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Inleiding
Overgewicht en obesitas behoren tot de meest ernstige bedreigingen van onze volksgezondheid. Gemiddeld
één op de zeven Nederlandse kinderen heeft overgewicht en 2% van de kinderen heeft obesitas. In Almere
heeft 19% van de kinderen en jongeren tot 19 jaar (ernstig) overgewicht. (Bron: GGD Flevoland, 2016)
Kinderen die opgroeien met (ernstig) overgewicht leven minder lang in goede gezondheid. Overgewicht
verhoogt onder meer de kans op ziekten. Dat betekent een hogere zorgconsumptie, meer ziekteverzuim en
andere grote maatschappelijke en economische gevolgen. Op jonge leeftijd heeft overgewicht bovendien een
grote negatieve impact op de psychische en sociale ontwikkeling.
Om bovenstaande redenen hecht de gemeente Almere groot belang aan een integrale en effectieve aanpak
van overgewicht bij de jeugd. Met de Aanpak Gezond Gewicht Almere (AGGA) heeft de gemeente Almere
gekozen voor een wijkgerichte, duurzame en integrale aanpak rondom kinderen, hun ouders en hun omgeving.
De doelstelling van de Aanpak Gezond Gewicht Almere is om de stijgende trend van het percentage kinderen
met overgewicht en obesitas om te zetten in een stabilisatie dan wel een daling.
De Aanpak Gezond Gewicht Almere valt onder het programma Gezonde Jeugd in Almere.
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Almere neemt deel aan het landelijke proeftuinenproject ‘Integrale ketenaanpak voor kinderen met
overgewicht en obesitas’. Almere is één van de acht gemeenten in Nederland die daarvoor in 2016 is gevraagd
door Care for Obesity. In dit project werken de acht proeftuingemeenten samen om een breed bruikbaar
landelijk model te ontwikkelen. Op basis van dit model kunnen gemeenten, zorg- en wijkprofessionals een
passende aanpak realiseren voor de ondersteuning en zorg van kinderen met overgewicht en obesitas. In de
komende periode wordt een pilot ketenaanpak in het stadsdeel Almere Buiten uitgevoerd.

Twee actielijnen
Binnen een integrale aanpak gezond gewicht is het goed inrichten van een effectief begeleidings- en
ondersteuningsproces (ketenaanpak) de ene kant van de medaille. De andere kant is voorbehouden aan het
voorkomen van overgewicht, de preventie. Zorg en preventie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en
versterken elkaar als beide goed zijn ingericht. Preventie voorkomt instroom van kinderen in het begeleidingsen ondersteuningsproces; het begeleidings- en ondersteuningsproces maakt zoveel mogelijk gebruik van de
preventieve voorzieningen in de begeleiding van het kind naar een gezonde leefstijl.
De Aanpak Gezond Gewicht Almere is onderverdeeld in twee actielijnen:
1.
2.

Collectieve preventie - gezonde leefstijl voor ieder kind
Ketenaanpak overgewicht kinderen – tijdige signalering en passende ondersteuning en begeleiding
van kinderen met een ongezond gewicht (zorg)

Actielijn 1 Collectieve preventie
De Aanpak Gezond Gewicht Almere maakt zich er hard voor om een gezonde leefstijl de norm te laten zijn op
plekken waar kinderen regelmatig komen. Binnen de Aanpak Gezond Gewicht Almere richten we ons op het
drinken van water, gezonde voeding, voldoende slapen en meer bewegen en sporten. De uitdaging zit in het
borgen en te verankeren van deze leefstijlthema’s in visie en beleid. Voor Almere Buiten ligt het accent op de
Gezonde School aanpak en de Gezonde Sportkantine.

Actielijn 2 Ketenaanpak overgewicht kinderen (zorg)
Als er bij kinderen sprake is van een ongezond gewicht, is het belangrijk dat dit tijdig wordt gesignaleerd en dat
er passende begeleiding en zorg aan het kind en bijbehorend gezin wordt aangeboden om weer toe te werken
naar een gezond gewicht. Hier is betrokkenheid van diverse specialismes / professionals voor nodig, die op
effectieve wijze samenwerken.
Voor een goede samenwerking in de keten sluiten we aan bij het basismodel van het landelijke
proeftuinenproject Integrale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas van Care for Obesity1.
Het doel van het basismodel van het landelijke proeftuinenproject van Care for Obesity is kennisoverdracht en
doorontwikkeling. Er wordt toegewerkt naar een landelijk model voor de ketenaanpak. Deze doorontwikkeling
wordt tot stand gebracht door de inbreng van acht proeftuingemeenten, waaronder Almere.

1 De

uitvoering van het landelijke proeftuinenproject vindt plaats binnen het door de Vrije Universiteit gecoördineerde programma Care for
Obesity (C4O). Jaap Seidell is adviseur van het project. Bij het project zijn meerdere zorgverzekeraars betrokken. Meer informatie is te
vinden op http://www.partnerschapovergewicht.nl/c4o/organisatie/proeftuinen.
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Basismodel Integrale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.
De nieuwste inzichten op het gebied van de aanpak van overgewicht en obesitas laten zien dat werken
vanuit een brede visie cruciaal is voor een duurzaam resultaat. Overgewicht ontstaat primair door gedrag
(waaronder leefstijl) dat gestuurd wordt door een wisselwerking tussen biologische, psychologische en
omgevingskenmerken. Aandacht voor voeding en bewegen en eventuele medische oorzaken is dus niet
voldoende om een duurzame gedragsverandering bij kind en gezin te bereiken. Binnen een gemeente is
daarom een brede aanpak nodig voor het voorkomen en bestrijden van overgewicht.
Eén van de belangrijkste onderdelen van een brede aanpak is het creëren van een werkbare brede
ketenaanpak. Kern van de ketenaanpak is: elk kind dat te zwaar is, blijft (met de ouders) in beeld en waar
nodig onder begeleiding. Bovendien kijkt de professional in de keten behalve naar leefstijlkeuzes ook
nadrukkelijk naar de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren.
Vier onderdelen vormen samen het basismodel:
1. Visie: de huidige visie op overgewicht: van een smalle blik naar een brede basis.
2. Proces: de 6 processtappen die de ketenaanpak overzichtelijk en concreet maken.
3. Partners: de betrokkenheid van diverse partners uit het sociaal-zorgdomein.
4. Financiën: de manier om tot een sluitende financiering van een ketenaanpak te komen binnen de
bestaande mogelijkheden.
Visie ‘Van een smalle blik naar een brede basis’
De visie geeft aan dat het overgewicht een symptoom is van onderliggende problemen en dat het belangrijk
is om belemmerende en bevorderende factoren te achterhalen. Andere belangrijke onderdelen binnen de
visie zijn: van behandeling naar leerweg, wat vraagt dit van professionals, werken aan duurzame
gedragsverandering en aansluiten bij het gedachtegoed van positieve gezondheid.
Belangrijke basisprincipes zijn:
Samenwerking: staat centraal in de aanpak, de centrale zorgverlener heeft de regie.
Professional in de lead: start van de aanpak is vaak niet vraaggericht, de professionals nemen dan het
initiatief.
De kanteling naar kind en gezin in de lead: het aandeel van de professionals neemt gedurende het traject
af, terwijl het aandeel van het gezin toeneemt. Dit is een absolute voorwaarde om uiteindelijk tot een
succesvolle duurzame gedragsverandering in leefstijl te kunnen komen.
Cyclisch ritme: nieuwe inzichten en/of veranderingen in de omgeving van het kind leiden soms tot het
opnieuw doorlopen van een aantal processtappen.
Vertrouwen op kind en gezin: streven naar zelfredzaamheid, waarbij contact wordt onderhouden en soms
wordt de begeleiding hervat.
Vertrouwen op het systeem: de begeleiding wordt afgerond, maar de leerweg gaat een heel leven door.

Klik hier voor de volledige visie en de basisprincipes, de partners en de financiën van het basismodel
Integrale ketenaanpak.
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Ambitie
Het is onze ambitie om het aantal kinderen met overgewicht en obesitas in gemeente Almere te verminderen.
Deze ambitie gaat onder meer gepaard met het doel effectieve begeleiding en zorg te bieden aan het kind met
overgewicht en het bijbehorende gezin. Dit vraagt om goede samenwerking tussen professionals uit het sociaal
domein en het zorgdomein. De in dit Pact omschreven inspanningen beogen het volgende resultaat eind 2018:
Een gerealiseerde en beschreven integrale ketensamenwerking voor het begeleiden van kinderen tot 12 jaar
met overgewicht en hun ouders met alle relevante partners in Almere Buiten, op basis waarvan andere
stadsdelen in Almere op efficiënte wijze eveneens tot de gewenste ketensamenwerking kunnen komen.
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 nu gedaan wordt.
Alle partners staan achter de gezamenlijke inzet op het implementeren van het basismodel van het landelijke
proeftuinenproject Integrale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.
De ondertekenaars van dit Pact streven ernaar om naast preventie een sluitende keten van signalering,
ondersteuning en zorg te bieden, waarin kinderen met (ernstig) overgewicht in zicht blijven. Dat maakt het
mogelijk om hen langdurige ondersteuning te bieden; lang genoeg om hun leefstijl te veranderen en dat vol te
houden. Hierbij wordt het landelijke basismodel als uitgangspunt genomen en getoetst op de Almeerse
situatie.

Wat willen we bereiken?
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. We starten een pilot in Almere
Buiten met de intentie de aanpak vanaf 2019 verder uit te rollen over heel Almere.
We stellen ons daarbij het doel: het percentage 0-12 jarigen met overgewicht en obesitas in Almere Buiten is in
2021 gestabiliseerd ten opzichte van 2017.
Om ons doel te bereiken zijn afspraken in alle fasen die een kind en ouders met (dreigend) overgewicht
doorlopen nodig. Het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere kent de volgende fasen:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

collectieve preventie,
overgewicht constateren,
vaststellen wat er speelt,
samenhang en aanpak bespreken,
plan maken en de taken verdelen,
aan de slag en
zorgen dat het blijft werken.

Fase 0 - Collectieve 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.
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Het kind en de ouders kunnen echter niet alleen het grote verschil gaan maken. Iedereen in de omgeving van
het kind is nodig om het te helpen duurzaam gezonde keuzes te maken. Daarbij hanteren we gezond gedrag in
het algemeen met focus op gezonde voeding, gezond bewegen, voldoende slapen 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.
Hieraan dragen wij bij door in te zetten op een gezonde omgeving, thuis en op school en voldoende toegang
tot een betaalbaar en effectief beweeg- en sportaanbod in de stad. We doen dit door onderscheid te maken
tussen universele, selectieve, geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie voor kind en ouders met
verschillende achtergronden. We proberen nieuwe verbindingen met partners aan te gaan, zoals
samenwerkingen met schooltandartsen, verloskundigen, sportaanbieders, 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 Almere zet in op verschillende acties ter bevordering van een
gezonde leefomgeving van kind en gezin. Uitwerking vindt plaats in samenwerking met andere initiatieven
binnen de Aanpak Gezond Gewicht Almere 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.

Fasen 1 tot en met 6
Fasen 1 tot en met 6 zijn de zes processtappen uit het basismodel Integrale ketenaanpak voor kinderen met
overgewicht en obesitas. De zes procestappen zijn te vinden in het basismodel.

PROFESSIONAL IN THE LEAD

Overgewicht
constateren

Vaststellen
wat er speelt

OUDER EN KIND IN THE LEAD

Samenhang en
Plan maken en
aanpak bespreken taken verdelen

Aan de slag

Zorgen dat het
blijft werken
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Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere
In Almere vinden veel goede initiatieven en activiteiten plaats en wordt er goed samengewerkt. Om de
kwaliteit, samenwerking en gezamenlijke aanpak in de toekomst te borgen, is het noodzakelijk om een Pact
met de partners van de gemeente Almere aan te gaan.
Met betrekking tot de aanpak van kinderen met overgewicht en obesitas in Almere komen ondergetekenden
(hierna: partners) het volgende overeen:

1.

▪
▪
▪
▪
▪

Partners leveren actief een bijdrage aan het vormgeven van hun concrete rol in de
keten. Samen werken ze aan:
Een duidelijke taakverdeling tussen de partners in de keten en het daarbij altijd contact zoeken met de
jeugdverpleegkundige JGZ Almere als centrale zorgverlener.
Het belang van een gezonde leefstijl uitdragen.
Afspraken over verwijzen, overdracht en terugkoppeling.
De juiste zorg op de juiste plek: zinnige en zuinige zorg inzetten. Partners weten welk aanbod er is, voor
wie het is en via welke weg ouders en kinderen kunnen deelnemen.
Inzet op het verbeteren van het lokale aanbod en daarbij samen te werken met nieuw zorgaanbod.

Waarbij het gewenste resultaat is:
▪
▪
▪
▪

2.

Meer kinderen met een gezonder gewicht en een gezondere leefstijl.
Duurzame verbetering van preventieve activiteiten en ondersteuning en begeleiding aan kinderen met
overgewicht.
Continue aandacht voor betere ondersteuning en dienstverlening, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Er is voldoende aanbod en het aanbod is passend.

Organisatie en werkwijze:

De deelnemende organisaties nemen hun concrete inzet voor de Aanpak Gezond Gewicht Almere op in hun
eigen werkzaamheden en werkplannen voor het lopende jaar en vanaf 2018 en verder.
Vasthouden en doorzetten
Het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere 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. Vandaar het werken vanuit twee actielijnen.
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 wordt in
Almere Buiten gestart, zodat er verbinding plaats kan vinden met andere lopende initiatieven.

6

Uitvoering
Het zwaartepunt voor de concretisering en uitvoering en de sleutel voor succes ligt in het stadsdeel Almere
Buiten. Gestart wordt met vier partners die in het kader van de ketenaanpak overgewicht bij kinderen van 0-12
jaar zijn betrokken. De lokale professionals in Almere Buiten zijn het team JGZ Almere, met onder andere
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, de huisartsen, de sociale wijkteams en DeKinderkliniek. Naast de
inspanningen van de individuele partijen die genoemd staan in dit Pact, zijn zij ook verantwoordelijk voor de
uitvoering van de werkafspraken. Dit alles in nauwe afstemming met de opdrachtgever: de gemeente Almere.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het waarborgen van de uitgangspunten in de lokale uitwerking.
Andere partijen die meewerken aan het bestrijden van overgewicht worden betrokken bij de brede integrale
aanpak. Deze krachtige en integrale aanpak garandeert maatwerk en zorgt voor aansluiting bij lokale behoeften
en initiatieven.
Sturing Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere
Er zijn in Almere verschillende programma’s zoals Gezonde Jeugd in Almere, als onderdeel van Growing Green
City. Dit Pact is een onderdeel van de inzet op gezond gewicht en valt daarmee onder het programma Gezonde
Jeugd in Almere. Het programma Gezonde Jeugd en de Aanpak Gezond Gewicht Almere vallen onder
verantwoordelijkheid van de manager van de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente
Almere.
De terugkoppeling over de uitwerking en implementatie van het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere
geschiedt tijdens de stuurgroep vergadering Gezonde Jeugd in Almere, die vier keer per jaar wordt gehouden.
De wethouder Jeugd, maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs en sport van Almere is voorzitter van deze
stuurgroep (en door het College van B&W gemandateerd). Doel van de stuurgroep is om richtinggevende
besluiten en faciliterende besluitvorming te nemen.
De AGGA-regisseur is verantwoordelijk voor het overall projectplan in Almere Buiten rond de actielijnen
collectieve preventie en ketenaanpak overgewicht en obesitas. De projectleider ketenaanpak overgewicht en
obesitas is verantwoordelijk voor het projectplan ketenaanpak en de implementatie van de ketenaanpak
volgens het basismodel van het landelijke proeftuinenproject. De AGGA-regisseur is gedelegeerd
opdrachtgever (van de manager afdeling MO) voor de projectleider. Zowel de AGGA-regisseur als de
deelprojectleiders van de actielijnen collectieve preventie en ketenaanpak overgewicht maken gebruik van
afstemmingstafels om te komen tot optimale samenwerking. De verantwoordelijkheid voor de
uitvoeringstaken op de actielijnen Collectieve preventie en Ketenaanpak overgewicht en obesitas in Almere
Buiten ligt bij de betrokken samenwerkende organisaties.
Onder leiding van de projectleider ketenaanpak overgewicht en obesitas is er een projectgroep Pact Aanpak
Gezond Gewicht Almere, die zich richt op de vertaling, de pilot en het implementeren van het landelijk
basismodel ketenaanpak. Deze projectgroep bestaat uit het management van de betrokken vijf partijen en
komen tweemaandelijks bij elkaar. Doel van de projectgroep is de uitwerking van de inspanningen en
afspraken van de betrokken partijen te volgen, monitoren en te borgen en zo nodig bij te stellen en te
rapporteren aan de stuurgroep.
Daarnaast zal een werkgroep met professionals zich bezighouden met de aanpassing van werkwijzen en
daadwerkelijke implementatie van het basismodel. Dit wordt ondersteund door maandelijkse bijeenkomsten,
waarbij uitwisseling kan plaatsvinden en de mogelijkheid van samen leren naar aanleiding van casuïstiek. De
leden rapporteren aan hun leidinggevenden, die deelnemen aan de projectgroep.
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Eventuele besluitvorming vindt via besturen en directies van betrokken partijen plaats. Besluiten die de
gemeente Almere aangaan, verlopen via de stuurgroep Gezonde Jeugd in Almere. Gemeente Almere heeft een
aanjagende en faciliterende rol en is de voorzitter van de stuurgroep Gezonde Jeugd in Almere. De stuurgroep
is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende partijen.
De huidige samenstelling is:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wethouder gemeente Almere
Voorzitter College van Bestuur Almeerse Scholen Groep
Directeur GGD Flevoland
Directeur JGZ Almere (Jeugdgezondheidszorg), tevens vertegenwoordiger van de Zorggroep Almere
Directeur De Schoor (welzijn)
Lector Aeres Hogeschool Almere
Coördinator Gezonde Jeugd in Almere

In 2017 is de directeur van de EDBA toegetreden tot de stuurgroep. De EDBA bestaat uit vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs.
Groeidocument
Dit Pact bevat de eerste aanzet voor breed gedragen afspraken. Aan de afspraken wordt door vier partijen
concreet invulling gegeven in Almere Buiten. Op basis van de ervaringen in Almere Buiten wordt het Pact waar
nodig aangevuld, gespecificeerd en opnieuw bekrachtigd. Andere directbetrokkenen in Almere Buiten worden
uitgenodigd om tussentijds het Pact mede te ondertekenen.
In het komende halfjaar wordt de pilot uitgevoerd in Almere Buiten. Medio 2018 vindt er een evaluatie plaats
en zal er een voorstel komen voor een stads brede implementatie van het basismodel vanaf 2019 en volgende
jaren. Dit zal ook worden opgenomen in de nota Volksgezondheid 2017-2021.
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Partners

Gemeente Almere
Het college van B&W heeft het programma Gezonde Jeugd 2017-2018
vastgesteld. Het programma wil bevorderen dat een gezonde leefstijl onderdeel wordt van het dagelijks
functioneren van kinderen, ouders en professionals en dat er een integrale aanpak komt op het streven naar
Gezond Gewicht. Onderdelen van het programma Gezonde Jeugd zijn de twee actielijnen: collectieve preventie
en de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas, genoemd Aanpak Gezond Gewicht Almere,
welke geborgd wordt in de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2017-2021.
Een van de belangrijkste onderdelen is het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere, waarvan de gemeente trekker
is. Het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere is bedoeld om de bestaande samenwerking tussen
maatschappelijke partners stimulans te geven én deze samenwerking te borgen in de werkwijze en aanpak van
de organisaties die ondertekenen. Het Pact wordt in nauwe samenhang met andere onderdelen van het
programma Gezonde Jeugd in Almere uitgevoerd, waaronder Gezonde Omgeving, Gezonde School en Gezonde
Sportkantine.
2017- 2018:
•

•

•

Almere is door C4O en VWS aangewezen als de proeftuingemeente binnen het landelijke project
ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas. Dit betekent onder andere:
o lokale implementatie ketenaanpak volgens het landelijk basismodel
o inbreng van kennis en ervaringen in het landelijk project
Gemeente Almere is medeverantwoordelijk voor passend aanbod voor kinderen met overgewicht en
obesitas, en hun ouders. Een van de resultaten is dat er ondersteuning en zorg is op
beweegstimulering, (gedragsverandering op gebied van) voeding en slapen, opvoedingsondersteuning
en psychosociale ondersteuning.
De gemeente draagt medeverantwoordelijkheid voor de koppeling tussen aanbod gefinancierd vanuit
de zorgverzekeringswet, vanuit de Jeugdwet en vanuit het programma Gezonde Jeugd en borgt dit in
de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid.

2019-2021:
•
•

Aanpak Gezond Gewicht Almere is geborgd in nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2017-2021.
Faciliteren van de uitvoering Aanpak Gezond Gewicht Almere.
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Accare
Accare biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychische problemen. Dat doen
we vanuit onze poliklinieken die verspreid zijn over Flevoland, Overijssel en Noord Nederland en in
gezondheidscentra, op scholen en bij gezinnen thuis. We vinden het belangrijk dat de hulp die wij bieden
aansluit bij dat wat kinderen en jongeren nodig hebben. Wij vinden dat kinderen en jongeren recht hebben op
de best bewezen zorg. We gebruiken daarom zoveel mogelijk behandelmethoden en programma’s waarvan
wetenschappelijk bewezen is dat ze werken.
Accare biedt behandelingen voor verschillende soorten problemen, één van onze specialismes is de
behandeling van eetstoornissen. Te zwaar zijn is op zich geen eetstoornis, we weten dat jongeren met
overgewicht vaak een eetprobleem hebben, of last kunnen hebben van somberheid of onzekerheid. Daarom
bieden we ook behandeling aan jongeren met overgewicht. Samen met de jongeren en ouders onderzoeken
we hoe de problemen er bij hem of haar en het gezin uitzien. We kijken altijd welke behandeling het beste bij
een jongere en het gezin past.
Vanuit de kennis die er is, weten we dat samenwerking rond overgewicht van groot belang is. Behandeling is
het meest succesvol als ouders intensief betrokken zijn en ketenpartners samenwerken. Vanuit onze kennis
over psychologische behandelingen bij eetstoornissen leveren we daarin graag een bijdrage.
2018:
•
•
•
•

Sluit zich aan bij het landelijke basismodel ketenaanpak overgewicht en obesitas.
Ziet zich als een schakel in de keten; medewerkers zijn op de hoogte van de aanpak en samenwerking
binnen de pilot in Almere Buiten.
Draagt bij aan samenwerkingsafspraken met verwijzers en samenwerkingspartners; werkt volgens de
gemaakte werkafspraken.
Werkt samen met de centrale zorgverlener van de JGZ Almere.

2019-2021:
•
•

De gemaakte (samenwerkings-)afspraken binnen de ketenaanpak overgewicht en obesitas in Almere
Buiten worden geborgd in de werkwijze van Accare.
De ervaringen uit de pilot ketenaanpak Almere Buiten gebruiken we voor uitrol naar andere
stadsdelen

10

Aeres Hogeschool Almere
Wanneer er meer mensen in de stad gaan wonen, ontstaan er ook
meer vragen op het gebied van natuur, leefbaarheid, voorziening van voedsel, water en energie. Er is kennis
nodig om de groeiende steden wereldwijd leefbaar te houden. Aeres Hogeschool verzorgt onderwijs op het
gebied van Natuur, Voedsel, Gezondheid en Leefomgeving. Tijdens hun studie doen onze studenten al veel
praktijkervaring op.
Aeres Hogeschool ziet kansen om de activiteiten van het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere met haar
onderwijs te verbinden; ook binnen haar onderwijsprogramma’s is de aanpak overgewicht kinderen een vaak
terugkerend en zeer relevant thema.
2018-2021:
•
•

Werkt mee aan onderzoek en kan studenten inzetten om aan praktijkvraagstukken te werken.
Als partner brengen we onze kennis in. Onze studenten kunnen participeren in de activiteiten van het
Pact AGGA. Dit kan nieuwe, vaak heel verrassende en innovatieve ideeën of scenario's opleveren.
Daarmee is het een win-win voor alle betrokkenen van het Pact AGGA.
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DeKinderkliniek
DeKinderkliniek biedt in een kindvriendelijke omgeving poliklinische zorg, GGZ-zorg
en dagbehandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar oud. DeKinderkliniek draagt zorg voor
het onderzoeken van oorzakelijke aandoening(en) en comorbiteit bij overgewicht. Bij de diagnostiek wordt
naast het bepalen van de BMI gebruik gemaakt van gewicht gerelateerde gezondheidsrisico (GGR), waarbij ook
onderzoek plaatsvindt naar de eerste signalen van het metabool syndroom. In toenemende mate blijkt daarbij
medicatie geïndiceerd. Behandeling vanuit de DeKinderkliniek wordt onder andere gedaan door te werken met
een gecombineerde leefstijlinterventie op basis van de gewicht gerelateerde gezondheidsrisico (GGR).
DeKinderkliniek sluit zich aan bij het basismodel ketenaanpak voor Almere Buiten (of Pact Aanpak Gezond
Gewicht Almere) en werkt volgens het stedelijk verwijsschema jeugdarts/ huisarts/ kinderarts. DeKinderkliniek
vervult haar rol in de keten om bij morbide obesitas de best passende zorg te verlenen en overgewicht te
signaleren in samenwerking met andere betrokken hulpverleners.
2017-2018:
•
•
•
•

Bijdragen aan de ontwikkeling van een lokaal verwijsschema jeugdarts-huisarts-kinderarts voor in
eerste instantie Almere Buiten.
Laagdrempelig contact leggen met ketenpartners in de eerste lijn over patiënten.
Aanwezigheid bij ketenbijeenkomsten en evalueren van samenwerking en behandelaanbod in de
keten.
Initiëren gezamenlijk casuïstiek overleg.

2019-2021:
•

Het lokaal verwijsschema jeugdarts-huisarts-kinderarts wordt gebruikt voor alle kinderen in Almere.
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De Schoor
Alle inwoners doen naar eigen kunnen mee in de samenleving, ook kinderen!
Actieve en betrokken inwoners zijn onmisbaar om samen een gezonde
samenleving te kunnen vormen. Wij ondersteunen en faciliteren inwoners daarin. Wij maken meedoen
mogelijk! En dat betekent specifiek voor onze inzet voor de Almeerse jeugd (ontleend aan ons beleidsplan
Jeugd Meedoen en gezond opgroeien in Almere, 2017-2020):
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle kinderen en jongeren kunnen veilig opgroeien.
We zijn er voor alle kinderen en jongeren en hebben in het bijzonder aandacht voor kwetsbare
kinderen en jongeren.
Alle kinderen en jongeren kunnen participeren: ze zijn geïnformeerd en doen, denken en beslissen
mee.
Alle kinderen en jongeren beschikken over sociale competenties die hen in staat stellen om
maatschappelijk goed te functioneren.
Het gezin is de basis, ouders zijn betrokken, zorg en welzijn zijn aanvullend.
We benutten de eigen kracht van burgers bij het versterken van het pedagogische klimaat.
Vrij spel is van essentieel belang in de ontwikkeling van kinderen.
De belangen, behoeftes en interesses van kinderen, jongeren en hun ouders zijn leidend.

De rol van De Schoor in het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere is primair gericht op preventie en vroeg
signalering. Dit betekent dat Schoormedewerkers op de hoogte moeten zijn van deze ketenaanpak. Dit geldt
met name voor Schoormedewerkers van de teams Het Jonge Kind (voor- en vroegschoolse activiteiten) en
Kinderwerk die in Almere Buiten werken.
2017- 2018
•
•
•
•
•

We zetten in op collectieve preventie met de focus op gezonde voeding, voldoende beweging en
ruimte voor vrij buiten spelen.
Wij doen mee in de Gezonde Schoolaanpak in Almere Buiten (12 basisscholen). Onze inspanning is
gericht op gezonde leefstijl als norm, onder andere door het bevorderen van het drinken van water.
We bieden een beweegprogramma dat laagdrempelig toegankelijk is voor alle kinderen in de leeftijd
2-12 jaar.
We voeren in de hele stad een Campagne Gezond, gericht op bewustwording en juist niet belerend
van karakter.
We beschikken over een assortiment in onze accommodaties dat past bij een gezonde leefstijl.

2019-2021
•

De ervaringen uit de proeftuin gebruiken we voor de uitrol naar andere stadsdelen.
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EDBA
De EDBA heeft als doelstelling:
Antwoord geven op een drietal maatschappelijke vraagstukken, vanuit een
economisch perspectief, door overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en gezondheidsinstellingen met
elkaar te verbinden.
De maatschappelijke vraagstukken die wij willen helpen oplossen zijn:
•
•
•

Hoe maken wij Almere leuker.
Hoe maken wij Almere duurzamer.
Hoe maken wij Almere gezonder.

Dit laatste vraagstuk hebben wij specifiek toegespitst op de jeugd. Wanneer de jeugd gezonder wordt, wordt
de bevolking van Almere in zijn geheel op de lange termijn ook gezonder. Wij richten ons hierbij op de
volgende twee thema’s:
1.
2.

Hoe zorgen wij ervoor dat wij kinderen meer laten bewegen.
Hoe zorgen wij ervoor dat kinderen gezond eten.

Door de samenwerking met de Floriade, Urban Greeners en Flevo Campus proberen wij partijen te activeren
hieraan bij te dragen. Zo hebben wij in 2017 gezorgd voor het invullen van het bewegende klaslokaal bij Playing
for Success, met als doel zo veel mogelijk scholen hierop aan te laten sluiten.
Wij ondersteunen Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere en zien in deze ketenaanpak de beste manier om bij
de kinderen in Almere een gezond gewicht te bewerkstelligen.

Elaa
ELAA staat voor zinnige en zuinige zorg in Almere en Amsterdam. Wij bieden advies en
begeleiding bij het versterken van samenhangende en goed georganiseerde zorg in de wijken.
Deze zorg draagt bij aan meer zelfredzaamheid en beheersing van kosten.
2017-2018:
•
•
•

In afstemming met de projectleider advisering bij het onderling verbinden van eerstelijns professionals
die betrokken zijn bij het netwerk van het Pact Almere.
Advisering bij de implementatie van het Stedelijk Verwijsschema jeugdarts/huisarts/kinderarts.
In overleg met de partners aanbieden en organiseren van nascholing/casuïstiekbespreking JGZ,
huisarts en kinderarts en advisering bij financieringsmogelijkheden voor deze besprekingen.

2019-2021:
•

Conform bovenstaande inspanningen, in afstemming met de projectleider en afhankelijk van
resultaten van de voorgaande jaren.
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GGD Flevoland
GGD Flevoland speelt, vanuit haar verantwoordelijkheid voor publieke gezondheid, een belangrijke rol bij de
bevordering van een gezonde leefstijl van de inwoners van de provincie Flevoland. Overgewicht is een
belangrijk thema binnen een gezonde leefstijl. Door onder andere het uitvoeren van
volksgezondheidsonderzoeken, het beschikbaar stellen van de uitkomsten hiervan, door advisering, door
activiteiten in het onderwijs en in de wijk en door het uitvoeren van publiekscampagnes, geeft GGD Flevoland
uitvoering aan haar wettelijke taak op het gebied van collectieve preventie. Vanuit deze wettelijke taak is GGD
Flevoland de partner in de verbinding tussen collectieve preventie en de ketenaanpak overgewicht van
kinderen.
GGD Flevoland voelt zich oprecht verplicht zich in te zetten in de strijd tegen overgewicht. Binnen de Aanpak
Gezond Gewicht Almere, met specifieke aandacht voor Almere Buiten, zet GGD Flevoland zich de komende
jaren extra in op de volgende gebieden.
2017-2018:
•

•
•
•

GGD Flevoland zet in op de gestructureerde aanpak Gezonde School op de scholen in Almere Buiten
voort. Voor komend schooljaar 2018-2019 hebben alle deelnemende scholen minimaal twee
themacertificaten Gezonde School waarbij voeding, bewegen en sport speerpunten zijn.
GGD Flevoland stelt de gegevens van de volksgezondheidsmonitors beschikbaar.
GGD Flevoland stelt een monitor op voor het ambitieniveau van het Pact.
GGD Flevoland adviseert het Pact bij het bepalen van de best passende, gecombineerde
leefstijlinterventie.

2019-2021:
•
•

Is Almere breed, via de gestructureerde aanpak ‘Gezonde school’, regisseur van het thema van de
Gezonde School ‘Milieu en Natuur’ (op weg naar de Floriade).
GGD Flevoland bewaakt kwaliteit van collectieve activiteiten binnen de ketenaanpak.
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JGZ Almere
JGZ Almere heeft een unieke setting om de ontwikkeling, de groei en het gedrag van
kinderen te bevorderen. JGZ Almere ziet preventief alle kinderen 0-18 jaar met enige regelmaat, geeft
proactief informatie en advies aan jeugdigen en hun ouders over een gezonde leefstijl en kan in een vroeg
stadium (lichte) opgroei- en opvoedproblemen signaleren en daarop interveniëren en zo nodig door verwijzen.
2017-2018:
•
•
•
•
•
•
•

Neemt deel in het landelijke proeftuinenproject door onder andere het bijwonen van de learning
community en het delen van kennis en ervaringen.
Werkt volgens het gezamenlijk verwijsschema.
JGZ Almere geeft invulling aan de centrale zorgverlenersrol door jeugdverpleegkundige(n) in Almere
Buiten.
JGZ Almere zorgt intern voor een inbedding van de centrale zorgverlenersrol in het multidisciplinaire
stadsdeelteam Almere Buiten.
JGZ Almere coördineert, mede op basis van de opgedane kennis en ervaring in de landelijke
proeftuinen, de totstandkoming van samenwerkingsafspraken tussen de ketenpartners.
JGZ Almere heeft een actieve rol in het verbinden van de initiatieven in het collectieve preventieve
aanbod in Almere Buiten met de ketenaanpak overgewicht kinderen.
Deelnemen aan gezamenlijk casuïstiek besprekingen.

2019-2021:
•
•

De gemaakte (samenwerkings)afspraken ketenaanpak overgewicht kinderen in Almere Buiten worden
geborgd in de werkwijze van de overige multidisciplinaire stadsdeelteams.
JGZ Almere heeft haar aanbod collectieve preventie geactualiseerd in afstemming met ketenpartners
en gemeente.
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Kinderfysiotherapie Zorggroep Almere
Kinderfysiotherapie van Zorggroep Almere onderschrijft het Pact Gezond Gewicht
Almere.
De kinderfysiotherapeuten zien geregeld kinderen met overgewicht en weten dat samenwerking in de keten de
meest effectieve aanpak is om het overgewicht bij kinderen te verminderen. Samen met de collega-instellingen
willen we van dit Pact een succes maken.
De kinderfysiotherapeuten van Zorggroep Almere zijn de specialisten in de ontwikkeling van het
bewegingsapparaat bij het kind. Kinderfysiotherapeuten betrekken altijd de ouders bij de behandeling.
Samenwerken met collega hulpverleners zit in ons bloed, dat doen we al vanuit het werken in de
gezondheidscentra en op de SBO scholen. We willen dat ook met andere aanbieders van bewegen en sport
verder ontwikkelen.
De kinderfysiotherapeuten hebben de volgende rollen:
•
•

De rol van kinderfysiotherapeut, waarbij het (vroegtijdig) signaleren van (dreigend) overgewicht bij het
kind een belangrijke functie is.
De rol van verwijzer naar sport- en beweegactiviteiten in Almere.

De kinderfysiotherapeut en de centrale zorgverlener stemmen af over het vervolg en het ingang zetten van de
interventie. Zij overleggen welke interventie het best passend is bij dit kind en de gezinssituatie.
Kinderfysiotherapie Zorggroep Almere biedt, in samenwerking met een diëtiste, een beweegprogramma aan
voor kinderen van 6 tot 12 jaar met (dreigend) overgewicht of obesitas en hun ouders. Er is aandacht voor
bewegen, gezond eten en het veranderen van gedrag.
2018-2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijdragen aan samenwerkingsafspraken met verwijzers en samenwerkingspartners in Almere; werkt
volgens de gemaakte werkafspraken.
Terugkoppelen naar en inzichtelijk maken voor de centrale zorgverlener wie er deelneemt aan de
leefstijlprogramma’s.
Terugkoppelen van de resultaten van de leefstijlprogramma’s naar de centrale zorgverlener.
Eventueel gesignaleerde belemmerende factoren bespreken en gezamenlijk zoeken naar een
oplossing.
Het blijven monitoren van kinderen in de ketenaanpak die klaar zijn met een interventie en dit terug
koppelen aan de centrale zorgverlener.
Aanwezigheid bij ketenbijeenkomsten en evalueren van samenwerking.
Aanbieden van een beweegprogramma en bevorderen van de doorstroming naar reguliere sport.
Hulp bieden aan kinderen en hun ouders bij de oriëntatie op sport, dit onder ander met het AKT in
Almere en aanbieders van sport- en spelactiviteiten.
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MEE IJsseloevers
MEE maakt meedoen mogelijk. Iedere burger kan bij MEE terecht met vragen op het gebied van
zelfredzaamheid. MEE is gespecialiseerd in kennis omtrent beperkingen en leefgebieden, zodat de juiste
informatie en adviezen worden gegeven om verder te komen met de eigen vragen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de mogelijkheden in het eigen netwerk om de oplossingen dichtbij en duurzaam te maken. MEE
opereert in het voorveld en tracht signalen vroegtijdig op te pakken. Vanuit deze positie en rol zal MEE een
bijdrage leveren aan het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere. MEE is ook één van de partners binnen de
sociale wijkteams.
2018-2021:
•
•
•
•

Collectieve preventie door aandacht te vestigen op gezond eten en bewegen als onderdeel van de
vraagverheldering in de wijkteams.
Vroeg signaleren van overgewicht en onderzoeken met de (kwetsbare) burger elke interventie
van betekenis kan zijn als onderdeel van integrale vroeghulp.
Signaleren van ontwikkelingen die overgewicht stimuleren.
Werken volgens het verwijsschema.

2019-2021:
•
•
•

Ontwikkelen van interventies die gezond gedrag bevorderen.
Onderzoek naar inzet van Doe MEE kring; met lotgenoten bewustwording gezonde levensstijl.
Inzichten uit de proeftuin ketenaanpak overgewicht verwerken in de aanpak van MEE.
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Schoolbesturen Primair Onderwijs Almere:
Almeerse Scholen Groep (ASG), Stichting Prisma Almere, Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO) en
Passend Onderwijs Almere
Het primair onderwijs draagt zorg voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Dat wil zeggen: zorgen dat alle
leerlingen zich op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien en
goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan.
De rol van het primair onderwijs in de ketenaanpak overgewicht en obesitas gaat met name over de kerntaken
signaleren en bespreken van het kind in het zorgteam indien daar redenen voor zijn.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voldoende bewegen en gezond eten en drinken zich beter voelen. Ook
weten we hoe belangrijk een gezonde leefstijl is voor de ontwikkeling en schoolprestaties van een kind. De
Gezonde School aanpak is een effectieve manier om aan gezondheid te werken. De school krijgt daardoor beter
inzicht in gezondheidsproblemen en risicofactoren van leerlingen en kiest op basis daarvan activiteiten die
passen bij de school en de leerlingen. In de Gezonde School aanpak werken meerdere partijen samen om
kinderen te stimuleren meer te gaan bewegen en gezond(er) te eten.
2018:
•
•
•

Het primair onderwijs ziet zich als een schakel in de keten; medewerkers zijn op de hoogte van de
aanpak en samenwerking binnen de pilot in Almere Buiten.
Het primair onderwijs spant zich in om overgewicht te signaleren en bespreekbaar te maken en
verwijst ouders door naar de centrale zorgverlener van de Jeugdgezondheidszorg Almere
Het primair onderwijs werkt actief mee aan de Gezonde School aanpak in Almere Buiten.

2019-2021:
•

De ervaringen uit de pilot ketenaanpak Almere Buiten en de Gezonde Schoolaanpak gebruiken we
voor uitrol naar andere stadsdelen.
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Slim Fysio
Slim Fysio onderschrijft het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere en heeft hierin een tweeledige functie. De rol
van kinderfysiotherapeut en coördinator van de gecombineerde leefstijlinterventie Cool2BFit.
Slim Fysio heeft als kinderfysiotherapiepraktijk specialistische kennis over de ontwikkeling van kinderen en
jongeren en het gebruik van specifiek voor kinderen en jongeren ontwikkelde bewegingstesten. Binnen de
keten speelt de kinderfysiotherapeut een rol bij het signaleren, diagnosticeren van beperkingen in het
bewegingsgestel en in de behandeling indien deze zorg door de kinderfysiotherapeut geïndiceerd is.
De kinderfysiotherapeut en de centrale zorgverlener stemmen af over het vervolg en het ingang zetten van de
interventie. Zij overleggen welke interventie het best passend is bij dit kind en de gezinssituatie.
Slim Fysio biedt een gecombineerde leefstijlinterventie aan: Cool2BFit. Dit is een groepsprogramma voor
kinderen met overgewicht en obesitas in de leeftijd van 4-8 jaar en 8-13 jaar samen met hun ouders/
verzorgers. Er is aandacht voor voeding, bewegen en gedragsverandering.
2018-2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijdragen aan samenwerkingsafspraken met verwijzers en samenwerkingspartners; werkt volgens de
gemaakte werkafspraken.
Terugkoppelen naar en inzichtelijk maken voor de centrale zorgverlener wie er deelneemt aan de
leefstijlprogramma’s.
Terugkoppelen van de resultaten van de leefstijlprogramma’s naar de centrale zorgverlener
Tijdig signaleren van problemen en dit terugkoppelen naar de centrale zorgverlener voor een
passende oplossing
Het blijven monitoren van kinderen in de ketenaanpak die klaar zijn met een interventie en dit terug
koppelen aan de centrale zorgverlener.
Aanwezigheid bij ketenbijeenkomsten en evalueren van samenwerking.
Aanbieden van leefstijlinterventies en bevorderen van de doorstroming naar reguliere sport.
Het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van het gezin.
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Sociale wijkteams
De sociale wijkteams in Almere zijn een netwerkorganisatie, bestaande uit de
gemeente Almere, De Schoor, MEE, VMCA en Zorggroep Almere. De sociale
wijkteams hebben als beleidsdoelstelling ‘Iedereen doet naar eigen kunnen mee’
en doet dat door de burgers te activeren, netwerkontwikkeling te ondersteunen en actief te informeren en
adviseren. Door dit te doen neemt de kwaliteit van het persoonlijk leven en van het samenleven toe en wordt
er preventief gewerkt aan het voorkomen van zwaardere zorg en ondersteuning. Door in de wijk kansen en
problemen vroeger te signaleren, er actief naar op zoek te gaan en deze aan te pakken worden problemen van
bewoners eerder opgelost en zijn er minder verwijzingen naar onder andere (schuld)hulpverlening en wordt
gewerkt aan het voorkomen van ingrijpende persoonlijke gevolgen voor burgers.
2017-2018
•
•
•
•

De sociale wijkteams van Almere Buiten zijn een actieve partner in de ketensamenwerking
overgewicht kinderen 0-12 jaar.
Medewerkers van het wijkteam zijn op de hoogte van de aanpak en samenwerking binnen Almere
Buiten.
Zij zullen vanuit een lerende houding zich inspannen om overgewicht te signaleren en bespreekbaar te
maken.
Het wijkteam ziet zich als een schakel in de keten van het netwerk en verwijst de ouders naar de JGZ
medewerker/centrale zorgverlener

2019-2021
•

Op basis van de ervaringen van de pilot in Almere Buiten passen we, indien nodig, de inspanningen in
gezamenlijk overleg aan voor de jaren na 2018.
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VMCA
De VMCA gaat uit van kansen en mogelijkheden voor actieve burgers, vrijwilligers,
mantelzorgers en organisaties. De VMCA bevordert de zelf- en samenredzaamheid
van Almeerders en stimuleert participatie binnen de Almeerse samenleving. Dit doen we door middel van een
diversiteit aan projecten en activiteiten, gericht op ondersteuning, versterking en stimulering. We zorgen voor
een goede ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers en mantelzorgers in Almere en delen onze expertise
ruimhartig.
De VMCA sluit zich aan bij het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere, omdat we vinden dat kinderen en
jongeren veilig en gezond moeten kunnen opgroeien. De VMCA levert hieraan een bijdrage zowel vanuit de
wijkteams als via de maatjesprojecten Matching Talents en Coach4you en via Gewoon Opgroeien voor jonge
mantelzorgers.
2018-2021:
•
•

Het stimuleren van een gezonde leefstijl door het goede voorbeeld te geven, zoals gezonde snacks
tijdens activiteiten en het stimuleren van spel en beweging bij maatjescontacten en activiteiten.
Het signaleren van overgewicht. We maken dit bespreekbaar en/of we verwijzen door volgens de
richtlijn van het Almeerse verwijsschema.

22

Zorggroep Almere en Medi-Mere;
huisartsenpraktijken
De huisartsen in Almere Buiten van Zorggroep Almere en van Medi-Mere leveren een belangrijke bijdrage aan
een duurzame, integrale aanpak rondom kinderen, hun ouders en hun omgeving. De vroegtijdige signalering
van de ketenaanpak wordt in de huisartsenpraktijk geïnitieerd.
2017-2018:
•
•
•
•
•
•
•

De huisartsen in Almere Buiten spelen een actieve rol in het signaleren, registreren en bespreekbaar
maken van ongezond gewicht bij kinderen.
De huisartsen hebben een actieve rol bij het volgens de ketenaanpak doorverwijzen naar de
afgesproken JGZ-hulpverlener. Zij werken hierbij met het gezamenlijk verwijsschema Almere
De huisartsen en praktijkondersteuners GGZ jeugd dragen bij aan de totstandkoming van
samenwerkingsafspraken met de ketenpartners.
De samenwerkingsafspraken worden vanzelfsprekend verbonden met de wijkaanpak.
Deelnemen aan gezamenlijke casuïstiek bespreking.
De gemaakte samenwerkingsafspraken met de ketenpartners worden getoetst en geëvalueerd en
indien nodig bijgesteld.
Werken volgens het gezamenlijk verwijsschema.

2019-2021:
•

Op basis van de ervaringen in Almere-Buiten wordt deze aanpak uitgebreid naar andere
huisartsenpraktijken van Zorggroep Almere en Medi-Mere.
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Ondertekening

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met – en mij te conformeren aan – het Pact en de daarin
benoemde gezamenlijke resultaten.

R.H.M. Peeters,
wethouder Jeugd, maatschappelijke ontwikkeling,
onderwijs en sport

drs. H.C. Tempel,
manager behandelzaken Accare

dr. ir. E.D. Ekkel,
lector Groene en Vitale Stad

Norbert van den Berg,
directeur / kinderarts

Gerard Boekhoff,
directeur

drs. Arthur Bouvy,
directeur

drs. (L.B.E.M.) Pien van Langen,
directeur / bestuurder Elaa

drs. C. Verdam,
directeur publieke gezondheid
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J.TH.H.M van de Steeg,
huisarts en eigenaar Medi-Mere Groep

Jan Herweijer,
directeur

Barry Scholten,
teammanager Fysiotherapie Zorggroep Almere

Geert van Seters,
regiomanager West IJsseloevers

drs. Barbara Dijkgraaf, lid College van Bestuur ASG, vertegenwoordigt de vier schoolbesturen

Suzanne Walrave,
eigenaar

Jolien Hoek,
directeur

Allet Dopmeijer,
programmadirecteur programma Sociaal Domein

Vera Kampschöer, arts
manager Huisartsenzorg en HAP
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Bronnen
1.

Pact Gezond Gewicht! Amsterdam, september 2013,
https://www.amsterdam.nl/publish/library/93/pact_gezond_gewicht_september_2013.pdf

2.

Het Basismodel ‘Integrale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’. Een uitgave van de
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht van de gemeente Amsterdam en de Proeftuin Ketenaanpak
Overgewicht Kinderen van de gemeente ’s-Hertogenbosch, juni 2017, https://www.c4oproeftuinen.nl/images/Landelijk_model_digitaal2.pdf
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Almere Kenniscentrum Talent
Ieder zijn talent!
Sinds 2015 werkt de gemeente aan de ontwikkeling van het Almere Kenniscentrum Talent (AKT). Vanaf mei
2017 maakt het AKT deel uit van het gemeentelijk sportbeleid en zijn de ambities verwoord in de sportnota
‘Almere sportief in beweging’. Het doel van AKT is om inwoners te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen
van hun sport- en beweegtalent, ieder op zijn of haar eigen beweegniveau. Een veelzijdig sport- en
beweegaanbod is de rode draad in al onze programma’s.
Het AKT gaat uit van een totaalaanpak. Juist de samenhang en de samenwerking met partners zorgt ervoor dat
het AKT succesvol bijdraagt aan het behalen van maximaal resultaat. Dit doen we in samenwerking met vele
partners in Almere en daarbuiten.
Concreet betekent dit dat het AKT zich bijvoorbeeld bezig houdt met:
• Organiseren van gratis naschoolse sport- en beweeglessen voor kinderen van groep 1 t/m 8 in Almere;
• Faciliteren van de MQScan: een eenvoudige test voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs om de
beweegvaardigheid (motoriek) van een kind in beeld te brengen om deze gericht te verbeteren;
• Adviseren over de inrichting van een beweegvriendelijke openbare ruimte;
• Organiseren van de AKT Sportdagen.
2018-2021
• Aansluiting bij de werkgroep ‘Scholenaanpak Gezond Gewicht Almere’;
• Vergroten van de bekendheid van het AKT en AGGA, specifiek bij activiteiten waar leerlingen aan deel
kunnen nemen. Dit doen we door elkaar waar nodig te benoemen in de communicatie;
• In overleg met AGGA jaarlijks bepalen of een accentverschuiving van de verdeling van de naschoolse
sport- en beweeglessen nodig is;
• Het drinken van water en eten van gezonde snacks stimuleren tijdens activiteiten zoals de AKT
Sportdagen;
• Basisscholen de MQScan aanbieden. Op basis daarvan maakt het AKT een overzichtsrapportage.
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Diëtiek
In Almere werken de diëtistenpraktijken (Diëtistengroep Almere, NutriCentrum Nederland en Simpl.Food)
samen met ouder(s) en kind om een gezonde leefstijl te bevorderen. Begeleiding bij het aanpassen van de
voeding, het aanleren van goede eettechnieken en een gezond voedingsgedrag met als doel een blijvende
voedings-/gedragsverandering.
Onze doelgroep betreft kinderen/jongeren uit Almere Buiten met overgewicht, die wij willen begeleiden naar
een gezonder gewicht. In samenwerking met het kind, ouders/verzorgers streven we naar haalbare doelen en
schakelen zo nodig via de centrale zorgverlener andere disciplines in. In Almere Buiten kan het kind zowel
individueel als in groepen begeleiding krijgen, al dan niet i.c.m. een beweegprogramma. Per kind wordt
gekeken welke vorm van begeleiding het beste past. Het stroomschema kan hierbij helpen ter ondersteuning
door artsen, centrale zorgverlener/jeugdverpleegkundige.
Expertise van de diëtist:
•
•
•

Probeert inzicht te krijgen in onderhoudende en belemmerende factoren, met name gericht op
ongezond gedrag en voeding;
Heeft specifieke kennis met betrekking tot verstoring energiebalans (inname en verbranding),
berekening rustmetabolisme en energiebehoefte en de vertaling naar de praktijk;
Zet verbeterpunten in kaart en stelt samen met kind en gezin een haalbaar plan op.

Inspanningen voor 2018-2021:
•
•
•
•
•

Samenwerken en afstemmen met de centrale zorgverleners en andere samenwerkingspartners in de
keten;
Rapportage aan de verwijzer en centrale zorgverlener (ook in het voortgezet onderwijs);
Deelname aan de bijeenkomsten van de werkgroep ketenzorg;
Op de hoogte zijn van de sociale kaart rondom het kind met overgewicht;
(door)Ontwikkelen van het stroomschema diëtiek.
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Humanitas Almere & Zeewolde
Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie met een grote
Almeerse afdeling. Humanitas Almere biedt ondersteuning aan stadsgenoten rondom thema’s als jeugd,
armoede, schulden, statushouders, taal, eenzaamheid en detentie. Samen met ruim 700 vrijwilligers
ondersteunen we stadsgenoten die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben.
Een aantal voorbeelden van activiteiten voor kinderen en ouders:
•
•
•

Match: contact met een maatje voor kinderen en jongeren van 4 - 24 jaar;
Home-Start: vrijwilligers bieden ondersteuning aan ouders bij de opvoeding en ontwikkeling van
kinderen tussen 0 en 14 jaar;
Wel Thuis: aanvullende ondersteuning in gezinnen waarbij (jeugd)hulpverlening is betrokken.

Humanitas opereert o.a. in het voorveld en tracht signalen vroegtijdig op te pakken. Vanuit deze positie en rol
levert Humanitas een bijdrage aan het pact Aanpak Gezond Gewicht Almere.
2018-2021
▪

▪

▪

Humanitas sluit zich aan bij het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere omdat we het belangrijk vinden
dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien. Humanitas levert hier onder meer met het
maatjesproject Match, Home-Start, Wel Thuis en Kindervakantieweken een bijdrage aan;
We stimuleren een gezonde leefstijl door het geven van het goede voorbeeld, zoals water drinken en
gezonde snacks tijdens activiteiten en het stimuleren van spel en beweging bij maatjescontacten en
andere activiteiten;
Humanitas spant zich in om overgewicht te signaleren en bespreekbaar te maken en verwijst ouders
door naar de centrale zorgverlener van de Jeugdgezondheidszorg Almere.
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KIDAK
Samenwerkende kindercentra in Almere
KIDAK staat voor ‘kinderen onder één dak’ en is opgericht om de krachten
van de kinderopvang in Almere te bundelen. KIDAK biedt, in de vorm van een samenwerkingsverband, een
platform voor directies van kinderopvangorganisaties. Er zijn op dit moment 27 kinderopvangorganisaties
aangesloten bij KIDAK.
Als vertegenwoordiger van aangesloten kinderopvangorganisaties uit Almere is KIDAK gesprekspartner van
beleidsmakers van de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid. KIDAK werkt nauw samen met ENTZA,
het Expertisenetwerk Nul Tot Zesjarigen in Almere.
KIDAK sluit zich aan bij het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere en onderstreept het landelijk model
ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas omdat we het belangrijk vinden dat kinderen en
jongeren veilig en gezond opgroeien;

2018-2021
•
•
•
•

In onze gesprekken met de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid en met onze leden is
gezond gewicht een terugkerend thema;
KIDAK stimuleert haar leden om het goede voorbeeld te geven, zoals water drinken en gezonde snacks
tijdens activiteiten en het stimuleren van spel en beweging;
KIDAK stimuleert haar leden dat ze voorlichting geven en kennis verspreiden over gezonde leefstijl:
gezonde voeding, voldoende beweging en slapen is onderdeel van het aanbod aan ouders;
KIDAK stimuleert haar leden om overgewicht te signaleren en bespreekbaar te maken en ouders door
te verwijzen naar de centrale zorgverlener van JGZ Almere.
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Talent In Opleiding brengt iedereen in beweging voor een actief en gezond leven!
Talent in Opleiding (TIO) richt zich binnen Almere op alle inwoners van 0-88 jaar. Om onze
doelen te realiseren werken we samen met onze partners aan de ambitie ’vitale kinderen,
jongeren en volwassenen met een gezonde leefstijl in een gezonde stad.’ Ons streven is om
kinderen te inspireren om bewegen leuk en prettig te ervaren, zodat ook zij duurzaam in
beweging komen. We doen dit door drempels weg te nemen voor hen die moeilijk in beweging
(kunnen) komen, want bewegen moet voor elk kind toegankelijk zijn!
Onze buurtsportcoaches leggen verbinding tussen aanbieders van sport en welzijn, gezondheidszorg,
jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs en het AKT. Ze signaleren, informeren, adviseren en verwijzen. Afstemming
en samenwerking op het gebied van promotie van gezondheid en kennisdeling met lokale partners vinden wij
belangrijk. Hierdoor kunnen kinderen gezond en actief worden en blijven in hun eigen wijk.
2018-2021
• Werkt samen en stemt af met andere samenwerkingspartners in de keten;
• Overlegt met de centrale zorgverlener welke interventie het best passend is bij een kind en de
gezinssituatie en over het in gang zetten van interventies (zoals bijvoorbeeld het project Gezond
Opgroeien);
• Laat kinderen met overgewicht/obesitas kennismaken en meedoen met sport en beweegaanbod in de
buurt en helpt ze om de overstap te maken naar een vereniging (warme overdracht) of ander
sportaanbod;
• Is intermediair voor het Jeugdsportfonds waardoor kinderen in armoede toch lid kunnen worden van
een vereniging;
• Draagt een gezonde leefstijl uit, waaronder het stimuleren van gezond eten en drinken bij kind én
ouders;
• Organiseert preventief aanbod zoals Druppiesport, peuter- en kleutergym, Nijntje beweegdiploma,
ouder- en peutergym.
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Martijn Postuma,
Projectleider Almere Kenniscentrum Talent

Nathanya van Lith,
Manager a.i. Humanitas Almere & Zeewolde

Crista Nagel,
Secretaris KIDAK

Sybille Püttman,
Directeur Talent in Opleiding

Diëtiek

M.S. Levens,
Maat/praktijkhouder,
Diëtistengroep Almere

Karlijn Koudstaal, MSc,

Diëtist/ leefstijlcoach
NutriCentrum Almere

E.S. Mengede, BSc,
Praktijkhouder en
diëtist Simpl.Food
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