
het laatste woord
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met een brede aanpak naar  
een gezond gewicht

Voor veel mensen is de BGN-
gewichtsconsulent een onbe-
kende in de wereld van de zorg. 
Terwijl overgewicht een groei-
end probleem is en de consu-
ment van het ene naar het 
andere dieet fladdert, kan de 
BGN-gewichtsconsulent een 
stabiele factor zijn wanneer het 
gaat om leefstijlverandering.
In een wereld waarin voedsel 
vrijwel onbeperkt voorhanden is 
en de consument de weg kwijt 
lijkt te raken in zijn voedselkeu-
ze, is de gewichtsconsulent een 
houvast, die sturing kan geven 
aan de voor iedere cliënt andere 
persoonlijke situatie. De BGN-
gewichtsconsulent is opgeleid 
om mensen met gewichtspro-
blemen te begeleiden en te 
adviseren. Daarbij wordt aan-
dacht besteed aan het voedings-
patroon, aan de voedselkeuze, 
maar ook aan het beweegpa-
troon van de cliënt. Om de 
cliënt te kunnen coachen in de 
leefstijlverandering, beschikt de 
gewichtsconsulent over compe-
tenties op het gebied van moti-
vatie en gesprekstechnieken. 
De kracht van de gewichtscon-
sulent ligt in het intensieve en 
frequente contact met de cliënt. 
Leefstijlverandering vraagt veel 
inzet en doorzettingsvermogen. 
Zaken waar de gewichtsconsu-
lent de cliënt uitstekend in kan 
begeleiden. De praktische invul-

ling van de nieuwe leefstijl, tips 
die nodig zijn om de dagelijkse 
gewoonten te doorbreken, de 
steun in de rug wanneer het 
even niet zo gaat als men zou 
willen. Dat zijn de kwaliteiten 
die de gewichtsconsulent een 
volwaardige deskundige maken 
en die een meerwaarde zijn in 
de begeleiding van de cliënt met 
gewichtsproblemen.
De BGN is inmiddels een ge-
waardeerde organisatie in de 
gezondheidszorg. Veel zorgver-
zekeraars hebben hun vertrou-
wen in deze beroepsgroep ge-
steld. Dat heeft geresulteerd in 
gepaste vergoedingen van de 
consulten van de BGN-ge-
wichtsconsulent. De BGN is van 
mening dat de aangesloten le-
den kwaliteit moeten leveren. 
Om die kwaliteit te waarborgen 
moeten de leden aan strenge ei-
sen voldoen, waaronder een na-
scholingsverplichting. 
De beroepsorganisatie bestaat 
uit gedreven mensen die zich 
volledig inzetten om de ge-
wichtsconsulent te profileren als 
professional op het gebied van 
preventie van overgewicht. Met 
een brede aanpak op het gebied 
van voeding, beweging en 
leefstijlverandering staat de 
BGN-gewichtsconsulent voor 
een gezond resultaat.

marianne Kramer, voorzitter bgn

Sinds in 2005, op verzoek van 
een van de grootste zorgverze-
keraars van Nederland, de 
Beroepsvereniging Gewichts-
consulenten Nederland (BGN) 
is opgericht, heeft de gewichts-
consulent een gezicht gekregen.  
Waar de eerste jaren nog veel 
tijd ging zitten in het opzetten 
van een gedegen organisatie, is 
het nu tijd geworden om de ge-
wichtsconsulent als professio-
nal te profileren. 
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