, Edvardsson, & Hörnsten, 
2009). Wat zijn de ervaringen van het 
bespreekbaar maken in de praktijk 
(ig)? 

BMER 

Hulp bij bespreekbaar maken Uit een kwalitatieve studie kwam naar 
voren dat verpleegkundigen 
benoemden dat hun communicatie 
skills in het bespreekbaar maken beter 
kan (Gerards et al., 2012). Hebben zij 
behoefte aan ondersteuning hierin 
(ig)? 

BMHU 

Gevoelig onderwerp/taboe Het bespreekbaar maken van 
overgewicht bij kinderen kan een 
gevoelig onderwerp zijn waar liever 
niet over wordt gepraat (Niemer et al., 
2019). Merken ouders en 

BMGO 
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zorgprofessionals hier iets van en hoe 
merken ze dat (ig)? Is dit een 
probleem wat meer aandacht verdient 
volgens hen (ig)?  

Terminologie Uit onderzoek is gebleken dat ouders 
wel eens negatieve ervaringen hebben 
gehad wat betreft de terminologie 
(Niemer et al., 2019). Hoe hebben 
ouders de terminologie tijdens het 
signaleren ervaren? En wat vinden 
zorgprofessionals hierover? 

BMTE 

Houding ouders De houding van ouders kan als 
belemmerend worden ervaren door 
zorgprofessionals tijdens het 
bespreekbaar maken (Gerards et al., 
2012, Niemer et al, 2019). Hoe 
ervaren zorgprofessionals de houding 
van ouders in de praktijk bij het 
bespreekbaar maken? 

BMHO 

Houding zorgprofessional 
bespreekbaar maken 

Uit interviews bleek dat 
zorgprofessionals vertellen over welke 
houding ze aannemen om het 
onderwerp bespreekbaar te maken en 
wat daarin helpend is. Wat vinden de 
ouders van deze houding? 

BMHZ 

Betrokkenheid van het kind Uit de interviews bleek dat er wordt 
benoemd dat het kind ook betrokken 
wordt bij het bespreekbaar maken. 
Wat vinden zorgprofessionals en 
ouders hiervan? 

BMBK 

Doorverwijzen Verloop van verwijzen Wat zijn de ervaringen over de 
verloop van het doorverwijzen (ig)? 
Gebeurd dit op een goede manier (ig)? 

DOVV 

Houding en aanpak van de 
verwijzer 

Uit verschillende onderzoeken is 
gebleken dat de houding en de aanpak 
van de verwijzer belangrijk zijn voor 
ouders om deel te nemen aan de 
interventie (Edmunds, 2005; Turner et 
al., 2012; te Velde & van Brussel-
Visser, 2015). Welke houding nemen 
zorgprofessionals aan om ouders te 
motiveren en hoe wordt dit ervaren 
door ouders? 

DOHA 

Motivatie van ouders Zorgprofessionals kunnen het gevoel 
hebben dat ouders niet gemotiveerd 
zijn om doorverwezen te worden of 
om open te staan voor hulp (Paulis, 
2017; te Velde & van Brussel-Visser, 
2015). Hoe wordt deze motivatie van 
ouders beleefd (ig)? Wat is nodig om 

DOMO 
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ouders te motiveren om open te staan 
voor hulp (ig)? 

Kennis over 
verwijsmogelijkheden 

Uit de literatuur blijkt dat er voor 
zorgprofessionals onduidelijkheid kan 
zijn over verwijsmogelijkheden 
(Integraal Toezicht Jeugdzaken, 2009; 
Paulis, 2017). Vinden 
zorgprofessionals dat ze voldoende op 
de hoogte zijn van de mogelijkheden 
(ig)? En zijn ouders op de hoogte van 
waar ze naar doorverwezen kunnen 
worden (ig)? 

DOKV 

Communicatie na 
doorverwijzing 

Vanuit de literatuur blijkt dat er niet 
altijd een heldere communicatie is 
tussen professionals na het verwijzen 
(Bulk-Bunschoten et al. 2006; van de 
Veer et al. 2011). Hoe wordt deze 
communicatie door professionals 
ervaren in de praktijk (ig)? 

DOCD 

Ondersteuning Beschrijving zorgaanbod Wat ligt er momenteel voor 
ondersteuning en zorg voor kinderen 
met overgewicht en hun ouders klaar 
in de gemeente Assen (ig)? Is dit 
volgens zorgprofessionals en ouders 
wat aansluit bij behoeftes (ig)? Waar 
mist nog ondersteuning in? 

ONBZ 

Verloop zorgaanbod Wat zijn ervaringen de verschillende 
zorgopties die wordt aangeboden (ig)? 
Zijn er voldoende aanmeldingen (ig)? 
Vallen er een deelnemers uit (ig)? 

ONVZ 

Tevredenheid over 
ondersteuning 

Uit verschillende onderzoeken is 
gebleken dat het bevorderend werkt 
voor deelname van ouders als er 
tevredenheid heerst over de 
ondersteuning (Skelton & Beech, 
2011; Skelton, Martin, & Irby, 2016; 
Stewart et al., 2008). Hoe wordt deze 
tevredenheid van ouders ervaren in 
de praktijk en zijn ouders tevreden 
over de ondersteuning (ig)? 

ONTO 

Vertrouwen in de 
zorgverlener en ouders 

Uit onderzoek blijkt dat een gebrek 
aan vertrouwen in de zorgverlener van 
de ouder een barrière kan vormen om 
te blijven deelnemen (Nobles et al., 
2016). Hoe is het vertrouwen van de 
ouders in de zorgverleners en 
andersom?  

ONVE 

Band tussen zorgverlener en 
ouder 

Uit onderzoek blijkt dat persoonlijk 
contact en de klik met de zorgverlener 
bepalend is voor ouders voor het 
blijven deelnemen aan 

ONBA 
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zorgprogramma’s (Grootens et al., 
2018; Nobles et al., 2016). Hoe wordt 
de band tussen ouder en zorgverlener 
ervaren in de praktijk (ig)? 

Barrières deelname ouders Er kunnen allerlei barrières zijn 
waardoor ouders stoppen met het 
ontvangen van ondersteuning. Zo 
blijkt uit verschillende onderzoeken 
dat praktische factoren een rol 
kunnen zoals tijd, geld, en transport 
(Ligthart et al., 2017; Skelton et al., 
2016; Smith et al., 2014). Welke 
barrières worden genoemd door 
zorgprofessionals en ouders om deel 
te nemen aan een zorgprogramma of 
andere vormen van hulp?  

ONBD 

Betrokkenheid ouders  Vanuit de literatuur zijn aanwijzingen 
gevonden dat een hogere 
betrokkenheid van de ouders 
gerelateerd is met betere uitkomsten 
van de interventie (Chai et al., 2019; 
Kitzmann et al., 2010). Hoe wordt 
deze betrokkenheid van ouders 
ervaren door zorgprofessionals? Hoe 
worden ouders bij het programma 
betrokken (ig)?  

ONBO 

Aanpak in de 
gemeente 

Integrale aanpak De JOGG-aanpak kenmerkt zich door 
een integrale aanpak (Renders et al., 
2010; RIVM, 2018). Waarom is een 
integrale aanpak volgens professionals 
belangrijk (ig)? 

AGIN 

Implementatie aanpak Hoe verloopt de implementatie van de 
JOGG-aanpak in de gemeente Assen 
(ig)? Wat zijn ervaringen hiermee van 
ouders en (zorg)professionals (ig)? 
Vinden zij dat er genoeg aandacht 
voor is? 

AGIM 

Communicatie tussen partijen Uit onderzoek is gebleken dat de 
samenwerkingen tussen verschillende 
partijen in de gemeente van invloed 
kunnen zijn op de implementatie van 
de JOGG-aanpak (Van der Kleij et al., 
2015). Hoe verloopt deze 
communicatie in de praktijk (ig)? 

AGCO 

Veranderingen aanpak Zijn er veranderingen ervaren in de 
aanpak bij kinderen met overgewicht 
in de gemeente Assen (ig)? 

AGVE 

Preventie Wat betreft de aanpak in de gemeente 
Assen worden er in de interviews wel 
eens ideeën gegeven over preventie 

AGPR 
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van overgewicht bij kinderen, waar de 
JOGG-aanpak zich ook op focust.  

Ketenaanpak  Behoefte aan ketenaanpak Is er in de gemeente Assen behoefte 
vanuit zorgprofessionals en ouders 
aan een ketenaanpak (ig)? 

KEBH 

Implementatie ketenaanpak Hoe wordt de uitvoering van de 
ketenaanpak in de gemeente Assen 
opgepakt en ervaren (ig)? 

KEIM 

Barrières ketenaanpak  Wat zijn barrières die ervaren worden 
om de ketenaanpak uit te voeren in de 
gemeente Assen?  

KEBA 

Betrokkenheid ketenaanpak Hoe worden de zorgprofessionals 
betrokken bij de uitvoering van de 
ketenaanpak (ig)? Staan zij open om 
bij te dragen aan de uitvoer van de 
ketenaanpak? 

KEBT 

Centrale zorgverlener Een nieuwe en belangrijke rol binnen 
de ketenaanpak wordt vervuld door 
een centrale zorgverlener (Sijben et 
al., 2018). Wie zou er een geschikte 
centrale zorgverlener zijn in de 
gemeente Assen en wat wordt er 
gedacht over deze rol?  

KECZ 

 

 

 

 


