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Inleiding  
 

Achtergrond 

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) werken al geruime tijd samen aan de bestrijding van overgewicht en obesitas bij kinderen. 

Ter verbetering van de verbinding tussen preventie en zorg, heeft het ministerie van VWS het PON de opdracht gegeven om gemeenten te ondersteunen bij het lokaal realiseren 

van een passende, toegankelijke en een effectieve ketenaanpak voor kinderen (0-19 jaar) met overgewicht of obesitas en hun ouders. Het PON voert dit traject in de periode van 

2013-2015 uit in nauwe samenwerking met JOGG en heeft hiervoor het deelproject Care for Obesity (C4O) opgestart. Het uiteindelijke doel van C4O is het versterken van de 

ketenaanpak voor overgewicht en obesitas bij kinderen. Om dit doel te bereiken zijn twee parallelle en sterk samenhangende trajecten gestart:  

 

1. Traject verbeteren huidige ketenaanpak (optimaliseren) 

2. Traject ontwikkelen ontbrekend ketenaanbod (innoveren) 

 

Traject optimaliseren ketenaanpak kinderobesitas 

Een eerdere inventarisatie van de knelpunten in JOGG-gemeenten, heeft aangetoond dat een sluitende ketenaanpak met een passend, eenduidig, bewezen effectief aanbod voor 

kinderen met verschillende niveaus van overgewicht en obesitas vrijwel nergens voldoende aanwezig is. De belangrijkste knelpunten bevinden zich op het gebied van de inhoud van 

de zorg (voldoet deze aan de Zorgstandaard Obesitas), de organisatie (bv wordt er goed doorverwezen, is er een centrale zorgverlener), financiering van ketenzorg (is helder welke 

partij verantwoordelijk is voor welk deel van de zorg, zijn er structurele afspraken) en het evalueren en monitoren van de ketenaanpak. Het PON/CO werkt samen met verschillende 

partijen, zoals Jongeren Op Gezond Gewicht, het Zorginstituut Nederland (ZIN), gemeenten, zorgverzekeraars, zorgverleners en patiënten, aan het creëren van oplossingen voor de 

beschreven knelpunten. Een belangrijke oplossingsrichting die door de betrokken partijen gedeeld wordt, is het nader concretiseren van de zorg zoals beschreven in de 

Zorgstandaard Obesitas (PON, 2010). Door in voorliggend document bestaande goede voorbeelden (‘Good Practices’) van verschillende onderdelen van een sluitende ketenaanpak 

te beschrijven, wordt in deze behoefte voorzien. 

 

Zorg zoals beschreven in de Zorgstandaard Obesitas 

Een zorgstandaard, ook de Zorgstandaard Obesitas, beschrijft de zorg wat betreft inhoud, organisatie en kwaliteit op hoofdlijnen. De Zorgstandaard Obesitas is gebaseerd op de 

multidisciplinaire nationale Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen (CBO, 2008) en beschrijft de norm voor goede zorg in algemene 

termen voor kinderen met een (hoog) risico op obesitas. Op basis van het vastgestelde gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) van het kind, wordt bepaald welk type 

gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) geïndiceerd is (appendix 1 , 2 en 3). Het gaat daarbij om een behandeling bestaande uit interventies gericht op voeding en bewegen met 

aandacht voor gedragsverandering, welke in samenhang worden aangeboden. Deze samenhang bepaalt de effectiviteit van de GLI en maakt dat deze een meerwaarde heeft ten 

opzichte van de inzet van de onderdelen voeding, bewegen of gedrag afzonderlijk. Daarnaast wordt bij de behandeling van kinderen genoemd dat de gezinsaanpak hierbij centraal 

staat. Het hele gezin moet zich bewust worden van de noodzaak (en mogelijkheden) van gezond gedrag, wil een GLI op langere termijn effectief zijn bij kinderen. Ouders behoren 
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daarom actief bij de behandeling betrokken te worden en medeverantwoordelijk gemaakt voor de gedragsverandering. Met betrekking tot de duur van de behandeling wordt 

uitgegaan van een intensieve behandelfase van één jaar plus een onderhoudsfase van één jaar. Daarna volgt de, indien nodig langdurige, fase van begeleiding.  

 

De Zorgstandaard Obesitas gaat uit van het stepped/matched care principe (appendix 2): “de zorg begint altijd met de minst ingrijpende en de minst kostbare interventie, gegeven 

de ernst van de aandoening en er is sprake van een individuele aanpak die past bij het kind en zijn/haar context”. Indien nodig kan een interventie worden opgeschaald, met 

bijvoorbeeld één of meerdere extra consulten bij een bepaalde zorgverlener. Ook kan er voor gekozen worden, om een GLI van hogere intensiteit in te zetten. Deze 

normomschrijving op hoofdlijnen uit de Zorgstandaard roept in de praktijk vragen op zoals: Hoe kan dit alles op een structurele manier worden aangeboden? En: wat is de inhoud, 

duur, frequentie en intensiteit van de behandeling? Maar ook wanneer is er sprake van een gezinsaanpak en hoe wordt dat georganiseerd? Tot nu toe zijn er weinig tot geen 

evidence based effectieve interventies van waaruit een (eenduidig) antwoord op deze vragen gegeven kan worden.  

 

Doel ‘Good Practices’  

Met het beschrijven van zowel de inhoud/duur/frequentie/intensiteit als de inbedding in de keten van een aantal in de praktijk waardevol gebleken GLI’s (‘Good Practices’) wil het 

PON handvatten geven aan de invulling van de zorg voor kinderen met obesitas. Er is sterke wetenschappelijke onderbouwing voor de GLI als aangewezen behandeling voor 

kinderen met obesitas. Desalniettemin is de omschrijving van de exacte invulling ervan lastig. Reden hiervoor is dat de geëvalueerde interventies variëren wat betreft doelgroep 

(leeftijd, gewichtsklasse, etniciteit, sociaal economische status, etc), uitvoering (inhoud, duur, frequentie, intensiteit) en context (bijvoorbeeld het land waar de interventie is 

onderzocht). Een belangrijke onderzoeksaanbeveling, die reeds gedaan wordt in de CBO-richtlijn obesitas, is dan ook het doen van effectiviteitsonderzoek naar interventies bij 

kinderen met obesitas. Op dit gebied lopen verschillende waardevolle onderzoeksprojecten. Naast de evidence based interventies hebben we op dit moment echter ook practice 

based interventies nodig om tot voorbeelden van een sluitend aanbod te komen. 

 

Totstandkoming van document ‘Good Practices’ 

De beschrijvingen zijn gebaseerd op reeds bestaande gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s). Bij het selecteren van ‘Good Practices’ heeft het PON voor verschillende GGR-

niveaus en verschillende zorgniveaus, een beschrijving willen geven van de inhoud van een GLI en de manier waarop deze is ingebed in de keten van zorg voor kinderen met 

obesitas. Interventies die in dit document zijn beschreven, dienden aan de volgende criteria te voldoen: Interventies die zijn opgenomen in de interventiedatabase van het Loket 

Gezond Leven van het RIVM en/of met onderzoek reeds hebben aangetoond dat er goede resultaten zijn behaald met de betreffende zorg (eventueel in het buitenland). Eerder is al 

genoemd dat er weinig interventies zijn die als evidence based beoordeeld kunnen worden. Daarom is ook een GLI bekeken die de inbedding in de ketenaanpak zeer goed heeft 

beschreven en waarvan de resultaten in de procesevaluatie zeer bemoedigend zijn.  

 

Voorafgaand aan het beschrijven van de ‘Good Practices’ is een format ontwikkeld om de ‘Good Practices’ op een structurele manier in kaart te brengen (appendix 4). De 

interventie-eigenaren dan wel uitvoerders van de interventie, zijn geïnterviewd met behulp van het format om per interventie in beeld te brengen:1) welke doelgroep deze heeft, 2) 

wat de inhoud, duur, frequentie en intensiteit is van de interventie is, en 3) hoe de interventie onderdeel uitmaakt van de lokale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en 

obesitas. Het gaat hierbij om de volgende zorgfasen: de diagnostiekfase, de behandelfase (bestaande uit een intensieve behandelfase, gevolgd door een onderhoudsfase gericht op 

terugvalpreventie) en de begeleidingsfase. 
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Leeswijzer: 

De Good Practices zijn beschreven met het doel meer zicht te geven op de invulling van de zorg voor kinderen met obesitas. De interventies die zijn bekeken zijn geanonimiseerd. 

Reden hiervoor is dat moet worden voorkomen dat zorginkopers (zowel gemeenten als zorgverzekeraars) de indruk hebben dat bij het inkopen van een GLI de GLI’s in dit document 

moeten worden gekozen. 
1
 Wanneer een GLI niet is bekeken voor het huidige document  betekent dit niet dat deze GLI niet voldoet aan de zorg voor kinderen met obesitas, zoals 

omschreven in de Zorgstandaard Obesitas (PON, 2010).  Benadrukt moet worden dat de beschreven interventies geen dwingend kader vormen, maar dat deze kunnen dienen als 

handvat. Daarnaast is voor dit document niet een uitputtende hoeveelheid interventies naast elkaar gelegd, maar zijn een aantal goede voorbeelden geïnventariseerd waar de zorg 

(ten dele) voldoet aan de zorg die in de Zorgstandaard Obesitas (PON, 2010) wordt omschreven (‘Good Practice’). Op basis van nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten zal dit 

ongetwijfeld kunnen worden aangevuld of aangepast.  

 

Onder ieder GLI-niveau wordt de inhoud en inbedding van de GLI’s in de keten uitgebreid beschreven. Als er binnen een GLI-niveau meerdere interventies bekeken zijn, worden 

deze gezamenlijk onder dit GLI-niveau besproken. De beschrijvingen worden voorafgegaan door een samenvatting, waarin alle bekeken interventies op overzichtelijke wijze apart 

kort worden beschreven. 

 

Het huidige document is een 1.0 versie, waarin één korte gecombineerde leefstijlinterventie wordt beschreven (GLI-kort), drie normale gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) en 

één intensive gecombineerde leefstijlinterventie (GLI +).  Zeker is dat voor de 2.0 versie in ieder geval nog een extra GLI-kort en GLI + zullen worden geïnventariseerd en aan het 

overzicht worden toegevoegd. De enige in Nederland beschikbare GLI+ met opname (in behandelcentrum Heideheuvel) is in dit overzicht buiten beschouwing gelaten, omdat deze 

interventie elders uitvoerig is beschreven.  

 

 

 

 

 
  

                                                                 
1 Namen van de beschreven interventies zijn op te vragen bij C4O.  
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Gebruikte Afkortingen 
 
ALO  Academie Lichamelijke Opvoeding 
BMI  Body Mass Index  
CIOS  Centraal Instituut Opleiding Sportleiders 
CJG  Centrum Jeugd en Gezin 
GGD  Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst  
GGR 

2
  Gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico 

GLI   Gecombineerde leefstijlinterventie 
GLI-kort  Korte gecombineerde leefstijlinterventie  
GLI +  Intensieve gecombineerde leefstijlinterventie 
GZ-psycholoog Gezondheidszorgpsycholoog 
HBO  Hoger Beroeps Onderwijs 
JGZ  Jeugdgezondheidszorg  
JOGG  Jongeren Op Gezond Gewicht 
MBO  Middelbaar Beroeps Onderwijs 
OKA  Ouder Kind Adviseur 
OKC  Ouder Kind Centrum 
PON  Partnerschap Overgewicht Nederland   
RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
SDQ  Strength and Difficulties Questionnaire 
SES  Sociaal Economische Status 
VAS  Visueel Analoge Schaal 
VETC-er   Voorlichter Eigen Taal en Cultuur 
WO  Wetenschappelijk Onderwijs 
 
  

                                                                 
2
 Het GGR geeft aan in welke mate het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico verhoogd is. Deze maat wordt bepaald door de BMI in combinatie met de aanwezigheid van 

risicofactoren voor een bepaalde aandoening dan wel van reeds gediagnosticeerde comorbide aandoeningen (Voor details, zie de Zorgstandaard Obesitas).  
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Samenvatting Gecombineerde Leefstijlinterventies 
 

 Setting Doelgroep Verwijzers 

  Leeftijd BMI⁄GGR Exclusiecriteria   

GLI-kort (I) 0e lijn/ wijk  7-13 jaar Licht/matig/sterk/extreem 
verhoogd GGR 

Ja, beschreven Jeugdarts, huisarts, CJG, kinderarts, wijkverpleegkundige 
jeugdverpleegkundige, docent lichamelijke opvoeding, intern begeleider, 
combinatiefunctionaris, diëtisten en fysiotherapeuten.   

GLI (I) 1ste lijn/ 
wijk 

8-12 jaar BMI
3
 ≥ 30 kg/m2 (comorbiditeit 

-> ook lager BMI) 
Nee Huisarts, CJG, kinderarts, kinderfysiotherapeut en orthopedagoge. 

GLI (II) 1ste lijn/ 
jeugdzorg 

6-18 jaar BMI
2
 ≥ 30 kg/m2 (comorbiditeit 

-> ook lager BMI) 
Ja, beschreven Huisarts, CJG, jeugdarts en kinderarts 

GLI (III) 1ste lijn/ 
wijk 

4-12 jaar Sterk/extreem verhoogd (in 
sommige gevallen licht/matig) 
GGR 

Ja, beschreven Huisarts, jeugdarts en kinderarts 

GLI + (I) 2de lijn/ 
ziekenhuis 

8-16 jaar Sterk/extreem verhoogd GGR Ja, beschreven Huisarts en jeugdarts 

 
 

 Diagnostiek/Monitoring Behandelplan 

 Intake Monitoring  

GLI-kort (I) Gesprek (face to face of telefonisch) Ja, meerdere tijdstippen, testbatterij, o.a.: gewicht, 
lengte, IWQOL, SDQ, fysieke activiteit, voeding, PedsQL 

Groepsdoelen gesteld en contract met ouders 
(waarin doelen en beloning vastgelegd) 

GLI (I) Gesprek, bepalen geschiktheid interventie Ja, meerdere tijdstippen, o.a. doelen, gewicht, Movement 
ABC, Shuttle Run 

Doelen gesteld 

GLI (II) Gesprek en beslisboom Ja, meerdere tijdstippen, o.a. doelen, gewicht, SDQ Samenwerkingsovereenkomst 

GLI (III) Via stroomschema geschiktheid bepaald, daarna 
anamnese via anamneselijst 

Ja, meerdere tijdstippen, o.a. BMI, Combinorm, 
Shuttlerun, VAS-Gezondheid 

Samen met ouders zorgplan, incl. doelen 

GLI + (I) Voorafgaand aan anamnese ‘Kidscreen’, anamnese 
incl. zorghistorie, medische intake apart 

Ja, meerdere tijdstippen, o.a. laboratoriumonderzoek, 
gewicht, lengte, buikomvang, vetpercentage 

Doelen gesteld, mbv schaalvraag 

 

                                                                 
3 BMI-afkapwaarden, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, die overeenkomen met een BMI van 30 kg/m2 of hoger op volwassen leeftijd. 
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 Behandeling (intensieve behandelfase) 

 Vorm Groeps-
grootte 

Duur Frequenti
e 

Inhoud Gezinsaanpak 

GLI-kort (I) Groep 8-12 
gezinnen 

10 weken 2 x per 
week 

Voeding: 8 uur – ouders en kinderen  
Gedrag: 8 uur – ouders en kinderen  
Beweging: 17 uur – kinderen  
Opvoedondersteuning: 16 uur – ouders (geschat wordt dat hiervan meer dan 10 uur ook aan 
de onderwerpen voeding en gedrag wordt besteed).   

Ja 

GLI (I) Groep 8-12 
gezinnen 

7 maanden (min) 2 x 
per week 

Voeding: 2 uur – ouders en kinderen, 1 uur- ouders  
Gedrag: 5 uur – ouders  
Beweging: 58 lessen – kinderen 

Ja 

GLI (II) Groep 5-10 
kinderen 

5 maanden 1 x per 
week tot 
1 x per 2 
weken 

Voeding/gedrag: 12 uur - kinderen  
Voeding/gedrag/opvoeding: 9 uur - ouders  
Beweging: 12 uur – kinderen, 3 uur (= 2 x 1,5 uur) -ouders en kinderen  

Ja 

GLI (III) Groep 15-20 
gezinnen 

3 maanden (min) 2 x 
per week 

Voeding/opvoeding(/gedrag): 5 uur – ouders  
Psychosomatiek/stressreductie: 5 uur – ouders  
Beweging: 24 uur kinderen, 3 uur ouders en kinderen 

Ja 

GLI + (I) Individueel Niet van 
toepassing 

1 – 1,5 jaar 1 x per 3 
maanden 

Gedrag: 1 x per 3 maanden gesprek à 45 minuten (dus max. 5¼   uur in anderhalf jaar) – 
ouders en kinderen (in gesprek wordt gestuurd op voeding en beweging, waar nodig) 

Ja 

 

 Behandeling (onderhoudsfase) 

 Vorm Groeps-
grootte 

Duur Frequentie Inhoud Gezinsaanpak 

GLI-kort (I) Divers (afhankelijk 
lokale aanpak) 

Divers Divers (afhankelijk 
lokale aanpak) 

 Divers (afhankelijk lokale 
aanpak) 

Divers (afhankelijk van lokale aanpak) Ja 

GLI (I) Individueel  Niet van 
toepassing 

7 maanden 1 x in 2 maanden, totaal 3 
gesprekken 

Gesprekken met diëtist, indien nodig 
gedragsdeskundige, 1 afspraak met fysiotherapeut 

Ja 

GLI (II) Groep 
(boostersessie) 

5-10 
kinderen 

Na 6 maanden 
(eenmalig) 

1 x 1,5 uur Voeding, beweging en gedrag Ja 

GLI (III) Groep/individueel 15-20 
gezinnen 

6 maanden 1 uur allen, 2 x 1 uur gesprek 
individueel (3 mnd, 6 mnd) 

Voeding, beweging en gedrag Ja 

GLI + (I) Individueel Niet van 
toepassing 

Ong. 6 maanden 1 x per 3 mnd gesprek à 45 
minuten (dus max. 2 ¼ uur) 

Gedrag Ja 
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 Begeleidingsfase 

  

GLI-kort (I) Divers (terugkoppeling verwijzer) 

GLI (I) Indien wenselijk bij diëtist 

GLI (II) Niet vastgelegd 

GLI (III) Begeleiding via sportvereniging en onder controle van verwijzer 

GLI + (I) Terugverwijzing JGZ en indien nodig en gewenst herhaalafspraak 

 

 Teamsamenstelling (voor alle behandelfasen) 

 Competenties  Opleidingsniveau 

GLI-kort (I) Niet-zorgprofessionals bekend met de wijk HBO/MBO/Interventie-specifieke training  

GLI (I) Multidisciplinair zorgteam  HBO +/HBO/MBO/Interventie-specifieke training voor professionals 

GLI (II) Multidisciplinair zorgteam WO/HBO+/HBO/Interventie-specifieke training 

GLI (III) Multidisciplinair zorgteam HBO/MBO 

GLI + (I) Multidisciplinair zorgteam WO/HBO+/HBO/Interventie-specifieke training 

 

 Inbedding keten  (1) 

  Algemeen Stepped-
Matched Care 

Terugkoppeling Centrale Zorgverlener Uitwisseling gegevens 

GLI-kort (I) Binnen gemeente met integrale aanpak 
overgewicht en obesitas  

Ja Huisarts, JGZ Gedeeltelijk aanwezig, JGZ Er wordt teruggekoppeld naar verwijzer. Een 
systeem is hiervoor niet beschikbaar. 

GLI (I) Gewenst is integraal gezondheidsbeleid Ja Verwijzer Niet van toepassing Dropbox (gebruikt door behandelteam) 

GLI (II) Niet noodzakelijk integraal 
gezondheidsbeleid, wel gewenst. 

Ja Verwijzer, 
Huisarts 

Niet van toepassing Gedeeltelijk (tussen ouder/kind therapeuten en 
diëtisten, fysiotherapeut hierbij niet betrokken)  

GLI (III) Binnen gemeente met integrale aanpak 
overgewicht en obesitas 

Ja Verwijzer, 
Huisarts, JGZ 

Gestart met proef: JGZ  Dossier, beheerd door internbegeleider school 
(schakel tussen behandelteam, school, JGZ) 

GLI + (I) Binnen gemeente met integrale aanpak 
overgewicht en obesitas 

Ja Verwijzer, 
Huisarts 

Een pilot  is gestart met 
generalist van wijkteam  

Gedeeltelijk (binnen behandelteam en medische 
gegevens gedeeld met huisarts en jeugdarts) 
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 Inbedding keten (2) 

 Individueel 
Zorgplan 

Samenwerkingspartners Kinderarts 
betrokken 

Doorstroom  naar 
wijkaanbod 

GLI-kort (I) Niet aanwezig Actief betrokken (diverse partijen: scholen, projecten vanuit de wijk (welzijn, sport, e.d.), 
sportverenigingen) 

Bij verwijzing  Gedeeltelijk 

GLI (I) Niet aanwezig Actief betrokken (zowel organisaties uit zorgdomein als uit preventiedomein) Ja, indien nodig Gedeeltelijk 

GLI (II) Niet aanwezig Actief betrokken (MEE, CJG, zwembad, GGD) Intensieve 
samenwerking 

Weinig 

GLI (III) Niet aanwezig Actief betrokken (sportservicepunt, scholen, diëtetiek, zwembad, buurtteam, sport-
buurtvereniging)  

Nee Ja, actief naar sport-
/buurtvereniging 

GLI + (I) Niet aanwezig Binnen zorgdomein, met fysiotherapeuten, Heideheuvel, CJG en jeugdartsen, binnen het 
preventiedomein met sportvereniging met aangepast sportaanbod. 

Onderdeel van 
team 

Naar sportaanbod via de 
fysiotherapeuten 

 
 

 Onderzoek 

 Opgenomen in 
database CGL 

Niveau Effectonderzoek Positieve effecten op 

GLI-kort (I) Aangevraagd in 
2016 

Theoretisch goed 
onderbouwd 

Ja (via originele programma: RCT, vertaalde programma: procesevaluatie en 
effectonderzoek op kwaliteit van leven   

BMI, middelomtrek, selfesteem, 
lichamelijke activiteit, 
cardiovasculair 
uithoudingsvermogen, afname 
sedentair gedrag, kwaliteit van 
leven en voeding 

GLI (I) Aanvraag in 
planning  (2015) 

Onbekend Ja, TNO  (quasi-experimenteel onderzoek, voor-/nameting en controlegroep (n= 80) ) BMI, voeding, beweging 

GLI (II) Ja, opgenomen Eerste aanwijzing 
effectiviteit 

Ja, TNO/LUMC (RCT, n = 32 interventie, n = 35 controlegroep) BMI, voeding, beweging, kwaliteit 
van leven 

GLI (III) Aanvraag in 
planning (2015) 

Theoretisch goed 
onderbouwd 

Interne procesevaluatie Niet van toepassing 

GLI + (I) Niet 
opgenomen   

Niet van 
toepassing 

Ja, via originele programma (deze interventie is een vertaling, naar de vertaling nog 
geen onderzoek) 

BMI, kwaliteit van leven 
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 Kritische succesfactoren Uitgangspunt 

 Succesfactoren 
volgens 
interventie-
eigenaar 

Randvoorwaarden  

GLI-kort (I) Beschreven Ja, beschreven Zorgstandaard Obesitas 

GLI (I) Beschreven Beschreven in de 
vorm van knelpunten 

Veelbelovende elementen vanuit 
literatuuronderzoek (veranderen 
beweeg- en voedingsgedrag, 
verhogen zelfvertrouwen, omgeving 
van het kind betrekken) 

GLI (II) Beschreven  Ja, beschreven Onbekend 

GLI (III) Beschreven Beschreven in de 
vorm van knelpunten 

Zorgstandaard Obesitas 

GLI + (I) Beschreven Ja, beschreven CBO richtlijn obesitas en 
Zorgstandaard Obesitas 
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GLI-kort 
 

  
Setting 0

de
 lijn 

Organisatie: In de wijk in een niet-klinische setting  
Locatie: Grote steden, inclusief G4, middelgrote gemeenten, kleine gemeenten 

Doelgroep 
 

Leeftijd: 7-13 jaar 
 
BMI/GGR: Licht/matig/sterk/extreem verhoogd GGR 
 
Co/multimorbiditeit: Wanneer GGR wordt gebruikt, wordt tevens rekening met comorbiditeit gehouden. 
 
Achtergrond: De achtergrond is divers, verschilt per groep. Er is een sterke variatie in samenstelling per locatie, veel gemengde groepen met 
verschillende nationaliteiten. Relatief veel laagopgeleide deelnemers uit aandachtswijken.  
 
Criteria: 

 Leeftijd;  

 BMI/GGR (afhankelijk van protocol verwijzer); 

 Ouderparticipatie: bij alle bijeenkomsten is verplicht één ouder/verzorger aanwezig; 

 Motivatie aanwezig om de leefstijl te veranderen. 
 
Exclusiecriteria:  

 Lichamelijk en/of geestelijke beperkingen, waardoor kind en ouder programma niet kunnen afronden; 

 Ouders die niet elke bijeenkomst aanwezig kunnen zijn. 

Signalering/ 
Verwijzing 
 

Verwijzers: Jeugdarts, huisarts, CJG, kinderarts, wijkverpleegkundige, jeugdverpleegkundige, docent lichamelijke opvoeding, intern begeleider, 
combinatiefunctionaris, diëtisten en fysiotherapeuten.  
 
Aanmelding door ouders: Ja, ten dele. Via de interventie-coördinator wordt met JGZ of huisarts overlegd (met toestemming van ouders) of gezin 
geschikt is voor deelname.  

Diagnostiek/monitoring 
 
 

Bezoek aan kinderarts voorafgaand aan behandeling: Nee 
 
Intake:  

 Voor de start van het programma is met de geïnteresseerde gezinnen contact geweest, om na te gaan of het gezin geschikt was voor deelname. 
Onder andere heeft controle plaatsgevonden op motivatie en mogelijke ouderparticipatie. 

 Tijdens bovengenoemd contactmoment of door de verwijzer is het aanmeldformulier ingevuld;  
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 Persoonsgegevens; 

 Medische gegevens; 

 Wervingsprocedure is besproken. 
 
Lichamelijk onderzoek: Zie metingen 
 
Monitoring: 
Aan het begin en aan het einde van het programma wordt een testbatterij afgenomen. 

 Toestemmingsverklaring; 

 Meetformulier (o.a. gewicht en lengte); 

 Medische vragenlijst; 

 Persoonlijke situatie; 

 Fysieke activiteit; 

 Sterke kanten en moeilijkheden- SDQ (Goodman, 2005); 

 Kwaliteit van Leven, gewichtsgerelateerd (IWQOL-Kids, Wouters, 2010);  

 Kwaliteit van Leven, generiek (PedsQL 4.0, Varni, 1998); 

 Voeding.  

Behandelplan (binnen de 
interventie) 
 

Binnen de interventie worden zowel programmadoelen opgesteld als ook persoonlijke doelen gericht op voeding en bewegen. De doelen die gesteld 
worden zijn klein en haalbaar. Het behalen van doelen wordt gekoppeld aan een beloning (stickers of een activiteit). Dit wordt vastgelegd in een 
overeenkomst tussen ouders en kinderen. Ook wordt de kinderen een groepsbeloning in het vooruitzicht gesteld bij het gezamenlijk halen van de 
doelen. 

Behandeling (intensieve 
behandelfase) 
 

Vorm: Groepsprogramma 
Groepsgrootte (min – max): 8-12 gezinnen 
Duur: 10 weken 
 
Behandeldoelen: Het 10-weekse programma heeft als doel het behalen van een gezonder gewicht en een verbeterde kwaliteit van leven, door 
kinderen en ouders zelf in staat te stellen hun leefstijl te veranderen. Dit is uitgewerkt in subdoelen die zich richten op kennis, eigeneffectiviteit, 
attitude en sociale steun.  

 
Inhoud (aantal bijeenkomsten, componenten, frequentie, gezinsaanpak): Er vinden 20 groepsbijeenkomsten plaats (2 bijeenkomsten per week). 
Een bijeenkomst duurt vrijwel altijd 2 uur. Het eerste uur is voor kinderen en ouders samen, waarbij afwisselend het thema voeding of gedrag 
centraal. In het tweede uur nemen kinderen deel aan een beweegsessie, terwijl de ouders de kans krijgen dieper op de zaken in te gaan 
(groepsgesprek). De groepsgesprekken zijn tevens bedoeld als platform waar ouders hun ervaringen, zorgen en/of knelpunten kunnen uitwisselen.  
Voeding: Het doel van de voedingsbijeenkomsten en adviezen van een GLI-kort is het ontwikkelen van een gezonder eetpatroon. Aan het thema 
voeding wordt 8–16 uur besteed. Een deel van dit thema wordt integraal tijdens de beweeglessen of tijdens de groepsgesprekken met de ouders 
aangeboden. Onderdeel van het programma is een supermarktbezoek. 
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Gedragsverandering: Deze bijeenkomsten zijn gericht op het verbeteren van het zelfbeeld en een blijvende gedragsverandering. Aan het thema 
gedrag wordt 8-16 uur besteed. De bijeenkomsten helpen de gezinnen bij de aanpak van problemen in het eet- en beweeggedrag van de kinderen. 
Een deel van dit thema wordt integraal tijdens de beweeglessen of tijdens de groepsgesprekken met de ouders aangeboden. 
 
Totaal wordt aan de thema’s voeding en gedrag 27 uur besteed. Voeding en gedrag worden in aparte bijeenkomsten behandeld, maar komen tevens 
terug in de eerder genoemde groepsgesprekken met ouders en beweegactiviteiten. 
Beweging (17 x 1 uur): Twee keer per week bewegen de kinderen gezamenlijk. Hierbij staan plezier en interactie voorop. De spelletjes hebben een 
lage intensiteit, zijn niet-competitief en gericht op samenwerken. De beweegactiviteit is qua inhoud volledig gekoppeld aan de inhoud en doelen van 
de voeding- en gedragslessen. Onderdeel van het programma is een kennismaking met sportvereniging(en). 
Integratie afzonderlijke componenten: Het lesmateriaal vanuit de verschillende componenten is volledig op elkaar afgestemd. Voeding, gedrag en 
bewegen zijn qua inhoud van de lessen en gestelde doelen volledig aan elkaar gekoppeld. De voeding- en gedragsthema’s worden in stukjes 
geïntroduceerd, hier wordt telkens op voortgeborduurd. Deze onderwerpen blijven de gehele tien weken terugkomen. Daarnaast komen ze ook in 
ieder onderdeel van het programma terug (groepsgesprekken, opdrachten, thuiswerkopdrachten, oudergesprekken, beweegactiviteiten). Het eerste 
deel van het programma (vijf weken) krijgen de gezinnen veel nieuwe informatie, in het tweede deel wordt deze informatie herhaald en toegepast. 
 
Gezinsaanpak: De gezinsaanpak staat centraal tijdens de GLI-kort. Ouders worden actief betrokken bij de behandeling en zijn medeverantwoordelijk 
voor de gedragsverandering.  

Behandeling 
(onderhoudsfase)  
 
 

Vorm: Individueel en/of groepsbijeenkomst 
Duur: Divers 
Doel: Gedragsbehoud 
 
Inhoud/frequentie:  
Algemeen: Gestimuleerd wordt dat de gezinnen al binnen de behandelfase, onder begeleiding van de coach nadenken over de tijd na de interventie. 
Verder omvat de interventie een tool, welke tien doelen voor de eerste 3 maanden na de interventie stelt, op gebied van gezond gedrag. Deze tool 
biedt de gezinnen ondersteuning om de gedragsverandering die in gang is gezet vol te houden en het in de interventie aan bod gekomen materiaal 
te gebruiken.  
Afzonderlijke Componenten: Voeding, beweging en gedrag komen allen terug in de gestelde doelen.  
Monitoring: Niet van toepassing. 
Gezinsaanpak: De doelen die gesteld worden richten zich op het hele gezin. 
 
Overig: De onderhoudsfase van de GLI-kort wordt bij voorkeur binnen de bestaande ketenaanpak aangeboden. Zo ontstaan verschillende 
initiatieven (deels in ontwikkeling) om de onderhoudsfase van de GLI-kort te organiseren. Verschillende partners werken samen om de 
onderhoudsfase vorm te geven: 

 Buddysysteem: Een vrijwilliger fungeert als buddy van het gezin. De buddy heeft op regelmatige basis contact met het gezin. Het doel is behoud 
van gedragsverandering en ondersteuning bij het behalen van de gestelde doelen; 

 Terugkombijeenkomsten (3 x 1 uur); 
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 Het in stand houden van het beweeguur, op het tijdstip dat dit eerder plaatsvond, zodat de kinderen op dat tijdstip een beweegactiviteit 
kunnen uitvoeren;  

 Het koppelen van een vakantiekamp aan de interventie-groepen wordt als optie gezien. 

Begeleidingsfase Vorm: Geen  
Duur: Niet van toepassing  
Doel: Niet van toepassing 
Inhoud/Frequentie: Niet van toepassing  
Afzonderlijke componenten: Niet van toepassing 
Gezinsaanpak: Niet van toepassing 
Afspraken: Geen 
 
In de bekeken interventie is deze fase niet vastgelegd. 

Teamsamenstelling 
 
 

Lokaal is een team, bestaande uit niet-zorgverleners, verantwoordelijk voor de begeleiding van de groepen. Het gaat om professionals bekend met 
de wijk en veel ervaring in werken met groepen kinderen en ouders. Alle teams worden aangestuurd door een lokale coördinator, die de lokale 
organisatorische taken voor zijn/haar rekening neemt.  
Het interventieteam bestaat uit minimaal drie mensen: de coach, bewegingsdeskundige en een assistent, zoals:  

 Coach Voeding en Gedrag (MBO/MBO+/HBO) 
o Welzijnswerkers; Leefstijlcoaches; 
o Jongerenwerkers. 

 Bewegingsdeskundige (MBO/MBO+/HBO) 
o Sportbuurtwerker; 
o Sportinstructeur; 
o Sportleraar; 
o Combinatiefunctionaris. 

De assistent is bij voorkeur altijd een vrijwilliger.  
Competentieprofiel: 
Coach: Bij voorkeur een achtergrond in voeding, gedragsverandering en/of gezondheidsbevordering; 
Bewegingsdeskundige: Achtergrond in lichamelijke opvoeding/sport (bijvoorbeeld CIOS/ALO), in bezit van actueel EHBO certificaat;  
Assistent: Bij voorkeur een vrijwilliger die representatief is voor de samenstelling van de wijk/buurt; 
Coördinator: Ervaring met programmacoördinatie. 
 
Aanvullende competenties: 

 Interventie specifieke training voor het interventieteam; 

 Ervaring met het werken met groepen kinderen en ouders; 

 Enthousiasmerend; 

 Faciliterend in groepsprocessen. 



VU Amsterdam, Partnerschap Overgewicht Nederland 
Care for Obesity 

16 

 

Aanspreekpunt binnen 
interventie 

Binnen de interventie is één van de teamleden de casemanager. Indien nodig wordt contact gezocht met de coördinator. De coördinator gebruikt 
zijn/haar netwerk om de juiste zorgprofessional in te schakelen. 

Inbedding keten 
 

Algemeen: Deze GLI-kort wordt uitgevoerd in gemeenten welke een integrale aanpak van overgewicht en obesitas hebben, zoals de JOGG-aanpak.  

In deze gemeenten is een ketenaanpak kinderobesitas aanwezig met een functionerend netwerk van professionals binnen het preventieve domein 

en het zorgdomein. 

 
Stepped/Matched Care:  

 In kaart moet zijn gebracht welke interventies op verschillende niveaus in de keten in de gemeente aanwezig zijn.  

 Idealiter worden de behoeften van de gezinnen in kaart gebracht, zodat deze indien nodig kunnen doorstromen naar aanvullende zorg, zoals 
extra opvoedingsondersteuning of een aanvullend beweegprogramma of diëtist in de wijk. 

 
Toeleiding: Er wordt zowel vanuit 0

de
 , 1

ste
 en 2

de
 lijn verwezen naar deze interventie. Echter van belang is dat na verwijzing informatieoverdracht, 

middels bijeenkomst of persoonlijk contact plaatsvindt. 
 
Terugkoppeling: Indien nodig en gewenst kan er worden teruggekoppeld aan de huisarts en JGZ. Dit wordt laagdrempelig ingestoken. 
 
Centrale zorgverlener: Een centrale zorgverlener die het gezin de hele keten begeleidt en monitort is gedeeltelijk aanwezig. Over het algemeen ligt 
de regie voor een GLI-kort traject bij de JGZ. In de meeste gemeenten ziet de JGZ de kinderen ook weer terug. De rol centrale zorgverlener zou in de 
toekomst mogelijk gelegd kunnen worden bij de Jeugdgezondheidszorg, dit is in sommige gemeenten al het geval. 
 
Uitwisseling gegevens: - 
 
Individueel zorgplan: Een individueel zorgplan ontbreekt. 
 
Multidisciplinair overleg: Afhankelijk van de lokale organisatie wordt er teruggekoppeld naar de lokale (zorg)professionals. Daarnaast kan indien 
nodig contact worden opgenomen met de interventieteams uit andere gemeenten.  
 
Samenwerking Zorgdomein/Gemeentelijk domein (zorg/preventie): Na de behandelfase worden kinderen doorgeleid naar activiteiten op gebied 
van gezond eten en bewegen die in de wijk georganiseerd worden. Verschillende projecten uit de wijk kunnen worden gekoppeld aan de interventie. 
Scholen kunnen worden betrokken bij het programma, tijdens verschillende fasen (bijvoorbeeld verwijzing, uitvoeringslocatie, diagnostiek, 
behandeling, nazorg). 
 
Betrokkenheid kinderarts: De kinderarts heeft alleen een actieve rol bij de verwijzing van de kinderen. Daarnaast zou een GLI-kort dienst kunnen 
doen als follow-up voor een eerdere intensievere behandeling in ziekenhuis.  
 
Doorstroom regulier (sport)aanbod in de wijk: Binnen het beweegprogramma is er ruimte voor een kennismaking met sportverenigingen in de wijk. 
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Daarnaast wordt de interventie uitgevoerd door professionals in de wijk en is de koppeling naar overige activiteiten in de wijk gemakkelijk te maken.  

Onderzoek Interventiedatabase Centrum Gezond Leven: In 2016 wordt aanvraag ingediend. 
Niveau: Wordt aangevraagd voor het niveau theoretisch goed onderbouwd 
 
Effectiviteit interventie: De bekeken GLI-kort is een Nederlandse vertaling van een in Engeland effectieve evidence based leefstijlinterventie. Naast 
Engeland is dit programma ook in andere landen effectief gebleken. Deze interventie liet onder andere middels een RCT positieve effecten zien op 
BMI, middelomtrek, cardiovasculair uithoudingsvermogen, beweeggedrag (toename fysieke activiteit en afname sedentair gedrag) en op 
zelfvertrouwen. Op de lange termijn werd een effect gevonden op BMI en middelomtrek en werden de effecten op cardiovasculair 
uithoudingsvermogen, toename fysieke activiteit en zelfvertrouwen behouden.  
 
Verwachtte onderzoeksresultaten: In 2014/2015 is de Nederlandse vertaling geëvalueerd op haalbaarheid middels een procesevaluatie. De 
definitieve analyse van de resultaten hiervan wordt eind 2015 verwacht. 

Kritische succesfactoren Succesfactoren: 

 Gezinsaanpak, waarin kinderen en ouders samen leren wat gezond eten is en samen positieve ervaringen opdoen; 

 Vergroot zelfvertrouwen van ouders door in groep met gelijkgestemde ouders te werken, waardoor ze zich prettig, gewaardeerd en begrepen 
voelen; 

 Kinderen voelen zich gesteund door andere kinderen in het nastreven van gezonde leefstijl; 

 Weinig educatie, maar leren van elkaar en door beleving en ervaring; 

 Kinderen maken kennis met lokaal sport- en beweegaanbod;  

 Plezier in bewegen en succeservaringen in bewegen; 

 Kleine haalbare doelen, met passende beloning; 

 Ouders en kinderen leren vaardigheden om gezonde leefstijlkeuzes te maken; 

 Ouders leren hun kinderen ondersteunen bij het maken van gezonde leefstijlkeuzes; 

 Verbeteren relatie ouder-kind door aandacht voor complimenten en aandacht voor elkaar;  

 Versterkte opvoedvaardigheden; 

 De aanwezigheid van een veilige, gelijkgestemde omgeving waarin samen geoefend kan worden met een gezonde leefstijl; 

 Interventie in de wijk, in de buurt;  

 Gebruik van ondersteunend materiaal, aansluitend bij de doelgroep; 

 Uitgevoerd door niet-zorgverleners en buiten het medisch circuit werkt drempelverlagend. 
Bovenstaande is een voorlopige weergave, verwacht wordt een aanpassing hiervan naar aanleiding van de procesevaluatie. 
 
 
Randvoorwaarden: 

 Uitvoeren binnen een integrale aanpak (bijvoorbeeld JOGG-aanpak) waar een ketenaanpak kinderobesitas aanwezig is met een functionerend 
netwerk van professionals; 
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 In de wijk zijn verwijzende professionals aanwezig, die de bereidheid hebben naar een GLI-kort te verwijzen en bekendheid geven aan het 
programma; 

 Er moeten voldoende activiteiten in de wijk worden georganiseerd, zodat kinderen na de GLI-kort worden doorverwezen; 

 Team moet aansluiten bij de doelgroep; 

 Financiering. 
 
Knelpunten:  
Deze volgen uit procesevaluatie. 

Financiering Kosten per kind: Een schatting van de kosten per kind (inclusief ouder) voor de totale behandeling is op dit moment circa 1000 euro.  

Materialen  Er is ondersteunend materiaal voor de projectcoördinator (wervingsdocument, stappenplan, standaard presentatie, halffabricaat factsheet, formats 
brieven, nieuwsbrieven, ansichtkaarten etc.). Voor het team zijn er verschillende uitgeschreven handleidingen beschikbaar en tevens lesmateriaal 
(posters etc). Ook de deelnemers ontvangen een handboek (kindversie en ouderversie), lesmateriaal (placemat etc.) en een diploma.  

Zorgstandaard Obesitas Een GLI-kort wordt nog niet beschreven in de Zorgstandaard Obesitas.  
 
Voor zowel kinderen als volwassenen is volgens de Zorgstandaard vanaf een matig verhoogd GGR een GLI geïndiceerd. De GLI-kort is geschikt voor 
kinderen met een licht verhoogd risico tot en met extreem verhoogd risico. Echter nog niet voor alle leeftijdsgroepen is geschikt aanbod aanwezig in 
de vorm van een GLI-kort. De Zorgstandaard gaat bij een gewone GLI uit van een behandelfase van één jaar, een onderhoudsfase van één jaar en 
begeleiding voor onbepaalde tijd. De bekeken GLI-kort kent een behandelduur van 10 weken, waarna de onderhoudsfase start, welke varieert in 
inhoud, lengte en frequentie per lokale uitvoering. De begeleidingsfase is voor de GLI-kort die is bekeken nog niet concreet uitgewerkt. 
 
Volgens de Zorgstandaard Obesitas is het uiteindelijke doel van de behandeling gezondheidswinst (waarbij gestreefd wordt naar gewichtsstabilisatie 
bij kinderen in de groei en gewichtsverlies bij kinderen die zijn uitgegroeid) en verbetering van Kwaliteit van Leven. Deze criteria worden bij de GLI-
kort meetbaar gemaakt door monitoring van BMI en Kwaliteit van Leven (IWQOL en PedsQL). 
 
De inhoud van de behandeling binnen de beschreven GLI-kort richt zich op het aanleren van gezond gedrag, zowel qua voeding als bewegen, waarbij 
de gezinsaanpak en gedragsverandering centraal staan. De ouders worden actief betrokken bij de behandeling en mede verantwoordelijk gemaakt 
voor de gedragsverandering. De inhoud van de beschreven GLI-kort is gebaseerd op de zorg beschreven in de Zorgstandaard. De omschreven GLI-
kort is een groepsgerichte interventie. De Zorgstandaard doet hierover geen uitspraken, anders dan dat een behandeling maatwerk is en dat het aan 
de patiënt en zorgverleners is, in een individueel zorgplan te bepalen welke soort behandeling de patiënt in staat stelt zijn/haar behandeldoelen te 
halen.  
 
Competenties en opleiding van behandelaars/zorgverleners worden door de Zorgstandaard Obesitas niet specifiek genoemd. Wel wordt uit de 
Zorgstandaard duidelijk dat naarmate de GLI intensiever wordt, ook meer specialistische zorgverleners nodig zijn. De beschreven GLI-kort als eerste 
stap in de zorgketen, maakt gebruik van ‘niet-zorgprofessionals’ om een gezondere leefstijl aan te leren.  
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GLI 

(In de navolgende tabel worden in totaal drie gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) gezamenlijk beschreven. Bij de tabellen van de GLI-kort en GLI + wordt telkens één 
interventie beschreven. In de toekomst zouden daar ook meerdere interventies beschreven moeten worden. Op die manier wordt een aantal mogelijkheden of wordt een range 
inzichtelijk gemaakt welke in de praktijk uitgevoerd wordt).   

  
Setting 1

ste
 lijn – (jeugd)zorg 

Organisatie: Divers: jeugdzorg, sportlocatie/paramedische setting, gezondheidscentra 
Locatie: Grote steden, inclusief G4 en middelgrote gemeente 

Doelgroep 
 

Leeftijd: 4-18 jaar (variërend per interventie) 
 
BMI/GGR: De interventies includeren kinderen met BMI-afkapwaarden die op volwassen leeftijd overeen komen met een BMI ≥ 30 kg/m

₂
 (obesitas 

graad I, II, of III), gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. In geval van comorbiditeit wordt ook een lager BMI geïncludeerd.  
Eén van de interventies gebruikt GGR als inclusiecriterium. Kinderen met een sterk of extreem verhoogd GGR-niveau worden geïncludeerd. Indien 
sprake is van een lager GGR niveau, worden deze kinderen geïncludeerd, als sprake is van multiproblematiek (matched care).   
 
Co/multimorbiditeit: Bij veel deelnemers aan de GLI is sprake van comorbiditeit. Multimorbiditeit wordt ook genoemd: psychische en somatische 
problemen, emotionele en sociale problematiek en vervroegd optreden van puberteit. 
 
Achtergrond: De achtergrond is divers, verschilt per groep. Zowel geheel autochtone als geheel allochtone groepen en variaties daar tussen in. Maar 
ook economische status en opleiding zijn verschillend. 
 
Criteria:  

 Leeftijd;  

 Mate van overgewicht/obesitas; 

 Participatie en betrokkenheid van ouders (dit item wordt niet bij alle interventies als criterium genoemd). 
 
Exclusiecriteria: Mogelijke exclusiecriteria kunnen zijn:  

 Taalbarrière; 

 Verstandelijke beperking; 

 Psychische aandoening (waarbij groepsbehandeling niet goed mogelijk/niet de aangewezen behandeling is); 

 Medicijngebruik (dat er voor zorgt dat behandeldoelen niet gehaald kunnen worden). 

 Grote discrepantie tussen motorische ontwikkelingsleeftijd en algehele ontwikkelingsleeftijd (gemeten door Movement ABC 2); 

 Niet maximaal belastbaar (bv. cardiale problematiek). 
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Signalering/ 
Verwijzing 
 

Verwijzers: Binnen de bekeken GLI’s is overeenstemming over de jeugdarts, huisarts en kinderarts als verwijzers. 
Verder worden genoemd als verwijzers: CJG, kinderfysiotherapeut en orthopedagoge. 
Aanmelding door ouders: Ja, soms wordt hieraan de voorwaarde gesteld dat een verwijsbrief bij de huisarts of jeugdarts moet worden verkregen.  

Diagnostiek/monitoring 
 
 

Bezoek kinderarts voorafgaand aan behandeling: In de bekeken GLI’s wordt bij een BMI ≥30 verwezen naar de kinderarts voor controle (BMI-
afkapwaarden die op volwassen leeftijd overeenkomen met een BMI ≥30 kg/m

2 
 (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)). Bij één van de interventies 

worden alle kinderen doorverwezen. 
 
Intake: 

 Voorafgaand aan de intake kunnen vragenlijsten ingevuld worden (Kwaliteit van Leven wordt hierin onder andere uitgevraagd); 

 De intake wordt gebruikt om kennis te maken met het gezin (inclusief ouders);  

 De intake wordt gebruikt om de deelnemers te informeren over de inhoud en doelen van het programma; 

 De intake wordt gebruikt om te beoordelen of deze GLI geschikt is voor het gezin. Dit gebeurt middels gesprekken, beslisbomen en 
stroomschema’s. Beoordeeld wordt onder andere in hoeverre het gezin gemotiveerd is om deel te nemen aan het programma;  

 De intake wordt gevoerd door één of meerdere mensen uit het behandelteam; 

 De intake kan gebruikt worden om te bepalen of extra ondersteuning noodzakelijk is (matched care).  
 

Lichamelijk onderzoek: Het lichamelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd, varieert van onderzoek door een bewegingsdeskundige (HBO) tot enkel het 
lichamelijk onderzoek bij de kinderarts. Wel worden bij alle GLI’s 0-metingen uitgevoerd (zie monitoring). 
 
Monitoring:  

 Doelen besproken; 

 Evaluatiegesprekken (niet iedere GLI); 

 Eet en Beweegdagboek (niet iedere GLI);  

 0-meting, tussenmetingen, eindmetingen. De meetinstrumenten die gebruikt worden variëren en de GLI’s voeren niet allen op dezelfde 
onderdelen monitoring uit, maar de volgende onderdelen worden gemonitord:  

o Motorische ontwikkeling (Movement ABC); 
o Conditie (Shuttle Runtest); 
o Combinorm; 
o Krachtmeting (push-ups/sit-ups); 
o Pscychische problematiek (Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ));  
o Gezondheid (Visueel Analoge schaal – gezondheid);  
o Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE); 
o De Vragenlijst gedragsmatige signalen ouders; 
o Lichaamssamenstelling; 
o Lichaamslengte; 
o Gewicht. 
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 Eén van de bekeken GLI’s voert ook een 3 maanden en 6 maanden follow-up monitoring uit waarbij in ieder geval BMI, lichaamssamenstelling, 
persoonlijke doelen en behandelplan worden gemonitord. Tijdens de meting na 6 maanden worden ook Shuttle Runtest, krachtmeting en 
combinorm gemeten.  

Behandelplan (binnen de 
interventie) 
 

De bekeken interventies stellen een behandelplan op aan de hand van de doelen die samen met kinderen en ouders worden vastgesteld. De manier 
waarop deze doelen tot stand komen varieert. De doelen kunnen volgen vanuit de anamnese, maar worden ook afgeleid uit een eet- en 
beweegdagboek dat voorafgaand aan de interventie wordt bijgehouden. Naast behandelplan, worden ook contracten en/of 
samenwerkingsovereenkomsten opgesteld tussen ouders, kinderen en interventieteam. 

Behandeling (behandelfase) 
 

Vorm: Groepsprogramma’s 
 
Groepsgrootte (minimaal): 10-15 kinderen/gezinnen.  
Groepsgrootte (maximaal): 12-20 kinderen/gezinnen.  
 
Duur: Variërend van 3-7 maanden 
 
Behandeldoelen:  

 BMI-reductie; 

 Verhoging kwaliteit van leven;  

 Het integreren van een actievere, gezondere en effectievere leef- en opvoedingsstijl binnen het gezin met als resultaat een meer gezonde 
lichaamssamenstelling; 

Subdoelstellingen die worden genoemd:  

 Lidmaatschap van een sportvereniging; 

 Behalen Nederlandse norm bewegen; 

 Kennis vergroot gezonde voeding; 

 Psychosociale weerbaarheid vergroot. 
 
Inhoud (aantal bijeenkomsten, componenten, frequentie, gezinsaanpak):  
Voeding en gedragsverandering: De thema’s voeding en gedragsverandering worden in de groepslessen voor ouders behandeld. Er is niet altijd een 
duidelijke scheiding aan te geven in het aantal uur per thema. De kinderen kunnen deel uitmaken van deze groepslessen, maar ook kunnen de 
thema’s voeding en gedragsverandering worden behandeld in specifieke kinderlessen. De manier waarop dit in verschillende GLI’s is niet eenduidig. 
De frequentie van het aantal lessen varieert van 5 lesuren tot en met 18 lesuren voeding en gedragsverandering. Wanneer de kinderlessen apart van 
de ouderlessen plaats vinden, worden deze parallel aan elkaar gegeven. Eén van de GLI’s heeft ook 5 lessen stressreductie en ontspanning voor 
ouders aan het programma toegevoegd (totaal komt het aantal ouderlesuren daarmee op 10).  
Beweging: Het aantal beweeglessen loopt uiteen van 12 lessen (waarbij deze lessen eerst 1x per week, daarna 1 x per 2 weken plaatsvinden) tot en 
met +/- 58 lessen (2 x per week). Beweeglessen worden over het algemeen twee keer per week aangeboden.  
Samen sporten maakt onderdeel uit van de GLI, minstens twee keer in een behandeltraject sporten ouders en kinderen gezamenlijk. Kennismaking 
met verschillende sporten en plezierbeleving zijn in alle GLI’s belangrijke doelstellingen van de beweeglessen.  
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Integratie afzonderlijke componenten: 

 Adviezen gedaan door verschillende professionals worden met elkaar gedeeld. Er wordt op teruggegrepen ongeacht wie het advies gegeven 
heeft; 

 De lessen sluiten op elkaar aan en hebben een vaste volgorde. De verschillende componenten grijpen op elkaar in tijdens de lessen; 

 In elke bijeenkomst wordt dezelfde boodschap gegeven, over gezonde leefstijl (bv BOFT = Borstvoeding, beweeg elke dag, ontbijt elke dag, elke 
dag fruit en water, beperk schermtijd (tv)). 

 
Gezinsaanpak:  
Een GLI is een gezinsaanpak. Kinderen en ouders krijgen al dan niet gezamenlijk educatie over een gezonde leefstijl. Ouderparticipatie wordt 
verwacht tijdens de lessen. In alle GLI’s maakt samen bewegen deel uit van het programma. Doelen en overeenkomsten worden met het gehele zin 
opgesteld.   

Behandeling 
(onderhoudsfase)  
 
 

Vorm: Individueel en Groepsbijeenkomsten 
Duur: 6-7 maanden 
Groepsgrootte: Even groot als groep in behandelfase.  
Doelen:  

 Gedragsbehoud van gezonde leefstijl; 

 Ontwikkelen van strategieën gericht op terugvalpreventie; Ondersteuning behalen individuele doelen. 
Subdoel:  

 Kinderen aan te laten sluiten bij een sportvereniging (één interventie). 
 
Inhoud/frequentie: 
Algemeen: Verschillende mogelijkheden worden genoemd voor de onderhoudsfase:  

 Minimaal één keer in de 2 maanden contact met diëtist. Indien nodig wordt gedragsdeskundige betrokken. Wensen en behoeften van gezin 
bepalen invulling van frequentie, intensiteit en duur (totale periode 7 maanden). 

 Na 6 maanden éénmalige terugkombijeenkomst voor ouders en kinderen. De GLI met dit aanbod geeft aan dat de deelnemers aan het 
programma aangeven dat er behoefte is aan een uitgebreidere onderhoudsfase, die sneller na de behandelfase van start gaat;  

 Eindevaluatie met ouders in groepsverband, gecombineerd met twee maal individueel gesprek van een half uur (totale periode 6 maanden). 
 
Afzonderlijke componenten: De componenten voeding, gedrag en beweging worden allen geïntegreerd aangeboden.  
Monitoring: Tijdens de terugkombijeenkomsten wordt gemonitord. Minimaal worden gewicht en lengte gemeten. Maar meestal meer (conditie of  
alle eerder gedane fysieke testen). Ook wordt tijdens deze bijeenkomsten ingegaan op het al dan niet halen van de gestelde doelen.  
Gezinsaanpak: Het gehele gezin wordt betrokken bij de onderhoudsfase. 
Extra: Eén van de interventies gebruikt de onderhoudsfase om het kind met de ouders toe te geleiden naar sportaanbod in de buurt.  
 
De Zorgstandaard Obesitas (PON, 2010)  beschrijft dat een GLI bestaat uit een intensieve behandelfase en een onderhoudsfase, die beide 1 jaar 

duren. De in deze ‘Good Practices’ beschreven interventies hebben geen duidelijk uitgewerkte onderhoudsfase.   
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Begeleidingsfase Vorm: In de Zorgstandaard Obesitas (PON, 2010) staat beschreven dat begeleiding voor onbepaald tijd zou moeten kunnen plaats vinden.  
Niet alle interventies dragen zorg voor de begeleidingsfase. Wel wordt door deze interventies aangegeven dat terugverwijzing naar de JGZ 
(jeugdarts) hiervoor ideaal zou zijn.  
Door één van de interventies wordt voor onbepaalde tijd, indien gewenst en nodig, individuele begeleiding gegeven door de diëtist. Een andere 
interventie verwijst terug naar verwijzer en geeft hierbij aan dat driemaandelijkse monitoring gewenst is. Daarnaast wordt getracht kinderen te 
koppelen aan een sportvereniging. Indien mogelijk wordt met de sportvereniging een afspraak gemaakt over terugkoppeling over kinderen afkomstig 
uit de GLI. 
 
Doel: 

 Terugvalpreventie; 

 Ondersteuning gezin bij het behalen van doelen.  
Inhoud/ Frequentie: Worden niet nader gedefinieerd.  
Afzonderlijke componenten: -  
Gezinsaanpak: Indien er sprake is van begeleiding heeft dit betrekking op het gehele gezin.  

Teamsamenstelling 
 
 

De GLI’s worden uitgevoerd door multidisciplinaire teams. Tot deze teams behoort in alle bekeken GLI’s altijd een:  

 Voedingsdeskundige; 

 Bewegingsdeskundige; 

 Gedragsdeskundige.  
 
Als voedingsdeskundige wordt uitsluitend een diëtist genoemd (HBO).  
De genoemde bewegingsdeskundigen: 

 Kinderoefentherapeut (Cesar-HBO); 

 (Kinder)Fysiotherapeut (HBO/HBO +); 

 Docent lichamelijke opvoeding (HBO); 

 Fysieke Groepstrainer / beweegcoach(MBO);  
Hierbij wordt genoemd dat de MBO-professional onder supervisie van een fysio- en/of oefentherapeut opereert. Daarnaast wordt deskundigheid in 
overgewicht, ervaring in het afnemen van (groeps)testen en ervaring met de training Rots en Water –weerbaarheidstraining als aanvullende 
competenties voor de bewegingsdeskundigen genoemd. 
 
De gedragsdeskundigen uit het multidisciplinaire behandelteam zijn:  

 GZ-psycholoog (WO+); 

 Basispsycholoog (WO); 

 HBO/HBO+ professionals (sociaal pedagogische hulpverlening/maatschappelijk werk of niet nader gedefinieerd). 
Als aanvullende competenties voor de gedragsdeskundige wordt genoemd ervaring in het geven van groepslessen met kinders en ouders. Ook wordt 
een aantekening voeding, genoemd als aanvullende competentie.  
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Eén interventie maakt gebruik van VETC-ers.  
 
Aanvullende Competenties voor alle teamleden:  

 Alle bekeken interventies geven een interventie specifieke training die vereist is, alvorens met de interventie aan het werk te kunnen gaan; 

 Groepsgericht werken; 

 Affiniteit met doelgroep en problematiek; 

 Samenwerken in multidisciplinair team; 

 Bekend met verschillende culturen; 

 Open houding. 

Aanspreekpunt binnen 
interventie 

Binnen de interventies neemt altijd één van de teamleden de rol van casemanager op zich. Deze heeft de centrale regie en is verantwoordelijk voor 
afstemming tussen en indien nodig doorverwijzing naar verschillende zorgverleners. Vaak worden intake-, evaluatie- en eindgesprekken door de 
casemanager gevoerd. 

Inbedding keten 
 

Algemeen: De interventies worden in verschillende gemeenten uitgevoerd, zowel grootstedelijke gemeenten (inclusief G4) en middelgrote 
gemeenten. Niet in alle gemeenten is de ketenzorg op dezelfde manier en in dezelfde mate georganiseerd. De interventies worden zowel in JOGG-
wijken als in niet-JOGG-wijken uitgevoerd. Eén van de interventies vindt plaats in een jeugdzorgsetting.  
 
Stepped/Matched Care: Alle interventies werken in meer of mindere mate volgens het Stepped/Matched Care principe. Indien de interventie 
ongeschikt blijkt wordt gezocht naar een alternatief. Dit kan een andere interventie zijn (indien beschikbaar), echter ook individuele behandeling of 
doorverwijzing naar een obesitaspoli is hierin een mogelijkheid. Indien een interventie niet geschikt is, wordt meestal terugverwezen naar de 
verwijzer. Twee interventies geven aan dat deze indien nodig kunnen worden opgeschaald, door bijvoorbeeld extra diëtetiek en/of psychische 
ondersteuning. Ook extra evaluatiegesprekken kunnen worden ingezet. 
 
Toeleiding: Toeleiding gaat bij veel interventies via CJG, JGZ en/of kinderartsen. Aangegeven wordt dat toeleiding erg persoonsafhankelijk is en dat 
de intern begeleider van school hierin veel kan betekenen.  
 
Terugkoppeling: Aan de verwijzer wordt na alle interventies teruggekoppeld, met een brief en rapportage. Ook kan er zijn afgesproken dat altijd 
wordt teruggekoppeld naar huisarts en JGZ. Daarbij vraagt één van de interventies de verwijzer het kind onder controle te houden. Ook ontvangt de 
JGZ bij één van de interventies een lijst met kinderen die deelnemen aan het programma. 
 
Centrale Zorgverlener: Twee van de interventies geven aan dat de rol van centrale zorgverlener die het gezin de hele keten begeleidt en monitort, 
ideaal gezien bij de JGZ belegd zou moeten worden. Eén van de interventies zet de JGZ in als centrale zorgverlener. Ook worden 
praktijkondersteuners, doktersassistenten en/of intern begeleiders genoemd als mogelijke centrale zorgverleners. De interventie ingestoken vanuit 
de jeugdzorg heeft niet standaard een centrale zorgverlener. Echter voor een gezin dat te maken heeft met multiproblematiek, wordt een 
trajectbegeleider aangesteld. Vaak is dit een GZ-psycholoog.   
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Uitwisseling gegevens: De uitwisseling van gegevens wordt verschillend opgepakt: er wordt gebruik gemaakt van een dropbox,

4
 een gezamenlijk 

dossier, wat voor (een aantal leden van) het team inzichtelijk is en bij één van de teamleden in beheer.  
 
Individueel zorgplan: Een individueel zorgplan ontbreekt. 
 
Multidisciplinair overleg: Met de behandelteams vindt overleg plaats, indien nodig kunnen kinderarts of centrale zorgverleners worden betrokken. 
Eén van de interventies deelt mee in een ketenzorgoverleg, waar overleg met de gehele keten wordt gevoerd. 
  
Samenwerking Zorgdomein/Gemeentelijk domein (zorg/preventie):  
Samenwerking wordt op verschillende wijzen verkregen: 

 Startbijeenkomst voor het gehele netwerk; 

 Afstemming met organisaties als; zwembad, MEE, GGD, CJG, buurtteam, sportverenigingen, diëtisten; 

 Samenwerking met Sportservicepunt; 

 Overleg intern begeleider; 

 Contract met scholen. 
 

Betrokkenheid kinderarts: 

 Als doorverwijzer; 

 De kinderarts kan periodieke controles uitvoeren en de frequentie hiervan verhogen indien noodzakelijk; 

 Bij één van de interventies volgt de kinderarts alle kinderen met obesitas; 

 Consult met kinderarts kan worden aangevraagd. 
 
Doorstroom regulier (sport)aanbod in de wijk: 

 Doorstroom naar zwemactiviteiten, koppeling aan zwemlesinschrijvingen; 

 Ondersteuning fysiotherapeut bij sportverenigingsbezoek; 

 Kennismakingslessen bij sportverenigingen binnen de interventie; 

 Koppeling met informatiemarkten; 

 Warme contacten met sportverenigingen, afspraken over monitoring kinderen.  

Onderzoek Interventiedatabase Centrum Gezond Leven: Twee van de interventies willen in 2015 een aanvraag doen voor opname in de database met als 
niveau theoretisch goed onderbouwd. Eén van de bekeken interventies is opgenomen met het niveau, eerste aanwijzingen voor effectiviteit.  
 
Effectiviteit interventies: Twee van de interventies zijn bekeken door TNO (of TNO/LUMC) (extern onderzoeksresultaten), waarvan één interventie is 

                                                                 
4 Voor het gebruik van een dropbox voor het delen van privacygevoelige informaties zullen extra veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden.  
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onderzocht middels een RCT. Beide interventies laten positieve resultaten zien voor afname BMI. Ook op de componenten voeding en beweging 
worden voor beide interventies gunstige effecten gezien in voeding en beweging. Eén van de interventies laat positieve resultaten zien voor 
verbetering Kwaliteit van Leven.  
Voor één interventie is gekeken naar de effecten op BMI-afname 1 jaar na de behandeling. Voor BMI hield het effect stand. De andere 
uitkomstmaten zijn hier niet geanalyseerd.  
Eén GLI is niet extern geëvalueerd, maar de resultaten van de interne procesevaluatie sluiten aan bij de resultaten die worden gezien in de extern 
geëvalueerde GLI’s.  

Kritische succesfactoren Succesfactoren:  

 Enthousiasme/passie van het team; 

 Positieve groepsdruk; 

 Benaderingswijze; 

 Uitwisseling gegevens met gehele team; 

 Geven van handvatten om financiële randvoorwaarden te kunnen regelen; 

 Motivatie doordat GLI zich richt op meerdere vlakken dan alleen gewichtsstabilisatie (driehoek voeding, beweging, gedrag); 

 Gezinsaanpak/ouderbetrokkenheid; 

 Netwerk en samenwerking netwerk. 
 
Knelpunten: 

 Financiering (structureel); 

 Werving/Toeleiding: Enthousiasme van verwijzers in de wijk en eerste lijn is noodzakelijk voor efficiënte toeleiding naar GLI; 

 Onderhouds-/nazorgfase onvoldoende; 

 Samenwerking netwerk (verwijzers, nazorgpartners e.d.); 

 Groepsgrootte (wachtlijsten of te kleine groepen)/groepssamenstelling. 

Financiering Kosten per kind: Schatting loopt uiteen: van €600-€1000 (1 interventie) per kind tot gemiddeld €2000 per kind (2 interventies). 

Materialen  Materiaal dat gebruikt wordt: Handboeken, protocollen, flyers, posters e.d..  

Zorgstandaard Obesitas Voor zowel kinderen als volwassenen is volgens de Zorgstandaard Obesitas vanaf een matig verhoogd GGR een GLI geïndiceerd. Een GLI kan geschikt 
zijn voor kinderen met een licht verhoogd GGR tot en met een extreem verhoogd GGR. Er wordt zowel gediagnosticeerd en geïncludeerd via het 
GGR, maar ook wordt BMI gebruikt. Nog niet voor alle leeftijdsgroepen is aanbod beschikbaar.  
De GLI’s verwijzen kinderen met een BMI

5
 ≥30 voor diagnostiek door naar de kinderarts. Uit het stroomschema (appendix 3) gemaakt door het PON 

(2014), wordt duidelijk dat kinderen met een extreem verhoogd GGR, gezien dienen te worden voor aanvullende diagnostiek, waarbij in het 
Addendum ernstige kinderobesitas bij de Zorgstandaard Obesitas (2011) een medisch specialist genoemd wordt als degene die deze diagnostiek 
doet. Voor kinderen met een matig of sterk verhoogd GGR geldt dat de wenselijke situatie is dat indien nodig aanvullende diagnostiek plaatsvindt.    
 

                                                                 
5 BMI-afkapwaarden, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, die overeenkomen met een BMI van 30 kg/m2 of hoger op volwassen leeftijd. 
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De Zorgstandaard gaat bij een gewone GLI uit van een behandelfase van één jaar en een onderhoudsfase van één jaar. Begeleiding wordt voor 
onbepaalde tijd gegeven. Voor de bekeken GLI’s geldt dat de behandelfase varieert van 3 maanden tot en met 7 maanden. De onderhoudsfase 
varieert eveneens en duurt 6 tot 7 maanden. In de Zorgstandaard wordt omschreven dat gedurende één jaar driemaandelijks controle plaatsvindt. 
Binnen de bekeken interventies varieert deze frequentie van 1 x in de onderhoudsperiode van 6 maanden tot en met 2 tot 3 contact in 7 maanden.  
De begeleiding wordt niet binnen de bekeken GLI’s gegeven, hiervoor wordt over het algemeen terugverwezen naar de verwijzer. In veel gevallen de 
jeugdarts. Indien nodig vervult ook de diëtist hierin een rol. De omschreven GLI is een groepsgerichte interventie, wat niet wegneemt dat in de 
Zorgstandaard wordt genoemd dat ook een individuele gecombineerde leefstijlinterventie een mogelijkheid is.  
 
Volgens de Zorgstandaard Obesitas is het uiteindelijke doel van de behandeling gezondheidswinst (waarbij gestreefd wordt naar gewichtsstabilisatie 
bij kinderen in de groei en gewichtsverlies bij kinderen die zijn uitgegroeid) en verbetering van Kwaliteit van Leven. De behandeldoelen bij de 
bekeken GLI’s komen hiermee overeen. BMI wordt standaard gemonitord. Andere metingen variëren per GLI.  
 
Volgens de Zorgstandaard staat de gezinsaanpak centraal bij de GLI, het hele gezin moet zich bewust worden van de noodzaak van gezond gedrag, 
zowel qua voeding als bewegen. De ouders moeten actief bij de behandeling betrokken worden en medeverantwoordelijk voor de 
gedragsverandering. Gedragsverandering is hierbij een centraal thema binnen de onderdelen voeding en bewegen van de behandeling. In de praktijk 
wordt gezien dat de mate en manier waarop de ouders worden betrokken varieert per interventie. Waarbij aangegeven kan worden bij de bekeken 
interventies bewegen vaak een onderdeel is voor de kinderen, waarbij ouderbetrokkenheid wordt verkregen door 1 tot 3 lessen gezamenlijk aan te 
bieden. Op het gebied van voeding en gedrag, worden gezamenlijke lessen aan ouders en kinderen aangeboden, maar wordt aan ouders apart 
educatie aangeboden, het minimale aanbod (vanuit de praktijk) is 5 lesuren aan de ouders.  
Binnen de bekeken GLI’s wordt nog niet met individuele zorgplannen gewerkt. In  de Zorgstandaard wordt de centrale zorgverlener beschreven als 
essentieel vast aanspreekpunt. De bekeken GLI’s hebben geen centrale zorgverlener of contacten hiermee. Wel wordt vaak een casemanager, als 
aanspreekpunt binnen de interventie benoemd.  
 
Competenties en opleiding van behandelaars/zorgverleners worden door de Zorgstandaard Obesitas niet specifiek genoemd. Wel wordt uit de 
Zorgstandaard duidelijk dat naarmate de GLI intensiever wordt, ook meer specialistische zorgverleners nodig zijn. In de praktijk wordt gezien dat de 
uitvoering van de interventie veelal gedaan wordt door HBO-professionals (fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten, psychologen). De 
beweeglessen kunnen worden uitgevoerd door een MBO-professional, vaak is dit onder supervisie van een HBO-professional.  
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GLI + 
 

  
Setting 2

e
 lijn 

Organisatie: Ziekenhuis (geen academische setting) 
Locatie: Grote stad (G4) 

Doelgroep 
 

Leeftijd: 8-16 jaar  
 
BMI/GGR: Sterk/extreem verhoogd GGR (60% van de deelnemers zijn kinderen met ernstige obesitas) 
 
Co/multimorbiditeit: Meest voorkomende comorbiditeit is insulineresistentie of hiermee geassocieerde condities. 
Overige vormen van psychische multimorbiditeit die veel voorkomen zijn slaapproblemen en emotionele- en gedragsproblemen. 
 
Achtergrond: Veelal lage Sociale Economische Status (SES) en kinderen van allochtone afkomst.  
 
Criteria:  

 Leeftijd; 

 Mate van obesitas. 
 
Exclusiecriteria:  

 Ernstige verstandelijke beperking; 

 Ernstige psychische problematiek. 

Signalering/ 
Verwijzing 
 

Verwijzers: Jeugdarts, huisarts. 
 
Aanmelding door ouders: Ja (mits zij een verwijsbrief en groeigegevens van de jeugdarts of huisarts hebben). 

Diagnostiek/monitoring 
 
 

Bezoek kinderarts voorafgaand aan behandeling: Kinderarts maakt deel uit van behandelteam. 
 
Intake:  

 Voorafgaand aan de intake krijgt het gezin een Kwaliteit van Leven Vragenlijst (Kidscreen) toegestuurd om in te vullen; 

 De intake wordt gedaan door het multidisciplinaire behandelteam; 

 De intake wordt gebuikt om kennis te maken met het behandelteam; 

 Anamnese afgenomen op het gebied van voeding, activiteiten en familie; 

 Er wordt nagegaan wat het kind al eerder aan zorg heeft gehad en/of wat nog loopt door het kind te vragen wat hij/zij daar heeft geleerd. 
 
Lichamelijk onderzoek: 
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 Medische intake en laboratoriumonderzoek vinden apart plaats in het ziekenhuis. Hier worden de medische gegevens in kaart gebracht. Indien 
er sprake is van ernstige co- morbiditeit, krijgt het gezin aparte consulten met de kinderarts.  

 
Monitoring: 

 Bij ieder gesprek worden de medische gegevens (gewicht, lengte, buikomvang, vetpercentage) verzameld; 

 Laboratoriumonderzoek. 
 

Deze monitoring en bespreking van gegevens door de kinderarts vindt apart plaats van de gesprekken met de oplossingsgerichte insteek. 

Behandelplan (binnen de 
interventie) 
 

Met het behandelteam worden gezamenlijk concrete, realistische doelen geformuleerd, gericht op het kind om gezonder te leven. Ouders worden 
betrokken door te bespreken wat hun rol zou kunnen zijn om het kind te ondersteunen bij het realiseren van de doelen. Om de doelen te kunnen 
stellen wordt gebruik gemaakt van een schaalvraag die inzicht geeft in waar het kind en ouder zichzelf nu zien staan en waar ze naartoe willen. 

Behandeling (behandelfase) 
 

Vorm: Individuele gesprekken met kind en ouder/verzorger  
 
Groepsgrootte (min – max): Niet van toepassing 
 
Duur: 1 – 1,5 jaar 
 
Behandeldoel: Verandering in kwaliteit van leven en verlagen BMI, waarbij het kind/gezin de regie en verantwoordelijkheid hebben. 
 
Inhoud (aantal bijeenkomsten, componenten, frequentie, gezinsaanpak): Uitgangspunt bij deze GLI + is dat al eerder in de behandeling van de 
patiënt/het gezin een GLI of behandeltraject is gevolgd, waarbij educatie op gebied van gezonde leefstijl is ontvangen.  
Gedragsverandering: Gesprekken (45 min., maximaal 1x in de 3 maanden), via de oplossingsgerichte benadering*, met het gezin worden in principe 
gevoerd door de nurse practitioner en de diëtist. Het samen geformuleerde, realistische en concrete doel is het uitgangspunt voor de behandelfase. 
Met kleine stapjes wordt resultaat bereikt (bijvoorbeeld  één glas frisdrank minder per dag). 
 
* Gedrag dat al goed gaat, de schaalvraag en de bijbehorende doelen vormen de leidraad van het gesprek.  
 
Voeding en Beweging: Met positieve bekrachtiging op kleine (gedrags)veranderingen worden kind en gezin gestimuleerd om veranderingen door te 
voeren op gebied van voeding en bewegen. 
Integratie afzonderlijke componenten: Vanuit de beschreven GLI + worden de verschillende componenten vanuit één gesprek benaderd.  
 
Gezinsaanpak: De gesprekken vinden plaats met zowel ouder als kind. De doelen worden voor het gehele gezin gesteld.  
 
Einde behandeling: De behandeling wordt afgerond met een terugkoppeling van medische gegevens, afname van de Kidscreen en een eindgesprek. 
Het verslag wordt gedeeld met de huisarts en verwijzer (huisarts of jeugdarts).  

Behandeling Vorm: Individuele gesprekken 
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(onderhoudsfase)  
 
 

Duur: 0,5 – 1 jaar 
Doel: Verandering in kwaliteit van leven en verlagen BMI, waarbij het kind/gezin de regie en verantwoordelijkheid hebben. 
 
Inhoud/frequentie: In het programma is geen duidelijke knip tussen de intensieve behandelfase en de onderhoudsfase van de behandeling. 
Uitganspunt is de Zorgstandaard Obesitas (PON, 2010).  De behandelfase en onderhoudsfase van de behandeling duren totaal twee jaar. De 
gesprekken (45 min., 1x in de 3 maanden) met het gezin vinden dan ook op dezelfde manier plaats als tijdens de intensieve behandelfase. 
 
Afspraken: Er worden afspraken gemaakt met fysiotherapeutpraktijken in de regio, waar kinderen worden begeleidt. De fysiotherapeuten zijn 
verantwoordelijk voor afstemming met het beweegaanbod en voor verdere begeleiding en gezondheidsbevordering in de wijk.  

Begeleidingsfase Vorm: Het kind/gezin wordt terugverwezen naar de JGZ, waarbij het wordt opgeroepen voor het reguliere periodieke gezondheidsonderzoek. 
Gezin mag altijd terugkomen voor herhaalafspraak (eigen initiatief) 
Duur: Onbepaald. 
Doel: Niet van toepassing  
Inhoud/Frequentie: Niet van toepassing  
Afzonderlijke componenten: Niet van toepassing  
Gezinsaanpak: Ja 
Afspraken: Geen.  
 
In ontwikkeling: De ouder- en kindadviseur (generalist, BIG-geregistreerde JGZ-professional) zou hier een rol in kunnen spelen. 

Teamsamenstelling 
 
 

Het behandelteam van een GLI + bestaat uit:  
 

 Twee kinderartsen (WO); 

 Psycholoog (WO); 

 Twee diëtisten (HBO); 

 Nurse practitioner (verpleegkundig specialist) (HBO); 

 Gezinscoach (SPV-er) (HBO).  
 

Aanvullende competenties:  

 Interventie specifieke scholing; 

 Enthousiast en uitgebreide werkervaring; 

 CBO-richtlijn obesitas en Zorgstandaard Obesitas zijn het uitgangspunt in het werk.  

Aanspreekpunt binnen 
interventie 

Binnen de interventie is de kinderarts een centrale figuur. Indien nodig wordt contact opgenomen met kind/gezin. Ook wordt door de kinderarts  
contact opgenomen met andere zorgprofessionals indien nodig. Bij uitval worden de kinderen die vallen in de risicogroep extreem verhoogd risico 
gebeld door de verpleegkundig specialist en aangemoedigd/gestimuleerd toch te blijven deelnemen aan het programma. 

Inbedding keten 
 

Algemeen: Een GLI + vindt plaats binnen het integrale gezondheidsbeleid van een gemeente.  De bekeken GLI+ vindt plaats binnen een G4 
gemeente. 
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Stepped/Matched Care: Er kan opgeschaald worden, bijvoorbeeld met diëtetiek en opvoedingsondersteuning. Een GLI+ wordt aangeboden als 
interventies van lagere intensiteit niet voldoende blijken. 
 
Toeleiding: Via het ouderkindcentrum en de centrale zorgverlener verloopt de toeleiding goed. Warme overdracht vindt plaats.   
 
Terugkoppeling: Het verslag van de intake en van de afronding van de behandeling wordt gedeeld met de huisarts en verwijzer (huisarts of 
jeugdarts). Ook bij uitval wordt de verwijzer geïnformeerd.  
 
Centrale zorgverlener: De rol van centrale zorgverlener die het gezin de hele keten begeleidt en monitort is op dit moment belegd bij  de JGZ. De rol 
van centrale zorgverlener is die van trajectbegeleider, deze maakt geen deel uitmaken van het team.  
 
Uitwisseling gegevens: Medische en groeigegevens en verslagen van de behandeling worden gedeeld met de huisarts en jeugdarts (veelal 
verwijzer). Binnen het behandelteam vindt uitwisseling van gegevens plaats via mailbox. 
 
Individueel zorgplan: Een individueel zorgplan ontbreekt. 
 
Multidisciplinair overleg: Eens per kwartaal vindt een  casuïstiekoverleg met alle professionals in het ziekenhuis. De kinderarts neemt deel aan het 
casuïstiekoverleg. Daarnaast bespreekt de kinderarts specifieke kinderen in het ouderkindcentrum. En ook vindt overleg plaats met Nederlandse 
Vereniging Kinderartsen en lokaal met een aantal ziekenhuizen. 
 
Samenwerking Zorgdomein/Gemeentelijk domein (zorg/preventie): Er zijn duidelijke samenwerkingsafspraken met fysiotherapeut(en) uit de wijk. 
Daarnaast wordt samengewerkt met Heideheuvel, CJG en jeugdartsen.  
 
Betrokkenheid kinderarts: De kinderarts maakt deel uit van het behandelteam. Verder wordt ook een specialist klinische genetica betrokken. 
 
Doorstroom regulier (sport)aanbod in de wijk:  

 Fysiotherapie moet zorgen voor toeleiding naar sportverenigingen; 

 Sportgroep/vereniging specifiek voor obese kinderen (koppeling aangepast sporten);  

 Contacten JeugdSportfonds. 

Onderzoek  Interventiedatabase Centrum Gezond Leven: Niet opgenomen (in de database van Centrum Gezond Leven worden voornamelijk interventies 
opgenomen vanuit publieke domein in tegen stelling tot deze interventie vanuit zorgdomein). 
Niveau: Niet van toepassing. 
 
Effectiviteit programma: De bekeken GLI + is een Nederlandse vertaling van een Zweedse leefstijlinterventie. Dit Zweedse programma is onderzocht 
op effectiviteit en effectief gebleken voor kinderen met obesitas. Het Zweedse programma behaalde onder obese 10-12-jarigen duidelijk betere 
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resultaten dan ‘care as usual’ (dieetadvies en medische check-ups) wat betreft het percentage kinderen met overgewicht, fitheid en huidplooidikte. 
 
Positieve effecten die worden gezien: Afname in BMI-Z, Z-buikomvang en vetpercentage, verbetering in Kwaliteit van Leven. Het sterkste effect is te 
zien bij de morbide obese kinderen. De interne procesevaluatie van de Nederlandse vertaling ondersteunt deze resultaten. Daarnaast blijkt uit de 
procesevaluatie dat de Drop-out 25% is, bij een gemiddelde contactfrequentie van 4,1 x per jaar.  
 
Verwachte onderzoeksresultaten: Een artikel met de resultaten van de vertaling van deze GLI + wordt verwacht, maar niet bekend is op welke 
termijn.   

Kritische succesfactoren Succesfactoren: 

 De positieve insteek, kleine stapjes en focus op dingen die een kind/gezin al doet en deze te versterken/uit te breiden, zorgt dat het gedrag 
beter beklijft; 

 Enthousiasme van behandelteam; 

 Succeservaringen, door vooruitgang in kleine stapjes is een motivatie; 

 GLI + gericht op zelf oplossend vermogen en eigen verantwoordelijkheid; 

 Het urgentiebesef bij de ouders en kinderen om hun leefstijl te verbeteren; 

 Mogelijk koppeling aan zorg in de wijk;  
 Deze GLI+ lijkt goed aan te slaan bij lage SES groep. 

 
Randvoorwaarden:  

 Sturing/coördinatie; Volgen van kinderen, maar ook het uitwisselen van gegevens met verwijzer en huisarts.  
 

Knelpunten: 

 Samenwerking met de huisarts: Zij zijn nog onvoldoende betrokken bij toeleiding, onderhoud en begeleiding van kinderen. 

 Samenwerkingsafspraken tussen de ketenpartners moeten verder worden uitgewerkt. 

Financiering De huidige financiering gebeurt door een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). 
 
Kosten per kind: €1500-€2000 per jaar (een DBC levert de helft van dit bedrag op, de rest wordt door Ziekenhuis bijgelegd). 

Materialen  Materiaal dat door de gezinnen gebruikt wordt is: een handleiding met informatie over overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren. Hierin 
staan tips en informatie over voeding, beweging en wat ouders kunnen doen. De manier waarop deze handleiding is geschreven is passend bij de 
interventie. 

Zorgstandaard Obesitas Voor zowel kinderen als volwassenen met een extreem verhoogd GGR is een GLI+ geïndiceerd. De GLI+ die werd bekeken werd eveneens ingezet 
voor kinderen met een sterk verhoogd risico. GGR wordt conform de Zorgstandaard Obesitas als criterium gebruikt.  
 
Het addendum ernstige kinderobesitas bij de Zorgstandaard Obesitas vermeldt dat over het algemeen geldt dat bij een extreem verhoogd GGR de 
interventie gekenmerkt wordt door een groter aantal contactmomenten, een ruimere tijdsduur per contactmoment en meer ruimte voor individuele 
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consulten dan bij lagere niveaus van gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Daarnaast wordt gesproken over zorgverleners gespecialiseerd in de 
behandeling van ernstige obesitas. De GLI+ beschreven in dit document is een individuele behandeling, waarbij het behandelteam vanuit de 2

e
 lijn 

wordt samengesteld, gedeeltelijk WO/HBO specialisten. De totale behandelperiode is conform de Zorgstandaard, twee jaar, waarbij de 
behandelfase doorloopt in de onderhoudsfase. Frequentie van behandelen en behandelduur per contactmoment wijkt voor de beschreven GLI+ af 
van wat in het eerder genoemde addendum wordt genoemd, namelijk een lagere frequentie en korter contactmoment dan de GLI en GLI-kort. 
Inhoud van de GLI+ is gericht op de gedragsverandering ten aanzien van voeding en lichamelijke activiteit. Hiertoe worden de oplossingsgerichte 
gesprekken ingezet. Contactmomenten zijn altijd met ouders en kinderen gezamenlijk, wat conform Zorgstandaard is.  
 
Het addendum geeft aan dat jaarlijks uitgebreide controle op comorbiditeit zou moeten plaatsvinden voor kinderen met een extreem verhoogd 
GGR, ook gewichtsverloop en mogelijke risicofactoren, met aandacht voor voedings- en beweegpatroon; (volgehouden) gedragsverandering, 
psychosociaal functioneren en gezinsparticipatie. In de behandelperiode wordt dit voor de bekeken GLI+ gemonitord (o.a. middels 
laboratoriumonderzoek, kwaliteit van leven meting, BMI). Voor de begeleidingsfase wordt terugverwezen naar de jeugdarts en vinden daar de 
reguliere controles plaats. In het addendum wordt voor de begeleidingsfase gemeld dat zonodig driemaandelijks een korte controle plaats vindt bij 
de zorgverlener (en jaarlijks een uitgebreide controle op comorbiditeit), waarbij bij volgehouden gedrag de intensiteit van de begeleiding tijdens 
deze fase op basis van professioneel inzicht kan worden afgebouwd, waarbij de jaarlijkse medische controle in principe behouden blijft.  
 
De GLI+ wordt veelal in een tweedelijnssetting aangeboden wat afwijkt van toegankelijke zorg, welke dichtbij huis in en een niet medische setting te 
verkrijgen is, zoals omschreven in de Zorgstandaard Obesitas.  
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Conclusie 
 

De in dit document beschreven interventies dienen als voorbeeld om de zorg voor kinderen met obesitas te kunnen concretiseren. De Zorgstandaard Obesitas (PON, 2010) heeft 

gediend als basis. In de Zorgstandaard Obesitas wordt op hoofdlijnen omschreven aan welke voorwaarden, zowel qua inhoud als organisatie, de zorg voor kinderen met obesitas 

moet voldoen. In de bovengenoemde voorbeelden wordt telkens de Zorgstandaard Obesitas aangehaald om aan te kunnen geven op welke vlakken de genoemde interventies 

afwijken van de zorg omschreven in de Zorgstandaard. Hier wordt geen beoordeling aan verbonden. Het doel van het huidige document is het beschrijven van een aantal ‘practice 

based’ interventies om tot voorbeelden die kunnen bijdragen aan een sluitend aanbod te komen. De beschreven interventies voldoen allen ten dele aan de Zorgstandaard Obesitas. 

Vanzelfsprekend vindt PON/C4O dat geboden zorg idealiter volledig zou moeten voldoen aan de zorg zoals omschreven in de Zorgstandaard Obesitas. In de praktijk blijkt dit 

zorgaanbod nog niet gerealiseerd. In hoeverre de afwijkingen van de Zorgstandaard een negatieve dan wel positieve beoordeling zouden moeten krijgen is zonder ‘evidence’ niet 

goed aan te geven.  

  

Ketenaanpak Kinderobesitas 

De Zorgstandaard Obesitas gaat er vanuit dat een integrale aanpak van de zorg voor kinderen met obesitas noodzakelijk is. Binnen de ketenzorg voor kinderen met obesitas zou 

volgens de Zorgstandaard een zorggroep met centrale zorgverlener aanwezig moeten zijn, worden afspraken en behandeldoelen vastgelegd in een individueel zorgplan, wordt 

tussen de verschillende betrokken zorgverleners afgestemd en worden ketenafspraken gemaakt. Om de patiënt goede zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat alle 

zorgverleners kunnen beschikken over alle informatie die van belang is voor de behandeling van de patiënt. De bestaande zorginformatiesystemen zouden erin moeten voorzien dat 

dit mogelijk is. Daarnaast zou er over de gehele keten voldoende aanbod van zorg moeten zijn, voor kinderen (0-19 jaar) met alle niveaus van overgewicht en obesitas en hun 

ouders, welke vraaggestuurd, toegankelijk en verzekerd is. Voor de omschreven interventies geldt dat qua organisatie van de zorg op deze onderdelen nog veel winst kan worden 

gehaald. Zorg die op deze manier wordt georganiseerd, is in ontwikkeling. Zo vinden in de gemeente Amsterdam en de gemeente Utrecht pilots plaats met de centrale zorgverlener 

binnen de keten van zorg voor kinderen met obesitas en worden dergelijke pilots ook voorgesteld in het rapport van de JeugdZaak (2015) welke ingaat op de rol en positionering 

van de centrale zorgverlener binnen de aanpak van kinderobesitas. Door de eigenaren van de beschreven GLI’s worden taken genoemd (bijvoorbeeld de uitvoering van de 

begeleidingsfase of persoon waar naar kan worden teruggekoppeld), die volgens hen bij de JGZ zouden kunnen worden belegd. De rol van centrale zorgverlener sluit ook bij deze 

taken aan. Een conclusie die getrokken kan worden is dat de eigenaren van de beschreven GLI’s de JGZ als mogelijk geschikte centrale zorgverlener zien. Dat sluit aan bij de 

conclusies van het rapport van de JeugdZaak (2015).  

Ook wordt steeds meer geëxperimenteerd met zorginformatiesystemen welke de uitwisseling van gegevens beter mogelijk zouden moeten maken. Aandacht voor privacy en 

beveiliging is hiervoor zeer van belang. Een dropbox, zoals gebruikt in één van de beschreven GLI’s, is zonder beveiligde omgeving waarin deze wordt gebruikt geen goede 

mogelijkheid. Daarnaast vindt ook tussen gemeenten en zorgverzekeraars steeds vaker overleg en afstemming plaats over op wat voor manier de verschillende interventies 

gefinancierd kunnen worden.  
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Zorg binnen de Gecombineerde Leefstijlinterventie 

De beschreven GLI’s maken allen onderdeel uit van de keten, op het gebied van behandelaanbod. In het huidige document wordt dit behandelaanbod beschreven om de zorg voor 

kinderen met obesitas te concretiseren. Echter van belang is dat men zich realiseert dat een dergelijke gecombineerde leefstijlinterventie slechts een onderdeel is van de benodigde 

structuur/keten voor kinderen met obesitas. Binnen een keten is een scala aan (gecombineerde leefstijl)interventies, samenwerkingsafspraken, toeleidings- en nazorgtrajecten 

noodzakelijk om te komen tot een volledig sluitende keten. Daarnaast is van belang dat voor verschillende leeftijdsgroepen en specifieke doelgroepen aanbod aanwezig is binnen 

een keten. De interventies die zijn bekeken zijn vaak voor specifieke leeftijdsgroepen bedoeld en bijvoorbeeld kinderen met een lichamelijke en verstandelijke beperking zijn veelal 

geëxcludeerd. Dat betekent dat met de bekeken interventies nog geen sluitende keten gevormd kan worden. Zowel op gebied van aanbod als op gebied van organisatie (proces) is 

van belang dat het huidige document wordt uitgebreid. Het ontwikkelen, verbeteren en onderzoeken van interventies voor specifieke doelgroepen (zoals kinderen met een 

beperking en hun begeleiders) verdient tevens aanbeveling.  

 

Gekeken naar de beschrijving van de GLI’s is een aantal zaken opvallend wanneer deze gerelateerd worden aan de zorg zoals omschreven in de Zorgstandaard. Zo is het onderscheid 

tussen een GLI-kort en een GLI nog niet eenduidig te benoemen. Een GLI-kort is weliswaar iets korter dan de beschreven GLI’s (10 weken tegenover minimaal 3 maanden), maar de 

zorg geleverd in een GLI-kort is minstens zo intensief, echter uitgevoerd door niet-zorgverleners. Voor de omschreven GLI+ valt aan te geven dat de verhoging van intensiteit met 

name gerelateerd is aan de diagnostiekfase, de competentie of het opleidingsniveau van de zorgverleners en de duur van de behandeling. De frequentie van behandelen is in 

tegenstelling van wat de Zorgstandaard voorschrijft relatief laag. Naarmate meer (bewezen effectieve) GLI’s beschreven kunnen worden welke goed zijn ingebed in de keten, kan 

wellicht een duidelijker onderscheid gemaakt worden of zou wellicht overwogen kunnen worden een aanpassing te maken in deze indeling.  

Opvallend is ook dat met name de behandelduur tijdens de intensieve behandelfase, maar ook de duur van de onderhoudsfase in sterke mate afwijkt van wat als standaard wordt 

omschreven in de Zorgstandaard, welke aangeeft dat de totale behandelduur twee jaar zou moeten zijn, waarbij het eerste jaar gedragsverandering wordt bewerkstelligd en het 

tweede jaar gedragsbehoud het doel is. Over het algemeen is de behandelduur in de bekeken interventies korter (zowel de intensieve behandelfase als de onderhoudsfase). Er lijkt 

hierbij een relatie te liggen tussen de financieringsstructuur of -mogelijkheden en de lengte van de behandelduur. Voor de bekeken GLI’s geldt dat geen structurele financiering 

aanwezig was (op het moment van beschrijven), met uitzondering van de GLI+ welke de kinderen vergoed konden krijgen via Diagnose Behandeling Combinatie Adipositas. De 

andere GLI’s hebben niet-structurele afspraken in zowel het gemeentelijk als het zorgverzekeraarsdomein.  

Wanneer wordt gekeken naar de begeleidingsfase, en in iets mindere mate ook naar de onderhoudsfase kan gesteld worden dat deze binnen de GLI’s nog niet zijn uitgewerkt. De 

mogelijkheden of manieren waarop deze fasen worden uitgewerkt, variëren van elkaar en hierin lijkt nog veel ontwikkeling mogelijk. De manier waarop deze fasen worden 

uitgevoerd lijkt niet afhankelijk te zijn van het GLI niveau. Dit betekent dat wanneer men dit document gebruikt als voorbeeld om een inschatting te kunnen maken wat 

mogelijkheden zijn om een GLI in te vullen: gebruik gemaakt kan worden van de elementen die bij passen bij de lokale keten, onafhankelijk van welk beschreven GLI-niveau deze 

elementen afkomstig zijn.  

Verder valt op dat hoewel een centrale zorgverlener voor de gehele keten, meestal (nog) afwezig is, er wel regelmatig binnen de interventies een centrale figuur wordt aangesteld, 

als ‘casemanager/contactpersoon’. Deze fungeert als aanspreekpunt binnen de interventie.  
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Toekomst 

In de periode van 2016 tot en met 2018 heeft Care for Obesity zich ten doel gesteld de ketenaanpak voor overgewicht en obesitas bij kinderen verder te versterken. Hierbij wordt 

gestreefd naar het realiseren van vraaggestuurde, toegankelijke en verzekerde zorg op basis van het ‘stepped en matched care’-principe, voor kinderen (0-19 jaar) met alle niveaus 

van overgewicht en obesitas en hun ouders. Care for Obesity gaat binnen een aantal proeftuinen de zorg binnen een werkzame ketenaanpak en de financiering hiervan zowel op 

inhoudelijk als organisatorisch vlak beschrijven. Deze beschrijving kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenten (versterken lokale kwaliteit ketenaanpak). Daarnaast kan deze 

worden gebruikt als input voor prestatiebeschrijvingen van ketenzorg voor kinderen (0-19) met overgewicht en obesitas om te komen tot financiering van de ketenaanpak. Eerder 

genoemde ontwikkelingen worden hierin meegenomen. De beschreven gecombineerde leefstijlinterventies in het huidige document kunnen als startpunt dienen om te komen tot 

een beschrijving van de gehele keten.  
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Appendix 1: Piramide en tabel met niveaus van GGR bij kinderen 
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Appendix 2: Piramide met niveaus van GGR met bijbehorende preventieniveaus en aanpak volgens stepped en matched care bij 

kinderen 
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Appendix 3: Stroomschema stepped en matched care kinderen (0-19 jaar) met overgewicht en obesitas (PON, 2014) 
 

Diagnostiek* 

(GGR vaststellen)

Licht verhoogd 

risico

Extreem verhoogd 

risico

Individuele adviezen

GLI-kort

GLI-kort

GLI

GLI

GLI+

Behandeling niet of onvoldoende succesvol

Behandeling succesvol

Stroomschema stepped care en matched care kinderen  (0-19 jaar) met overgewicht en obesitas (PON, 2014)

Gezondheidsbevordering in 

de wijk

Toelichting

Eerste stap/inzet

 Dit stroomschema is mede gebaseerd op de Zorgstandaard 

Obesitas (PON, 2010), het Addendum ernstige kinderobesitas 

bij de Zorgstandaard Obesitas (PON, 2012) en de JGZ-richtlijn 

Overgewicht (NCJ, 2012).

 Het vaststellen van het GGR en het doen van aanvullende 

diagnostiek kan zoveel mogelijk binnen de 

Jeugdgezondheidszorg plaatsvinden, verwijzing naar huisarts 

of kinderarts is afhankelijk van competenties en lokale 

afspraken.

 Zie voor definities: ‘Piramide met niveaus van GGR met 

bijbehorende preventieniveaus en aanpak volgens stepped 

care en matched care bij kinderen (PON, 2014)’.

*
Comorbiditeit en risicofactoren vaststellen op basis van 

professioneel inzicht en/of opportunistische of 

routinematige screening 

Aanvullende diagnostiek

Aanvullende diagnostiek 

indien nodig

Gezondheidsbevordering in 

de wijk

Gezondheidsbevordering in 

de wijk

Afhankelijk van (aanvullende) diagnostiek mogelijke 

eerste stap/inzet

Matig verhoogd 

risico

Sterk verhoogd 

risico

GLI-kort
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Appendix 4: Format Inventarisatie Good Practices 
 
Onderdeel  Uitwerking onderdelen 

Setting Regio/gemeente/wijk en in welke setting wordt de interventie uitgevoerd? 

Doelgroep Wat is de doelgroep van de ketensamenwerking/beschrijf de deelnemende groep kinderen aan de hand van risicofactoren (gewicht/comorbiditeit) / hoe gevarieerd is 
het profiel van de kinderen in termen van risicofactoren? Wat zijn in- en exclusiecriteria voor deelname aan de interventie? 

Signalering/Verwijzing Door wie vindt verwijzing plaats? Kunnen ouders zichzelf aanmelden?  

Diagnostiek/Monitoring Is een bezoek aan de kinderarts, voorafgaand aan deelname noodzakelijk? Beschrijf hoe er invulling wordt gegeven aan de diagnostiekfase en/of welke afspraken 
hiervoor zijn gemaakt. Ook m.b.t. toeleiding naar een behandeling. Hoe wordt de voortgang van het kind gemeten? 

Behandelplan (binnen 
interventie) 

Op wat voor manier worden behandeldoelen en samenwerking vastgelegd? Worden ouders/verzorgers hierbij betrokken?  

Behandeling (intensieve 
behandelfase)   

Beschrijf in welke mate de betreffende zorg in de ketenaanpak tijdens de intensieve behandelfase voldoet aan de uitgangspunten van de Zorgstandaard Obesitas 
(componenten voeding/beweging/gedragsverandering, gezinsaanpak en frequentie, intensiteit en duur).  

Behandeling 
(onderhoudsfase) 

Beschrijf hoe er invulling wordt gegeven aan de onderhoudsfase van de behandeling (gericht op terugvalpreventie) en/of welke afspraken hiervoor zijn gemaakt 
(componenten voeding/beweging/gedragsverandering, gezinsaanpak en frequentie, intensiteit en duur).  

Begeleiding Beschrijf hoe er invulling wordt gegeven aan de begeleidingsfase en/of welke afspraken hiervoor zijn gemaakt (componenten voeding/beweging/gedragsverandering, 
gezinsaanpak en frequentie, intensiteit en duur).  

Teamsamenstelling (voor de 
gehele behandeling) 

Beschrijf de zorgverleners die de zorg verlenen aan de hand van deskundigheidsgebied, additionele competenties en vaardigheden. Vermeld of een interventie 
specifieke cursus nodig is. Vermeld opleidingsniveau van de zorgverleners.  

Aanspreekpunt binnen de 
interventie  

Welke zorgverlener is het centrale aanspreekpunt binnen de interventie? 

Inbedding in de keten Beschrijf hoe deze good practice onderdeel is van een grotere ketenaanpak overgewicht/obesitas bij kinderen. Is er sprake van stepped/matched care, wat voor 
afspraken zijn er gemaakt qua instroming, uitstroming, uitwisseling gegevens enz? Is er een centrale zorgverlener aangewezen? Op basis van welke overwegingen is er 
voor deze zorgverlener gekozen? Hoe wordt er invulling gegeven aan de taken van de centrale zorgverlener? Wordt er gewerkt met het individueel zorgplan, welke 
afspraken zijn hierover gemaakt? Vindt multidisciplinair overleg plaats? Wat is de rol van de kinderarts? Is er sprake van samenwerking tussen zorgdomein en 
gemeentelijk domein; zo ja, wie doet wat; hoe is de afstemming geregeld?  

Onderzoek In hoeverre is de interventie opgenomen in de interventiedatabase van het Loket Gezond Leven? 
Heeft voor deze interventie proces en/of effectonderzoek plaatsgevonden? Wat waren hiervan de resultaten? 

Kritische succesfactoren  Wat zijn de inmiddels opgedane ervaringen met de praktijk? Zijn er valkuilen en/of tips waar bij de implementatie rekening mee kan worden gehouden? Van welke 
factoren is het al dan niet slagen van de praktijk afhankelijk?  

Financiering Kan een schatting worden gemaakt van de kosten?  

Materialen  Welke materialen en producten zijn er m.b.t. deze ketenaanpak en hoe/waar zijn deze verkrijgbaar? (zowel concrete werkmaterialen als publicaties/beschrijvingen) 

Zorgstandaard Obesitas Op welke punten wijkt de interventie af van de Zorgstandaard Obesitas? 
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Dankwoord en contactgegevens 
 

De beschrijving van de Good Practices van gecombineerde leefstijlinterventies voor kinderen met obesitas had nooit tot stand kunnen komen zonder de medewerking van de 

verschillende interventie-eigenaren en hun medewerkers. Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats. Daarnaast ook dank voor de kritische noot van onze meelezers; Jongeren 

Op Gezond Gewicht, Partnerschap Overgewicht Nederland, Ministerie van VWS, Marian Sijben (Gemeente Den Bosch) en Karen den Hertog en Marianne van der Velde (Gemeente 

Amsterdam). 

 

Contactgegevens voor dit document 

 

Drs. J. (Judith) Stroo 

Tel: (020) 598 97 82 

E-mail: j.stroo@vu.nl 


