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	 	 in	2004	ontstond in Tilburg  
 een groeiende vraag naar een 
groepsbehandeling voor kinderen 
met overgewicht. Deze liep parallel 
aan een toenemend aantal kinderen 
met overgewicht. Het ging toen om 
12 procent, een percentage dat inmid-
dels gestegen is naar 14. De diëtisten 

De praktijk in Tilburg en omgeving

De aanpak van overgewicht op 

lokaal niveau
Gelijke Gezondheid, Gelijke Kansen (GGGK) is een tien-

jarig samenwerkingsproject van zeven organisaties uit 

Tilburg en omgeving om gezondheidsachterstanden te 

verminderen. Vooral de preventie van overgewicht bij 

kinderen speelt daarin een belangrijke rol. Hoe wordt dit 

probleem in de lokale praktijk aangepakt?

van Thebe (Thuiszorg Tilburg) zagen 
tijdens hun spreekuren veel van deze 
kinderen, maar het bleek heel moeilijk 
om tijdens de individuele consulten 
toe te werken naar langetermijnre-
sultaten, die van belang zijn voor 
een goede aanpak. Uit onderzoek 
van Caroline Braet en haar collega’s 
(1, 2) was al gebleken dat een multi-
disciplinaire behandeling van obese 
kinderen tot tien jaar na aanmelding 
zichtbaar resultaat kan hebben. De 
kinderen zouden dan naast een aan-
gepast voedings- en beweegpatroon 
ook gedragstherapeutische technieken 
en zelfregulatievaardigheden moeten 
leren, met als doel blijvende gedrags-
verandering.

In januari 2005 werd gestart met 

Over-gewicht en zo (OGEZ), een mul-
tidisciplinaire cursus voor kinderen 
van 9 t/m 12 jaar met overgewicht of 
obesitas en hun ouders.

De kinderen uit de doelgroep 
moesten wat betreft ontwikkeling op 
motorisch gebied, taal, concentratie en 
geheugen bij elkaar passen. Ze moes-
ten kunnen lezen en schrijven en zich 
kunnen concentreren om het huis-
werk goed te kunnen uitvoeren. Ook 
moesten ze zelfstandig keuzes kunnen 
maken over hun voeding en feedback 
kunnen geven op elkaar. Het was van 
belang dat ouders bij het programma 
betrokken waren, omdat de kinderen 
nog te jong zijn om zelf te bepalen wat 
er dagelijks op tafel komt. De voor-
beeldfunctie die de ouders hebben 
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ten aanzien van een gezond eet- en 
beweegpatroon is onmisbaar wanneer 
kinderen een gezondere leefstijl moe-
ten ontwikkelen.

De deelnemende begeleidende dis-

ciplines van OGEZ zijn een mental 
coach van het Instituut Maatschappe-
lijk Werk Tilburg, een sportdocent van 
Sportbedrijf Tilburg en een diëtist van 
Thebe. De diëtist en de mental coach 
verzorgden iedere week een groepsbij-
eenkomst van een uur waarin diverse 
onderwerpen werden besproken 
zoals aanbevolen hoeveelheden, juiste 

productkeuze, aantal eet- en snoep-
momenten, moeilijke momenten, 
pesten, eigenwaarde en trots zijn. De 
cursus bood plaats aan 10 kinderen 
en had een looptijd van 1,5 jaar (met 
12 wekelijkse groepsbijeenkomsten, 1 
individueel gesprek, 4 ouderavonden, 
7 follow-upbijeenkomsten en 1 eind-
gesprek). 

Tijdens een van de bijeenkomsten 
stond een supermarktbezoek cen-
traal waarbij de kinderen diverse 
opdrachten met echte voedingsmid-
delen maakten. Hiermee leerden we 
ze etiketten lezen en interpreteren. De 
kinderen sportten na iedere bijeen-
komst een uur volgens een afwisselend 
programma. Uit evaluatie bleek dat 
7 follow-upbijeenkomsten er te veel 
waren, de kinderen vonden de cursus 
te lang duren en we hadden tijd over 
qua invulling. De cursus is daarna 
ingekort tot 5 follow-ups. 

B-eat it!    Eind 2005 is Vivent 
(Thuiszorg Den Bosch) ook gestart 
met OGEZ. De cursus is inmiddels 
aangepast en hieruit is B-eat it! voort-
gekomen. Deze cursus bestaat uit 7 
bijeenkomsten en er is meer aandacht 
voor de begeleiding van de ouders. De 
cursus is ingekort tot 7 bijeenkomsten 
met ouder en kind, zonder follow-up, 
omdat uit de evaluatie bleek dat een 
langdurig begeleidingstraject niet voor 
extra resultaat zorgde, ondanks alle 
onderzoeksresultaten die bekend zijn. 
Het bleek tevens moeilijk om de groep 
zo lang vast te houden en er was veel 
uitval tijdens het follow-uptraject. B-
eat it! loopt nu voor de eerste keer bij 
Vivent en Thebe. Onderzoeksresulta-
ten zijn bekend medio 2007. Kijk voor 
een impressie op www.opvoedenin-
brabant.nl, onder het kopje Take Care.

GGZ    In het najaar van 2006 is er in 

Aanpak in de wijk werkt
In de Tilburgse wijk Koningshaven is het 
wijkgezondheidsproject Gelijke Gezondheid, 
Gelijke Kansen (GGGK) in volle gang, dat is 
gericht op alle bewoners, kinderen, volwas-
senen en ouderen. Hardnekkige gezondheids-
verschillen tussen groepen mensen waren de 
aanleiding voor het project. Het is begonnen 
in 2001 met als belangrijkste achtergrond 
de communitybenadering. Uitgangspunten 
hierin zijn intersectorale samenwerking, soci-
ale netwerkbenadering, bevolkingsparticipa-
tie, omgevingsstrategie en aansluiten bij de 
bestaande situatie. 

Het project is begonnen vanuit een zoge-
heten gezondechaostheorie begin met acti-
viteiten en kijk welke vragen hieruit komen. 
Maak van gezondheid een item dat leeft in de 
wijk. Gezondheid is leuk. Vanuit de bewoners 
kwamen vragen over voeding en beweging. 
Met deze vragen is verder gegaan en daaruit 
kwam naar voren dat de aanpak van overge-
wicht het belangrijkste thema is geworden. 

De afgelopen jaren zijn in de wijk allerlei 
activiteiten georganiseerd samen met andere 
beroepskrachten én bewoners om de gezond-
heid van de wijkbewoners te verbeteren. Par-
ticipatie is een essentieel element in wijkge-

richt werken. Als deelnemers actief participe-
ren heb je gedrag eigenlijk al veranderd. 

De activiteiten in de wijk, die variëren van 
deskundigheidsbevordering over voeding, tot 
een kinderkookcafé en wijkgezondheidsda-
gen, hebben als doel bewustwording van 
gezonde voeding en beweging (primaire pre-
ventie). Vervolgens is er een aanbod van 
(secundaire preventie). En gebleken is dat het 
werkt. Deelnemers, kinderen en ouders zijn 
enthousiast over de activiteiten en zijn actief 
in het uitvoeren en bedenken van nieuwe 
activiteiten. Daarnaast leiden de activiteiten 
naar onder andere de overgewichtprogram-
ma’s.

Zo wordt afhankelijk van de vraag van de 
deelnemers een aanbod samengesteld, bij-
voorbeeld: 
– ‘sportief medisch bewegen’ voor kinderen 
in groepsverband (onder begeleiding van een 
fysiotherapeut)
– individuele fitness voor kinderen, fitkids
– fitkids met individuele dieetbegeleiding
– de cursus ‘Over gewicht, enzo!’ voor kinde-
ren en hun ouders. 

Per deelnemer wordt de mogelijkheden van 
betalen bekeken. Voor deelnemers die weinig 

geld hebben en armoede ervaren wordt sub-
sidie gevraagd bij de afdeling sociale zaken 
van de gemeente Tilburg. Daar is een apart 
budget voor armoede.

Cursus overgewicht, enzo
Bewoners worden op de hoogte gebracht van 
de cursus Over -gewicht, enzo! door onder 
andere de wijkkrant, de lokale kranten en 
internet, maar de beste reclame gaat van 
mond-tot-mond. Ook wordt het cursusaan-
bod in de wijk bekendgemaakt en bij samen-
werkingspartners. Ook is er door huisartsen, 
scholen schoolmaatschappelijk werk en kin-
derartsen naar de cursus verwezen, waarop 
veel positieve reacties kwamen. 

Blijvende investering 
Het is belangrijk dat activiteiten ingebed 
raken in de structuur in de wijk wat de kans 
op borging van activiteiten steeds groter 
maakt. Geen eenmalige activiteiten, maar 
een doorgaande lijn. Bovendien liggen steeds 
meer activiteiten in het verlengde van elkaar, 
waardoor het verhogen van de ‘toeleiding’ 
naar de zorg dichterbij wordt gebracht (naar 
de overgewichtprogramma’s). 

Tussentijdse evaluatie: BMI kinderen 

omlaag, conditie en positief zelfbeeld 

beter
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het kader van GGGK ook een cursus 
OGEZ gestart in samenwerking met 
Stuivesant Fysiotherapie en Fitness 
en GGZ Midden-Brabant. De cursus 
loopt tot medio juni 2007. Daarna 
worden de resultaten bekend gemaakt.

Er is gestart met 8 kinderen. Bij de 
tussentijdse evaluatie bleek dat bij alle 
kinderen hun BMI afnam en conditie 
en positief zelfbeeld toenemen. Er zijn 
tijdens de cursus 3 kinderen gestopt. 
Dit had met name te maken met de 
motivatie van hun ouders. De andere 
kinderen en hun ouders zijn enthou-
siast over de begeleiding tijdens de 
cursus.

Een pluspunt van dit samenwer-
kingsverband in de wijk is dat de 
kinderen na de cursus kunnen blijven 
sporten in de praktijk. Verder zijn er 
meerdere ouders gestart met sporten 
(soms in combinatie met dieetadvi-
sering).

O.K.!    In samenwerking met fysio-
therapie-organisatie Fys’Optima ver-
zorgt Thebe nu ook de cursus O.K.! 
(Obese Kinderen) die een variant is 
op de OGEZ-cursus. Deze cursus heeft 
een looptijd van 1 jaar en is bedoeld 
voor kinderen met overgewicht in 
de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Begelei-
ding bestaat uit een psycholoog van 
GGZ, een kinderfysiotherapeut van 
Stuivesant Fysiotherapie en Fitness en 
een diëtist van Thebe in Tilburg. De 
onderwerpen die ter sprake komen, 

komen grotendeels overeen met de 
onderwerpen die hierboven genoemd 
werden. Wezenlijk verschil is dat de 
kinderen een jaar lang gemiddeld 1 x 
per week kunnen sporten. Daarnaast 
zijn er 6 bijeenkomsten mental coa-
ching, 8 voedingsbijeenkomsten, een 
supermarktbezoek en 4 ouderavon-
den. 

Evaluatie    Tijdens OGEZ en  
B-eat it! zijn er drie evaluatiemo-
menten (intake, tussentijds en eind), 
tijdens O.K.! is dit vier keer. Er wordt 
dan een conditietest afgenomen, de 
BMI wordt gemeten en het zelfbeeld 
van de kinderen wordt bepaald mid-
dels de CBSK-lijst (3). Op het einde 
evalueren we tevens of we de deelne-
mers hebben kunnen motiveren tot de 
4 punten uit het Overbruggingsplan 
(4), namelijk vermindering van inacti-
viteit en gebruik van gezoete dranken 
en stimuleren van buitenspelen en 
ontbijten.

De ouders vullen ook nog een eind-
evaluatie in. Hierin kunnen zij onder 
andere het aantal bijeenkomsten, de 
inhoud van de bijeenkomsten, de 
prestatie en vermogen tot motivering 
van alle docenten en de totale cursus 
beoordelen. Tot op heden zijn alle 
cursussen met voldoendes, variërend 
van een 6 tot een 10, beoordeeld.

Toekomst   De ervaring heeft ons 
geleerd dat het huidig aanbod voor 

kinderen met (ernstige) obesitas niet 
geschikt is. Zij zouden meer baat heb-
ben bij een intensiever traject met alle 
disciplines. Het is ook gebleken dat 
deze kinderen vaker afkomstig zijn uit 
probleemgezinnen. Helaas ontbreken 
op dit moment de financiële mogelijk-
heden hiervoor. 
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Groepsbijeenkomst 

van kinderen met 

overgewicht.

Fys’Optima is een overkoepelende 
keten waar fysiotherapiepraktijken 
zich bij aan kunnen sluiten en 
is voorkeursleverancier voor VGZ. 
VGZ-verzekerden kunnen gratis 
deelnemen aan O.K.!. Als deelne-
mers afhaken krijgen ze een reke-
ning voor de resterende bijeenkom-
sten. De eerste cursus O.K.! loopt, 
de onderzoeksresultaten worden 
het komend jaar bekend.
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