
Zo’n 15% van de Nederlandse kinderen heeft overgewicht. 
In de vier Blauwe wijken ligt dat percentage zelfs nog iets 
hoger. Dat is onwenselijk omdat overgewicht op jonge 
leeftijd of later tot gezondheidsproblemen kan leiden. 
Kinderen met overgewicht voelen zich bovendien vaak 
minder gelukkig dan hun leeftijdsgenoten. Door kinderen 
(en hun ouders) jong te leren hoe ze een gezonde leefstijl 
kunnen bereiken, kunnen veel gezondheidsproblemen 
worden voorkomen. 

70% VAN COACH-DEELNEMERS VERLIEST GEWICHT 
Anita Vreugenhil: “In 2010 heb ik COACH (Centre for 
Overweight Adolescent and Children’s Healthcare) 
opgericht. COACH houdt zich bezig met de medische zorg 
en begeleiding van kinderen met obesitas. We proberen 
deze kinderen en hun gezinnen te helpen in het realiseren 
van een gezonde leefstijl, met voldoende beweging en 
gezond eten. Dat doen we op een voor kinderen zo 
aantrekkelijk mogelijke manier, samen met vele partners  
in de regio, zoals bijvoorbeeld MVV. De resultaten van 
COACH worden nauwlettend gemonitord en wat blijkt:  
70% van de deelnemers valt af, gezondheidsparameters 
verbeteren significant waardoor gezondheidsrisico’s 
afnemen én kinderen doen graag mee!” 

COMBINATIE JOGG EN COACH 
Fleur vertelt: “Een kleine 3 jaar geleden is Maastricht 
gestart met JOGG (Jong Op Gezond Gewicht). JOGG is een 
landelijk programma dat zich inzet voor een gezonde 
leefomgeving van kinderen. Ook vanuit JOGG proberen  
we zo veel mogelijk partners te betrekken. Activiteiten zijn 
bijvoorbeeld water in plaats van frisdrank op scholen, 
gezonde sportkantines en sportprogramma’s tijdens en na 
schooltijd. Maar ook supermarkten kunnen hun steentje 
bijdragen. Anita: “COACH is er voor kinderen met ernstig 
overgewicht. Kinderen waarvan het overgewicht nog niet 
ernstig is kunnen nergens terecht.

“ We hebben een steen in de vijver gegooid! Een positieve beweging is in gang gezet. Steeds meer partners willen zich aansluiten 
en de krachten bundelen om kinderen met overgewicht (en hun ouders) te ondersteunen in het realiseren van een gezonde 
leefstijl,” zegt Anita Vreugdenhil, kinderarts en onderzoeker in het MUMC+. Zij zet zich met COACH al jaren in voor kinderen 
met ernstig overgewicht. “Het is fantastisch dat we het COACH-concept nu ook in de Blauwe wijk gaan inzetten,” aldus 
Fleur Verkade, adviseur Gezondheidsbevordering bij de GGD Zuid-Limburg. 

Aanpak in de wijk voor een  
gezonder gewicht bij kinderen 

Project 7 | Your COACH next door

Jeugdverpleegkundigen 
en POH’s Jeugd zijn 
getraind in de filosofie 
en het concept van 
COACH zodat ze dit 
in de wijk kunnen 
toepassen.
Fleur Verkade, GGD

Anita Vreugdenhil (l) en Fleur Verkade (r)



al aan de slag gegaan in de wijk en  
op scholen en de eerste kinderen en 
gezinnen zijn begonnen met deze 
nieuwe aanpak. Tegelijkertijd worden 
netwerken gevormd in de wijken van 
partijen die kinderen gaan helpen 
gezond te leven. Daarvoor zijn we 
steeds op zoek naar partners in de 
wijk die aansluiten en ons kunnen 
helpen bij het succesvol realiseren 
van deze pilot.” 

MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID 
“Het is een groeiend en dynamisch 
concept,” vindt Anita. “Uiteindelijk 
gaat het erom dat mensen zichzelf 
weer verantwoordelijk voelen voor 
hun eigen gezondheid en dat kinderen 
gelukkig en gezond oud kunnen 
worden.” Deze pilot zit in de voorbe-
reidende fase waarbij de jeugdge-
zondheidszorg en POH jeugd bij een 
aantal kinderen die iets willen doen 
aan het overgewicht experimenteren 
in de nieuwe rol als COACH Next 
Door. Bovendien investeren zij nu in 
het netwerk van professionals dat 
nodig is om de juiste begeleiding te 
bieden in de wijk (variërend van 
bewegen, voeding en mentaal).  
Vanaf 2019 zal deze rol breder in de 
Blauwe Zorg wijken geïmplementeerd 
worden.

Hier hebben de GGD en COACH elkaar 
gevonden. In de pilot Blauwe Zorg in 
de Wijk gaan we ons concept uitrollen 
en de leerpunten van COACH en JOGG 
combineren.” 

EÉN COACH NEXT DOOR IN DE WIJK
“Wat bij COACH goed heeft gewerkt, is 
het één voordeur-concept,” legt Anita 
uit. “Vandaaruit wordt het gezin verder 
geholpen binnen een netwerk. Dat is 
overzichtelijk voor de patiënt en 
praktisch tegelijk.” “Dat principe nemen 
we over in de pilot Your COACH next 
door,” vertelt Fleur. “Hier fungeert 
Jeugdgezondheidszorg (die alle kinderen 
immers ziet) als het centrale aanspreek-
punt. Jeugdverpleegkundigen en POH’s 
Jeugd zijn getraind in de filosofie en 
het concept van COACH zodat ze dit 
in de wijk kunnen toepassen.” Anita: 
“Op de goede manier het gesprek  
aan gaan, dat is de basis voor succes.  
In de training krijgen de deelnemers 
dus gesprekstechnieken aangeleerd. 
Zo leren ze onder meer goede vragen 
te stellen en een gesprek te voeren 
dat kinderen en ouders motiveert om 
mee te doen. De training wordt als 
waardevol gezien.” Anita: “De POH’s 
Jeugd en jeugdverpleegkundigen 
treden dus op als de ‘COACH next 
door’ die samen met het gezin de 
situatie in kaart brengt en bekijkt 
welke activiteiten nodig zijn om te 
komen tot een gezonde leefstijl.  
De kersverse coaches zijn inmiddels  

“

Scholing COACH-aanpak voor 
POH Jeugd en jeugdverpleeg- 
kundigen succesvol plaats- 
gevonden 

Coaches aan de slag in de wijk 
en op scholen

Vorming van netwerken in  
de wijken die gezond leven  
ondersteunen

Aanpak wordt tot december 
2018 getest

Besluit op basis van business-
case in december 2018 om 
COACH aanpak breder in te 
voeren. 

Resultaten 
tot nu toe

Anita Vreugenhil, kinderarts en onderzoeker in het MUMC+
“ De POH’s Jeugd en jeugdverpleegkundigen treden dus op als de ‘COACH next 

door’ die samen met het gezin de situatie in kaart brengt en bekijkt welke 
activiteiten nodig zijn om te komen tot een gezonde leefstijl”

“


