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Kunst museum Voorlinden: Doelgroep



Hedendaagse Kunst: Probleem



Tabakslobby vorige eeuw



Preventief denken



Visie van de club van Rome





Hoe meten we of iemand een gezond gewicht 

heeft? 
BMI = Body Mass Index =  gewicht in kg

(lengte in meters)²                                                               

Classificatie van overgewicht en obesitas Buikomvang

Classificatie BMI Risico op co-morbiditeit 

Overgewicht 25 – 30 Weinig verhoogd

Obesitas 30 – 35 Matig verhoogd

Ernstige obesitas   35 – 40 Ernstig verhoogd

Morbide obesitas  > 40           Zeer ernstig verhoogd



• Analyse onderliggend lijden

• CVRM, secundaire preventie

• Verhoogde kans op kanker

• Diabetes mellitus

• Orthopedische complicaties

• PCOS

• Gecompliceerde zwangerschappen

• Zwangerschap diabetes

• OSAS

• Astma

• Depressie

• Bariatrie

Specialistische zorg
obesitas





Ontwikkelen van het programma 

(2de + 3de lijn)

Pilots 

(2de + 3de lijn)

Programma’s

(1ste + 2de +3de lijn)

Evaluatie-conclusie onderzoek

(2de + 3de lijn)

Sjabloon voor zorg op maat 

(1ste lijn)

Samenwerkingsverbanden CGG, gemeente, 

zorgverzekeraars, huisartsen en ziekenhuizen

2014

“Zorgimpuls

”

GGD/gemeent

e



Innovatie / onderzoek Expertise Centrum Gezond Gewicht 

Onderzoeksprogramma’s Predictiemodel

Per behandelprogramma is er een 
kernteam bestaande uit behandelaars 

 Behandeling   Gezond Gewicht 

GLI Plus 

E- Health

Barriatrie

HIT training 
        Diagnostiek 

Behandeling

Ketensamenwerking 

Het expertise Centrum 
biedt tevens specialistische 
behandeling en diagnostiek 

in het kader van gezond 
gewicht 

Coach Yourself 

Convenant 
zorgverzekeraars 
( Achmea en VGZ) 

Gezond Gewicht (GGD)
-e-health

-inkoop/subsidie 
-beweegmaatjes
-train de trainer

-Integrale samenwerking 

Sportregisseurs in de gebieden 
WMO

wijkteams en wijknetwerken  
Leker Fit: Op scholen in de 

wijk 

Centrum Gezond Gewicht

Deskundigheidsbevordering

Onderwijs en bij en nascholing

Deelname lokale en landelijke 
expertisenetwerken





• In de spreekkamer: “motivational interviewing”- betutteling

voorbeeld rol - …

faciliteren en verbinding maken

• In het ziekenhuis  :  restaurant

bewegen voor medewerkers

obesitas centrum, speerpunt

• Scholing               :  intern

huisartsen/ POH

patienten verenigingen

de medische opleiding/ competentie accenten

Niveau preventie overgewicht/ obesitas



Aanspreken op toename gewicht



Mei 2007 Rotterdam



Niveau preventie overgewicht/ obesitas

• Ketenzorg            samenwerking ziekenhuizen

opening Centrum Gezond Gewicht; koningin Maxima

participatie gezond 010/ GGD initiatief

zorgimpuls 

contact locale beweeginitiatieven

1,5 lijns project          

• Advisering wethouder zorg/GGD

• Partnerschap Obesitas Nederland (PON)

• Uitwerking ‘stepped care’ gecombineerde lifestyle interventie+

• Werkgroep Preventie KNMG: “standpunt gezond gewicht”

• “Round table on Obesity” EASO Brussel





Waar loop je tegenaan bij het streven naar preventie?

• Bewustwording, betrokkenheid, verschuilen.

• Ziekenhuis- specialist

• Preventie- niet verzekerde zorg- lage SES

• Veel initiatieven weinig bundeling

• Scheiding 1e, 2e en 0e lijn

• Veel kortlopende projecten: financiering versus effectiviteit?

• Financiering anderhalfde lijn zorg?

• Trage paden: maar niet opgeven

• .

• ..

• …….



Het loont!



Verantwoordelijkheid?!



Obesitas is een ziekte- Is obesitas een ziekte?

• Overheid, WHO

• Zorgverzekeraars en verzekerde zorg

• Ieder pondje komt door het mondje. Eigen schuld.

• Eigen verantwoordelijkhied van de patient.

• Hoever gaat de verantwoordelijkheid van de maatschappij/ overheid

• Lage SES, obesitas incidentie per postcode

• Obesogene omgeving

• Voedingsmiddelen industrie: Sprite

• Suiker-, vet, en zout tax

• Overname Unilever

Hippocrates: de arts verantwoordelijk voor een gezonde leefomgeving



Preventie Medisch Specialist

• Preventie projecten

• Waar loopt u tegenaan?

• Wat gaat er goed?


