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Pact Gezond Gewicht!
Ondanks alle bestaande initiatieven en plannen neemt het  

aantal Amsterdamse kinderen met overgewicht en obesitas  

niet af. In Amsterdam kampen 30.000 kinderen met  

overgewicht en obesitas. Dat vraagt om extra inspanningen.  

Gemeente Amsterdam, Achmea, partners uit de civil society en  

van welzijn- & zorgverleners met verschillende achtergronden 

sluiten daarom dit Pact Gezond Gewicht. Het Pact Gezond 

Gewicht verenigt de ambities uit de bestaande plannen en 

initiatieven, maar wil die sneller (in 2015) en met meer  

daadkracht realiseren voor de Amsterdamse jeugd.

We willen bijdragen aan de doelstelling van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.  
De ambitie is dat de Amsterdamse jeugd in 2033 tenminste op het dan gemiddelde  
nationaal gewicht van de jeugd is.

Om dat te bereiken zet het Pact Gezond Gewicht in op vier actielijnen met als horizon 2015:
•		Kwaliteit van zorg heeft prioriteit: kwaliteit van zorg is prioriteit bij de uitvoer. 

Ondersteuning en zorg voldoet aan de geldende kwaliteitsstandaarden.
•	Kiezen voor een gezond gewicht: meer kinderen en ouders hebben een gezonde leefstijl.
•		Werken aan gezond gewicht: alle Amsterdamse professionals zijn zich bewust van het 

belang van een gezond gewicht en bijbehorende leefstijl bij cliënten en zetten hierop in.
•		Verbinden van gezond gewicht: alle betrokkenen van het Pact Gezond Gewicht weten 

elkaar te vinden. Ze trekken waar nodig gezamenlijk op om te waarborgen dat het kind  
en de ouders kiezen voor een gezonde leefstijl.
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Dit is de positionering van het Pact!

In dit Pact geven alle betrokken partijen aan dat de ambitie 
om (dreigend) overgewicht en obesitas aan te pakken 
prioriteit heeft, dat er betrokkenheid is en bereidwilligheid 
om verder te kijken dan dat nu gedaan wordt. Alle partners 
staan achter gezamenlijke inzet op de kwaliteit van zorg, 
ontwikkelopgaven en de uitwerking daarvan. Definitieve 
inzet en focus zal later worden afgestemd. Dit Pact richt 
zich dus specifiek op de setting ondersteuning en zorg. 
Met nadruk wordt afstemming gezocht met andere lijnen 
binnen de aanpak, waaronder de inzet op (voor)scholen en 
kinderdagverblijven en de professionals die daar werken.

 

zwaarste
buurten

schoolzorg

professionals

community

ouders

kind

Figuur 1. Visuele weergave van de Aanpak. 

De figuur geeft aan dat de inzet op ondersteuning en zorg onderdeel is van een 

brede, integrale aanpak.

Dit Pact Gezond Gewicht bevat ambities op hoofdlijnen over 
hoe Amsterdamse ketenzorg voor kinderen met overgewicht en 
obesitas eruit ziet. We benoemen uitgangspunten en ambities  
met elkaar. Daarbij erkennen we dat iedere professional en 
organisatie werkt vanuit de eigen omgeving. 

De Amsterdamse Aanpak Gezond 
Gewicht
De gemeente Amsterdam neemt met de Amsterdamse 
Aanpak Gezond Gewicht haar verantwoordelijkheid door 
een krachtige integrale aanpak te starten en kinderen en 
ouders actief te ondersteunen en aan te spreken. De 
Aanpak geeft in de periode 2013-2014 prioriteit aan 
preventie voor de 0-12 jarigen en aan de kinderen met 
morbide obesitas. Het gaat uitdrukkelijk om een 
normerende aanpak. Het normerende betreft de 
overtuiging dat gezond gedrag voor onze Amsterdamse 
kinderen de norm is, de normale situatie; en dat we dit 
ook uitspreken. 
 
Dat betekent dat de Aanpak ouders aanspreekt op hun 
verantwoordelijkheid. Scholen en hun besturen krijgen te 
maken met deze normerende aanpak en  
een optredende overheid: scholen zonder gezond 
voedingsbeleid, met snoep- en frisautomaten in de 
school, accepteert de Aanpak niet meer.  
Ook investeert de Aanpak in de fysieke omgeving en zet 
in op een gezonde gemeenschap waarbij de gezonde 
keus ook de makkelijke keus is. De Aanpak investeert in 
(voor)schoolprogramma’s,  fysieke omgeving en 
verbetert de ondersteuning en zorg, en geeft in de 
uitvoering daarvan prioriteit aan de zwaarste buurten in 
Amsterdam. De Aanpak Gezond Gewicht heeft 
meerdere ambities. Een van de ambities is goede 
ondersteuning en zorg voor kinderen en ouders met 
(dreigend) overgewicht of obesitas. 
 
Hierbij gaat het om ketenzorg en aanbodversterking 
in de 0de, 1ste en 2de lijn. De nadruk ligt op de kwaliteit 
van zorg en het verbinden van de verschillende lagen.



Pact Gezond Gewicht! 5

We hebben meerdere uitgangspunten geformuleerd.  
De uitgangspunten staan hieronder.

•		Het gezonde gewicht van kinderen hoort primair tot 
de verantwoordelijkheid van ouders. Niet alle kinderen 
en ouders hebben in dezelfde mate toegang tot kennis en 
kunde om de gezonde keuzes te kunnen maken.  
Wanneer kind en ouders het (tijdelijk) niet alleen kunnen, 
zorgen we voor adequate ondersteuning om het gezonde 
gedrag aan te leren en een leven lang te blijven volhouden.

•		De aanpak van ongezond gewicht staat of valt met 
goede kwaliteit van aanbod en zorg. Effectiviteit is een 
belangrijke kwaliteitsstandaard voor (preventieve) zorg. 
De inzet van effectieve zorg voorkomt een uitblijvende of 
averechtse werking van een programma. We zetten in op 
effectief of veelbelovend aanbod bij de begeleiding van 
kind en ouders. 

•		We zetten in op de juiste zorg op de juiste plek. 
Zorg in de vertrouwde omgeving heeft de voorkeur.  
Bij inzet van ondersteuning en zorg is ‘zinnig en zuinig’  
het basisprincipe. We verlenen geen onnodige  
intensieve zorg. 

•		We sluiten altijd aan bij de wensen en behoeften van 
kind en ouders. Ouders moeten een gezonde leefstijl 
nastreven voor hun kind(eren) en vervullen hierbij een 

voorbeeldfunctie. Wanneer het belang van kind en ouders 
niet overeenkomt, staat de fysieke en mentale gezondheid 
van het kind altijd voorop. Het belang van het kind weegt 
dus het zwaarst. 

•		Wij sluiten met dit Pact zoveel mogelijk aan bij de 
(landelijk) geldende en toekomstige richtlijnen, 
standaarden en werkwijzen. Daar waar de aanpak nog 
in ontwikkeling is, zullen de richtlijnen als uitgangspunt 
gelden. Er wordt alleen beargumenteerd vanaf geweken.

•		Preventie moet beter op het netvlies komen te 
staan: elke kilo die er niet aankomt, hoeft er ook niet af! 
Professionals erkennen het belang van preventie en geven 
dit een plek in de contacten met kind en ouders. Daarnaast 
benutten zij het aanbod aan preventie en ondersteuning, 
waaronder o.a. ook de inzet van vrijwilligers.

•		We zetten nadrukkelijk in op het versterken en aanboren 
van zelfredzaamheid en eigen kracht van  
kind en ouders. Dit geldt voor alle contacten tussen kind 
en ouders en professional.

•		Kwaliteit van leven is onze norm bij de ondersteuning 
en zorg van kind en ouders. Niet alleen de lichamelijke 
aspecten zijn van belang, maar ook psychische en sociale 
aspecten.

•		We vinden dat excellente uitvoering bij iedere formele 
en informele professional voorop staat. Professionals 
beschikken over alle competenties en vaardigheden 
die nodig zijn bij aanpak van (dreigend) overgewicht. 
Verantwoorde ondersteuning en zorg zijn hierbij het 
uitgangspunt.

•		We sluiten aan bij de culturele context waarin ouders en 
kinderen leven. Zowel preventieve inzet als ondersteuning 
en zorg moet hier op in spelen.

•		We vinden dat de vrijblijvendheid voorbij is. 
Vrijblijvendheid is niet meer van toepassing op de 
professional. Professionals en organisaties moeten 
verantwoordelijkheid nemen en zich committeren 
en verbinden aan de inzet voor gezond gewicht. Bij 
gezinnen wordt gekeken naar de wensen, behoeften en 
mogelijkheden die er zijn. Dat bepaalt voor het gezin de 
mate van vrijblijvendheid. 

Dit zijn onze uitgangspunten

Ondersteuning, zorg, professionals?

Het Pact Gezond Gewicht hanteert begrippen als 
ondersteuning en zorg in brede zin, omdat hieronder 
ook activiteiten in de civil society, welzijn en sport 
vallen. Ook omvat het begrip zorg niet alleen de 
reguliere zorgketen maar ook de extra aandacht die 
aan kind of ouders gegeven wordt. We verstaan onder 
‘zorg’ de zorgverlening in de 0de, 1ste en 2de lijn. 
Het Pact Gezond Gewicht sluit aan bij de reikwijdte 
van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Het 
Pact duidt professionals als mensen die betrokken 
zijn bij het gezin rondom de preventie en aanpak van 
overgewicht en obesitas. Zij werken bijvoorbeeld 
als ouder- en kindadviseur, leraar, pedagogisch 
medewerker, jeugdarts, huisarts, kinderarts, fysio- en 
oefentherapeut, sportinstructeur, huisarts, kinderarts, 
diëtist, opvoedondersteuner, gezondheidsbevorderaar, 
jeugdzorg medewerker of vrijwilliger. Zij hebben de 
inhoudelijke kennis en vaardigheden om het gezin bij 
te staan in geval van (dreigend) overgewicht vanuit 
de eigen professie en eigen kracht. Zij signaleren en/
of verlenen de optimale begeleiding, ondersteuning 
en zorg voor kind en ouders. Zij incorporeren nieuwe 
wetenschappelijke kennis in de reguliere werkwijzen. 
Zij kunnen combinaties maken tussen verschillende 
disciplines en verbinden naar andere betrokken 
professionals. Ook maken zij de verbinding met de buurt 
en de sociale omgeving die de gezinnen omringt. In 
dit document spreken we van partners. Hierbij wordt 
verwezen naar de partijen die mede het Pact gezond 
gewicht hebben opgesteld en ondertekend.
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De problematiek van overgewicht en obesitas bij kinderen 
wordt al langer onderkend en aangepakt. Veel partners 
werken er elke dag hard aan, in de zorg, in sportclubs en 
bij de gemeente. Echter, ondanks alle inspanningen en 
investeringen is het probleem niet afgenomen. Uit de reacties 
van de partners komen de volgende knelpunten naar voren: 

•		ontbreken van een brede aanpak; 
•		signaleren van overgewicht gebeurt, maar het daadwerkelijk 

effectief aankaarten bij ouders is te vaak nog moeilijk of 
zelfs taboe;

•		ontbreken van aanbod en onderlinge afstemming in de 
0de, 1ste en 2de lijn;

•		ontbreken van beschikbare evidence-based interventies;
•		ontbreken van een geschikte aanpak voor kinderen of 

ouders met een beperking;
•		overdracht is vervolgens ingewikkeld omdat voldoende 

effectief hulp- en ondersteuningsaanbod ontbreekt;
•		het volhouden van een gezonde gedragsverandering door 

kind en ouders is heel moeilijk. Begeleiding en nazorg is 
onvoldoende structureel gewaarborgd;

•		ontbreken van juiste inzet van financiering van zinnige en 
zuinige zorg op alle plekken in de keten.

•		geen implementatie van geldende richtlijnen en 
zorgstandaarden;

•		ontbreken van landelijk kaders.

Hieruit spreekt de noodzaak om gezamenlijk de strijd met 
overgewicht aan te gaan.

De partners nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
door een krachtige integrale aanpak te starten en kinderen 
en ouders actief aan te spreken en te ondersteunen bij 
ongezond gewicht. Een krachtige en integrale aanpak bindt 
en verbindt. We gaan de strijd tegen overgewicht en obesitas 
aan. Daarbij stellen we onszelf het doel overgewicht en 
obesitas bij kinderen in Amsterdam te verminderen. 

 

Gezond gewicht, nu en in de toekomst

We gaan uit van een duurzame keten. Om deze te 
waarborgen moeten de afspraken niet alleen nu, maar 
ook in de toekomst toepasbaar zijn.  
We houden in het Pact dan ook rekening met de 
vormgeving van het nieuwe jeugdstelsel en de 
bijpassende terminologie, zoals ouder- en kind adviseur 
met BIG. De gemeente Amsterdam heeft  
de verbinding gelegd tussen het koersbesluit Om het 
kind en de Aanpak Gezond Gewicht. Besluiten ten 
aanzien van de ondersteuning en zorg voor kinderen en 
ouders met (dreigend) overgewicht worden gezamenlijk 
genomen. 
De uitwerking van de ouder- en kindadviseur, borging 
van de kwaliteit van zorg, de rol van signalering en het 
aanspreken van de zelfredzaamheid zijn overkoepelende 
opgaven. Ook het inzetten van vrijwilligers en informele 
netwerken ter ondersteuning van andere interventies 
komt daarbij aan de orde.

Om ons doel te bereiken zijn afspraken in alle fasen die een 
kind en ouders met (dreigend) overgewicht doorlopen nodig. 
Het Pact Gezond Gewicht is daarom opgedeeld in deze 
fasen; preventie, signalering, diagnostiek, inzetten van (extra) 
hulp, aanpak, terugverwijzing en nazorg.

Preventie
Het gezonde gewicht van kinderen hoort primair tot de 
verantwoordelijkheid van ouders. Niet alle kinderen en ouders 
hebben in dezelfde mate toegang tot kennis en kunde om de 
gezonde keuzes te kunnen maken. Wanneer kind en ouders 
het (tijdelijk) niet alleen kunnen, zorgen we voor adequate 
ondersteuning om het gezonde gedrag aan te leren en een 
leven lang te blijven volhouden. Dit doen we binnen onze 
mogelijkheden en verantwoordelijkheden.
Het kind en de ouders kunnen echter niet in hun eentje het 
grote verschil gaan maken. Iedereen in de omgeving van 
het kind is nodig om hem te helpen duurzaam gezonde 
keuzes te maken. Daarbij hanteren we gezond gedrag in 
het algemeen met focus op gezonde voeding, gezond 
bewegen en een gezonde opvoeding als uitgangspunt. 
We zetten in op voldoende preventief aanbod rond 
voeding, beweging en opvoeding gericht op een gezonde 
leefstijl voor kinderen en ouders in alle gewichtsklassen. 
Hier dragen wij aan bij door in te zetten op een gezonde 

Waar staan we nu? Wat willen we 
bereiken?
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Aandacht voor de kwaliteit van zorg1

Wij vinden dat zorg moet voldoen aan de hoogst mogelijk kwaliteitsstandaarden. Belangrijke kwaliteitsstandaarden 
voor (preventieve) zorg zijn effectiviteit, veiligheid, tijdigheid en vraaggerichtheid. Dit zijn de kernaspecten van 
kwaliteit. Tabel 1 biedt een overzicht van de in de literatuur meest voorkomende kwaliteitsdomeinen voor de publieke 
gezondheidszorg1.

Effectiviteit verwijst naar de wetenschappelijke onderbouwing van (preventieve) zorgprogramma’s. Gedegen 
onderzoek moet aantonen dat kinderen die het programma volgen beter af zijn dan kinderen die het programma niet 
volgen. Een programma dat averechts werkt is vanzelfsprekend schadelijk voor de gezondheid van het kind. Maar ook 
een programma dat geen effect heeft is schadelijk, omdat ouders en kinderen na een teleurstellende ervaring in de 
zorg weinig bereid zijn om alsnog een wel werkend programma te volgen. Samenvattend kunnen we stellen dat het 
breed uitrollen van allerlei interventies waarvan de werkzaamheid niet is aangetoond weinig zinvol is.

Vier niveaus beschrijven en beoordelen van de kwaliteit van zorg: het gehele systeem, de instelling, de individuele 
professional en de specifieke interventie die wordt aangeboden2/3. Het oordeel over de kwaliteit van zorg is 
afhankelijk van het perspectief van een actor. Vanuit het perspectief van de klant gaat het vooral om effectiviteit 
en doelgroepgerichtheid. Vanuit het perspectief van de professional zijn de effectiviteit en efficiëntie van de zorg 
belangrijke domeinen, en vanuit het perspectief van de instelling/organisatie is vooral de efficiëntie van de zorg een 
belangrijk kwaliteitsdomein, evenals de veiligheid1. 

In Amsterdam zijn te weinig evidence-based (preventieve) programma’s. We zetten in op het ontwikkelen van 
(preventieve) zorgprogamma’s die evidence-based zijn of het implementeren van (preventieve) zorgprogramma’s in 
Amsterdam die elders bewezen effectief zijn. 

Tabel 1. Kwaliteitsdomeinen publieke gezondheidszorg (4).

Kwaliteitsdomeinen Definities

Effectiviteit De mate waarin (vooraf) geformuleerde doelstellingen in de praktijk worden bereikt. 

Tijdigheid Op het juiste tijdstip aanbieden van (preventieve) zorg en voorkomen van onnodige 
wachttijden na een positieve screeningsuitslag.

Efficiëntie Zorg die verspilling vermijdt. 

Veiligheid Vermijden van schade bij interventies die bedoeld zijn voor het bevorderen van de 
gezondheid.

Toegankelijkheid Toegang tot (zorg)voorzieningen en interventies wordt niet belemmerd door 
persoonlijke kenmerken zoals geslacht of etniciteit.

Doelgroepgerichtheid Respecteren van voorkeuren, noden en waarden van doelgroepen en daarnaar 
handelen.

1. Overgenomen en afgeleid uit Nationaalkompas, 2013

2.  Evans DB, Tan-Torres Edejer T, Lauer J, Frenk J, Murray CJL. Measuring quality: from the system to the provider.  

Intern J for Quality in Health Care, 2001; 13: 439-46.

3. Donabedian A. The quality of health care: how can it be assessed? JAMA, 1988; 260: 1743-8.

4.  De Koning & Hoeijmakers, 2007. Prestatie indicatoren voor de nieuwe publieke taken van het RIVM. RIVM-rapport nr. 000200701.  

Bilthoven: RIVM.
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omgeving, thuis en op school en voldoende toegang tot 
een betaalbaar en effectief beweeg- en sportaanbod in de 
stad. We maken onderscheid tussen universele, selectieve, 
geïndiceerde en zorggerelateerde preventie voor kind en 
ouders met verschillende achtergronden. We proberen 
nieuwe verbindingen met partners aan te gaan, zoals 
samenwerking met schooltandartsen, verloskundigen, sport, 
welzijnsaanbieders en vrijwilligers(organisaties). 

Preventie van overgewicht is minstens zo hard nodig 
als ondersteuning en zorg voor kinderen en ouders met 
overgewicht. De Aanpak Gezond Gewicht zet in samen-
werking met alle partners in op ontwikkeling van het publieke 
domein. De Aanpak Gezond Gewicht zet in op verschillende 
interventies ter bevordering van een gezonde leefomgeving 
van kind en gezin. Uitwerking vindt plaats in samenwerking 
met de andere projectteams van de Aanpak Gezond Gewicht 
en alle partners betrokken bij de preventie, ondersteuning en 
zorg. Hierbij zetten we in op een aantrekkelijke en gezonde 
leefstijl en plezier in bewegen en sport.

Signalering

Ouder- en kind adviseur met BIG 
registratie

Voor de uitvoer van verschillende taken is de ouder- 
en kind adviseur met BIG registratie de aangewezen 
persoon. Het gaat dan om een persoon met kennis 
en kunde van overgewicht. Een ouder- en kind 
adviseur met BIG registratie is een ouder- en kind 
adviseur met een beroepsregistratie volgens de 
wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG), 
zoals een jeugdverpleegkundige. Het BIG-register 
verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een 
zorgverlener. De functie van ouder- en kind adviseur 
met BIG registratie is in ontwikkeling en wij sluiten aan 
bij de positionering van deze functie in het nieuwe 
jeugdstelsel. In het Pact spreken we van ouder- en kind 
adviseur met BIG.

Alle betrokkenen bij een kind kunnen overgewicht 
signaleren en adviseren om naar een ouder- en kind 
adviseur met BIG registratie te gaan voor een goede 
diagnose. We zorgen zoveel mogelijk voor 1 aanspreekpunt 
per gezin. We willen voorkomen dat kinderen en ouders 
door te veel mensen aangesproken worden over het gewicht 
van hun kind. Met name bij kinderen ouder dan vier jaar 
is signalering belangrijk. Bij kinderen van 0-4 jaar heeft de 
Jeugdgezondheidszorg (Jeugdarts en ouder- en kind adviseur 
met BIG registratie) regelmatig contactmomenten die 
effectiever ingezet moeten worden om overgewicht bij  
5 jarigen (en jonger) terug te dringen.  
Andere contactmoment zijn op 5 en 10 jaar en tweede 
en vierde klas voortgezet onderwijs. Professionals die 

expliciet kunnen worden ingezet voor signalering, zoals 
sportmedewerkers, worden geschoold om dit correct te doen. 
Om dit goed te doen is naast scholing ook het opbouwen 
van routine in de uitvoering een belangrijk aandachtspunt. 
We besteden ook aandacht een zinnig, zuinig en effectief 
vervolgtraject na signalering.
Het signaleren in brede zin is onderdeel van een nieuwe 
vormgeving van de jeugdzorg en brengt verschillende 
ethische en praktische kanttekeningen met zich mee. Deze 
worden besproken en uitgewerkt in samenwerking met 
betrokken partners.

Diagnosticeren
Diagnostiek wordt uitgevoerd door een hiervoor geschoolde 
professional: de ouder- en kind adviseur met BIG, de huisarts 
of de kinderarts. Bij de diagnostiek maken we gebruik 
van het gewicht gerelateerd gezondheidsrisico (GGR). 
Voor het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte en het 
vereiste niveau van ondersteuning kijken we niet alleen naar 
BMI, maar wordt uitgegaan van het GGR. Het GGR geeft aan 
in welke mate het gezondheidsrisico verhoogd is. Op basis 
van het GGR kan de aanpak worden vormgegeven. We gaan 
hierbij uit van de kleurcode zoals gebruikt in de zorgstandaard 
obesitas: groen (geen risico), geel (licht verhoogd risico), 
oranje (matig verhoogd risico), rood (sterk verhoogd risico) of 
donkerrood (extreem verhoogd risico).

Wat is het hefboomprotocol?

Het protocol beschrijft het handelen van verschillende 
partijen bij gezinnen die (tijdelijk) geen hulp willen of 
kunnen aanvaarden. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de weging van verschillende factoren zoals de 
mate van het overgewicht en andere problemen die van 
invloed zijn op het gezin. Het protocol omschrijft alle 
mogelijk stappen van de minst tot de meest ingrijpende 
en geeft criteria wanneer deze ingezet kunnen worden.

Ouders geven niet altijd gehoor aan een oproep om contact 
te zoeken met professionals bij (dreigend) overgewicht of 
obesitas. Bij één of meerdere keren no-show passen we 
dan ook het nader te ontwikkelen ‘hefboom-protocol’ toe. 
We maken onderscheid tussen ouders die in staat zijn hulp 
te willen en kunnen accepteren en ouders die dit, tijdelijk, 
niet willen of kunnen. Uitgangspunt hierbij is dat we inzetten 
op wat het beste is voor het kind. Daarbij verliezen we de 
vraag van kind en ouders niet uit het oog. We gaan hier uit 
van maatwerk - een eerste inschatting van de professional is 
daarbij essentieel. 
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Inzetten van (extra) hulp
Uitval bij overdracht naar andere hulpverlening (zowel 
formeel als informeel) minimaliseren we door een ‘warme 
overdracht’ (met toestemming van de ouders). Standaard 
warm overdragen is niet zinnig en past niet bij het stimuleren 
van de zelfredzaamheid van ouders. Als professionals maken 
we zelf de inschatting of een ‘warme overdracht’ noodzakelijk 
is. Bij obesitas is vaak sprake van een complexe aanpak 
bij gezinnen waarbij het gewicht één van de problemen is 
die spelen. Samen Doen zet primair in op gezinnen met 
complexe problemen waaronder obesitas. De expertise voor 
het begeleiden van deze gezinnen moet bij Samen Doen 
aanwezig zijn. Bij kinderen met een extreem verhoogd risico 
(obesitas) is altijd sprake van een ‘warme overdracht’. Ook 
bij overdracht naar het Samen Doen team is een ‘warme 
overdracht’ noodzakelijk. 

We willen voorkomen dat kind en ouders na een overdracht 
niet aankomen of dat de ouder- en kind adviseur met BIG als 
centraal aanspreekpunt niet op de hoogte is van de stand van 
zaken in het gezin. We stellen bij overdracht dan ook altijd 
de ouder- en kind adviseur met BIG, huisarts of waar nodig 
andere verwijzers op de hoogte.

Warme overdracht

Een warme overdracht is het actief doorgeven en 
bespreken van informatie over een kind en ouders met 
ondersteuningsbehoefte. Deze ondersteuningsbehoefte 
wordt gedocumenteerd en wordt met toelichting 
overgedragen tussen professionals. Het warme 
overdracht moment kent verschillende vormen: van 
een gesprek met beide professionals en het gezin 
tot minimaal een telefonische overdracht. De warme 
overdracht vindt bij voorkeur plaats voor intake van 
de ontvangende partij. Warme overdracht wordt altijd 
voorafgegaan door contact. Ouders zijn de belangrijkste 
partners in dit hele proces. Om uitval te voorkomen 
vindt terugkoppeling plaats van de professional naar de 
verwijzer. 

Aanpak

‘Aanpak’ en ‘leef&actieplan’

In de zorgstandaard obesitas spreekt men van 
behandeling en individueel zorgplan. In dit Pact 
Gezond Gewicht willen we meer aansluiten bij een 
actieve vorm van benaderen van kind en ouders en 
een gedeelde verantwoordelijkheid bij de aanpak 
hiervan. Wij gebruiken de termen ‘aanpak’ in plaats 
van ‘behandeling’ en ‘leef&actieplan’ in plaats van 
‘individueel zorgplan’. Ook al is de betekenis hetzelfde, 
de terminologie geeft een actieve benadering van alle 
partijen aan.

Kind en ouders maken samen met de ouder- en kind 
adviseur met BIG een individueel leef&actieplan. Dit 
wordt gebaseerd op een vast format. Hierin leggen we het 
doel en de inhoud van de aanpak vast van licht verhoogd 
risico tot extreem verhoogd risico. Het leef&actieplan 
ondersteunt kind en ouders bij zelfmanagement: er is duidelijk 
verwoord wat van de aanpak verwacht mag worden, welke 
verantwoordelijkheden de verschillende partijen hebben en 
wat de doelen zijn. Het leef&actieplan wordt programmatisch 
opgesteld op basis van effectief bevonden programma’s. 
Het leef&actieplan kan onderdelen van de Amsterdamse 
Gecombineerde Leefstijl Interventie (AGLI) bevatten en 
doelen vaststellen op onderdelen van de AGLI of op een 
volledige AGLI. Ook besteden we aandacht aan de culturele 
component van leefstijl. De AGLI is de interventie waar het 
gezin aan deelneemt en speelt zich af in groepsverband. 
De meerwaarde van het leef&actieplan naast de AGLI is de 
toevoeging van specifieke doelstellingen voor het gezin. 
En ook de verwerking van de vraaggestuurde aanpak 
die specifiek gericht is op het kind en de ouders. Andere 
professionals betrokken bij het gezin worden opgenomen in 
het leef&actieplan. Ook is aandacht voor invloeden vanuit 
school en omgeving onderdeel van het leef&actieplan.
Het leef&actieplan omvat passende, noodzakelijke en juiste 
zorg en ondersteuning die zinnig, zuinig en effectief is. In het 
leef&actieplan staan acties die effectief zijn of veelbelovend. 
Daarbij houdt het leef&actieplan rekening met de complexe 
gecombineerde problematiek die mogelijk speelt. Het 
leef&actieplan is geen statisch gegeven, maar dient 
regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld te worden 
door kind, ouders en ouder- kind adviseur. Het leef&actieplan 
besteedt aandacht aan de verbinding met structurele sport- 
en beweegdeelname. Uitgaande van de behoeften van 
het gezin en met in gedachten het principe van zinnige en 
zuinige zorg, kijken we naar de inzet van nieuwe vormen en 
uitvoerders van ondersteuning, zoals de bijvoorbeeld inzet 
van social media, vrijwilligers of  welzijn- en sportaanbieders. 
Bij het inzetten van extra hulp kan aan ouders een bijdrage in 
de kosten worden gevraagd.
Afhankelijk van het leef&actieplan wordt het gezin voor korte 
of langere tijd begeleid door een of meer professionals. 
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Eén aanspreekpunt ziet samen met kind en ouders toe 
op het nakomen van de afspraken en doelen uit het 
leef&actieplan: ouder- en kindadviseur met BIG. 
De ouder- en kind adviseur met BIG fungeert als centraal 
aanspreekpunt voor zowel het gezin als betrokken 
professionals. Ter ondersteuning van gedragsverandering 
worden vrijwilligers waar mogelijk betrokken.

Wat is een Amsterdamse 
Gecombineerde Leefstijl Interventie?
Een AGLI is de Amsterdamse versie van een 
Gecombineerde Leefstijl Interventie. We volgen hierbij 
de Zorgstandaard Obesitas die uitvoerig heeft gekeken 
naar de aanpak die nodig is voor kind en ouders bij 
(dreigend) overgewicht of obesitas. 
De aanpak van kind en ouders is altijd een vorm 
van de ‘Amsterdamse Gecombineerde Leefstijl 
Interventie’ (AGLI). De ouder- en kind adviseur met BIG 
loopt de componenten na en laat het kind en ouders 
doelen opstellen. De aanpak van kind en ouders gaat 
uit van de AGLI, tenzij een van de componenten al 
voldoende wordt geadresseerd door het kind en ouders. 
De ouder- en kind adviseur met BIG registratie  
is essentieel bij het maken van deze inschatting.
De aandachtsgebieden van een AGLI zijn:
•  het verminderen van de energie-inname door het 

aanleren van gezonde(re) voedingspatronen;
•  inzetten op voldoende en passende 

lichaamsbeweging;
• opvoedondersteuning op gezinsniveau; 
•  waar nodig toevoeging op maat van psychologische 

interventies ter ondersteuning van gedragsverande-
ring;

• een regelmatig leef- en slaapritme.

In het leef&actieplan staat het doel van de aanpak 
beschreven zoals kind, ouders en ouder-kind adviseur dit 
voor zich zien. De aanpak is, afhankelijk van de leeftijd 
en het groeistadium, gericht op het realiseren van 
gewichtsverlies of gewichtsstabilisatie, het  verbeteren 
van lichamelijke fitheid en daarmee het realiseren 
van gezondheidswinst. Voor kinderen in de groei geldt 
gewichtsbehoud als succescriterium. Afhankelijk van het 
GGR van de (uitgegroeide) jongere streven we naar een 
gewichtsverlies van ten minste 5-10% van het lichaamsgewicht 
na een jaar en het behoud van de gewichtsreductie op 
lange termijn. Een gewichtsverlies van 5-10%, is voor veel 
jongeren met obesitas het maximaal haalbare en gaat 
gepaard met aanzienlijke gezondheidswinst. We gaan in het 
leeft&actieplan uit van de kleurschakering van het GGR en 
passen daar de aanpak op aan. De aanpak bestaat uit een 
intensieve behandelfase (afhankelijk van looptijd AGLI 
en leef&actieplan) plus een onderhoudsfase van een jaar. 

Juist ook voor de onderhoudsfase is behoefte aan nieuwe 
vormen en uitvoerders van ondersteuning en zorg, om het 
gezin langdurig te begeleiden bij het internaliseren van de 
gedragsverandering. Hierbij valt ook te denken aan sport, 
welzijnsaanbieders en (vrijwilligers)organisaties uit de civil 
society.

Terugkoppeling
Betrokken professionals schatten de mate van 
zelfredzaamheid bij ouders in. Alleen bij ouders die extra 
aandacht en ondersteuning nodig hebben, passen we de 
principes van een warme overdracht toe. Bij een warme 
overdracht laten we aan de ouder- en kind adviseur met BIG, 
huisarts of een andere verwijzer weten of het kind en ouders 
zijn aangekomen. Bij alle gezinnen stellen we de ouder- en 
kind adviseur met BIG, huisarts of verwijzer op de hoogte bij 
uitval tijdens de aanpak en bij afronding van de aanpak. Hoe 
hoger het vastgestelde GGR, hoe zorgvuldiger wordt gekeken 
naar de principes van warme overdracht. Hier geldt dan ook 
dat alleen bij ouders met verminderde zelfredzaamheid de 
ouder- en kind adviseur met BIG, huisarts of verwijzer op de 
hoogte gesteld wordt over het verloop van de aanpak. Na 
afloop van de aanpak begeleidt de ouder- en kind adviseur 
met BIG de volgende stap. Hij of zij controleert vervolgens 
naleving van de gemaakte afspraken op de aanpak of past 
waar nodig het leef&actieplan aan.

Nazorg
Blijvende gedragsverandering is van essentieel belang  
voor een succesvolle aanpak op lange termijn.  
Bij gedragsverandering gaat het om zelfmanagement: bij 
kinderen spelen de ouders daarbij een essentiële rol. Wanneer 
kind en ouders de aanpak met succes hebben doorlopen 
en de gedragsverandering tijdens de onderhoudsfase 
hebben weten te handhaven, volgt de fase van begeleiding. 
In totaal verlenen we tot 1 jaar na de afronding van de 
aanpak nazorg. Hierbij wordt rekening gehouden met het 
principe van zinnige en zuinige zorg in de vertrouwende 
omgeving. Het gezin bepaalt in samenspraak met de ouder- 
en kind adviseur en/of huisarts met BIG wie deze nazorg 
het best kan verlenen en hoe vaak. Uitgangspunten zijn 
afnemende intensiteit van begeleiding en toeleiding naar 
regulier aanbod waar bewegen en ondersteuning centraal 
staan. Waar nodig is een warme overdracht naar structurele 
sport- of beweegdeelname onderdeel van het traject. Ook 
bij de nazorg kijken we naar de inzet van vrijwilligers bij de 
ondersteuning en behoud van gedragsverandering.
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Vasthouden en doorzetten
Het Pact Gezond Gewicht markeert het begin van een 
verhoogde inspanning op de keten van ondersteuning 
 en zorg voor kinderen met een ongezond gewicht.  
Sommige maatregelen hebben op korte termijn effect, andere 
werpen pas na langere tijd hun vruchten af. Vasthouden en 
doorzetten is dus noodzakelijk om de gewenste resultaten 
te boeken. Om de uitvoering te borgen, zo nodig bij te 
sturen en de continuïteit te garanderen, is een heldere 
uitvoeringsstructuur nodig. 
Om maatwerk te garanderen en zoveel mogelijk aan te  
sluiten bij de lokale behoeften en initiatieven, ligt het 
zwaartepunt in de uitvoering bij de focusbuurten,  
aangevuld door de stedelijke Aanpak Gezond Gewicht.

Uitvoering in de focusbuurten
Het zwaartepunt voor de concretisering en uitvoering - en 
de sleutel voor succes - ligt in de focusbuurten.  
Daarom wordt de uitvoeringsstructuur primair vanuit de 
regio’s opgebouwd, gebaseerd op stedelijke kaders en 
afspraken over de uitvoering. Dit gebeurt in opdracht van 
de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht en Achmea in 
samenwerking met de partners. De focusbuurten zijn primair 
verantwoordelijk voor het voor het opstellen en uitvoeren 
van de lokale samenwerkingsovereenkomsten en de lokale 
vertaling van de afspraken uit het Pact Gezond Gewicht.  
Zij bepalen in overleg met lokale professionals vanuit welzijn, 
sport en zorg de meest optimale schaal en structuur voor 
de uitvoering van de werkafspraken. Dit alles in nauwe 
afstemming met de opdrachtgever; gemeente Amsterdam. 
De opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen 
van de uitgangspunten in de lokale uitwerking.
Voor deze aanpak is gekozen omdat de focusbuurten fors  
van elkaar verschillen. Niet alleen in de betrokken lokale 
partners en professionals, maar ook in de aanpak van 
overgewicht en obesitas. De ene regio heeft al een 
samenwerkingsoverleg met professionals, terwijl de andere 
regio net is begonnen om de partners te enthousiasmeren. 
Deze krachtige en integrale aanpak garandeert maatwerk en 
zorgt voor aansluiting bij lokale behoeften en initiatieven.

Sturing Pact Gezond Gewicht 
Gemeente Amsterdam, de Stadsregio Amsterdam en 
Achmea hebben het convenant ‘Amsterdam samen gezonder’ 
opgesteld. Dit Pact is een onderdeel van de inzet op gezond 
gewicht en valt als zodanig onder het convenant.  
De terugkoppeling over de uitwerking en implementatie  
van het Pact geschiedt tijdens het tweejaarlijks Bestuurlijk  
Overleg van het convenant. Daarnaast is er een stuurgroep 
Pact Gezond Gewicht die zich richt op de uitvoering van 
het Pact. Gemeente en Achmea hebben een aanjagende, 
faciliterende rol. De stuurgroep coördineert, volgt en bewaakt 
de uitvoering van de ontwikkelopgaven, de doelen en de 
gemaakte afspraken in de focusbuurten. 

De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de verschillende partners: Gemeente Amsterdam, Achmea, 
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, de 1ste Lijn 
Amsterdam, GGD Amsterdam, Ondernemerskring Sociale 
Sector Amsterdam en SIGRA. Minimaal vier keer per jaar vindt 
overleg plaats tussen de leden van de stuurgroep, waarvan 
twee ter voorbereiding op het Bestuurlijk Overleg. De 
stuurgroep onderhoudt contact met de partners.

Wie is de Gemeente Amsterdam?

Vanuit de gemeente Amsterdam zijn vele diensten en 
stadsdelen bij het Pact Gezond Gewicht betrokken: 
DMO Jeugd, Onderwijs, Sport, de programma’s 
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, Om het Kind 
en Samen Doen, GGD zowel de afdeling Epidemiologie 
Documentatie en Gezondheidsbevordering als de 
Jeugdgezondheidszorg, WZS, DWI en de zeven 
stadsdelen (Noord, West, Nieuw-West, Oost, Zuidoost, 
Centrum en Zuid). Ieder met zijn eigen expertise 
en inzet. Bij de werkgroepen wordt gesproken over 
‘Gemeente Amsterdam’. Afhankelijk van de actie 
worden de juiste diensten en stadsdelen op expertise 
betrokken. 

Hoe zien wij de toekomst?
Dit Pact bevat de eerste aanzet voor breed gedragen 
afspraken. Aan de afspraken wordt concreet invulling 
gegeven in de focusbuurten. Hiervoor staan in bijlage 1 de 
ontwikkelopgaven opgenomen. In het komende halfjaar 
worden de ontwikkelopgaven uitgewerkt. In 2014 zal de 
implementatie in de focusbuurten plaatsvinden. Op basis 
van prioriteiten, analyse en verdere uitwerking wordt 
per focusbuurt een plan van aanpak gemaakt rekening 
houdend met de specifieke lokale situatie. Op basis van de 
ervaringen uit de focusbuurten en de uitkomsten van de 
ontwikkelopgaven wordt het Pact zomer 2014 waar nodig 
aangevuld, gespecificeerd en opnieuw bekrachtigd

Zo ziet de organisatie van het Pact Gezond 
Gewicht eruit
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Deze partners ondertekenen het Pact!

Eric van der Burg
Wethouder Zorg, Welzijn en Sport
Gemeente Amsterdam

Pieter Hilhorst
Wethouder Jeugd en Onderwijs
Gemeente Amsterdam

Marjolein Verstappen
Directeur Zorginkoop, Divisie Zorg en Gezondheid
Achmea

Jesse Bos
Portefeuillehouder Welzijn, 
Zorg en Jeugd Stadsdeel Nieuw-West

Claire Vlug
Directeur Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam 
en namens William Schrikker Groep

Ad Warnar
Directeur Cliëntenbelang Amsterdam
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Pien van Langen
Directeur Stichting 1ste Lijn Amsterdam

Dyon Voogt
Projectmanager Fit!vak

Annemarie Bevers
Directeur Stichting Gilde Amsterdam  

Paul van der Velpen
Algemeen Directeur GGD Amsterdam

Bart Meijman
Voorzitter Huisartsenkring Amsterdam

Hans Budde
Kinderarts in het Kinderartsen Overleg Groot 
Amsterdam

Kinderartsen 
Overleg Groot 
Amsterdam

Projectmanager Fit!vakProjectmanager Fit!vak
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Cees van der Wal
Directeur MEE Amstel en Zaan

Erik Lenselink
Manager Sportontwikkeling NOC*NSF

Harvey Sandriman
Directeur-bestuurder Swazoom, 
Namens de Ondernemerskring Sociale Sector 
Amsterdam

Erik Obbens
Voorzitter Regionaal Genootschap Fysiotherapie 
Amstel-, Meerlanden & Amsterdam

Rob van Dam
Directeur SIGRA (Samenwerkende Instellingen 
Gezondheidszorg Regio Groot Amsterdam)

Onno Kouwenberg
Directeur Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam

Deze partners ondertekenen het Pact!

Gezondheidszorg Regio Groot Amsterdam)Gezondheidszorg Regio Groot Amsterdam)
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Gerda de Bruijne-Duinmaijer
Verenging van Oefentherapeuten Cesar en 
Mensendieck, namens het regioteam Noord- Holland

Maribi Gomez
Directeur Vrijwilligerscentrale Amsterdam

Tilly Zuidema
Netwerk Eerstelijnsdiëtisten Amsterdam

Judith Meijer
Bestuurslid Zorgintegratie Zuidoost

Netwerk
Eerstelijnsdiëtisten 
Amsterdam
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Ambitie 1: Alle kinderen hebben recht op 
ondersteuning en zorg in de 0de, 1ste en 2de lijn in de 
mate die past bij de eigen kracht van het gezin.

Betrokken partners: Gemeente Amsterdam, Achmea, 
BJAA, Cliëntenbelang Amsterdam, 1ste Lijn Amsterdam, 
Huisartsenkring, KOGA, OSA, SIGRA.

Ambitie 2: Effectief aanbod voor alle Amsterdamse 
kinderen met (dreigend) overgewicht en obesitas 
realiseren in de 0de, 1ste en 2de lijn.

Betrokken partners: Gemeente Amsterdam, Achmea, 
BJAA, Cliëntenbelang Amsterdam, 1ste Lijn Amsterdam, 
Fit!vak, Gilde Amsterdam, Huisartsenkring, KOGA, MEE 
Amstel en Zaan, Netwerk Eerstelijnsdiëtisten, NOC*NSF, 
OSA, RGR, SIGRA, JTV, Verenging van Oefentherapeuten 
Cesar en Mensendieck, Vrijwilligerscentrale, William 
Schrikker Groep, ZiZo, Pluspraktijken en een adviesgroep 
opgesteld uit experts.

Bijlage 1. 

Welke 
ontwikkelpunten 
gaan we nog 
uitwerken?

Bij het opstellen van het Pact Gezond Gewicht is bij 
verschillende onderwerpen vastgesteld dat de exacte inzet 
bepaald moet worden in kleine werkgroepen. Partners 
met kerncompetenties benodigd voor de uitwerking 
van de ontwikkelpunten maken een voorstel, waarna dit 
door de stuurgroep wordt vastgesteld. De stuurgroep is 
verantwoordelijk voor de tweejaarlijkse terugkoppeling naar 
de voltallige groep partners. De acties zijn onderverdeeld in 
drie ambities.

Acties:
•  Inzet op het terugdringen en aanpakken van 

‘no-show’ bij kinderen met overgewicht en obesitas 
door middel van de ontwikkeling en uitvoer van een 
‘hefboom-protocol’. Het protocol beschrijft het handelen 
van verschillende partijen bij gezinnen die tijdelijk geen 
hulp willen of kunnen aanvaarden. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de weging van verschillende factoren zoals 
de mate van het overgewicht, problemen op het gebied van 
wonen, schulden, GGZ, LvB etc.

•  Gezamenlijke registratie en uitwisseling van gegevens 
op kind en ouders niveau. Een optimale samenwerking 
tussen kind en ouders en professionals - en bij professionals 
onderling - staat of valt met onderlinge communicatie.

•  Ontwikkeling van een doorverwijsprotocol tussen 
Jeugdarts, huisarts en kinderarts. Afspraken over 
doorverwijzing tussen de beroepsgroepen en afstemming 
over het te volgen traject door kind en ouders.

•  Een gezamenlijke aanpak van de zwaarste kinderen 
wordt opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de zelfredzaamheid, veerkracht en motivatie van kind en 
ouders om gezond gewicht na te streven.

Acties:
•  Kaders van de Amsterdamse Gecombineerde Leefstijl 

Interventie (AGLI) voor alle treden van de piramide 
uitwerken, van universele- tot zorggerelateerde 
preventie. Uitgangspunt is de juiste zorg op de juiste 
plek in de keten: zinnig, zuinig en effectief. Daarnaast gaat 
speciale aandacht uit naar ouderbetrokkenheid. De kaders 
werken de verschillende componenten van de AGLI uit: 
beweging, voeding, opvoeding en leefritme. Ook wordt 
onderscheid aangebracht tussen universele, selectieve en 
geïndiceerde preventie. Hierbij wordt uitgegaan van de 
kwaliteit van zorg. Het nader bepalen en implementeren 
van effectief aanbod kan gevolgen hebben voor eerdere 
fasen van de aanpak zoals de diagnose en aanpak. Op basis 
van effectieve programma’s kan de diagnose en aanpak 
vormgegeven worden.

•  Financiering voor de Amsterdamse Gecombineerde 
Leefstijl Interventie (AGLI) voor alle treden van de 
piramide uitwerken. Hierbij wordt rekening gehouden 
met het waarborgen van de juiste zorg op de juiste plek: 
zinnig, zuinig en effectief. Daarnaast wordt aangesloten bij 
landelijke regelgeving.

•  Ontwikkeling en versterking van AGLI’s voor kind en 
ouders op alle treden binnen de vastgestelde kaders. 
Conform de juiste zorg op de juiste plek in de keten: 
zinnig, zuinig en effectief. Rekening houdend met een 
programmatische invulling van de zorg om effectiviteit te 
behalen. Voor alle treden van de piramide moet voldoende 
aanbod zijn om aan de vraag te voldoen. De ontwikkeling 
wordt opgedeeld in aandachtsgebieden -12 maanden tot 
0 jaar, 0-4 jaar, 4-12 jaar en 13-23 jaar. Focus ligt op de -12 
maanden tot 12 jarigen.

•  Ontwikkeling van het leef&actieplan en de toepassing 
hiervan.

•  Ontwikkeling van nazorg traject en de geldende 
principes. Om terugval te voorkomen en te begeleiden, 
is een nazorgfase van gemiddeld 1 jaar nodig. Uitgewerkt 
omvat wat we onder nazorg verstaan, welke acties 
plaatsvinden, wie deze acties uitvoert en hoe deze 
aansluiten bij de keten.

•  Monitoring en effectmeting dienen verder uitgewerkt 
te worden. Dit ontwikkelpunt is tweeledig. Ten eerste 
de monitoring en effect van het Pact. Ten tweede de 
monitoring en effectmeting van de projecten waar gestreefd 
wordt naar effectieve projecten.  
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Ambitie 3: Alle formele en informele professionals 
zijn excellent

Betrokken partners: Gemeente Amsterdam en Achmea 
met input van alle partners over de eigen informele en 
formele professionals.

Acties:
•  Opstellen takenpakket en competenties van de ouder- 

en kind adviseur met BIG bij (het voorkomen van) 
overgewicht en obesitas. De ouder- en kind adviseur met 
BIG is het centrale aanspreekpunt voor het kind en ouders 
en zal deze begeleiden bij het traject naar een gezond 
gewicht. Het is dan ook van cruciaal belang dat de ouder- 
en kind adviseur met BIG voor deze taak is opgewassen. 
Daarnaast ontwikkelen we de communicatie naar kind en 
ouders toe over de inzet van de ouder- en kind adviseur.

•  Inzet op excellente professionals bij alle betrokken 
partners. Alle organisaties gaan de eigen leerlijnen 
optimaliseren. Hierbij wordt rekening gehouden met het 
aanspreken en stimuleren van de ouderbetrokkenheid. Ook 
de inzet op signalering vanuit verschillende partners wordt 
meegenomen bij de inzet op excellente professionals.

•  Actieve participatie in de ‘Gezond-verstand-tafel’. Bij 
uitvoeringshinder zetten we de Gezond-verstand-tafel in. 
Alle partners zijn bereid om te participeren aan de Gezond-
verstand-tafel.

 

Bijlage 2. 

Overzicht 
achterliggende 
documenten bij het 
Pact Gezond Gewicht

Amsterdam samen gezonder - 
Convenant Gemeente Amsterdam en Achmea
Gemeente Amsterdam en Achmea hebben het convenant 
Amsterdam samen gezonder opgesteld. Gemeente Amster-
dam en Achmea willen de gezondheid en het welzijn van 
Amsterdammers verbeteren. Centraal staat het bevorderen 
van integrale zorg, kwaliteit van zorg en preventie gericht op 
kwetsbare groepen. Doel is bereikbare en betaalbare zorg 
en welzijn van goede kwaliteit en dienstverlening voor alle 
Amsterdammers. Dit Pact Gezond Gewicht is een specifi catie 
op het gebied van gezond gewicht voor de jeugd.

Programmaplan Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 
De gemeente Amsterdam neemt haar verantwoordelijkheid 
door een krachtige aanpak te starten en kinderen en ouders 
actief te ondersteunen en aan te spreken. In de Amsterdamse 
aanpak dragen kinderen, ouders, professionals en communi-
ties op basis van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid 

en op basis van expertise, bij aan een gezond gewicht van de 
Amsterdamse jeugd. Een van de onderdelen van de Aanpak 
Gezond Gewicht is het uitwerken en implementeren van dit 
Pact.

Koersbesluit Om het Kind 
Op 4 april 2012 heeft de gemeenteraad met de Visie Om het 
kind de ambities en uitgangspunten van Amsterdam voor het 
nieuwe jeugdstelsel vastgesteld. In dit Koersbesluit worden 
de hoofdlijnen van het nieuwe jeugdstelsel geschetst. Zoals 
in het Pact weergegeven is er een directe link tussen Om 
het kind en de Aanpak Gezond Gewicht noodzakelijk om te 
waarborgen dat gezond gewicht duurzaam aangepakt wordt 
in Amsterdam. 

NHG Standaard Obesitas
Aangezien het bij de aanpak van obesitas belangrijk is de 
omgevingsfactoren (bijvoorbeeld het gezin) van de patiënt 
erbij te betrekken, is de huisartsenpraktijk bij uitstek geschikt 
voor signalering, diagnostiek en behandeling daarvan. Met 
betrekking tot obesitas is de taak van de huisarts vraagge-
stuurd. Het doel van de standaard is het bevorderen van een 
optimaal beleid ten aanzien van de behandeling. Bij kinderen 
adviseert de standaard signalering van obesitas, ongeacht de 
reden van het spreekuurbezoek. Voor kinderen met obesitas 
beschrijft de standaard hoe de diagnostiek en behandeling 
van obesitas binnen de huisartspraktijk plaats moet vinden.

Nederlandse Norm Gezond Bewegen
Voor kinderen en adolescenten (4-17 jaar) wordt aanbevo-
len om, als aanvulling op alledaagse (veelal licht intensieve) 
activiteiten dagelijks ten minste 60 minuten ten minste matig 
intensief te bewegen, waarbij op ten minste drie dagen per 
week ook sprake is van intensieve activiteit. Voor peuters en 
dreumesen (1-3 jaar) die zelfstandig kunnen lopen wordt aan-
bevolen om dagelijks ten minste drie uur actief te zijn, waarbij 
de intensiteit zelf gekozen mag worden. Voor baby’s (< 1 jaar) 
en dreumesen die nog niet zelfstandig kunnen lopen wordt 
aanbevolen om dagelijks verschillende keren te bewegen (rol-
len en kruipen, reiken en grijpen, interactieve vloerspelletjes).

Richtlijn Overgewicht in de Jeugdgezondheidszorg
De richtlijn Overgewicht is bestemd voor alle JGZ-medewer-
kers. De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. 
Waar geen wetenschappelijk onderzoek voorhanden is, is 
gebruik gemaakt van ‘expert opinion’. De richtlijn is opge-
steld in overleg met belanghebbende beroepsgroepen en is 
uitgegaan van het meest wenselijke beleid. Bij de uitwerking 
van de ontwikkelopgaven over de inzet van de ouder- en kind 
adviseur met BIG registratie wordt uitgegaan van de adviezen 
uit de richtlijn overgewicht. De adviezen gericht op JGZ-
medewerkers uit de richtlijn, worden door de ouder- en kind 
adviseur met BIG registratie uitgevoerd. Belangrijke onder-
werpen zijn de voedingsadviezen voor verschillende leeftij-
den, het verwijzen bij medische oorzaken van overgewicht en 
de aanbevelingen ten aanzien van preventie. Deze worden al-
len meegenomen bij de ontwikkelopgaven en zoveel mogelijk 
overgenomen.
De richtlijn adviseert om bij kinderen met overgewicht vanaf 5 
jaar de bloeddruk te meten. In 2013 en 2014 wordt in samen-
werking met de VU onderzoek gedaan na de effectiviteit en 
implementatie van deze aanbeveling. Pas na afronding van de 
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pilot zullen definitieve uitspraken over het opnemen van de 
bloeddruk in de aanpak gedaan worden.

Sportagenda NOC*NSF
Sport inspireert, sport verbindt, sport verandert de wereld. 
Met sport maken we de samenleving een beetje beter. Gezon-
der en dynamischer. Vol kleur, fair play en positieve spanning. 
Daarom willen we van Nederland een echt sportland maken. In 
de Sportagenda lees je hoe we dat als sport, samen met onze 
partners, willen bereiken. De Sportagenda 2016 is het vierde 
integrale beleidsplan van de sport. Om de doelen te realiseren 
moeten we de komende jaren focussen: op kansrijke doel-
groepen, sporters, sporten, topsportprogramma’s en regio’s. 
Zonder daarbij overigens de veelzijdigheid van de Nederland-
se sportcultuur geweld aan te doen. 

Sportplan 2013-2016
In 2009 hebben we stevig koers gezet richting een sportiever 
en gezonder Amsterdam. Hoe deze inzet voorgezet en uit-
gebreid wordt, staat omschreven in het Sportplan 2013-2016. 
Speciale aandacht gaat uit naar het bevorderen van bewegen 
onder de jeugd. Om buiten de school bewegen te bevorderen 
wordt ingezet in de achterstandswijken en richten we de open-
bare ruimte zodanig in dat deze uitnodigt tot buitenspelen en 
sporten. Maar ouders en kinderen zijn ook zelf verantwoorde-
lijk voor hun gezondheid. Kinderen moeten behalve sporten 
ook meer (buiten) spelen en op de fiets of lopend naar school. 

Zorgmodule Voeding
De Zorgmodule Voeding is een ziekteoverstijgende module 
en kan worden opgenomen in alle zorgstandaarden, waarin 
het aanleren van gezond of aangepast voedingsgedrag een 
onderdeel van de behandeling vormt. De ziektespecifieke 
invulling van of aanvulling op de inhoud van de Zorgmodule 
Voeding staat in de zorgstandaard waarvan de Zorgmodule 
Voeding onderdeel uit maakt. In dit geval de Zorgstandaard 
Obesitas. Bij het uitwerken van de ontwikkelopgaven wordt de 
Zorgmodule Voeding als basis gezien.

Zorgstandaard Obesitas
De Zorgstandaard Obesitas, ontwikkeld door het Partnerschap 
Overgewicht Nederland (PON), is op 25 november 2010 opge-
leverd. Een aantal uitgangspunten staat in de zorgstandaard 
centraal als het gaat om goede obesitaszorg.
•  Vraaggestuurde zorg als vertrekpunt. Een uitgangspunt dat 

het Pact volledig ondersteunt. 
•  Diagnostiek door middel van het ‘gewichtsgerelateerd 

gezondheidsrisico’ (GGR). Een begrip geïntroduceerd door 
het PON dat aangeeft in welke mate het gezondheidsrisico 
verhoogd is. Varierend van ‘licht’ tot en met ‘extreem’ ver-
hoogd. Het GGR wordt bepaald door de Body Mass Index 
(BMI) in combinatie met de aanwezigheid van risicofactoren 
en comorbiditeit. Het Pact ondersteunt dit uitgangspunt dat 
we ook gaan implementeren in Amsterdam.

•  Verbinding met preventie. Naast goede zorg is ook een 
doelmatige vorm van preventie nodig om de problematiek 
van obesitas goed te kunnen bestrijden. De zorgstandaard 
zicht zich op kinderen met een risico op obesitas. De vormen 
van preventie die zich richten op groepen in de samen-
leving, zogenoemde universele en selectieve preventie, 
zijn volgens de zorgstandaard terrein van het Convenant 
Gezond Gewicht. Het Pact legt meer dan de zorgstandaard 
obesitas de nadruk op de verbinding met preventie, juist 
ook universele en selectieve preventie voor groepen. De 

implementatie van het Pact zal hieraan bijdragen en inzetten 
op preventie van (dreigend) overgewicht en de aansluiting 
en inbedding van alle vormen van preventie in de keten. 

•  Behandeling beschreven in een individueel zorgplan. De 
behandeling start met het opstellen van een individueel 
zorgplan. Hierin wordt de inhoud van de behandeling vast-
gelegd, gebaseerd op de uitkomsten van de diagnostische 
fase. Het zorgplan ondersteunt kind en ouders optimaal bij 
zelfmanagement. Ook het individueel actieplan is overge-
nomen in het Pact. Wij noemen het individueel zorgplan het 
leef&actieplan. Een term die ons inziens meer recht doet 
aan de inhoud en de actieve houding die van het kind en de 
ouders wordt verwacht.

•  Gecombineerde Leefstijlinterventie is eerste keus voor 
de behandeling. Voor kinderen met een matig en sterk 
verhoogd GGR, is de gecombineerde leefstijlinterventie 
(GLI) de eerste keus bij behandeling. De GLI bestaat uit 
het verminderen van de energie-inname, het verhogen van 
de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat 
van psychologische interventies ter ondersteuning van 
gedragsverandering. Bij kinderen is daarnaast een aanpak 
op gezinsniveau noodzakelijk. Voor kinderen met een ex-
treem verhoogd GGR is een intensievere variant van de GLI 
geïndiceerd: de GLI+. Ook dit punt wordt overgenomen in 
het Pact en aangevuld. Wij gaan uit van de gecombineerde 
leefstijlinterventie gericht op voeding en bewegen en waar-
bij ouders worden betrokken zoals in de zorgstandaard. We 
maken daar de Amsterdamse Gecombineerde Leefstijlinter-
ventie van door er aandacht voor het slaap- en leefritme aan 
toe te voegen. Aanvullend is dat in alle lagen van de keten 
de volledige gecombineerde leefstijlinterventie wordt inge-
zet, tenzij blijkt dat inzet van alle componenten niet nodig is. 
Hiertoe is besloten door alle betrokken partners.

•  Succescriterium van de behandeling. Ook dit uitgangs-
punt van de zorgstandaard nemen we over in het Pact. Het 
uiteindelijke doel van de behandeling is gezondheidswinst 
en een verbetering van de kwaliteit van leven van het kind. 
Het lichaamsgewicht is een goed kwantificeerbare maat. Een 
succesvolle behandeling is afhankelijk van het GGR van het 
kind. Voor kinderen in de groei geldt gewichtsbehoud als 
succescriterium. In overige gevallen geldt een gewichtsver-
lies van 5-10%.

•  Blijvende gedragsverandering door ondersteuning en 
zelfmanagement. De kern van een succesvolle aanpak is het 
realiseren van blijvende gedragsverandering. Bij gedragsver-
andering gaat het om zelfmanagement, bij kinderen spelen 
de ouders daarbij een essentiële rol. Hoewel de profes-
sionals binnen de verschillende fasen van de behandeling 
ondersteuning op maat kunnen bieden, is het uiteindelijke 
het gezin zelf die de leefstijlverandering op de lange termijn 
door moet voeren en vol moet houden. We nemen dit punt 
over en geven dit invulling door middel van een 1 jarig 
nazorg traject waarin we gedragsverandering willen besten-
digen.

•  Een centraal aanspreekpunt: de centrale zorgverlener. Obe-
sitas vergt een multidisciplinaire aanpak, waarbij de zorg het 
liefst dicht bij huis en rond het gezin georganiseerd wordt. 
Er is sprake van één aanspreekpunt (de ‘centrale zorgver-
lener’) die er samen met kind en ouders op toeziet dat de 
afspraken uit het individuele zorgplan worden nagekomen. 
Ook dit uitgangspunt wordt gewaarborgd door het Pact. De 
ouder- en kind adviseur met BIG registratie is het centrale 
aanspreekpunt voor het gezin en treed op als centrale zorg-
verlener.
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School

Zorg

Geen resultaat

Signaleren

Diagnostiek

Aanpak

Leef en
actieplan

Nazorg

GGR= GGR= GGR= GGR= GGR=

Reguliere werkwijze OKA met BIG 
volgens Handleiding Overgewicht en 

Obesitas

Naar huisarts en/of kinderarts 
voor controle op comorbiditeit

Evaluatie elke 
3-6 mnd en 

mogelijk bijstellen 
leef en actieplan 

en aanpak

Amsterdamse Gecombineerde Leefstijl Interventie (volledig of gedeeltelijk)

Opstellen leef en actieplan door OKA met BIG registratie

Leef en 
actieplan

Centrale 
zorgverlener

Instroom tijdens reguliere contactmoment, rechtstreeks of via verwijzer

Vaststellen klinische 
blik voor 0-2 jarigen

Vaststellen GGR 
voor 2-4 jarigen

Vaststellen GGR 
voor Basis Onderwijs

Vaststellen GGR voor
Voortgezet Onderwijs

Gezond gewicht* Licht verhoogd* Matig verhoogd* Sterk verhoogd* Extreem verhoogd*

 *  GGR 
(Gewichtsgerelateerd 
Gezondheidsrisico) 
op basis van BMI 
en anamnese. Na 
bepaling comorbiditeit 
bij arts kan het GGR 
worden bijgesteld.

Stabilisatie of 
afname BMI

Toename BMI of 
(ontstaan van) 
comorbiditeit
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Doorverwijsschema bij Overgewicht en Obesitas 
bij de 0-19 jarigen in Amsterdam

Het droomschema

School

Zorg

Blijvende gedragsverandering door ondersteuning 
van zelfmanagement in 1 jarig nazorg traject

Succes
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