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SAMENVATTING  

 

 

Aanleiding en aanpak 

De Zorgstandaard Obesitas (PON, 2010) benadrukt het belang van een centrale zorgverlener. Diverse kennispartijen 

en gemeenten voeren, binnen de context van decentralisaties en stelselwijzigingen, momenteel pilots uit met een 

centrale zorgverlener voor kinderen met overgewicht of obesitas. Er is vooralsnog geen landelijke consensus tussen 

betrokken partijen over de inhoud, organisatie en financiering van deze rol. Care for Obesitas (C4O) en Jongeren Op 

Gezond Gewicht hebben de JeugdZaak gevraagd de knelpunten te inventariseren en oplossingsrichtingen te 

formuleren. Hiertoe heeft de JeugdZaak een literatuuronderzoek uitgevoerd en experts en vertegenwoordigers van 

betrokken organisaties geïnterviewd.  Het onderdeel ‘financiering van de centrale zorgverlener’ is in samenwerking 

met Aldien Poll opgepakt, die in opdracht van het PON een landelijk kader uitwerkt voor de financiering van de 

ketenaanpak kinderobesitas.  

Centrale zorgverlener oplossing voor knelpunten 

De verwachting is dat het invoeren van een centrale zorgverlener bijdraagt aan het verminderen van knelpunten die 

te maken hebben met fragmentatie van de zorg en met onvoldoende zelfmanagement van de cliënt. Er zullen altijd 

specialisten nodig zijn, en om versnippering te voorkomen is gecoördineerde inzet van expertise geboden.  

 

Continuüm van zorgmakelaar tot leefstijlprofessional 

In dit rapport is een continuüm uitgewerkt waarin aan de ene kant een centrale zorgverlener die meer opereert als 

zorgmakelaar staat en aan de andere kant een centrale zorgverlener die meer werkt als leefstijlprofessional. Bij de 

zorgmakelaarsvariant heeft een in het zorgteam betrokken professional een aantal extra uren om coördinerende 

taken uit te voeren. Bij de leefstijlvariant voert de centrale zorgverlener een groot deel van de behandeling uit en 

coördineert aanvullende (specialistische) hulp.  

                                                        

CONTINUUM CENTRALE ZORGVERLENER ‘VAN ZORGMAKELAAR TOT LEEFSTIJLPROFESSIONAL ’ 

Competenties bij CZV 

Competenties  bij zorgpartijen 
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In het plaatje van de zorgmakelaar is de figuur die de centrale zorgverlener (CZV) symboliseert net zo groot als de 

andere zorgverleners, in het plaatje van de leefstijlprofessional is de figuur CZV groter dan de andere zorgverleners, 

bovendien zijn er ook minder andere zorgverleners.  

Taken Centrale zorgverlener 

De taken van de centrale zorgverlener zijn geclusterd in drie groepen:  

1. Coördineren en organiseren van de zorg. 

2. Ondersteunen van de cliënt.  

3. Uitvoeren van gezonde leefstijl bevorderende activiteiten.  

Het laatste takencluster geldt in meerdere mate voor centrale zorgverleners die op het continuüm richting  

leefstijlprofessional gaan dan richting zorgmakelaar.   

 

Competenties en randvoorwaarden 

Of een centrale zorgverlener de hierboven genoemde taken kan uitvoeren hangt af van de competenties en de 

randvoorwaarden. Herhaaldelijk bleek uit de interviews het belang van de juiste attitude en persoonlijkheids-

kenmerken zoals affiniteit met de doelgroep, levenservaring en doorzettingsvermogen. De competenties zijn op te 

delen in kinderobesitas specifieke en taakcluster specifieke competenties. Zowel op het niveau van de cliënt, van de 

organisatie als van het netwerk zijn randvoorwaarden onderscheiden, die voor het succesvol opereren van een 

centrale zorgverlener gerealiseerd moeten zijn. 

Criteria 

Het inzetten van de centrale zorgverlener dient weloverwogen en onderbouwd te gebeuren. De volgende drie 

criteria zijn genoemd voor de inzet van een centrale zorgverlener:  

- Matig, sterk of extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR); 

- én meerdere (>2) zorgverleners; 

- én de cliënt kan (tijdelijk) niet zelf de zorg coördineren. 

Omdat cijfers op GGR niveau ontbreken, is niet te zeggen hoeveel kinderen aan bovenstaande criteria voldoen. Wel 

is bekend dat in 2013 in Nederland 75.763 kinderen (2,29%) obesitas heeft.  

De intensiteit varieert op het continuüm van zorgmakelaar tot leefstijlprofessional van 8 tot 12 uur per jaar per 

cliënt (zorgmakelaar) tot 20 tot 60 uur per jaar per cliënt (leefstijlprofessional). Ook varieert de intensiteit naarmate 

het gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico (GGR) toe- of afneemt. 

 
Aanknopingspunten huidige praktijk, opleidingen en wettelijke kaders voor implementatie 

Huidige standaarden en richtlijnen bieden aanknopingspunten voor het taakcluster Organiseren en coördineren van 

de zorg (huisarts, jeugdgezondheidszorg, kinderarts), het taakcluster Gezonde leefstijlbevordering (fysiotherapeut, 

diëtist) en het taakcluster Ondersteunen van de cliënt (alle genoemde beroepsgroepen).  

De centrale zorgverlener kinderobesitas vraagt om professionals op Hbo plus niveau. Er is een aantal Hbo-

opleidingen voor leefstijlprofessional en er zijn kortdurende cursussen voor professionals die ingezet gaan worden 

als centrale zorgverlener kinderobesitas.  

Er is geen specifiek beroeps- en kwaliteitsregister voor centrale zorgverlener. Wel hebben alle beroepsgroepen die 

de rol van centrale zorgverlener kunnen uitvoeren een erkend register. Sinds kort is er ook een beroepsregister voor 

leefstijlprofessionals.  
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De Zorgverzekeringswet (huisarts, fysiotherapeut, diëtist) en de Jeugdwet (jeugd-GGZ, jeugd- en opvoedhulp) 

bieden het meeste kader voor de taken van centrale zorgverlener. De WPG biedt binnen het basispakket JGZ 

beperkt ruimte. De JGZ kan wel extra taken uitvoeren vanuit de Jeugdwet of vanuit de Zorgverzekeringswet. Ook de 

WMO biedt een beperkt kader: bij complexe zorgvraag en zorgvragen van jeugdigen jonger dan 18 jaar vallen 

coördinatie en organisatie van de zorg buiten de WMO.  

 

Conclusie 

De wijze waarop een centrale zorgverlener kan bijdragen aan de effectiviteit van de hulp aan kinderen met obesitas, 

is in een continuüm uitgewerkt. Aan de ene kant van het continuüm staat de zorgmakelaar en aan de andere kant 

de leefstijlprofessional. Beide uitersten zijn binnen de huidige structuren van het zorgstelsel en wet- en regelgeving 

te realiseren, al zal in de praktijk vooral tussenoplossingen gevonden worden. Hieronder zijn beide uitersten 

beschreven.   

1. De centrale zorgverlener als zorgmakelaar  

Een beperkt aantal uren (8 tot 12 uur per cliënt per jaar) wordt beschikbaar gesteld aan één van de 

beroepsgroepen die al betrokken is bij de zorg voor kinderen met obesitas. De meest voor de hand liggende 

beroepsgroep voor deze rol is de jeugdgezondheidszorg. De JGZ heeft een positie in de wijk, voert al een 

signalerings- screenings- en monitoringsfunctie voor de jeugd uit en heeft veel van de benodigde competenties 

reeds in huis. De JGZ voert in beperkte mate de taken Organiseren en coördineren van de zorg en 

Ondersteuning van de cliënt vanuit het basispakket JGZ al uit.  De benodigde extra tijd kan gefinancierd worden 

door de zorgverzekeraar op grond van de Zvw of door de gemeente op grond van de Jeugdwet (bij complexe 

zorgvragen). Financiering van deze taken vanuit de Zvw wordt door het Zorginstituut Nederland als legitiem 

gezien, waarbij geïnterviewden de kanttekening maken dat de voorkeur is om coördinatie niet als aparte 

prestatie te definiëren en in te kopen, maar gekoppeld aan zorgverlening. Omdat de JGZ vanuit het basispakket 

al betrokken is bij de behandeling van een kind met obesitas, zou deze kanttekening geen obstakel hoeven zijn.   

2. De centrale zorgverlener als leefstijlprofessional 

Een ruim aantal uren (20 tot 60 uur per cliënt per jaar) wordt beschikbaar gesteld aan professionals die de 

competenties en kwaliteitswaarmerken in huis hebben voor de functie van leefstijlprofessional. Diverse 

beroepsgroepen komen in aanmerking voor het eigen maken van deze gezonde leefstijlbevorderende 

competenties. De financiering van de leefstijlprofessional voor kinderen met obesitas kan zowel vanuit de 

Zorgverzekeringswet als vanuit de Jeugdwet plaats vinden. Gezien het grote belang van gedragsverandering en 

een gezinsaanpak lijkt de Jeugdwet meer voor de hand liggend. Binnen de jeugdhulp is de jeugd-GGZ (voorheen 

Zvw) de beroepsgroep met de meeste diversiteit aan gezonde leefstijl bevorderende programma’s. Een oproep 

aan de jeugdhulp (jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ) om zich verder te bekwamen in gezonde 

leefstijlbevorderende competenties is op zijn plek. Professionals met deze competenties zouden zowel een 

waardevolle aanvulling zijn binnen de jeugd- en gezinsteams en sociale wijkteams als binnen de individuele 

voorzieningen van waar uit intensieve vormen van ambulante hulp worden geboden.  

Voor beide uitersten op het continuüm is wat te zeggen. De zorgmakelaar past het meest in de huidige structuren. 

De leefstijlprofessional anticipeert meer op de trend om coördinatie als onderdeel van zorgverlening te financieren. 

Als de centrale zorgverlener, in welke variant dan ook, door de gemeente wordt gefinancierd, past het ook  in de 
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trend om alle zorg voor jeugd te bundelen in de Jeugdwet. De aanpassingen die nodig zijn om de rol van centrale 

zorgverlener door leefstijlprofessionals uit te laten voeren hebben vooral betrekking op het uitbreiden van 

competenties (jeugdhulp) of randvoorwaarden zoals tijd (JGZ).  

Aanbevelingen 

Om van deze theoretische verkenning te komen tot werkelijk werkende oplossingen dient de verkenning in de 

praktijk voortgezet te worden. Zowel in de pilots en proefregio’s die gaande zijn, als bij de bestaande zorginstanties 

en beroepsgroepen. Dit brengt de volgende aanbevelingen: 

1. Een leeromgeving, zoals aanbevolen door Aldien Poll in haar concept rapport Een verkenning naar financiering 

van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas, inrichten met o.a.:  

a. Monitor voor een aantal experimenten (proefregio’s, pilots) op aspecten als positionering, taken, 

competenties, criteria, volume en financiering van de centrale zorgverlener. Bijvoorbeeld de vraag hoe 

jeugdhulp de rol van centrale zorgverlener kinderobesitas kan uitvoeren.  

b. Nader onderzoek naar de mate waarin kinderen met obesitas al hulp krijgen, welke vormen van hulp dit 

zijn en de mate waarin deze hulp werkzame factoren voor aanpak kinderobesitas bevat.   

2. Gezien de belangrijke rol van de gemeente als regisseur en financier van de zorg voor jeugd, is het van belang 

de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) te betrekken bij de discussie over en implementatie van de rol 

van centrale zorgverlener kinderobesitas.  
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1. INLEIDING 

 

 

In het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) werken zorgverleners en patiëntenorganisaties samen aan het 

verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas. In 2010 heeft het PON de multidisciplinaire 

richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen’ (CBO, 2008) vertaald naar de 

Zorgstandaard Obesitas.  

Deze zorgstandaard benadrukt het belang van een centrale zorgverlener1. “De zorgstandaard stimuleert het 

samenhangend organiseren van de zorg rondom de zorgvraag van de patiënt met behulp van een zorggroep en een 

centrale zorgverlener”. Volgens de zorgstandaard fungeert de centrale zorgverlener als vast aanspreekpunt voor 

patiënt en zorgverleners, beschikt hij over het individueel zorgplan en ziet hij er op toe dat de afspraken aansluiten 

bij de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden van de patiënt.  

De Zorgstandaard Obesitas hanteert de volgende beschrijving voor de centrale zorgverlener:  

De centrale zorgverlener binnen de zorggroep is het eerste aanspreekpunt voor de patiënt, is aanspreekpunt voor 

andere zorgverleners, ziet er op toe dat afspraken aansluiten op de wensen van de patiënt, afspraken over de 

behandeling op elkaar zijn afgestemd en afspraken zoals vastgelegd in het individueel zorgplan, worden 

nageleefd. 

De definitie van het Frieslab (2011) van casemanager is een goede aanvulling hierop, omdat hierin de criteria zijn 

beschreven voor de situaties waarin de centrale zorgverlener (casemanager) aan de orde zou moeten zijn:                                    

‘Een casemanager is een soort cliëntondersteuner die als ondersteuning van de regie van de klant wordt ingezet 

omdat de zorgbehoefte complex is, er meerdere organisaties betrokken zijn en de vraag meerdere domeinen 

overstijgt.’ 

Diverse kennispartijen en gemeenten voeren, binnen de context van decentralisaties en stelselwijzigingen, 

momenteel pilots uit met verschillende modellen voor een centrale zorgverlener. Er is vooralsnog geen landelijke 

consensus tussen betrokken partijen (beroepsorganisaties, gemeenten, beleidsmakers, zorgverzekeraars) over de 

inhoud, organisatie en financiering van de rol van centrale zorgverlener in de zorg voor kinderen met (een hoog 

risico op) obesitas. Onduidelijk is bijvoorbeeld nog wat het takenpakket van de centrale zorgverlener is en over 

welke competenties hij dient te beschikken. Ook is het de vraag of er een vaste centrale zorgverlener is of dat deze 

rol tijdelijk door andere professional in hoger niveau van de piramide (huisarts, kinderarts) kan worden 

                                                             

1
 De term ‘centrale zorgverlener’ is afkomstig uit de zorgprogrammering en ketenzorg voor langdurig of chronisch zieken. Andere sectoren, 

zoals jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg,   loket Werk & Inkomen of maatschappelijke dienstverlening kennen ook een functionaliteit ‘centrale 

zorgverlener’, maar hanteren daar andere begrippen voor, zoals casusregisseur, casemanager of zorgcoördinator. In dit rapport is het begrip  

‘Centrale zorgverlener’ als werktitel gebruikt, omdat de Zorgstandaard Obesitas ook deze term hanteert.  
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overgenomen. Tot slot is er behoefte aan duidelijkheid over de kosten van de centrale zorgverlener en wie deze 

coördinerende taken financiert.  

Belangrijke randvoorwaarden voor het versterken van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas 

zijn landelijke afspraken over financiering van de zorg en een nadere duiding van de inhoud, organisatie en 

financiering van de rol van centrale zorgverlener. Het PON2 heeft een faciliterende, verbindende en aanjagende rol 

bij het realiseren van deze randvoorwaarden en heeft in overleg met VWS, Jongeren Op Gezond Gewicht en G4 

besloten om deze onderwerpen in twee aanvullende opdrachten nader uit te werken (zie bijlage 1). Voor het 

uitvoeren van deze aanvullende opdrachten zijn, in samenspraak met voornoemde partijen, respectievelijk Aldien 

Poll en de Jeugdzaak benaderd. Het C4O team heeft de inhoudelijke uitvoering van de opdrachten begeleid, in 

nauwe afstemming met Jongeren Op Gezond Gewicht.  

Opdracht 1 (Aldien Poll): Uitwerking van landelijk kader financiering ketenaanpak kinderobesitas 

Inventariseren van knelpunten & dilemma’s die leven bij gemeenten en zorgverzekeraars en formuleren van 

oplossingsrichtingen die als handvat kunnen dienen bij het komen tot lokale financieringsafspraken. Voor 

wat betreft het onderwerp financiering van de rol van centrale zorgverlener, wordt gezamenlijk 

opgetrokken met de Jeugdzaak. 

Opdracht 2 (de JeugdZaak):  Positionering rol centrale zorgverlener kinderobesitas en financiële inbedding 

Inventariseren van knelpunten & dilemma’s die leven bij betrokken partijen en formuleren van 

oplossingsrichtingen die als uitgangspunt dienen voor de landelijke positionering van de inhoud, organisatie 

en financiering van de rol van centrale zorgverlener in de ketenaanpak van kinderobesitas. Voor wat betreft 

het onderdeel financiering wordt gezamenlijk opgetrokken met Aldien Poll. 

Dit rapport is het resultaat van de tweede opdracht.  

LEESWIJZER 

Hoofdstuk 2 beschrijft de wijze waarop de JeugdZaak te werk is gegaan en hoe dit rapport tot stand is gekomen. In 

hoofdstuk 3 is de context van de aanpak van overgewicht en obesitas beschreven. De aanpak tot nu toe, de 

knelpunten in deze aanpak en specifiek de knelpunten waarvan de verwachting is dat de centrale zorgverlener 

hiervoor een oplossing biedt. Hoe de centrale zorgverlener een oplossing kan zijn is afhankelijk van de visie op de 

aanpak en op het zorgstelsel in de breedte én van de haalbaarheid. In hoofdstuk 4 is een aantal modellen 

beschreven die helpen om de centrale zorgverlener te positioneren. Het model is van invloed op het functieprofiel 

van de centrale zorgverlener. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan. Er worden twee typeringen geschetst 

                                                             

2 ‘Ter verbetering van de verbinding tussen preventie en zorg, heeft het ministerie van VWS het PON de opdracht gegeven om passende, 

toegankelijke en effectieve ketenzorg voor kinderen (0-19 jaar) met overgewicht of obesitas en hun ouders te realiseren. Het doel is dat de 

keten alle zorg omvat vanaf geïndiceerde preventie van obesitas tot en met langdurige zorg voor kinderen met ernstige obesitas. Het PON 

voert dit traject onder de naam ‘Care for Obesity’ (C4O) in de periode van 2013-2015 uit in nauwe samenwerking met Jongeren Op Gezond 

Gewicht. Het uiteindelijke doel is het versterken van de ketenaanpak voor overgewicht en obesitas bij kinderen.  
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met de consequenties voor taken, competenties en randvoorwaarden. In hoofdstuk 6 zijn de criteria beschreven 

voor wanneer de inzet van een centrale zorgverlener gewenst of noodzakelijk is. Hoofdstuk 7 gaat in op de 

implementatie van de geschetste oplossingsrichtingen. Hierbij wordt ook ingegaan op de vraag welke 

beroepsgroepen het meest het functieprofiel van de centrale zorgverlener benaderen. In hoofdstuk 8 zijn de 

wettelijke kaders en financieringsmogelijkheden voor de centrale zorgverlener besproken. Hoofdstuk 9 bevat de 

conclusies en aanbevelingen.  
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2. AANPAK 

 

 

2.1  INLEIDING  

C4O en Jongeren Op Gezond Gewicht hebben de JeugdZaak gevraagd om de knelpunten & dilemma’s met 

betrekking tot de centrale zorgverlener bij betrokken partijen te inventariseren. Vervolgens oplossingsrichtingen te 

formuleren die als uitgangspunt dienen voor de landelijke positionering van de inhoud, organisatie en financiering 

van de rol van centrale zorgverlener in de ketenaanpak van kinderobesitas. In dit hoofdstuk is beschreven hoe de 

JeugdZaak te werk is gegaan  en hoe ze tot het eindresultaat, zijnde dit rapport, is gekomen.  

2.2  LITERATUURONDERZOEK 

Bij aanvang is op gestructureerde wijze deskresearch uitgevoerd. De literatuur die is bestudeerd is geïnventariseerd 

en aangeleverd door C4O. In totaal zijn 23 artikelen geanalyseerd (zie bijlage 2 voor een overzicht van de 

geraadpleegde literatuur). De artikelen die gebruikt zijn voor dit onderzoek zijn afkomstig uit de chronische zorg en 

de jeugd(gezondheid)zorg. Het ging om systematische reviews, zorgstandaarden, factsheets, projectplannen en 

beleidsrapporten.  

De artikelen zijn geanalyseerd aan de hand van een codeerschema. Vervolgens is gekeken naar overeenkomsten, 

verschillen en opvallende zaken. De uitkomsten van de analyse zijn in een apart document beschreven, waarin ook 

het ingevulde codeerschema en de bijbehorende legenda is terug te vinden. De inzichten uit de literatuurstudie zijn 

in dit rapport verwerkt.  

Aanvullend op het literatuuronderzoek zijn standaarden en richtlijnen van diverse beroepsgroepen, 

beleidsrapporten van zorgverzekeraars en plannen van pilots en proeftuinen bestudeerd (zie literatuuropgave bij dit 

rapport).  

2.3  RAADPLEGING EXPERTS 

Met de uit de deskresearch verkregen inzichten zijn interviews gehouden met experts en vertegenwoordigers van 

diverse relevante partijen, zoals gemeenten, beroepsorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en 

kennisinstituten (zie bijlage 3 voor een overzicht van de geïnterviewde personen). De interviews zijn uitgeschreven 

en aan de hand van de topiclijst geordend.  

Tevens is halverwege het proces een expertmeeting gehouden over de opbrengsten en inzichten tot dan toe. In 

bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de deelnemers aan de expertmeeting.  

De geïnterviewde personen en deelnemers aan de expertmeeting zijn gevraagd feedback te geven op het 

conceptrapport (eind maart 2015). Deze feedback is verwerkt in de eindversie (mei 2015).  
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2.4  SAMENWERKING MET ALDIEN POLL INZAKE HET ONDERDEEL ‘FINANCIERING’  

Het onderdeel ‘financiering van de centrale zorgverlener’ is in samenwerking met Aldien Poll opgepakt, die in 

opdracht van het PON een landelijk kader uitwerkt voor de financiering van de ketenaanpak kinderobesitas. 

2.5  ANALYSE 

Na het literatuuronderzoek en de raadpleging van experts zijn alle bevindingen geordend en geanalyseerd. Het 

resultaat is beschreven in onderhavige rapport.   

 

 

FIGUUR 1  SCHEMATISCHE WEERGAVE AANPAK ONDERZOEK CENTRALE ZORGVERLENER KINDEROBESITAS 

 

2.6  SAMENVATTING EN CONCLUSIE AANPAK 

C4O en Jongeren Op Gezond Gewicht hebben de JeugdZaak gevraagd om de knelpunten & dilemma’s met 

betrekking tot de centrale zorgverlener bij betrokken partijen te inventariseren. Vervolgens oplossingsrichtingen te 

formuleren die als uitgangspunt dienen voor de landelijke positionering van de inhoud, organisatie en financiering 

van de rol van centrale zorgverlener in de ketenaanpak van kinderobesitas. Aan de hand van een codeerschema is 

een literatuuronderzoek gedaan, vervolgens zijn diverse experts en vertegenwoordigers geïnterviewd en tussentijds 

geraadpleegd in een expertmeeting. Het onderdeel ‘financiering van de centrale zorgverlener’ is in samenwerking 

met Aldien Poll opgepakt, die in opdracht van het PON een landelijk kader uitwerkt voor de financiering van de 

ketenaanpak kinderobesitas. Na het literatuuronderzoek en de raadpleging van experts zijn alle bevindingen 

geordend en geanalyseerd. Het resultaat is beschreven in onderhavige rapport.   
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3. ACHTERGROND 

 

 

3.1  OBESITAS BIJ KINDEREN 

Obesitas is een maatschappelijk probleem: het leidt tot vermindering van de kwaliteit van leven en het veroorzaakt 
gezondheidsschade zoals verlies van gezonde levensjaren, ontstaan van chronische aandoeningen of overlijden.  
Obesitas is een chronische aandoening, die de afgelopen 30 jaar sterk is toegenomen. Bij ruim 2% van de kinderen is 

sprake van obesitas en bij ruim 11% van overgewicht (businesscase, 2014). De mogelijke gezondheidsschade als 

gevolg van overgewicht of obesitas wordt niet enkel bepaald door de BMI, maar ook door de vetverdeling en 

additionele risicofactoren of aandoeningen. BMI in combinatie met de aanwezigheid van risicofactoren en 

comorbiditeit bepaalt het  gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico (GGR) (Zorgstandaard Obesitas, 2010). De 

ernstgraad van het GGR kent vier niveaus: licht verhoogd, matig verhoogd, sterk verhoogd en extreem verhoogd (zie 

figuur 2).   

 

FIGUUR 2 NIVEAUS VAN GEWICHTSGERELATEERDE GEZONDHEIDSRISICO'S BIJ KINDEREN (PON,2010)3 

3.2  SLUITENDE ZORGKETEN 

Overgewicht en obesitas bij kinderen is een complex probleem. De oorzaken en behandelkansen worden naast de 

medische aspecten ook beïnvloed door factoren als opvoedstijl, zelfredzaamheid,  psychopathologie, verstandelijke 

vermogens en sociaal economische situatie. De aanpak vraagt om een sluitende zorgketen, met beschikbaarheid 

van toegankelijke, zo mogelijk lokale, passende, effectieve zorg en begeleiding voor kinderen met obesitas en hun 

gezin. Het doel hiervan is om zelfmanagement bij (blijvende) gedragsverandering te ondersteunen, wat het beste 

kan in de eigen fysieke en sociale omgeving (Halberstadt, 2014). Een belangrijk uitgangspunt voor het PON is 

                                                             

3
 De afkappunten in de tabel aangeduid met overgewicht dan wel obesitas graad I, zijn gebaseerd op internationale percentielen van BMI 

naar leeftijd en geslacht die op volwassenen leeftijd overeenkomen met een BMI van 25 resp. 30 kg/m2. De afkappunten aangeduid met 

obesitas graad II en III zijn gebaseerd op percentielen afkomstig van de nationale groeistudie uit 1980 van BMI naar leeftijd en geslacht die op 

volwassen leeftijd overeenkomen met een BMI van 35 resp. 40 kg/m2. 
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stepped en matched care: de zorg begint altijd met de minst ingrijpende en de minst kostbare interventie, gegeven 

de ernst van de aandoening, en er is sprake van een individuele aanpak die past bij het kind en zijn/haar context.  

Voor het vaststellen van het vereiste niveau van zorgverlening, wordt in de Zorgstandaard Obesitas (PON, 2010) en 

het Addendum Ernstige Kinderobesitas (PON, 2012) uitgegaan van het GGR. Al bij overgewicht zonder risicofactoren 

of comorbiditeit is er sprake van licht verhoogd GGR en zijn volgens de piramide van PON individuele adviezen, 

eventueel aangevuld met een korte gecombineerde leefstijlinterventie (GLI kort) aanbevolen. Bij ernstigere vormen 

van overgewicht  – obesitas graad I, II of III –, al dan niet in combinatie met de aanwezigheid van risicofactoren of 

comorbiditeit, is er sprake van matig, sterk of extreem verhoogd GGR. In deze situaties is een GLI-kort aanbevolen 

als eerste stap, eventueel aangevuld met een GLI. Bij extreem verhoogd risico is eventueel aanvullend GLI plus 

aangewezen.  

 

FIGUUR 3 PIRAMIDE GEWICHTSGERELATEERD GEZONDHEIDSRISICO MET NIVEAUS VAN PREVENTIE EN BEHANDELING 

(PON, 2014) 

3.3  CENTRALE ZORGVERLENER:  OPLOSSING VOOR HUIDIGE KNELPUNTEN 

Binnen de bestaande ketenzorg voor kinderen met obesitas zijn diverse knelpunten benoemd, zoals een relatief 

hoog uitvalpercentage, aanbod dat onvoldoende aansluit bij de wensen en behoeften van kinderen en ouders, 

nauwelijks aanbod van toegankelijke interventies in de 0e en 1e lijn en gemis aan een toegankelijk lokaal aanbod 

voor terugvalpreventie (businesscase, 2014). Daarnaast is door de geïnterviewden genoemd dat de zorg 

gefragmenteerd is, waardoor er kans is op tegenstrijdige behandel- en leefstijladviezen. Ook is genoemd dat er vaak 

weinig regelcapaciteit bij de cliënt is. Eén van de geïnterviewden vertelde naar aanleiding van knelpunten in de 

toeleiding dat “signaleren niet zozeer het probleem is, en een interventie organiseren waarschijnlijk ook niet, maar 

dat het grote probleem zit in de weg van signaal naar interventie”. Dit toeleidingsprobleem wordt volgens de 

respondenten onder andere veroorzaakt door de taboes die heersen bij zowel degenen met (een kind met) 

overgewicht als bij zorgverleners. Punt wat daarbij komt is dat kinderen in grote mate van afhankelijkheid van de 

acties van volwassenen verkeren. Zie voor een uitgebreid overzicht van de genoemde knelpunten bijlage 5. 
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Zowel het PON en Jongeren Op Gezond Gewicht als een groot deel van de geïnterviewden zien in de centrale 

zorgverlener een oplossing voor een deel van de huidige knelpunten. Met name voor dat deel van de knelpunten 

dat te maken heeft met de fragmentatie van de zorg en met onvoldoende zelfmanagement bij de (ouders met) 

kinderen met obesitas.  

Uit literatuuronderzoek blijkt dat binnen verschillende doelgroepen de effectiviteit van een centrale zorgverlener al 

eerder is vastgesteld, zoals bij dementie en bij verschillende psychiatrische problemen. Uit meerdere onderzoeken 

blijkt dat tevredenheid van cliënten toeneemt bij de inzet van een centrale zorgverlener (Oeseburg et al., 2009; van 

der Zijden, 2010). Ouders geven aan dat ze het prettig vinden omdat ze zich minder belast en beter gehoord voelen 

(Van der Zijden, 2010 ). 

 

Hoe de centrale zorgverlener kan bijdragen aan het oplossen van de problemen van gefragmenteerde zorg en 

onvoldoende regelcapaciteit bij de cliënt, is onderwerp van de volgende hoofdstukken.  

3.4  SAMENVATTING EN CONCLUSIE ACHTERGROND  

De bestaande ketenzorg voor kinderen met obesitas kent diverse knelpunten. De verwachting is dat het invoeren 

van een centrale zorgverlener bijdraagt aan het verminderen van knelpunten die te maken hebben met 

fragmentatie van de zorg en met onvoldoende zelfmanagement van de cliënt. 
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4.  MODELLEN 

 

 

4.1  VISIE OP DE AANPAK VAN KINDEROBESITAS EN OP HET STELSEL  

Het vorige hoofdstuk gaf een beschrijving van de huidige aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen. Hierbij 

zijn de knelpunten genoemd en de verwachting dat het invoeren van een centrale zorgverlener zal bijdragen aan 

het oplossen van knelpunten van gefragmenteerde zorg en onvoldoende zelfmanagement bij de cliënt.  

Dit hoofdstuk gaat over de wijze waarop een centrale zorgverlener kan bijdragen aan het oplossen van die 

problemen. Daar is geen eenduidig verhaal over te houden. Er zijn namelijk verschillende visies op het oplossen van 

het probleem van gefragmenteerde zorg. Deze verschillende visies zijn in twee hoofdrichtingen in te delen die als 

twee uitersten tegenover elkaar staan. In de praktijk zullen vooral tussenvormen gezocht worden. In de ene uiterste 

oplossingsrichting wordt uitgegaan van obesitas als een nieuw probleem in de zorg, waar een nieuw type 

zorgverlener voor nodig is. Personen met deze visie vinden dat het huidige stelsel niet voorziet in professionals met 

de competenties die nodig zijn voor een duurzame aanpak van overgewicht en obesitas. De centrale zorgverlener is 

in deze visie een zorgverlener toegerust met competenties om overgewicht en obesitas bij kinderen te kunnen 

behandelen en extra (specialistische) zorg te kunnen organiseren en coördineren: de leefstijlprofessional.  

De andere uiterste oplossingsrichting gaat uit van de complexiteit van overgewicht en obesitas, waardoor  de 

aanpak om veel verschillende competenties vraagt, die niet in één zorgverlener zijn te organiseren. Fragmentatie 

van de zorg is dan weliswaar lastig, maar inherent aan de aanpak van obesitas. In deze visie is de centrale 

zorgverlener iemand die de zorg coördineert, afstemt en aanspreekpunt is voor de cliënt en de betrokken 

zorgverleners: de zorgmakelaar.  

De centrale zorgverlener als zorgmakelaar kan aan het begin van de keten aanwezig zijn, b.v. doordat hij ook een 

signalerende functie heeft. De centrale zorgverlener als leefstijlprofessional zal eerder later in de keten actief zijn. 

Hij wordt ingeschakeld als er gesignaleerd en verwezen is.  

Het takenpakket, de competenties en de randvoorwaarden zullen in de ene visie er anders uit zien dan in de andere. 

Zoals gezegd zullen in de praktijk vooral tussenoplossingen gevonden worden. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op in 

gegaan, nadat in dit hoofdstuk een aantal modellen is geschetst voor het positioneren van de centrale zorgverlener.  

4.2 MODELLEN VAN KETENZORG 

In deze paragraaf zijn modellen geschetst die helpen om de centrale zorgverlener vanuit de verschillende visies te 

plaatsen. Er is gebruik gemaakt van inzichten over casemanagement, modellen uit de medische ketenzorg en 

modellen van zorgcoördinatie uit de maatschappelijke dienstverlening, de jeugdhulp en de openbare 

gezondheidszorg.   
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Casemanagement 

Het College voor Zorgverzekeringen (tegenwoordig Zorginstituut Nederland – ZIN geheten) haalt in zijn standpunt 

over casemanagement als verzekerde zorg een indeling aan van Mueser e.a. (1998)4. Hierin worden de volgende 

vormen van casemanagement onderscheiden: 

 

a. Het makelaarsmodel (zorgcoördinator)   

Dit model is bedoeld om verbindingen te leggen tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en 

cliënten. 

 

b. Clinical case management (cliëntmentorschap):   

In dit model verleent de case manager zelf ook hulp. 

 

c. Assertive community treatment (outreachend werkende teams):  

Dit model is ontwikkeld voor complexe problemen. Het overstijgt de reikwijdte van de eerdere modellen en 

gaat uit van multidisciplinaire teams. In de praktijk bestaan er flinke verschillen in de uitwerking als gevolg 

van aanpassing aan lokale situatie en de karakteristieken van de cliënten. 

 

d. Intensive case management (bemoeizorg):  

Dit model is bedoeld voor cliënten met hoge zorgconsumptie; er wordt uitgegaan van een lage case load bij 

de hulpverleners, assertive outreach en dienstverlening in de directe omgeving van de cliënt. 

 

e. Strenghts model:   

In dit model ligt het focus op individuele potenties in plaats van op pathologie; de cliënt bepaalt zelf in 

welke richting de samenwerking zich ontwikkelt; de sociale omgeving wordt gezien als een bron van steun; 

contacten met de hulpverlener vinden plaats buiten de kantoren van de zorginstelling. 

 

f. Het rehabilitatie-model:   

Dit model komt overeen met het strenghts model doordat het de uitgesproken behoeften en doelen van de 

cliënt boven die van die van de het zorgsysteem stelt; in dit model ligt het accent op het leren van sociale 

vaardigheden opdat de cliënt zich maatschappelijk kan integreren (College voor zorgverzekeringen, 2011).  

 

Bovenstaande modellen zijn, behalve het rehabilitatie-model, toe te passen bij kinderobesitas. De eerste komt 

overeen met wat in de vorige paragraag ‘zorgmakelaar’ is genoemd. De modellen b en c passen beiden zowel bij de 

centrale zorgverlener als ‘zorgmakelaar’ als bij ‘leefstijlprofessional’.  Model d past gezien de lage caseload bij 

uitstek bij de centrale zorgverlener als leefstijlprofessional. Model e, het Strengths model, is mogelijk te beperkt. 

Professionele behandelingen en monitoring zijn immers, naast eigen kracht en het sociaal netwerk,  ook onderdeel 

van de aanpak van kinderobesitas.  

                                                             

4 De effectiviteit van casemanagement voor de rehabilitatie van psychiatrische patiënten. Praecox, nr 34, december 2002, J. van der Stel. 
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Transfer-, kluwen- en dienstenmodel 

Binnen de ketenzorg5 voor chronische aandoeningen, waarin cliënten met  verschillende zorgverleners te maken 

hebben, wordt gebruik gemaakt van drie basismodellen van ketenzorg: het kluwenmodel, het transfermodel en het 

dienstenmodel.  

a. Transfermodel 

Een zorgketen volgens het transfermodel wordt opgezet als er sprake is van tijdelijke herstelzorg na acute 

aandoeningen, operaties of andere naar verwachting tijdelijke verstoringen van het functioneren van de 

cliënt. Het herstel van de cliënt staat in dit model centraal. De cliënt wordt achtereenvolgens in steeds 

lichtere zorgvormen behandeld en wint zo aan zelfstandigheid. Een voorbeeld van een transfermodel is de  

CVA-keten6. Iedere schakel draagt zelf verantwoordelijkheid. Bij de transfers vindt overdracht van zorg en 

behandelverantwoordelijkheid plaats. Er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid bij het bereiken van het 

eindresultaat. Centraal staan vooral logistieke afspraken.  

 

b. Kluwenmodel:  

Een zorgketen volgens het kluwenmodel wordt opgezet bij cliënten die steeds minder voor zichzelf kunnen 

zorgen en meer hulp nodig hebben van een toenemend aantal zorgverleners. Het doel is dan 

symptoombestrijding, zingeving en aanpassing aan het geleidelijk verliezen van de zelfstandigheid. Een 

voorbeeld hiervan is de dementieketen of een keten voor palliatieve zorg. Niemand is in deze keten 

hoofdbehandelaar. Wel moet de samenwerking tussen de zorgverleners worden gecoördineerd, om zoveel 

mogelijk kennis en kunde samen te brengen. In dit model wordt vaak gewerkt met consultatieteams en 

casemanagers. Soms treedt de huisarts op als casemanager. Er kunnen richtlijnen en standaarden worden 

gebruikt waarin afspraken over beschikbaarheid en inzet van deskundigheid centraal staan.  

 

c. Dienstenmodel:  

Een zorgketen volgens het dienstenmodel wordt ingezet voor langdurende zorg bij chronische 

aandoeningen, met een min of meer voorspelbaar (te maken) zorgtraject, waarbij de zelfstandigheid van de 

cliënt een rol speelt bij de coördinatie binnen de zorgketen. Een voorbeeld hiervan is de diabetesketen of de 

COPD-keten7. De cliënt heeft gelijktijdig met verschillende zorgverleners contact. Eén daarvan is de 

hoofdbehandelaar of eindverantwoordelijke. Deze bepaalt wanneer welke professional wordt ingeschakeld. 

Het dienstenmodel gaat uit van het aanleren van zelfmanagement, waardoor de patiënt een zo normaal en 

                                                             

5 Ketenzorg is het samenhangend geheel van zorginspanningen dat door verschillende zorgaanbieders onder een herkenbare regiefunctie 

wordt geleverd, waarbij het cliëntproces centraal staat en waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met diens omgeving. Er wordt 

een sluitende keten gevormd van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroeg opsporen en zelfmanagement 

(Visie op ketenzorg, april 2010, ATW Overgewicht). 

6 CVA is de afkorting van CerebroVasculair Accident, de verzamelterm voor hersenbloeding en beroerte.  

7 COPD is een afkorting van Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronisch obstructieve longziekte), de verzamelnaam voor 

longaandoeningen  zoals chronische bronchitis en longemfyseem.  
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stabiel mogelijk leven kan leiden. Goede communicatie tussen de centrale zorgverlener en de andere 

betrokken zorgverleners is essentieel. Tussen de samenwerkingspartners is sprake van wederzijdse 

afhankelijkheid. Het probleem is dusdanig dat het niet door één zorgverlener is op te lossen. Geen van de 

zorgverleners kan alleen het eindresultaat bereiken. Figuur 4 is een schematische weergave van het 

dienstenmodel.   

 

FIGUUR 4 DIENSTENMODEL, DONKERS, 2008 

Het dienstenmodel lijkt met name een bruikbaar concept voor de oplossingsrichting van de centrale zorgverlener 

als zorgmakelaar. De centrale zorgverlener staat dan in het centrale lichtgroene bolletje en is naast de uitvoerder 

van één onderdeel van het zorgplan ook de coördinator over het geheel.  

 

Wrap around care 

Wrap around care is een model uit de jeugd(gezondheids)zorg. Het lijkt op het hiervoor besproken dienstenmodel. 

Wrap around care wordt ingezet voor het organiseren van integrale zorg aan gezinnen met een opeenstapeling van 

problemen. Het benut het oplossend vermogen, betrekt het sociale netwerk en streeft empowerment na. 

Bovendien organiseert het samenwerking tussen verschillende sectoren. Gezinsbegeleiding en coördinatie van zorg 

liggen in één hand. Eén van de kenmerken van het wrap around care model is dat de inzet van andere instellingen 

en professionals die nodig zijn om de gewenste veranderingen te kunnen realiseren, vanuit één geïntegreerde 

aanpak door het gezin en de gezinswerker wordt georganiseerd. Het wrap around care model wordt vaak 

weergegeven in de vorm van een bloem, waarbij het gezin en de gezinswerker het hart van de bloem vormen en de 

mensen, professionals en instanties die het gezin helpen hun doelen te verwezenlijken, de blaadjes van de bloem.  
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FIGUUR 5 WRAP AROUND CARE MODEL, HERMANNS 2010 

 

Het wrap around care model komt overeen met het door de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) 

beschreven contextmodel. In dit model wordt uitdrukkelijk de kwaliteit van leven als spil gezien van de hulp. De zorg 

wordt om het kind en het gezin heen georganiseerd, in plaats van dat het kind en gezin door de zorg worden geleid. 

Ook specialisten zijn volgens dit model beschikbaar in het gewone leven. Dit opent volgens de RMO de deur naar 

een ander perspectief op gespecialiseerde zorg: gespecialiseerde zorg is niet een vorm van zorg waar gezinnen zo 

veel mogelijk buiten moeten blijven, maar een ‘normaal’ onderdeel van de omgang met kwetsbaarheid (RMO, 

2014). 

Het wrap around care model lijkt een bruikbaar concept voor de centrale zorgverlener als leefstijlprofessional. De 

gezinswerker – of netwerkspecialist zoals de RMO deze centrale zorgverlener noemt – heeft in dit model 

competenties om de zorg te coördineren en een groot deel van de benodigde hulp zelf uit te voeren.  

 

Model uit het maatschappelijk werk: domeingebonden generalisten 

Hoe generalistisch een professional ook is, hij zal nooit alle domeinen kunnen beslaan. Ieder domein kent zijn eigen 

generalistisch werkende professional, zoals binnen de gezondheidszorg, zorg, opvoeding, huisvesting e.d. Scholte 

maakt onderscheid tussen domeinoverstijgende generalisten en domeingebonden generalisten (Scholte e.a., 2012). 

Een domeinoverstijgende generalist heeft kennis van meerdere domeinen en kan binnen meerdere domeinen een 

coördinerende rol uitvoeren. Net als domeinoverstijgende generalisten zijn domeingebonden generalisten breed 

opgeleid, maar dan op meer dan één terrein. Ze werken met specialisten die diepgravende kennis hebben op 

deelaspecten ervan. De domeingebonden generalisten kijken bij de interpretatie van de situatie over de grenzen 
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van hun eigen domein heen. Indien nodig weten ze ook de generalisten uit andere domeinen te vinden. In 

onderstaand figuur 6 zijn in de cirkels de domeingebonden generalisten weergegeven en daarbuiten de specialisten. 

   

 
FIGUUR 6  DOMEINGEBONDEN GENERALISTEN EN SPECIALISTEN, SCHOLTE EN SPRINKHUIZEN 20128 

 

Dit model is van toepassing bij hulp aan gezinnen met veel problemen en hulpverleners. Uit de literatuur en 

interviews kwam naar voren dat een kind met obesitas vaak in een dergelijk gezin opgroeit, waar naast het medisch 

probleem van obesitas ook schoolproblemen, huisvestingsproblemen, GGZ-problematiek, opvoedingsproblemen en 

problemen op het terrein van werk en inkomen kunnen spelen. Het kan zijn dat binnen ieder domein meerdere 

zorgverleners betrokken zijn, en dat ieder domein een functionaris kent die voor afstemming binnen het domein en 

met andere domeinen zorgt. Dit model roept de vraag op tot welke domeinen de functie van centrale zorgverlener 

zich strekt. De behandeling van kinderen richt zich op het aanleren van gezond gedrag, zowel qua voeding als 

bewegen. Wil een behandeling bij kinderen op lange termijn effectief zijn, dan moet het hele gezin zich bewust 

worden van de noodzaak (en mogelijkheden) van gezond gedrag. Daarom de gezinsaanpak centraal: ouders 

behoren actief bij de behandeling betrokken te worden en medeverantwoordelijk gemaakt voor 

gedragsverandering. Ouders dienen opvoedingsondersteuning en individuele adviezen te krijgen. Bij de invulling van 

                                                             

8 Gezien de scoop van dit rapport is ter verduidelijking de JGZ in het domein ‘opvoeding’ in dit figuur toegevoegd. 

JGZ

/ 
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de gezinsaanpak moet rekening worden gehouden met de leeftijd van het kind en de vorm van ouderlijk gezag 

(Zorgstandaard Obesitas, 2010).   

In de rol van zorgmakelaar zou de centrale zorgverlener een coördinerende rol hebben tussen deze domeinen, met 

al dan niet domeingebonden generalisten. In de rol van leefstijlprofessional is de centrale zorgverlener voor een 

aantal domeinen (voeding, bewegen, gedrag en opvoeding) de domeingebonden generalist en schakelt indien nodig 

binnen een bepaald domein een specialist in.  

4.3  GEÏNTEGREERD MODEL  

“De zorg voor kinderen en gezinnen met complexe problematiek is in werkelijkheid niet te vatten in één model. En 

dat is maar goed ook, want juist een modelmatige aanpak van de werkelijkheid leidt er vaak toe dat die 

werkelijkheid uit het oog wordt verloren. Tegelijkertijd kan de praktijk leren van een geabstraheerde versie van de 

werkelijkheid: die maakt inzichtelijk waar de mogelijkheden van een bepaalde benadering zitten en waar valkuilen 

kunnen ontstaan.”(RMO, 2014). Met deze kanttekening van het RMO zijn we op een aantal uitgangspunten 

gekomen waar een model, dat geschikt is voor de positionering van de centrale zorgverlener bij kinderobesitas, aan 

moet voldoen:  

- Het neemt het kind en het gezin als uitgangspunt. 

- Het laat het probleem van gefragmenteerde zorg zien en laat mogelijkheden zien hoe hier mee om te gaan. 

- De behandeling richt zich op meerdere domeinen (voeding, bewegen, gedrag, opvoeding) en daarnaast is 

het zeer goed mogelijk dat er ook hulp nodig is op andere domeinen. 

- Het getuigt van kennis over hoe zelfmanagement te versterken.  

- Het laat de range zien van centrale zorgverlener als zorgmakelaar tot centrale zorgverlener als 

leefstijlprofessional.  

Geen van de hiervoor beschreven modellen voldoet aan alle vier uitgangspunten. In combinatie met elkaar zijn ze 

echter wel heel bruikbaar om de mogelijke posities en rollen van de centrale zorgverlener bij kinderobesitas te 

schetsen. In figuur 7 is een geïntegreerd model weergegeven, die vervolgens in figuur 8 en 9 in twee varianten 

wordt getoond: de centrale zorgverlener als zorgmakelaar (figuur 8) en de centrale zorgverlener als 

leefstijlprofessional (figuur 9).  
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FIGUUR 7  GEINTEGREERD MODEL CENTRALE ZORGVERLENER KINDEROBESITAS, JEUGDZAAK, 2015 © 

 

Het kind en de opvoeders staan centraal in dit model. De centrale zorgverlener kinderobesitas staat naast het gezin, 

verleent zelf hulp op één of meerdere van de verschillende domeinen en coördineert de zorg vanuit een aantal, 

voor obesitas relevante, domeinen. Er zijn meerdere domeinen waarop een kind met obesitas en zijn opvoeders 

problemen kunnen hebben en om die reden zorg- en dienstverleners betrokken zijn. In sommige gevallen zijn 

binnen een bepaald domein meerdere zorgverleners actief en is er mogelijk één die de coördinatie binnen dat 

domein voert (de domeingebonden generalist, zoals Scholte deze noemt). De centrale zorgverlener kinderobesitas 

heeft contact met de zorgverleners of coördinatoren uit de andere betrokken domeinen.  

De besproken visies op de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen lijken met dit gecombineerde model 

geconcretiseerd te kunnen worden. In figuren 9 en 10 zijn de twee uiterste oplossingsrichtingen symbolisch 

weergegeven  als uitersten op een continuüm: naarmate de centrale zorgverlener meer competenties en tijd heeft 

zijn er minder gespecialiseerde zorgverleners nodig en daarmee ook minder coördinatie. In figuur 8 is het figuurtje 

dat de centrale zorgverlener (CZV) symboliseert net zo groot als de andere zorgverleners, in figuur 9 is het figuurtje 

CZV groter dan de andere zorgverleners, bovendien zijn er ook minder andere zorgverleners.  
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FIGUUR 8 CENTRALE ZORGVERLENER ALS ZORGMAKELAAR      FIGUUR 9 CENTRALE ZORGVERLENER ALS LEEFSTIJLPROFESSIONAL 

4.4  VOOR- EN NADELEN VAN HET ENE OF HET ANDERE TYPE CENTRALE ZORGVERLENER  

Een diepgaande studie van de voor- en nadelen van het ene of het andere type centrale zorgverlener viel buiten de 

context van deze opdracht. Hieronder zijn de voor- en nadelen genoemd, die in het literatuuronderzoek en in de 

interviews naar voren kwamen.  

 ZORGMAKELAAR LEEFSTIJLPROFESSIONAL 

Voordelen Veel beroepsgroepen kunnen deze functie 
uitoefenen, naast de functie die ze in de 
zorg voor kinderen met obesitas al hebben.  
 

De diversiteit aan expertise wordt in 
samenhang uitgevoerd. Iedere professional 
kan dit vanuit zijn (specialistische) 
kerncompetentie doen. 
 

Eén zorgverlener die het hele systeem zodanig 

ondersteunt en helpt, dat het als geheel in staat 

wordt gesteld weer gezond en zelfstandig te 

functioneren. 
 

Nieuwe problemen in onze samenleving zoals 

obesitas vragen om nieuwe oplossingen. Oude 

structuren en beroepsprofielen voldoen niet meer. 

De leefstijlprofessional is zo’n nieuwe oplossing, 

passend bij de huidige en toekomstige tijd. 

Nadelen Coördineren kan gezien worden als een 
verlegenheidsoplossing: omdat het systeem 
versnipperd is, is een coördinator 
noodzakelijk.  Met een coördinator als 
zorgmakelaar wordt dit systeem in stand 
gehouden.  
 

Trend bij financiers om coördinatie te zien 
als onderdeel van professioneel handelen 
en niet apart te financieren.  

Risico dat belangrijke zaken worden gemist door 
het ontbreken van diepgang op het onderwerp.  
 

Professionals met deze competenties zijn er nog 
niet in voldoende mate. 
 

Bestaande structuren moeten mogelijk aangepast 
worden voor financiering en organisatorische 
inbedding. 
  

Cliënt heeft in grote mate met één zorgverlener te 
maken, de vraag is of dat wenselijk is. Er is weinig 
bekend over de effectiviteit hiervan.  

Competenties bij CZV 

Competenties  bij zorgpartijen 
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4.5  SAMENVATTING EN CONCLUSIE MODELLEN 

Er zullen altijd specialisten nodig zijn. Om versnippering te voorkomen is gecoördineerde inzet van expertise 

geboden. Een model dat geschikt is voor de positionering van de centrale zorgverlener bij kinderobesitas, moet aan 

de volgende uitgangspunten voldoen:  

- Het neemt het kind en het gezin als uitgangspunt. 

- Het laat het probleem van gefragmenteerde zorg zien en laat mogelijkheden zien hoe hier mee om te gaan. 

- De behandeling richt zich op meerdere domeinen (voeding, bewegen, gedrag, opvoeding) en daarnaast is 

het zeer goed mogelijk dat er ook hulp nodig is op andere domeinen. 

- Het getuigt van kennis over hoe zelfmanagement te versterken.  

- Het laat de range zien van centrale zorgverlener als zorgmakelaar tot centrale zorgverlener als 

leefstijlprofessional.  

In dit hoofdstuk zijn twee uitersten in oplossingsrichtingen beschreven, de zorgmakelaar en de leefstijlprofessional. 

Gezamenlijk vormen ze een continuüm. In de praktijk zullen met name tussenvarianten gevonden worden. Voor 

beide uitersten is iets vóór en iets tegen te zeggen. De rol van zorgmakelaar kan op korte termijn door veel 

beroepsgroepen worden uitgevoerd, en het verbindt de verschillende specifieke competenties die nodig zijn bij de 

zorg voor kinderen met obesitas. Een argument tegen een centrale zorgverlener als zorgmakelaar is dat het ’t 

versnipperde stelsel in stand houdt. De leefstijlprofessional daarentegen anticipeert op de opvatting dat oude 

structuren en beroepsprofielen niet meer voldoen voor de nieuwe problemen in onze samenleving. Een nadeel is 

dat met een generalist als de leefstijlprofessional het risico bestaat dat belangrijke zaken worden gemist door het 

ontbreken van diepgang op het onderwerp. Blinde vlekken die wel gezien worden door de betreffende zorgverlener 

die daar meer diepgang op heeft. Een ander nadeel is dat het nog even duurt voordat er voldoende 

leefstijlprofessionals zijn opgeleid, en dat bestaande structuren moeten worden aangepast voor financiering en 

organisatorische inbedding. Bovendien is er onvoldoende kennis over de effectiviteit van het inzetten van één 

zorgverlener voor een cliënt met complexe problematiek.  

De bedoeling van dit model, waarin twee uitersten in een continuüm tegenover elkaar staan, is een handvat te 

bieden bij de afwegingen en keuzes die gepaard gaan met het organiseren en inrichten van de aanpak van 

kinderobesitas en in het bijzonder de rol van centrale zorgverlener daarin.  
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5.  TAKEN, COMPETENTIES EN RANDVOORWAARDEN 

 

 

5.1  INLEIDING  

In hoofdstuk 3 is de opgave van de centrale zorgverlener beschreven, namelijk een effectieve oplossing voor een 

aantal knelpunten in de huidige zorg voor kinderen met obesitas. Met name reductie of hanteerbaar maken van de 

fragmentatie in de zorg en vergroten van zelfmanagement bij de cliënt. In hoofdstuk 4 is het continuüm geschetst 

van het type centrale zorgverlener die betrokken zorgprofessionals coördineert – de zorgmakelaar – tot het type 

centrale zorgverlener die zelf veel van de benodigde competenties in huis heeft  - de leefstijlprofessional. In beide 

uitersten zullen in de meeste gevallen ook nog zorg- en dienstverleners uit andere domeinen actief zijn. Gezien de 

genoemde voor- en nadelen voor het ene of het andere type lijkt de keuze vooral voort te komen uit de visies die 

men heeft op het stelsel en op de aanpak van kinderobesitas.   

In dit hoofdstuk zijn de taken van de centrale zorgverlener beschreven, die voortkomen uit de opgave. Vervolgens 

de competenties, die nodig zijn om die taken uit te kunnen voeren. Tot slot de randvoorwaarden.  Bij deze 

uitwerking is onderscheid gemaakt tussen de twee uitersten van het continuüm, in de praktijk zal de centrale 

zorgverlener ergens in het midden meer aan de kant van zorgmakelaar of juist meer aan de kant van 

leefstijlprofessional geplaatst worden.  

 

5.2  Taken 

Om een effectieve oplossing te zijn voor de problemen van gefragmenteerde zorg en onvoldoende regelcapaciteit 

bij de cliënt, zijn diverse taken genoemd, die in drie clusters zijn in te delen:  

1. Coördineren & organiseren van de zorg 

- Aanspreekpunt zijn voor cliënt en andere betrokkenen; 

- Ontwikkelen individueel zorgplan, samen met cliënt, sociaal netwerk en andere hulpverleners;  

- toezien dat de multidisciplinaire zorg aansluit bij de afspraken uit het zorgplan; 

- toezien dat afspraken zoals vastgelegd in het zorgplan worden nageleefd; 

- samenhang en afstemming van de zorg organiseren; 

- indien cliënt onder controle staat van een specialist minimaal eenmaal per jaar verloop behandeling 

bespreken met specialist; 

- bespreken van het verloop van de in de eerstelijnscontext uitgevoerde gecombineerde leefstijlinterventie 

(GLI) met de medisch specialist; 

- verstrekken van relevante patiëntgegevens aan (nieuwe) zorgverleners;  

- relevante patiëntgegevens die (na behandeling) door zorgverleners worden verstrekt vastleggen;   

- monitoren, evalueren en eventueel bijstellen van het zorgplan; 
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- (zorgen voor) nazorg.  

 2. Ondersteunen van de cliënt 

- Bespreken van moeilijke onderwerpen, taboes; 

- aanspreekpunt zijn voor de cliënt; 

- ziet er op toe dat afspraken aansluiten op de wensen van de cliënt;  

- toezien dat cliënt afspraken uit het zorgplan naleeft; 

- geeft voorlichting en educatie; 

- ondersteunen van zelfmanagement. 

3. Gezonde leefstijlbevordering9.  

- (advies en begeleiding bij) het verminderen van de energie-inname door een individueel samengesteld dieet 

dat leidt tot gewichtsreductie en verbetering van het eetgedrag; 

- (advies en begeleiding bij) het verhogen van lichamelijke activiteit; 

- interventies ter ondersteuning van gedragsverandering. Hieronder vallen bijvoorbeeld: 

o Zelfmonitoring van eetgedrag en fysieke activiteit; 

o zelfcontrole-maatregelen: het anders omgaan met prikkels die aanleiding kunnen zijn voor 

overmatig eten; 

o cognitieve herstructurering: bijstellen onrealistische doelstellingen en inadequate overtuigingen 

rond gewichtsverlies, lichaamsbeeld en eten; 

o problem-solving: beter omgaan met moeilijke situaties rond eten en gewichtsverlies; 

o sociale ondersteuning: de directe omgeving kan helpen de gedragsverandering te ondersteunen. 

Het eerste twee takenclusters zijn niet specifiek voor de aanpak van kinderobesitas. Diverse professionals uit 

verschillende domeinen hebben dit soort taken in hun pakket. Door Scholte worden dit wel de domeingebonden 

generalisten genoemd (Scholte, 2012). Het specifieke domein is vervolgens bepalend voor de aanvullende 

competenties en bevoegdheden. Voor de centrale zorgverlener kinderobesitas gaat het om de specifieke domeinen  

voeding, bewegen en gedrag (zijnde ook de componenten GLI) en opvoeding. In de competenties moet duidelijk 

worden of de professional bekwaam en bevoegd is om de taken van centrale zorgverlener kinderobesitas uit te 

voeren. Daarnaast is het van belang dat aan de organisatorische randvoorwaarden wordt voldaan (zoals voldoende 

tijd).  

Het derde takencluster – het uitvoeren van gezonde leefstijlbevorderende activiteiten -  is tot op zekere hoogte ook 

niet specifiek voor de centrale zorgverlener kinderobesitas. Zoals een van de respondenten aangaf “leefstijladviezen 

horen alle professionals te kunnen geven, ongeacht of er overgewicht bestaat of niet. Dit hoort niet overgedragen 

te worden aan een specifieke professional.”  Een centrale zorgverlener die op het continuüm meer richting 

                                                             

9  Dit zijn de belangrijkste componenten om aandoeningen te bestrijden die samenhangen met overgewicht en obesitas, samen vormen ze de 

gecombineerde leefstijlinterventie (GLI),  (College voor Zorgverzekeraars, 2009). 
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leefstijlprofessional gaat, heeft wel expliciet gezonde leefstijlbevordering in zijn takenpakket staan. En voert deze 

taken uitgebreider en intensiever uit dan een centrale zorgverlener die meer als zorgmakelaar opereert.  

In figuur 10 is het takenpakket van de centrale zorgverlener kinderobesitas op het continuüm van zorgmakelaar tot 

leefstijlprofessional samengevat in bovengenoemde takenclusters.  

TAKENCLUSTERS ZORGMAKELAAR LEEFSTIJLPROFESSIONAL 

Coördineren & organiseren van de zorg √ √ 

Ondersteunen van de cliënt √ √ 

Gezonde leefstijlbevordering   √ 

FIGUUR 10  SAMENVATTING TAAKGEBIEDEN CENTRALE ZORGVERLENER KINDEROBESITAS 

5.3  COMPETENTIES 

Of een centrale zorgverlener de hierboven genoemde taken kan uitvoeren hangt af van de competenties en de 

randvoorwaarden. In deze paragraaf wordt ingegaan op de competenties. Het begrip competenties is hier 

gehanteerd als een verzamelwoord voor kennis (wat iemand weet), vaardigheden (wat iemand kan) en attitude 

(wat iemand doet). Naarmate het GGR toeneemt varieert de intensiteit van de inzet van de centrale zorgverlener en 

is ook meer specialisatie nodig. Afhankelijk van het type - zorgmakelaar of leefstijlprofessional -  moet de centrale 

zorgverlener beschikken over deze meer specialistische competenties.  

Herhaaldelijk bleek uit de interviews het belang van de juiste attitude en persoonlijkheidkenmerken zoals affiniteit 

met de doelgroep, levenservaring en doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn een aantal competenties genoemd die 

specifiek zijn voor de problematiek kinderobesitas (en minder voor de taken).  Het gaat dan om competenties als 

medische kennis van gezondheidsrisico’s van overgewicht en obesitas, kennis van effectieve interventies, vaardig in 

het bespreken van moeilijke onderwerpen en een attitude van zelfreflectie en bewustzijn van eigen normen en 

waarden. In figuur 11 zijn deze in de eerste rij weergegeven.  

Naast de voor obesitas specifieke competenties zijn er competenties genoemd die nodig zijn voor het kunnen 

uitvoeren van een bepaalde taak. Voor het takencluster Coördineren & organiseren van de zorg gaat ’t bijvoorbeeld 

om kennis van de sociale kaart van diverse domeinen, vaardig in coördineren en op één lijn brengen van 

professionals, een helikopterview en zelfstandige attitude (zie figuur 11, 2e rij). 

Ten aanzien van het takencluster Ondersteunen van de cliënt zijn competenties genoemd als kennis over 

mogelijkheden en beperkingen van de eigen kracht van gezinnen, vaardig in motiverende gespreksvoering en het 

kunnen achterhalen van de zorgvraag, oplossingsgericht werken en een attitude van ‘invoegen’ en vertrouwen 

winnen en geven (zie figuur 11, 3e rij).  

Voor het derde cluster taken, die door centrale zorgverlener wordt uitgevoerd naarmate deze meer als 

leefstijlprofessional werkt, is nog een aantal aanvullende competenties10 genoemd, zoals brede en diepgaande 

                                                             

10 Groot deel van de hieronder genoemde competenties zijn ontleend aan het beroepsprofiel  van de Leefstijlprofessional, van de 

Nederlandse Vereniging van Leefstijlprofessionals, 2010 
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kennis van kinderobesitas op het vlak van medisch, fysiek, voeding en gedrag en vaardigheden in het uitvoeren van 

gezonde leefstijl bevorderende programma’s en monitoren van de uitkomsten (zie figuur 11, 4e rij).  

In paragraaf 5.5 is een tabel opgenomen waarin alle competenties per takencluster zijn weergegeven (figuur 11).  

5.4  RANDVOORWAARDEN 

Naast duidelijkheid over de taken en competenties zijn de randvoorwaarden van belang. Om de centrale 

zorgverlener in staat te stellen zijn taken uit te voeren, zal het een en ander georganiseerd moeten zijn. Op het 

niveau van de cliënt, of binnen de organisatie van waaruit de centrale zorgverlener werkt of in het netwerk van 

betrokken partijen. In deze paragraaf zijn de belangrijkste randvoorwaarden beschreven. In figuur 11 zijn de 

randvoorwaarden per taakcluster in de laatste kolom opgenomen.  

Op het niveau van de cliënt: 

- De cliënt is betrokken bij de keuze van de centrale zorgverlener. 

- De cliënt heeft een ‘klik’ met de centrale zorgverlener. 

 

Op het niveau van de eigen organisatie: 

- De centrale zorgverlener is bereikbaar en beschikbaar voor de cliënt; 

- één persoon kan langdurig als centrale zorgverlener optreden; 

- bij uitval van de centrale zorgverlener moet er duidelijkheid zijn over vervanging; 

- dichtbij huis;  

- degene die de taken van centrale zorgverlener uitvoert, is zichtbaar in de wijk; 

- de centrale zorgverlener heeft redelijk wat jaren werkervaring;   

- een kwaliteitssysteem inzake registratie en overdracht van patiënt- en behandelgegevens; 

- technische tools, ict, voor registratie e.d.; 

- duidelijkheid over en mogelijkheid voor financiering van uitvoering taken centrale zorgverlening.  

- aanvullend voor de leefstijlprofessional geldt dat hij of zij veel tijd per cliënt moet hebben om de 

leefstijlinterventies uit te kunnen voeren.  

 

Op het niveau van het netwerk:  

- Degene die de taken van de centrale zorgverlener uitvoert, geniet respect van de andere hulpverleners; 

- de centrale zorgverlener moet bij behandelteam betrokken zijn, geen losstaande coördinator; 

- wie de taken van centrale zorgverlener uitvoert is vastgelegd, iedereen is op de hoogte; 

- een centraal, liefst eigen dossier (toekomst), patiëntendossier en niet een dossier van één specifieke 

zorgverlener; 

- aanbod op het gebied van interventies moet bekend en aanwezig zijn. 

5.5  SAMENVATTING COMPETENTIES EN RANDVOORWAARDEN 

In onderstaande tabel (figuur 11) zijn de competenties en randvoorwaarden samengevat per taakcluster.                              



 

32 |                                        POSITIONERING ROL CENTRALE ZORGVERLENER BIJ KINDEROBESITAS 

 

COMPETENTIES  EN RANDVOORWAARDEN CENTRALE ZORGVERLENER KINDEROBESITAS 

 KENNIS  VAARDIGHEDEN  ATTITUDE  RANDVOORWAARDEN 

Specifieke 
competenties 
voor werken 
met kinderen 
met obesitas 

-Overgewicht en obesitas 

-Kwaliteit van leven 

-Effectieve interventies 

-Multiprobleemgezinnen 

-Systeemgericht werken 

-Opvoedingsvragen- , gezond-

heidsrisico’s en –problemen 

-Bespreken moeilijke 

onderwerpen  

-Aansluiten kind en gezin 

-Motiveren 

-Samenwerken 

-Coachen  

-Monitoren 

-Affiniteit  

- Zelfreflectie 

-Bewust van eigen normen en 

waarden 

-Doorzettingsvermogen  

 

- Financiering  

- Betrokken bij zorgteam  

- Een centraal patiëntendossier  

-Eén persoon is langdurig 

centrale zorgverlener  

- Bij uitval vervanging  

TAAKCLUSTER 
   

 

Coördineren & 
organiseren 
van de zorg  
 

-Sociale kaart van diverse 

domeinen 

- Kunnen matchen op 

casusniveau van vraag en 

aanbod, dit vraag kennis van 

affiniteit en expertise van 

zorgverleners.  

-Ontwikkelen van individueel 

zorgplan 

- Coördineren 

-Samenwerken 

-Op één lijn brengen van 

professionals 

-Grenzen bewaken 

 

-Analytisch 

-Lerende houding 

-Outreachend 

-Zelfstandig 

-Helikopterview 

-Vertrouwen winnen en geven  

-Dicht bij huis 
-Zichtbaar in de wijk 
-Werkervaring 
-Kwaliteitssysteem voor  
registratie en overdracht  
-Techniek voor registratie 
-Respect andere hulpverleners 
- Vastleggen wie centrale de 
zorgverlener is, iedereen is op 
de hoogte 
- Aanbod interventies moet 
bekend en aanwezig zijn 

Ondersteunen 
van de cliënt  
 

-Mogelijkheden en 

beperkingen van de eigen 

kracht van gezinnen 

-Inschatten mogelijkheden en 

noodzaak inzet specialistische 

hulp 

-Motiverende gespreksvoering 

-Stimuleren van 

zelfmanagement 

-Oplossingsgericht werken 

- Achterhalen van de zorgvraag  

-Cultureel sensitief  

-Kunnen ‘invoegen’  

-Vertrouwen winnen en geven 

(bij de cliënt) 

-Niet veroordelen, naast de 

cliënt, gelijkwaardig opstellen 

-Denken in mogelijkheden 

-Cliënt is betrokken bij keuze 

van centrale zorgverlener 

-De centrale zorgverlener is 

bereikbaar en beschikbaar  

- Cliënt heeft ’n klik met de 

centrale zorgverlener 

Leefstijl- 
Bevordering 
 

-Brede en diepgaande kennis 

van kinderobesitas op de 

volgende gebieden: medisch, 

fysiek, voeding en gedrag 

(nationaal en internationaal)  

-Gezondheidsbevorderende 

omgevingsfactoren  

-Groepsdynamiek 

-Didactische vaardigheden 

-Organiseren van 

gezondheidsbevorderende 

voorwaarden in de omgeving  

-Communicatie ivm specifieke 

en soms moeilijk bereikbare 

doelgroepen  

Geen specifieke aanvullende 

attitude competenties.     

- Veel tijd per cliënt   

FIGUUR 11  TAKEN, COMPETENTIES EN RANDVOORWAARDEN CENTRALE ZORGVERLENER KINDEROBESITAS PER TAAKGEBIED
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6.  INDICATIECRITERIA VOOR CENTRALE ZORGVERLENING 

 

 

6.1  CENTRALE ZORGVERLENER GEWENST  

In de literatuurstudie is gekeken naar het moment waarop een centrale zorgverlener wordt ingezet. In veel gevallen 

is hier weinig over vermeld. Daar waar er wel iets over gezegd wordt, blijkt er veel variatie te zijn. Soms wordt een 

centrale zorgverlener ingezet zodra de hulp of zorg start, in andere gevallen later in het proces. Uit een review van 

Loveman, Royle en Waugh (2003) komt naar voren dat de variatie in het moment van inzet afhankelijk is van land, 

geld en individuele behandelaar. Omdat het om inzet van een functie betaald uit publieke middelen gaat, zijn de 

factoren ‘land’ en ‘geld’ te lezen als politieke opvatting, gevoed door algemene publieke opinie en de state of the 

art. In Nederland lijkt de wens om te gaan werken met een centrale zorgverlener bij kinderen met obesitas groot te 

zijn. Dit blijkt uit de mate waarin diverse publicaties dit opnemen in zorgstandaarden (PON, 2010 en 2012, NHG, 

2010), richtlijnen (JGZ, 2012), overheidsbeleid en beleid van de zorgverzekeraars.  

Het inzetten van de centrale zorgverlener dient weloverwogen en onderbouwd te gebeuren. Een veelgenoemd 

criterium voor inzet is het aantal bij een cliënt betrokken organisaties en hulpverleners. Binnen de jeugdhulp is dat 

bijvoorbeeld het geval bij zogenaamde multiprobleemgezinnen (Cephir, 2012). Meima beschrijft twee criteria die 

gelden voor inzet van zorgcoördinatie: 1) er zijn twee of meer hulpverleners betrokken bij het gezin, én 2) ouders 

en/of de jeugdige (of iemand uit hun netwerk) kunnen (tijdelijk) zelf de zorg niet coördineren. Uitgangspunt hierbij 

is ‘samen beslissen’: samen met het gezin wordt onderzocht of professionele coördinatie van zorg inderdaad nodig 

is. Indien tot professionele zorgcoördinatie wordt besloten, dan wordt de keuze wie van de betrokken hulpverleners 

de rol van zorgcoördinator kan vervullen in principe ook samen met het gezin gemaakt (Meima, 2013). 

De Zorgstandaard Obesitas (2010) stelt als criterium voor de inzet van een centrale zorgverlener:  

‘Wanneer er sprake is van zorg gerelateerde preventie. Het gaat om mensen met matig, sterk of extreem 

verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (hierbij wordt gekeken naar BMI, risicofactoren en 

comorbiditeit)’ 

 

Het Frieslab (2011) geeft andere, aanvullende criteria, voor het inzetten van de centrale zorgverlener:    

‘Wanneer er sprake is van een lage regelcapaciteit van de cliënt en hoge complexiteit van de zorgbehoefte: 

complexe zorgvraag en organisatorische complexiteit (wanneer zorgbehoefte meerdere organisaties en 

domeinen overstijgt) kan de centrale zorgverlener worden ingezet.’     

Hierbij gaat het niet alleen om de complexiteit van de zorg maar daarnaast wordt de eigen regelcapaciteit van de 

cliënt meegenomen. Naast deze criteria zijn er volgens het Frieslab (2011) ook bepaalde aspecten die van invloed 

zijn op het eerder of later inzetten van een CZV, zoals de wens van de klant, de handelingsverlegenheid van de 
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professional, het onderlinge vertrouwen tussen professionals, het risico op gezondheidsschade en de omgeving van 

de klant.  

Bovenstaande criteria en aspecten komen overeen met wat in de interviews door experts is aangegeven. Daarnaast 

zijn ook criteria genoemd als  onvoldoende resultaat van reeds gevolgde programma’s (stepped care principe), 

leerbaarheid en  motivatie. 

Op basis van literatuuronderzoek en interviews lijkt er draagvlak te zijn voor het inzetten van de centrale 

zorgverlener bij de volgende criteria:   

- Matig, sterk of extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico; 

- én meerdere (>2) zorgverleners; 

- én de cliënt kan (tijdelijk) niet zelf de zorg coördineren. 

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen gevonden om deze criteria te differentiëren op het continuüm van 

zorgmakelaar tot leefstijlprofessional.  

Hoeveel kinderen voldoen aan bovenstaande criteria is op dit moment niet te zeggen, omdat er weliswaar cijfers 

bekend zijn over het aantal kinderen met overgewicht en obesitas, maar niet over hoeveel van deze kinderen ook 

andere risicofactoren hebben. Hierdoor kennen we niet de aantallen van de kinderen met matig, sterk of extreem 

verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR). Bovendien is niet bekend hoeveel kinderen in zorg zijn.  

De cijfers die wel bekend zijn laten zien dat in 2013 bij 75.763 kinderen (2,29% van de 0-19 jarigen) sprake was van 

obesitas (Fleur Schouten e.a., 8 mei 2014). Dit is een onderschatting van het aantal kinderen die volgens de 

hierboven genoemde criteria in aanmerking komt voor een centrale zorgverlener, omdat hierbij ook de kinderen 

met een matig verhoogd risico moeten worden gerekend die voortkomen uit de groep kinderen die overgewicht 

met risicofactoren hebben. Deze aantallen zijn onbekend wegens het ontbreken van cijfers op GGR niveau. Wel is 

bekend dat van de groep kinderen met overgewicht, de meerderheid van deze kinderen (nog) geen risicofactoren 

heeft. Een andere onbekend factor is hoeveel van deze kinderen in de zorg terecht komt.  

AANTAL KINDEREN IN NEDERLAND MET OVERGEWICHT EN OBESITAS (2013) 

CATEGORIE AANTAL PERCENTAGE 

Alle kinderen in Nederland (0-19 jaar) 3.310.495 100% 

BMI CATEGORIE 

Overgewicht 372.212 11,24 % 

Obesitas (graad I) 63.792 1,93% 

Ernstige obesitas (graad II en III) 11.971 0,36% 

FIGUUR 12  AANTAL KINDEREN IN NEDERLAND, UITGESPLITST NAAR OVERGEWICHT, OBESITAS EN ERNSTIGE OBESITAS 

(SCHOUTEN E.A., 2014)  
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De intensiteit van de inzet van de centrale zorgverlener is onder andere afhankelijk van het vermogen tot 

zelfmanagement bij de cliënt. In de volgende paragraaf wordt hier verder op in gegaan.   

6.2   INTENSITEIT INZET CENTRALE ZORGVERLENING  

In diverse steden in Nederland worden centrale zorgverleners ingezet als onderdeel van pilots in de aanpak van 

overgewicht en obesitas. In de meeste pilots lijkt de rol van centrale zorgverlener op die van zorgmakelaar. Niet als 

losstaande functionaris, maar als extra taak gekoppeld aan de functie die de professional al uitoefent, en waarmee 

hij of zij al onderdeel is van het zorgteam. In Amsterdam is voor de functionaliteit centrale zorgverlener sec 8 tot 10 

uur per jaar per cliënt beschikbaar11. Bij morbide obese kinderen komt daar eenmaal per maand een extra gesprek 

bij. In Zwolle is 6 uur per cliënt beschikbaar. In Den Haag wordt gedacht aan ongeveer 20 uur per jaar per cliënt voor 

kinderen met obesitas. Precieze aantal uren varieert afhankelijk van de ernst van het overgewicht en de motivatie 

van de cliënt. 

Als de centrale zorgverlener degene is die een groot deel van de benodigde leefstijlinterventies uitvoert – de 

leefstijlprofessional – dan zijn gedurende de behandelperiode meer uren nodig. Onderdelen van GLI en 

zorgcoördinatie worden in dat geval als het ware door één persoon uitgevoerd. Dit is te vergelijken met 

programma’s in de jeugdhulp zoals Intensieve Pedagogische Thuishulp, waarin gemiddeld 120 uur per gezin 

gedurende 8 maanden wordt ingezet (zie kadertekstje). Dit is vele malen intensiever dan de gemiddelde inzet in een 

GLI, zo blijkt uit een concept overzicht van een aantal GLI’s (Stroo, 2015). Uit dit overzicht blijkt dat het aantal uren 

dat binnen een GLI wordt ingezet varieert van 40 uur voor een groep van 8 tot 12 gezinnen gedurende tien weken 

(GLI kort) tot 66 lessen voor 8-12 gezinnen gedurende zeven maanden (GLI) (Stroo, 2015). Wat neer komt op 

hooguit 10 uur per gezin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ander programma, uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg vanuit het wettelijk kader van de Jeugdwet, is 

Voorzorg. Verschil met het vorige voorbeeld is dat  het hier om gerichte preventie gaat:  de aanwezigheid van 

                                                             

11 In Amsterdam is de functionaliteit centrale zorgverlener belegd bij de jeugdgezondheidszorg. 

Voorbeeld Intensieve Pedagogische Thuishulp  

Dit programma is gebaseerd op wrap around care (zie hst. 4). De geïndiceerde gezinnen krijgen slechts één hulpverlener 
toegewezen die drie taken heeft:   

1. Het geven van intensieve hulp in de eigen leefsituatie volgens een met het gezin overeengekomen plan, waarin 
specifieke doelen zijn opgenomen. 

2. Het inschakelen van hulpverleningsmodulen (verblijfsfuncties, specifieke hulpverleningsactiviteiten) van 
zorgaanbieders uit de jeugdzorg en/of andere instanties bij de uitvoering van het plan. 

3. Het coördineren van alle vormen van zorg en hulp aan het gezin. 

De taken zijn zo intensief dat is gekozen voor een gemiddelde caseload van 8 gezinnen per IPT-er. Gemiddeld aantal uren 
per cliënt: 120 uur. Het streven is een IPT traject binnen 8 maanden af te ronden. Evaluatie van IPT in Zeeland laat zien 
dat dit in 80% van de gevallen lukt (Juvent, 2011). 



 

36 |                                        POSITIONERING ROL CENTRALE ZORGVERLENER BIJ KINDEROBESITAS 

 

voorspellers van een probleem (in het geval van Voorzorg het probleem kindermishandeling) is aanleiding om 

intensief een zorgverlener gedurende langere periode in te zetten. Recent is uit een randomized control trial (RCT) 

gebleken dat dit programma effectief is in het verminderen van kindermishandeling en huiselijk geweld. (Zie 

kadertekstje). Omdat ook bij obesitas voorspellers al tijdens de zwangerschap zijn te herkennen, is dit mogelijk een 

interessant voorbeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De intensiteit van een programma is geen constante. Korte periodes waarin veel inzet nodig is worden opgevolgd of 

afgewisseld door langere periodes met weinig inzet van de centrale zorgverlener. Dit geldt voor alle varianten op 

het continuüm van zorgmakelaar tot leefstijlprofessional. Zoals in de rampenbestrijding wordt gesproken van 

opschalen en afschalen, is dit in de zorg voor kinderen met obesitas, op individueel niveau, ook van toepassing.  

In Rotterdam is, in navolging van andere steden, gekozen om met een groep zorgverleners een Rotterdamse 

richtlijn te maken, weergegeven in een stedelijk stroomschema. Zie figuur 13. Het stroomschema beschrijft 

preventie tot nazorg voor kinderen met (risico op) overgewicht of obesitas. De centrale zorgverlener zit volgens dit 

Rotterdamse stroomschema in de eerste lijn bij licht en matig verhoogd GGR, en wordt opgeschaald naar de tweede 

lijn bij sterk en extreem verhoogd GGR. Verdere concretisering op onder andere de taken en verantwoordelijkheden 

van de zorgverleners en inhoudelijke voorwaarden van de interventieprogramma’s is in ontwikkeling. 

In de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is niet gekozen voor een centrale zorgverlener volgens  een opschaling- 

en afschalingsmodel, waarin bij ernstigere gradaties van GGR een andere professional de centrale zorgverlener is. 

De centrale zorgverlener wordt in de Amsterdamse aanpak in alle gevallen uitgevoerd door de 

Voorbeeld Voorzorg 

Voorzorg is een programma binnen de Jeugdgezondheidszorg, vallend onder de Jeugdwet. VoorZorg richt zich op jonge 
vrouwen die in verwachting zijn van hun eerste kind en hoge risico's op verscheidene probleemgebieden hebben. Doel is 
verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind, versterken van opvoedingsvaardigheden en eigen kracht van 
de moeders en preventie van kindermishandeling. Tijdens het programma, dat zo vroeg mogelijk in de zwangerschap 
begint en doorloopt tot het kind 2 jaar is, worden middels huisbezoeken van een VoorZorgverpleegkundige risicofactoren 
systematisch aangepakt. 

Om mee te mogen doen aan het programma, moeten moeders tot een hoogrisico-groep worden gerekend. Hiertoe 
worden zij in eerste instantie geselecteerd door verloskundigen, waarna de verpleegkundige bepaalt aan de hand van 
diverse, in de selectielijst omschreven risicofactoren of de moeders mee kunnen doen aan het programma. De moeders 
die meedoen krijgen vervolgens aanvankelijk 1 keer per week een huisbezoek door de verpleegkundige, hetgeen 
afgebouwd wordt tot uiteindelijk 1 huisbezoek per maand. In totaal zijn er 60 huisbezoeken van elk 1 a 1,5 uur. In deze 
huisbezoeken wordt opvoedingsondersteuning gegeven in combinatie met gezondheidsvoorlichting, 
vaardigheidsinstructie en persoonlijke begeleiding, waarbij gestreefd wordt naar positieve verandering van de 
risicofactoren. 

Vanaf 2007 werd de effectiviteit van VoorZorg onderzocht door middel van een gerandomiseerde trial (RCT) in tien regio’s 
in Nederland. Op basis van de resultaten is geconcludeerd dat het VoorZorg programma effectief is in het verminderen 
van kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze resultaten tonen aan dat VoorZorg huisbezoeken door getrainde 
VoorZorg verpleegkundigen effectief zijn in de aanpak van risicofactoren bij hoog risico gezinnen. 

Gemiddeld aantal uren per cliënt: 60 tot 90 uur.  
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jeugdgezondheidszorg. De intensiteit waarmee de JGZ deze functie uitvoert hangt wel samen met de ernst van de 

problematiek en mate van zelfmanagement bij de cliënt. Zie figuur 14 voor het Amsterdamse ‘Droomschema’.   
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FIGUUR 13  CONCEPT ROTTERDAMS STROOMSCHEMA VOOR SIGNALERING, BEHANDELING EN NAZORG VOOR 

KINDEREN MET (RISICO OP) OVERGEWICHT EN OBESITAS. 
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FIGUUR 14 'DROOMSCHEMA' AMSTERDAMSE AANPAK GEZOND GEWICHT 
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6.3   DUUR CENTRALE ZORGVERLENING  

De duur van de inzet van een centrale zorgverlener kan, zowel volgens de experts die zijn geïnterviewd als volgens 

de literatuur, levenslang zijn. Echter, zoals beschreven in de vorige paragraaf, fluctueert de intensiteit van de inzet.  

De behandeling van kinderobesitas bestaat uit een intensieve behandelfase van een jaar, gevolgd door een 

onderhoudsfase van een jaar die is gericht op terugvalpreventie. Wanneer de patiënt de behandeling met succes 

heeft doorlopen en de gedragsverandering plus het gewichtsverlies (of bij kinderen in de groei: gewichtsstabilisatie) 

gedurende de onderhoudsfase (grotendeels) heeft weten te handhaven, volgt de fase van begeleiding voor 

onbepaalde tijd. Deze begeleiding voor onbepaalde tijd is niet per definitie een taak voor de centrale zorgverlener. 

Als de centrale zorgverlener begeleiding voor onbepaalde tijd biedt, dan zal het op het continuüm eerder aan de 

kant van zorgmakelaar staan dan van leefstijlprofessional. Wanneer de gedragsverandering volgehouden wordt, het 

gewichtsverlies (of bij kinderen in de groei: gewichtsstabilisatie) behouden blijft en er geen (verergering van) 

comorbiditeit optreedt, kan de intensiteit van de begeleidingsfase op basis van professioneel inzicht en behoefte 

van de patiënt afgebouwd worden, waarbij de jaarlijkse medische controle behouden blijft indien er sprake is van 

risicofactoren of comorbiditeit. Wanneer patiënt dan wel zorgverlener het wenselijk acht, kan de begeleiding te 

allen tijde geïntensiveerd of wederom gestart worden. Ook kan, wanneer de patiënt gedurende de begeleidingsfase 

een terugval heeft, besloten worden opnieuw een behandeling te starten (Addendum, 2012) 

 

6.4  SAMENVATTING EN CONCLUSIE INDICATIECRITERIA  

Het inzetten van de centrale zorgverlener dient weloverwogen en onderbouwd te gebeuren. Er blijkt veel variatie te 

zijn in het moment van inzet, afhankelijk van (politieke) opvatting, gevoed door algemene publieke opinie en de 

state of the art. Gezien de vele publicaties in Nederland over een centrale zorgverlener bij (kinder)obesitas lijkt in 

ieder geval veel draagvlak te zijn voor een centrale zorgverlener. De volgende drie criteria zijn genoemd voor de 

inzet van een centrale zorgverlener: 

1. Matig, sterk of extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico; 

2. én meerdere (>2) zorgverleners; 

3. én de cliënt kan (tijdelijk) niet zelf de zorg coördineren. 

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen om de criteria te differentiëren op het continuüm van zorgmakelaar tot   

leefstijlprofessional.  

De intensiteit varieert van 8 tot 12 uur per jaar per cliënt bij een centrale zorgverlener die meer aan de kant van 

zorgmakelaar staat. Voor de inzet van een centrale zorgverlener als leefstijlprofessional zijn meer uren nodig, 

voorzichtige schattingen komen op 20 tot 60 uur per cliënt per jaar. GLI onderdelen en zorgcoördinatie worden in 

dat geval als het ware door één persoon uitgevoerd. Ter vergelijk: in programma’s in de jeugdhulp worden 

multiprobleemgezinnen geholpen met gemiddeld 120 uur per gezin gedurende 8 maanden (caseload van 8 gezinnen 

per hulpverlener). Dit zijn meer uren dan nu binnen GLI worden ingezet.  

De tabel op de volgende bladzijde geeft een samenvatting van indicatiecriteria, intensiteit en duur. 
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CONTINUUM VAN ZORGMAKELAAR TOT LEEFSTIJLPROFESSIONAL 

 

 

 

 

Taken  Coördineren en organiseren van de zorg.  

Ondersteunen van de cliënt 

 

Coördineren en organiseren van de zorg. 

Ondersteunen van de cliënt 

Leefstijlbevordering 

Indicatiecriteria  - Matig, sterk of extreem verhoogd 

gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico; 

- én meerdere (>2) zorgverleners; 

- én de cliënt kan (tijdelijk) niet zelf de zorg 

coördineren. 

- Matig, sterk of extreem verhoogd 

gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico; 

- én meerdere (>2) zorgverleners; 

- én de cliënt kan (tijdelijk) niet zelf de zorg 

coördineren. 

Intensiteit 6-10 uur per cliënt per jaar  

Redelijk constant 

Groot deel van GLI-uren + coördinatie-uren 

Opschalen & afschalen 

Duur  Kan levenslang zijn Niet levenslang 

Voorbeelden Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Den Bosch  
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7.  IMPLEMENTATIE 

 

 

7.1  INLEIDING 

In voorgaande hoofdstukken zijn opgave, taken, competenties, randvoorwaarden en indicatiecriteria voor de 

centrale zorgverlener kinderobesitas geschetst. Er zijn twee uiterste typen centrale zorgverleners onderscheiden: 1) 

de zorgmakelaar en 2) de leefstijlprofessional, die gezamenlijk een continuüm vormen. In dit hoofdstuk wordt 

nagegaan hoe de huidige praktijk zich verhoudt tot dit continuum en waar kansen, dilemma’s en knelpunten voor 

implementatie zitten.  

7.2  HUIDIGE PROFESSIONELE STANDAARDEN EN RICHTLIJNEN 

De functie van centrale zorgverlener kinderobesitas kan worden uitgevoerd door beroepsgroepen die nu ook al 

betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met obesitas. De taken van de centrale zorgverlener, zoals deze zijn 

geschetst in hoofdstuk 5,  zijn terug te vinden in diverse richtlijnen en standaarden12. 

Voor kinderen met obesitas en overgewicht is in Nederland een aantal richtlijnen beschikbaar. Richtlijnen bevatten 

methoden voor signalering, de daarbij horende diagnostiek en de daarop volgende (na)zorg. Er zijn discipline 

specifieke richtlijnen (bijvoorbeeld de standaard obesitas van het Nederlands Huisartsen Genootschap) en 

multidisciplinaire richtlijnen (de zorgstandaard Obesitas van het PON) (Cephir, 2012).  

Naast de Zorgstandaard Obesitas bieden de volgende professionele standaarden, richtlijnen en protocollen over 

overgewicht en obesitas bij kinderen aanknopingspunten voor implementatie van het profiel van de CZV.  

- Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) standaard obesitas (2010) 

- Jeugdgezondheidszorg (JGZ) richtlijn overgewicht (2012) + basispakket JGZ 2015. 

- Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) standaard beweeginterventie bij kinderen 

met overgewicht (2013) 

- Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) Richtlijn Obesitas  

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft in navolging van de CBO richtlijn geen 

monodisciplinaire NVK richtlijn obesitas ontwikkeld. 

                                                             

12
 “Een zorgstandaard geeft vanuit het patiëntenperspectief een op actuele en zo mogelijk wetenschappelijk onderbouwde inzichten 

gebaseerde functionele beschrijving van de multidisciplinair georganiseerde individuele preventie en zorg, ook inhoudende de ondersteuning 

bij zelfmanagement, voor een bepaalde chronische ziekte gedurende het complete zorgcontinuüm, alsmede een beschrijving van de organisa-

tie van de betreffende preventie en zorg en de relevante kwaliteitsindicatoren.” (Coördinatieplatform Zorgstandaarden (2010) 
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Voor pedagogen, psychologen en de jeugdhulp zijn geen specifieke richtlijnen of standaarden gevonden, gericht op 

de behandeling van kinderobesitas. Voor Jeugdhulp wordt voorjaar 2015 wel een richtlijn multiprobleem-

gezinnen verwacht, deze geeft antwoord op vragen als:  

- Welk type hulpvragen/problematiek kunnen binnen multiprobleemgezinnen worden onderscheiden? 

- Wat is ‘goed genoeg’ ouderschap; wat moeten ouders hun kind minimaal kunnen bieden? 

- Wat zijn, voor welk type multiprobleemgezinnen, effectieve interventies voor het realiseren van ‘goed 

genoeg’ ouderschap? 

- Hoe kunnen hulpverleners herkennen of interventies wel of niet aanslaan bij een gezin? 

- Hoe zou effectief casemanagement eruit moeten zien? 

 

Voordat er ingegaan wordt op de inhoud van de verschillende richtlijnen is het goed te realiseren dat richtlijnen in 

verschillende mate worden nageleefd door zorgverleners. Diverse factoren worden hiermee in verband gebracht, 

zoals de aard en vormgeving van de richtlijnen, de mate waarin zorgverleners betrokken waren bij de 

richtlijnontwikkeling, de mate waarin de richtlijn evidence based is, de manier waarop de richtlijn verspreid en 

geïmplementeerd werd, de mate waarin de aanbevelingen uit de richtlijn organisatorisch en financieel haalbaar zijn, 

patiëntenkenmerken en nog andere. Ook is nog niet duidelijk of het invoeren van richtlijnen en het naleven daarvan 

leidt tot betere zorguitkomsten voor de patiënt en tot doelmatiger zorg voor de maatschappij (Naleving van 

Nederlandse richtlijnen, NIVEL – IQ healthcare 2011).  

 

 Huisarts 

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft de Standaard Obesitas (2010) uitgebracht13.  

Uit de standaard van het NHG is op te maken dat de huisarts taken uitvoert die overeenkomen met taken uit de 

eerste twee taakclusters van centrale zorgverlener: Organiseren en coördineren van de zorg en Ondersteunen van 

de cliënt. In beperkte mate voert de huisarts ook taken uit die te scharen zijn onder het derde taakcluster: 

Leefstijlbevordering.  

De huisarts verricht diagnostiek bij kinderen die zelf (of bij wie ouders/verzorgers) ondersteuning vragen bij 

gewichtsvermindering of die in verband met obesitas verwezen zijn door de jeugdgezondheidszorg of een andere 

eerstelijnsvoorziening waarbij pathologie/risicofactoren zijn vastgesteld en een hoog lichaamsgewicht een rol kan 

spelen of die obees ogen, ongeacht waarvoor ze op het spreekuur komen. 

De huisarts behandelt kinderen met obesitas graad 1 of 2 zonder een verhoogd glucose (< 5,6 mmol/l). In overleg 

met de patiënt stelt hij een individueel behandelplan op. Hij geeft voorlichting over complicaties van obesitas, de 

effecten van 5 tot 10% gewichtsverlies en het belang van leefstijlaanpassingen en het betrekken van de omgeving 

hierbij. 

                                                             

13  https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/obesitas#idp26046496 
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Naast voorlichting schrijft hij behandeling voor in de vorm van een gecombineerde leefstijlinterventie, bestaande uit 

gezonde voeding (Richtlijnen Goede Voeding); minimaal één uur per dag matig intensief bewegen en eventueel 

(cognitieve) gedragstherapie en/of opvoedondersteuning. De duur van de behandeling is één jaar begeleiding 

gewichtsvermindering, één jaar begeleiding gewichtsbehoud en daarna minder intensief. 

De huisarts ziet kinderen met obesitas minstens eenmaal per drie maanden voor de beoordeling van de voortgang 

van de behandeling in het eerste jaar van de behandeling. Deze controles zijn onafhankelijk van het aantal 

contactmomenten met hulpverleners die de patiënt begeleiden in het kader van het behandelplan. In het tweede 

jaar (begeleiding bij gewichtsbehoud en leefstijlaanpassing) is ook een driemaandelijkse controlefrequentie 

aangewezen. Na het tweede jaar volgt een langdurige begeleiding door de huisarts.  

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  

De jeugdgezondheidszorg voert het basispakket JGZ uit. Op 1 januari 2015 is het nieuwe basispakket JGZ ingevoerd. 

Monitoren, signaleren en screenen vormen hierin nog steeds de kern en moeten aan ieder kind worden 

aangeboden. Nieuwe elementen zijn voorlichting en advies voor alle kinderen, kortdurende begeleiding gericht op 

normaliseren en vertalen van signalen tot beleidsadvies aan gemeenten. Overgewicht kreeg ook in het vorige 

pakket al aandacht, maar is nu ook wettelijk vastgelegd. Binnen het basispakket JGZ wordt gewerkt volgens 

richtlijnen, zoals de Richtlijn Overgewicht (2012)14.  

Uit deze richtlijn is op te maken dat de JGZ taken uitvoert die vallen onder het cluster Organiseren en coördineren 

van de zorg en Ondersteunen van de cliënt. Op het continuüm van zorgmakelaar tot leefstijlprofessional bevindt de 

JGZ zich meer aan de zijde van zorgmakelaar, maar voeren ze ook taken uit het cluster Leefstijlbevordering uit.  

In veel gevallen vindt eerste signalering van overgewicht of obesitas plaats door een JGZ-medewerker. Een 

vermoeden van overgewicht is een reden om kinderen in de JGZ op indicatie te onderzoeken Zo nodig voert de JGZ 

in aansluiting op signaleren één of enkele extra gesprekken om ouders en kind voorlichting, advies, begeleiding of 

instructie te geven en te beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is.  

De JGZ stelt, conform de richtlijn, samen met de ouders en jeugdige het Overbruggingsplan op en voert deze uit. Dit 

is een haalbaar veranderplan met een gecombineerde leefstijlaanpak gericht op de BOFT-elementen: 

- meer Bewegen en Buiten spelen (> 1 uur/dag); 

- regelmatig en goed Ontbijten; 

- geen (of maximaal 1 glas/dag) gezoete (Fris)dranken; 

- zo min mogelijk Fastfood; 

- minder voor Televisie of (spel)computer zitten (maximaal 2 uur/dag); 

- minder energierijke Tussendoortjes (frequentie en portie). 

  

Bij het tweede consult, dat plaats vindt op basis van behoefte van kind en ouder, bij voorkeur met een interval van 

minder dan acht weken, worden het gewicht en de middelomtrek gemeten, wordt verder gewerkt aan 

                                                             

14 http://www.nji.nl/nl/JGZ-richtlijn_overgewicht_def11.pdf 
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bewustwording en het versterken van de motivatie om het gewicht te veranderen en wordt 

opvoedingsondersteuning gegeven. De successen en belemmeringen worden besproken. Het effect van de 

interventie wordt beoordeeld en zo nodig wordt het veranderplan bijgesteld. 

Wanneer er (voldoende) effect is van de interventie, d.w.z. het gewicht neemt niet meer toe en/of de middelomtrek 

neemt af en/of enkele van de adviezen worden goed uitgevoerd, dan wordt contact na één jaar afgesproken om 

terugval te voorkomen. Wat bewaakt moet worden is dat kinderen niet (te veel) afvallen. De nadruk moet liggen op 

het doorgroeien in de lengte en het stabiel blijven in gewicht. 

De nadruk komt te liggen op de leefstijlverandering van het gehele gezin. Dat betekent dat er, behalve voor de 

moeders, ook aandacht moet zijn voor de vaders en eventuele andere kinderen in het gezin. Indien er onvoldoende 

effect van de interventie is en het kind komt meer dan normaal aan, dan dient het behandelplan te worden 

bijgesteld en wordt controle binnen acht weken afgesproken. 

Indien bij het 3e consult wederom blijkt dat er onvoldoende effect is, overweegt de JGZ om een consult bij de 

huisarts af te spreken om het kind en zijn ouders/verzorgers extra te motiveren en/of verwijst de JGZ naar een 

lokaal programma waarbij gebruik gemaakt wordt van een gecombineerd leefstijlprogramma voor kinderen met 

overgewicht. Indien het kind verder is aangekomen en inmiddels obees is, is verwijzing naar de kinderarts, hetzij 

rechtstreeks hetzij via de huisarts, aangewezen. 

 

Het structureel afwijken van de JGZ-richtlijn overgewicht is in principe niet toegestaan. Echter, uit een onderzoek 

van Integraal Toezicht Jeugdzaken, bleek dat ruim een kwart van de JGZ-organisaties de normen voor (de 

onderdelen op) het onderwerp overgewicht onvoldoende na leefde. Het onderdeel ‘bloeddruk meten’ voerden de 

meeste JGZ-organisaties niet uit, omdat zij aangaven nog in afwachting te zijn van wetenschappelijk bewijs over de 

effectiviteit hiervan. Sommige JGZ-organisaties gaven aan afhankelijk van de motivatie van ouders de onderdelen 

wel of niet aan te bieden. Dit is een omkering van de stappen uit de richtlijn: eerst de onderdelen aanbieden en 

afhankelijk van de uitkomst met gemotiveerde gespreksvoering ouders overtuigen de noodzakelijke volgende 

stappen te nemen. Ook weken JGZ-organisaties af van de norm omdat “de medewerkers goed in staat zijn 

overgewicht en obesitas te signaleren door tijdens het consult de groeicurve te bekijken” (Inspectie voor de 

Gezondheidszorg, De Jeugdgezondheidszorg beter in positie, november 2014). 

 

 
Fysiotherapeut 

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft een Standaard Beweeginterventie bij 

Kinderen met Overgewicht (2013)15 uitgebracht.  

De fysiotherapeut voert volgens deze professionele standaard in mindere mate taken uit die vallen onder het 

taakcluster Organiseren en coördineren van de zorg en Ondersteunen van de cliënt en in meerdere mate taken die 

overeenkomen met het taakcluster Leefstijlbevordering.  

                                                             

15 http://www.fysionet-evidencebased.nl/images/pdfs/beweeginterventies/standaard_overgewicht_en_obesitas_bij_kinderen.pdf 
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De standaard Beweeginterventie richt zich op geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. Doel van deze standaard 

is bij kinderen tussen de 6 en 12 jaar met overgewicht of obesitas de fitheid en het beweeggedrag te verbeteren. 

Het gedrag dat aan voedings- en bewegingspatronen ten grondslag ligt, is bij kinderen minder vastgeroest dan bij 

volwassenen, wat gedragsverandering bij kinderen meer haalbaar maakt. Het beweegprogramma moet 

gedragsverandering ondersteunen. De beoogde gedragsverandering houdt in dat het kind na afronding van een 

beweeginterventie zelf in staat is voldoende te bewegen. 

De preventie en behandeling van een complexe aandoening als overgewicht of obesitas vraagt een 

multidisciplinaire GLI (dieet-bewegen-gedrag). Het KNGF beveelt aan een beweegprogramma aan te bieden als 

onderdeel daarvan. Het is dus niet wenselijk om aan kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar ter behandeling van 

overgewicht/obesitas alléén een beweeginterventie aan te bieden. 

In principe monitort de fysiotherapeut of de doelen behaald worden. 

De fysiotherapeut heeft gedurende het traject regelmatig contact met de zorgcoördinator. Voor het monitoren van 

bijvoorbeeld lipiden- en glucosewaarden wordt de huisarts of specialist ingeschakeld. Bloedwaardebepalingen zijn 

immers voorbehouden handelingen.  

Als er sprake is van onvoldoende vooruitgang of als het kind niet voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond 

Bewegen (NNGB) kan in een gesprek met de ouders, het kind en de zorgcoördinator een nieuw plan worden 

opgesteld.  

 

Diëtist 

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) hanteert de multidisciplinaire CBO Richtlijn Diagnostiek en 

behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen (2008 en addendum kinderen 2011) en de bijbehorende 

Zorgstandaard Obesitas en addendum kinderobesitas. En de JGZ richtlijn ‘preventie, signalering, interventie en 

verwijzing van kinderen van 0-19 jaar’’(2012). In het verlengde van de multidisciplinaire richtlijnen is de 

monodisciplinaire Dieetbehandelingsrichtlijn Overgewicht of obesitas bij kinderen en adolescenten,(2-18 jaar, 

(2014) afgeleid. 

Volgens de factsheet van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten bestaat het handelen van de diëtist uit:  

- begeleidt patiënt naar zelfmanagement 

- vertaalt wetenschappelijke kennis in een persoonlijk, praktisch en haalbaar dieetadvies 

- stemt de behandeling af op voedingsgedrag en somatische, psychische en sociale behoeften van de patiënt 

- gebruikt counseling-en gedragsstrategieën 

- werkt vraaggericht, methodisch en evidence based 

- werkt multidisciplinair 

- werkt als behandelaar in zorggerelateerde preventie 

- vervult verschillende rollen binnen universele, selectieve en geïndiceerde preventie 

- werkt binnen de sectoren gezondheidszorg, scholen, sport,  

- bedrijven, onderwijs, onderzoek, industrie, media en overheden 
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Doel van het dieetbehandelplan volgens de Richtlijn Obesitas van NVD is: 1) Handhaven van het gewicht dan wel 

verminderen gewicht afhankelijk van het percentage overgewicht (conform schema PON); 2) Verminderen van 

klachten/complicaties veroorzaakt door het te hoge gewicht. 

Behandeling bestaat uit psycho-educatie, voedingsadviezen en begeleiden bij gedragsverandering van kind en 

ouders.  

Kenmerken van het voedingsadvies zijn afhankelijk van leeftijd en gewicht, risicoprofiel en eetgedrag, gebaseerd op 

de richtlijnen goede voeding. De hoofdelementen bestaan uit informatie en instructie (aansluiten op 

belevingswereld van het kind, visualiseren), begeleiding bij gedragsverandering (onder andere methodieken Health 

Counseling-methode, motivational interviewing en zelfcontrolemethode). 

Consulten variëren, afhankelijk van het programma, van eens per week tot eens per maand. Richtlijn totale duur 

van de behandeling: 12 – 24 maanden afhankelijk van behandelprogramma. 20 – 25 consulten bij multidisciplinaire 

behandeling en 4 – 10 consulten bij monodisciplinaire behandeling door de diëtist. Follow-up tot twee jaar na start 

behandeling. 

De diëtisten voeren, evenals de fysiotherapeut, in mindere mate taken uit die vallen onder het cluster Organiseren 

en coördineren van de zorg en Ondersteunen van de cliënt en in meerdere mate Leefstijlbevordering. 

In onderstaand figuur 15 is de mate waarin huidige richtlijnen en professionele standaarden voorzien in de taken 

van de centrale zorgverlener samengevat.  

 HUISARTS JGZ KINDERARTS FYSIOTHERAPEUT DIËTIST  

Organiseren en 

coördineren van de zorg  

++ ++ ++ -- -- 

Ondersteunen van de 

cliënt  

+ + + + + 

Leefstijlbevordering 

 

+/- + +/- ++ ++ 

FIGUUR 15  UITVOERING TAKEN CENTRALE ZORGVERLENER DOOR BESTAANDE BEROEPSGROEPEN 

 

7.3  NIEUWE VORMEN VAN ZORG, NIEUWE PROFESSIONALS 

In 2012 bracht het PON het Addendum Ernstige Kinderobesitas uit. Uitgangspunt voor dit addendum zijn de CBO-

richtlijn “Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen”, het addendum voor kinderen 

hierbij en de hierop gebaseerde Zorgstandaard Obesitas. Dit addendum dient als basis voor lokale afspraken over 
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zorgprogramma’s voor obesitas. De in dit addendum beschreven ketenzorg is bestemd voor kinderen van 4 tot 19 

jaar met een extreem verhoogd GGR. 

Het addendum laat zien dat het noodzakelijk is om nieuwe vormen van zorg te  ontwikkelen, bijvoorbeeld door 

bestaande zorgprofessionals aanvullende competenties te laten verwerven of door de inzet van zorgprofessionals 

met een andere combinatie van competenties. 

Een voorbeeld hiervan is de inzet van obesitascoaches (coach, gezinscoach, kindercoach, leefstijlcoach, 

leefstijladviseur, beweeg- en leefstijladviseur, kindereetcoach, gewichtsconsulent en voedingsassistent). In de 

rapportage “De obesitascoach: hulp voor obese kinderen en hun gezin” wordt nader ingegaan op de meerwaarde 

van obesitascoaches bij de behandeling van (ernstig) obese kinderen en hun gezin. In deze rapportage wordt de 

obesitascoach omschreven als iemand die zelfstandig bij mensen thuis een leefstijlinterventie uitvoert in 

samenwerking met een multidisciplinair behandelteam gericht op de behandeling van kinderobesitas. Op basis van 

een literatuurstudie en praktijkvoorbeelden wordt geconcludeerd dat de obesitascoach een veelbelovende 

toevoeging is op het huidige behandelaanbod voor ernstig obese kinderen in Nederland. De obesitascoach zou 

kunnen worden ingezet tijdens verschillende fases van een obesitasbehandeling, zoals beschreven in de 

Zorgstandaard Obesitas: de intensieve behandelfase, de onderhoudsfase (terugvalpreventie) en de fase van 

begeleiding voor zolang als nodig. Hierbij zou de obesitascoach deel uitmaken van een zorggroep en werken op 

basis van het individuele zorgplan dat door de centrale zorgverlener met de patiënt wordt opgesteld. 

In dit addendum wordt uitgegaan van een centrale zorgverlener, naast de obesitascoach. Deze centrale 

zorgverlener zal op het continuüm eerder aan richting zorgmakelaar gaan dan richting leefstijlprofessional. Al is het 

ook denkbaar dat de obesitascoach ook de rol van centrale zorgverlener heeft, in dat geval gaat ’t meer richting 

leefstijlprofessional.  

7.4  PROGRAMMA’S EN INTERVENTIES VAN VERSCHILLENDE BEROEPSGROEPEN 

Naast standaarden en professionele richtlijnen is ook nagegaan welke beroepsgroepen zich met hun aanbod nu al 

richten op kinderen met obesitas. Er is nagegaan wat er bekend is over welke sectoren en beroepsgroepen nu al 

programma's aanbieden gericht op kinderen met overgewicht of obesitas. Dit is gedaan om te onderzoeken of de 

spelers binnen de jeugdwet al een rol hebben of meer een rol zouden moeten hebben.  

Voor deze verkenning is gebruik gemaakt van een aantal analyses, die de JeugdZaak samen met het Nederlands 

Jeugdinstituut (NJi) uitvoerde. Deze zogenaamde vraag-aanbodanalyses zijn gebaseerd op 16 tot 20  

probleemgebieden, elk in een range van lichte problematiek tot ernstig. Eén van die probleemgebieden is Van 

ongezonde leefstijl tot obesitas. De prevalentiecijfers en werkzame factoren zijn afgezet tegen het bestaande 

aanbod in een bepaalde regio. De organisaties geven zelf aan welk aanbod ze hebben op een bepaald 

probleemgebied. Uit deze analyses blijkt dat met name de jeugd-GGZ aangeeft dat zij aanbod hebben op het 

probleemgebied Van ongezonde leefstijl tot obesitas. Bij nadere beoordeling van dit aanbod blijkt hier veel 

'algemeen' aanbod bij te zitten, zoals psychotherapie en cognitieve gedragstherapie (werkzaam voor een veelheid 

aan probleemgebieden) en programma’s gericht op eetstoornissen. Slechts een paar programma’s zijn specifiek 

voor kinderen met overgewicht of obesitas, zoals  (W)Eet en Beweeg, VET is niet VET, Lekker Fit, Eetplezier en 
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Beweegkriebels en B Slim. Dit zijn programma's die werkzaam zijn bij de aanpak van overgewicht en volgens de 

databank Effectieve Jeugdinterventies theoretisch goed onderbouwd.  

Het overbruggingplan dat door de jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd is ook in de databank Effectieve 

Jeugdinterventies als theoretisch goed onderbouwd opgenomen. Verder is in de geanalyseerde regio’s geen 

specifiek aanbod van de JGZ genoemd voor het probleemgebied Van ongezonde leefstijl tot obesitas, terwijl deze 

beroepsgroep volgens de wat-werkt-criteria een belangrijke rol kan spelen (NJi / JeugdZaak, 2013). 

Er zijn geen andere inventarisaties of onderzoeken bekend waaruit is op te maken welke beroepsgroepen vooral 

aanbod hebben voor kinderen met overgewicht of obesitas. Volgens één van de geïnterviewden zijn de 

zorgaanbieders die hier  op inzetten niet in één categorie te vangen, het zijn vaak vrijgevestigden, met wisselende 

financiering en veel bevlogenheid.  

Een hiermee samenhangende vraag is of de centrale zorgverlener door dit soort vrijgevestigde professionals kan 

worden uitgevoerd, of dat het in een meer geïnstitutionaliseerde sector moet worden ingebed, zoals de j-GGZ of 

jeugd- en opvoedhulp. Uit de vraag-aanbodanalyses bleek dat deze sectoren op dit moment niet veel specifiek 

aanbod uitvoeren, gericht op kinderen met overgewicht of obesitas. Nader onderzoek hiernaar zou wenselijk zijn.  

 

7.5  OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN 

Voor alle taakgebieden wordt het gewenste opleidingsniveau Hbo plus genoemd. 

In Zwolle heeft Hbo Windesheim, in afstemming met het PON, een post Hbo-opleiding ontwikkeld voor onder 

andere praktijkondersteuners, nurse-practitioners, (wijk)verpleegkundigen, welzijnswerkers, GGD 

gezondheidsbevorderaars, diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen en medici, die de rol van centrale zorgverlener 

nemen bij de aanpak van chronische ziekten.   

Tijdens de acht cursusavonden komen onderwerpen aan de orde als wat zijn richtlijnen en zorgstandaarden en hoe 

deze te gebruiken, een raamwerk voor een individueel zorgplan, zelfmanagement en wat er nodig is aan 

professionele ondersteuning, waarom mensen zich ongezond gedragen en wat een centrale zorgverlener moet 

weten van een ongezonde omgeving? 

Deelnemers kunnen na afloop van de cursus hun rol nemen als centrale zorgverlener; samen werken met een 

collega die de rol heeft van centrale zorgverlener; verbindingen leggen tussen professionals in hun omgeving; 

gezamenlijk met de cliënt/patiënt een behandelplan opstellen en (bijdragen aan) de zorg monitoren16.  

In Amsterdam is in het kader van Aanpak Gezond Gewicht een opleiding ontwikkeld voor centrale zorgverlener, 

specifiek voor jeugd met overgewicht en obesitas. In de nieuwsbrief is te lezen: "In het Pact sorteren we al voor op 

de transitie jeugdzorg, waarbij de ouder- en kind adviseur als de centrale zorgverlener het aanspreekpunt wordt 

                                                             

16
 Deze informatie is afkomstig van http://www.windesheim.nl/werk-en-studie/opleidingen-en-cursussen/gezondheid-en-welzijn/de-centrale-

zorgverlener/inhoud-cursus/, gevonden op 2015-01-15, 11.40 uur 
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voor ouders. Er komen dus geen ‘nieuwe' zorgverleners in de stad. Het centrale aanspreekpunt voor kind en gezin 

worden bestaande zorgverleners. We volgen het principe van ‘zinnige en zuinige zorg’. Waar mogelijk brengen we 

de zorg waar het gezin is, in de vertrouwde omgeving." (Nieuwsbrief Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, 4 juli 

2013).  

De onderliggende principes van de leergang centrale zorgverlener voor jeugdverpleegkundigen in Amsterdam zijn:  

- Vakmanschap -> Inhoudelijke kennis 

- Meesterschap -> Toepassing 

- Leiderschap -> regie houden, blijven volgen (nieuw voor jeugdverpleegkundigen) 

De opleiding is nog in ontwikkeling.   

 

Opleiding Leefstijlprofessional 

Er zijn diverse opleidingen die opleiden tot leefstijlprofessional. 

1. Al enige jaren worden er leefstijlprofessionals opgeleid bij de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool 

INHolland Haarlem en de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Deze drie Hbo-opleidingen combineren sport, 

bewegen en gezondheid tot één vierjarige HBO opleiding tot leefstijlprofessional.  

2. Een andere mogelijkheid wordt geboden door de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. Dit is een 

eenjarige post Hbo-opleiding en leidt op tot leefstijlcoach. De opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor 

professionals in de zorg of de sport op Hbo-niveau (diëtisten, sportdocenten, fysiotherapeuten, Hbo-v’ers, 

maatschappelijk werkers en praktijkondersteuners). Het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland 

(CPION) heeft de opleiding tot leefstijlcoach officieel erkend als post Hbo-opleiding. Daarmee heeft de 

Academie voor Leefstijl en Gezondheid de eerste geaccrediteerde post-hbo opleiding tot leefstijlcoach in 

Nederland. Er is een plusmodule voor kinderobesitascoach. Deze plusmodule bestaat uit vier lesdagen met 

de hoofdthema’s: het kind (4 -12 jaar); het gezin en het systeem rondom het kind; leefstijl,  voeding en 

beweging/slaap en coaching/positief opvoeden. 

3. Een derde mogelijkheid is de Leefstijl Academie. Deze academie leidt op tot onder andere leefstijlcoach op 

Hbo niveau. Deze academie zit in Groningen.  

 

7.6  Kwaliteitsregisters 

Registratie in een kwaliteitsregister is een belangrijke voorwaarde voor verzekerde zorg. Er is geen specifiek 

kwaliteitsregister voor centrale zorgverleners, wel voor diverse beroepsgroepen die de rol van centrale zorgverlener 

kunnen uitvoeren. Zoals het BIG register dat voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele 

Gezondheidszorg). Acht beroepsgroepen kunnen zich hierin registreren als zij voldoen aan de wettelijke 

opleidingseisen die voor hun beroep gelden: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, 

psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige. Met een BIG-registratie mogen zij hun beroepstitel 
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gebruiken en vallen zij onder het tuchtrecht. In het BIG-register is te zien of een zorgverlener bevoegd is zijn of haar 

beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden. 

Naast het BIG-register kent Nederland diverse andere kwaliteitsregisters voor erkende beroepsgroepen, zoals het 

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V) en het Kwaliteitsregister Jeugd voor jeugdzorgwerkers, 

psychologen en orthopedagogen, het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en Kwaliteitsregister Paramedici. 

Voor de diëtist zullen binnen afzienbare termijn de specialisaties ‘kinderen’ en ‘public health’ zichtbaar zijn in het 

Kwaliteitsregister Paramedici.   

Sinds een aantal jaren is er een kwaliteitsregister voor leefstijlprofessionals. Omdat dit een nieuwe mogelijke 

beroepsgroep is voor de rol van centrale zorgverlener, en de relatieve onbekendheid met deze beroepsgroep, wordt 

dit hier verder toegelicht.  

In november 2010 is Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) opgericht. Deze 

beroepsvereniging is voor iedereen die werkt als of de laatste 2 jaar van zijn/haar studie volgt tot 

leefstijlprofessional. De vereniging houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen en bewaken van een 

systeem van certificering voor de leden. Sinds 2012 is het mogelijk voor leefstijlprofessionals een certificering bij 

Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) aan te vragen. Het betreft het eerste 

certificeringstraject (de zogenaamde Pre-certificering). Aan dit kwaliteitstraject is een college van deskundigen 

verbonden dat zich ondermeer buigt over de certificeringcriteria en de voorwaarden waaronder professionals zich 

kunnen laten certificeren en hoe ze hun deskundigheid op peil dienen te houden. Het college heeft de volgende 

normen en eisen opgesteld:  

1. De aanvrager dient in het bezit te zijn van een Hbo-diploma behaald aan een van de onderstaande 

opleidingen: 

a. InHolland: sport en bewegen 

b. Hanzehogeschool: sport, gezondheid en management 

c. HAN Hogeschool: sport, gezondheid en management; 

d. Fontys: sport, gezondheid en management; 

2. De aanvrager dient de gedragscode van de NBLP ( Nederlandse Beroepsvereniging LeefstijlProfessionals) te 

onderschrijven; 

3. De aanvrager dient aangesloten te zijn bij de klachtenregeling van de NBLP; 

4. De aanvrager dient lid te zijn van de Nederlandse Beroepsvereniging Leefstijlprofessionals( NBLP). 

Sinds kort kunnen ook leefstijlprofessionals van andere opleidingen zich aanmelden. Een onafhankelijke 

certificerende functionaris vergelijkt de kwalificaties van de leefstijlprofessional met de opgestelde toetstermen. 

Het onderzoek wordt afgesloten met een besluit over het verstrekken van het certificaat aan de aanvrager. Bij een 
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positief besluit wordt de leefstijlprofessional toegelaten tot de NBLP en kan het nieuwe lid zich ook laten 

certificeren als leefstijlprofessional via het SCAS. 

Zorgverzekeraars sluiten geen contract indien men niet kwaliteitsgeregistreerd is. Eén van de geïnterviewde 

zorgverzekeraars gaf aan dat het register van leefstijlprofessionals (nog) niet voldoende garantie biedt voor de 

kwaliteit die zij eisen.  

7.7  POSITIONERING CENTRALE ZORGVERLENER KINDEROBESITAS 

Uit de interviews komt een algemene voorkeur naar voren van een centrale zorgverlener die werkzaam is in de wijk, 

zichtbaar voor inwoners en samenwerkingspartners. Er wordt grote waarde toegekend aan een centrale 

zorgverlener die weet wat er leeft in een wijk, de informele netwerken goed kent en contact heeft met 

professionals van diverse organisaties. In Zwolle is ervaring opgedaan met zo’n centrale zorgverlener17 die vanuit 

het Centrum voor Jeugd en Gezin werkt (later genoemd Netwerk Jeugd en Gezin).  

Een centrale zorgverlener kinderobesitas kan ook werkzaam zijn in een ziekenhuis. Bijvoorbeeld in het Medisch 

Centrum Wilhelmina in Assen is een verpleegkundige uit het behandelteam de centrale zorgverlener. In Zorgplan 

Obesitas, een soort werkboek voor obesitaspatienten, staat het volgende over de centrale zorgverlener: “Tijdens 

het obesitasprogramma krijgt u met verschillende zorgverleners te maken: een internist, een 

obesitasverpleegkundige, een diëtist, een fysiotherapeut en een medisch psycholoog. Zij maken deel uit van het 

Obesitasteam en werken daarin nauw samen. Binnen het Obesitasteam is één persoon voor u de centrale 

zorgverlener. Meestal is dit een obesitasverpleegkundige. Als u vragen hebt, kunt u bij haar terecht. Eventueel kan 

zij uw vragen voorleggen aan de andere leden van het team. Mocht u liever een andere centrale zorgverlener willen 

dan degene die is aangewezen, dan kunt u dit altijd ter sprake brengen.”18. Ook andere ziekenhuizen benoemen op 

hun site een centrale zorgverlener obesitas, zoals het Sint Lucas Andreas ziekenhuis. Voor zover nagegaan lijkt in de 

ziekenhuizen de  centrale zorgverlener obesitas niet specifiek voor kinderen te zijn. 

7.8  SAMENVATTING EN CONCLUSIE IMPLEMENTATIE 

In de huidige praktijk zijn diverse aanknopingspunten voor implementatie van de functie van centrale zorgverlener 

kinderobesitas. De standaarden of professionele richtlijnen van huisartsen, kinderartsen, jeugdgezondheidszorg, 

fysiotherapeuten en diëtisten bevatten onderdelen van de geschetste taakclusters voor de centrale zorgverlener. 

Het taakcluster Organiseren en coördineren van de zorg is vooral te vinden bij de huisarts, jeugdgezondheidszorg en 

kinderarts en het taakcluster Gezonde leefstijlbevordering bij de fysiotherapeut en diëtist. Het taakcluster 

Ondersteunen van de cliënt is bij al deze beroepsgroepen aanwezig. Naast de bestaande beroepsgroepen wordt in 

het Addendum Kinderobesitas melding gemaakt van een nieuwe vorm van zorg, namelijk de obesitascoach 

                                                             

17 In het kader van het ZonMW-project: Multidisciplinaire implementatie van het zorgprogramma Gezond Gewicht gericht op kinderen met 

overgewicht en obesitas en hun ouders. Zie http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/multidisciplinaire-implementatie-van-het-

zorgprogramma-gezond-gewicht-gericht-op-kinderen-met-overge/voortgang/ 

18 http://www.wza.nl/media/352875/inter35_1112__web_.pdf 
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(verzamelterm voor diverse vormen van leefstijlcoaching). De obesitascoach kan in het continuum geplaatst worden 

als leefstijlprofessional en voert dan ook de taken van centrale zorgverlener uit. Als de centrale zorgverlener meer in 

de richting van zorgmakelaar is georganiseerd, werkt de obesitascoach hiermee samen.   

Voor alle taakgebieden wordt opleidingsniveau Hbo plus genoemd. Er is inmiddels een aantal Hbo-opleidingen die 

opleiden tot leefstijlprofessional, zoals de hogescholen InHolland, Hanzehogeschool, de HAN en Fontys. Ook zijn er 

nieuwe opleidingen, bijvoorbeeld de Academie voor Leefstijl en Gezondheid en de Leefstijl Academie. In diverse 

gemeenten zijn kortdurende cursussen ontwikkeld voor bestaande professionals die ingezet gaan worden als 

centrale zorgverlener, zoals in Amsterdam voor de JGZ.  

Er is geen specifiek kwaliteitsregister voor centrale zorgverleners, wel voor diverse beroepsgroepen die de rol van 

centrale zorgverlener kunnen uitvoeren, zoals het BIG register, het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en 

Verzorgenden (V&V), het Kwaliteitsregister Jeugd, het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en Kwaliteitsregister 

Paramedici. Sinds een aantal jaren is er een kwaliteitsregister voor leefstijlprofessionals. Zorgverzekeraars sluiten 

geen contract indien men niet kwaliteitsgeregistreerd is. Van belang is de kwaliteitsgarantie van deze certificering 

na te gaan.  

Er lijken twee varianten voor de positionering van de centrale zorgverlener te zijn: 1) in het ziekenhuis en 2) in de 

wijk. Uit de interviews komt een algemene voorkeur naar voren voor een centrale zorgverlener in de wijk.  

Conclusie: er lijken meer aanknopingspunten in de huidige praktijk voor de implementatie van een centrale 

zorgverlener die op het continuüm zich meer aan de kant van zorgmakelaar bevindt dan aan de kant van 

leefstijlprofessional, al zijn er zeker ook diverse ontwikkelingen gaande die mogelijkheden bieden voor het verder 

gaan inbedden en positioneren van de leefstijlprofessional.  
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8.  WETTELIJKE KADERS EN FINANCIERING 

 

 

8.1  WETTELIJKE KADERS  

In hoofdstuk 7 is beschreven welke bestaande beroepsgroepen, gezien hun takenpakket en professionele 

standaarden en richtlijnen, in aanmerking komen om de rol van centrale zorgverlener uit te voeren. In het 

Addendum ernstige kinderobesitas (2012) wordt melding gemaakt van een nieuw soort professional: de 

obesitascoach. Ook deze professional voert taken uit overeenkomend met die van centrale zorgverlener. In dit 

hoofdstuk is nagegaan hoe wettelijke kaders zich verhouden tot mogelijkheden voor financiering en uitvoering van 

de functionaliteit centrale zorgverlener.  

Alle geïnterviewden zijn het er over eens: de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen vraagt om afspraken 

tussen gemeente en zorgverzekeraars. 

De wettelijke kaders waarbinnen de verschillende beroepsgroepen werken zijn de Zorgverzekeringswet (huisarts, 

fysiotherapeut, diëtist, obesitascoach) en de Wet Publieke Gezondheid (jeugdgezondheidszorg). Naast de 

Zorgverzekeringswet en de Wet Publieke Gezondheid bieden ook de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) kaders voor uitvoering van de taken van centrale zorgverlener.   

Deze wettelijke kaders worden hieronder behandeld.  

8.2  ZORGVERZEKERINGSWET 

Het College van Zorgverzekeringen (CVZ, tegenwoordig Zorginstituut Nederland (ZIN)) heeft zowel een standpunt 

gecommuniceerd over de vraag of casemanagement verzekerde zorg is, als de vraag of GLI dat is. 

Hieronder deze standpunten door hen zelf kort samengevat:  

Met betrekking tot de vraag of casemanagement binnen de Zvw verzekerde zorg is: “Het CVZ heeft de elementen, 

die als onderdeel van casemanagement voorkomen, geïnventariseerd en heeft daarvan beoordeeld of die tot de te 

verzekeren prestaties behoren. Het CVZ is nagegaan of casemanagement voldoet aan het criterium stand van de 

wetenschap en praktijk. Een gedegen organisatie, met goede protocollen, indicatiecriteria en een door partijen 

gedragen geformaliseerde samenwerking is een voorwaarde voor effectief casemanagement. Casemanagement 

zorg is zorg zoals huisartsen die plegen te bieden en zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. Omdat de 

Zvw voorgaat op de AWBZ, gaat het om Zvw-zorg. Een verzekerde is alleen aangewezen op casemanagement als 

eenvoudigere vormen van coördinatie tekortschieten. De indicatiecriteria moeten zijn vastgelegd in de prestatie die 

de verzekeraar inkoopt.” (Standpunt CVZ, casemanagement, 2011).  

Met betrekking tot de vraag of GLI binnen de Zvw verzekerde zorg is: “De gecombineerde leefstijlinterventie bestaat 

uit drie componenten: advisering over en begeleiding bij dieet, beweging en gedragsverandering. CVZ concludeert 

dat de gecombineerde leefstijlinterventie effectiever is dan de inzet van de afzonderlijke componenten en dus 
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voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Voor deze toetsing is het CVZ uitgegaan van de interventie als 

geheel. Daarnaast heeft het CVZ vastgesteld dat de verschillende componenten van de interventie tot de 

geneeskundige zorg behoren. Advisering over en begeleiding bij dieet, beweging en gedragsverandering behoren 

tot zorg zoals huisartsen, verloskundigen, medisch-specialisten, fysio-/oefentherapeuten en diëtisten plegen te 

bieden. (art. 2.4 Bzv). Omdat er aan de paramedische prestatie nog een wettelijke voorwaarde is verbonden, 

namelijk de zogenaamde chronische lijst (art. 2.6 Bzv), behoort de leefstijlinterventie uiteindelijk niet volledig tot de 

te verzekeren prestaties. Overgewicht en obesitas komen niet voor op deze lijst. Het CVZ ziet twee mogelijkheden 

om deze barrière op te heffen:  

1. vermelding van de aandoeningen overgewicht en obesitas op de ‘chronische lijst’; 

2. opnemen van de gecombineerde leefstijlinterventie als aparte, te verzekeren prestatie in art. 2.4 Bzv. 

Zodra de gecombineerde leefstijlinterventie deel uitmaakt van het te verzekeren pakket, verdient het aanbeveling 

dat zorgverzekeraars in de zorgpolis de voorwaarde van een verwijzing voor de gecombineerde leefstijlinterventie 

opnemen. Bij de geïndiceerde en zorggerelateerde preventie in verband met overgewicht en obesitas gaat het om 

grote groepen verzekerden. De kosten verbonden aan de inzet van de gecombineerde leefstijlinterventie zullen dan 

ook hoog zijn.” (Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie, CVZ, 2009). 

Conclusie: het taakcluster Coördineren en organiseren van de zorg valt binnen het kader van de 

Zorgverzekeringswet, mits de indicatiecriteria zijn vastgelegd in de prestatie die de verzekeraar inkoopt (Standpunt 

CVZ, casemanagement, 2011).  

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat een van de geïnterviewde zorgverzekeraars zeer grote vraagtekens zet 

bij het plaatsen van obesitas op de chronische lijst. Deze respondent benadrukt dat voorkómen moet worden dat 

obesitas een vrijbrief wordt voor zorgverleners.  

Het taakcluster Ondersteuning van de cliënt valt ook binnen het kader van de Zorgverzekeringswet.  

Het taakcluster Gezonde leefstijlbevordering valt (nog) niet volledig binnen de ZvW. Uit de interviews bleek dat met 

name de beweegcomponent van dit onderdeel niet tot verzekerde zorg gerekend kan worden.   

8.3  WET PUBLIEKE GEZONDHEID 

De Wet Publieke Gezondheid (Wpg) voorziet in publieke gezondheidszorg waarbij het kenmerkend is dat er sprake 

is van een maatschappelijke hulpvraag. Publieke gezondheidszorg wordt in de Wpg omschreven als  

'gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen 

daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten'. De Wpg onderscheidt drie 

deelterreinen: collectieve preventie; uitvoering van de infectieziektebestrijding en uitvoering van 

jeugdgezondheidszorg. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wpg. Daarnaast dienen zij de 

samenhang en afstemming van en met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij 

ongevallen en rampen te bewaken (SGBO, 2008). Om deze taken te kunnen uitvoeren, zijn gemeenten 

verantwoordelijk voor de uitvoering van: 
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- Het verwerven van inzicht in de lokale gezondheidssituatie van de bevolking. 

- Het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. 

- Het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's, waaronder programma's 

voor gezondheidsbevordering. 

- Het bevorderen van medisch milieukundige zorg. 

- Het bevorderen van technische hygiënezorg. 

- Het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen. 

Met betrekking tot de jeugdgezondheidszorg is sinds 1-1-2015 het nieuwe basispakket van kracht. Hierin is 

benadrukt dat de JGZ ondersteuning gericht op normaliseren biedt, voorlichting en advies geeft en activiteiten 

verzorgt op maat van elk gezin. Het verlenen van extra zorg of hulp behoort niet tot het basispakket van de JGZ. 

Wanneer geconstateerd wordt dat verdere zorg of begeleiding nodig is, behoort de toeleiding naar extra zorg wél 

tot de basistaken. De gemeenten hebben volgens de Jeugdwet de vrijheid en verantwoordelijkheid om te bepalen 

wie de hulp of de zorg gaat leveren. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om JGZ-medewerkers ook interventies of 

intensievere begeleiding waarvoor ze deskundig zijn te laten uitvoeren (Een Stevig Fundament, 2013).  

De meeste JGZ-organisaties hebben geregeld dat ze extra zorg op indicatie voor kinderen met risico’s kan leveren, 

binnen het basispakket. Deze extra zorg bestaat vaak uit 1 tot 3 extra contactmomenten van 1 uur.  

De JGZ zou extra taken in het kader van coördinatie of bevorderen gezonde leefstijl kunnen uitvoeren vanuit de 

Jeugdwet (gemeentelijke financiering) of van de Zorgverzekeringswet (zorgverzekeraar betaalt). Op dit moment 

voert de JGZ nauwelijks taken uit in het kader van de Zvw. Er is onlangs besloten dat de JGZ de koemelkeiwit 

allergietest kan uitvoeren vanuit Zvw.  

8.4   JEUGDWET 

De decentralisatie van de jeugdzorg die per 1 januari 2015 is ingegaan, biedt een kansrijke situatie voor de aanpak 

van overgewicht en obesitas bij kinderen. Waren er tot 2015 nog veel verschillende financieringsstromen voor 

jeugd, sinds 1 januari 2015 zijn er nog maar twee financiers in het spel: de gemeente en de zorgverzekeraars. Elk 

met hun eigen opdracht, wettelijke kaders en spelregels. Opvallend in deze ontwikkeling is dat alle zorg voor jeugd 

is samengebracht in de nieuwe jeugdwet, die door de gemeenten wordt uitgevoerd. Ook de geestelijke 

gezondheidszorg voor jeugd (voorheen Zvw), de zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking (voorheen 

AWBZ) en begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf tot 18 jaar (voorheen AWBZ). 

In diverse gemeenten wordt de aanpak van overgewicht en obesitas al gekoppeld aan de nieuwe jeugdstelsels, zoals 

in Amsterdam aan het programma Om het Kind en in Rotterdam Ieder Kind Wint.  

De wetgever maakt in de Jeugdwet onderscheid tussen preventie en jeugdhulp. De definitie van preventie is: 
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“Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen of jeugdigen met een risico op psychische problemen 

en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking of van ouders 

met of met een risico op opvoedingsproblemen”. 

Jeugdhulp wordt omschreven als: 

“Ondersteuning van en hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, 

behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen, stoornissen, 

psychosociale problemen, gedragsproblemen of van een verstandelijke beperking van de jeugdige, 

opvoedingsproblemen van de ouders en adoptiegerelateerde problemen.” 

De wettelijke verplichtingen voor gemeenten inzake de Jeugdwet zijn te onderscheiden in: 

1. een beleidsplicht voor versterking opvoedkundig klimaat en preventie 

2. een voorzieningenplicht voor jeugdhulp 

3. een uitvoeringsplicht jeugdbescherming en jeugdreclassering 

4. een organisatieplicht advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 

5. een overlegplicht met onderwijs 

6. het bieden van een keuzemogelijkheid voor zorg in natura of een persoonsgebonden 

Het onder 2 genoemde voorzieningenplicht Jeugdhulp nader bekeken: “Indien naar het oordeel van het college een 

jeugdige of een ouder jeugdhulp nodig heeft in verband met opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen 

en stoornissen en voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen ontoereikend zijn, treft 

het college voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en waarborgt het college een deskundige toeleiding naar, 

advisering over en bepaling van en het inzetten van de aangewezen voorziening, waardoor de jeugdige in staat 

wordt gesteld om veilig en gezond op te groeien naar zelfstandigheid en voldoende zelfredzaam te zijn en 

maatschappelijk te participeren”.  

Hier kan uit geconcludeerd worden dat in het geval een kind kampt met obesitas, en dit probleem voortkomt uit of 

versterkt wordt door opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen of stoornissen, hulp aan dit kind vanuit 

de Jeugdwet zou kunnen plaats vinden.  

Het College van B&W draagt zorg voor de volgende jeugdhulpfuncties: ondersteuning, begeleiding, persoonlijke 

verzorging, dagbesteding, ambulante hulpverlening, dag- en 24 uursverblijf, pleegzorg, behandeling (ambulant, 

klinisch, intramuraal), forensische zorg, gesloten jeugdzorg (na machtiging rechter) en spoedeisende hulp. 

In de Memorie van Toelichting op de Jeugdwet wordt onderscheid gemaakt tussen vrij toegankelijke voorzieningen  

en individuele voorzieningen. Deze laatste zal vaak betrekking hebben op meer gespecialiseerde zorg. De gemeente 

bepaalt zelf welke hulp vrij toegankelijk is en welke niet. Voor de niet vrij toegankelijke vormen van ondersteuning 

(individuele voorzieningen) zal eerst beoordeeld moeten worden of de jeugdige of zijn ouders deze ondersteuning 

daadwerkelijk nodig hebben. Deze niet vrij toegankelijke voorzieningen veronderstellen altijd een 

verleningbeslissing op basis van een beoordeling door de gemeente van de persoonlijke situatie en behoeften van 

de aanvrager.  
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Criteria voor individuele voorzieningen zijn:  

a. een individuele voorziening is aangewezen gezien de aard en ernst van de hulpvraag; 

b. de jeugdige kan op eigen kracht of met zijn ouders of andere personen uit zijn naaste omgeving geen 

oplossing voor zijn hulpvraag vinden; 

c. een overige voorziening is niet adequaat voor de oplossing van de hulpvraag; 

d. de jeugdige of de ouders kunnen geen aanspraak maken op een andere voorziening om de hulpvraag te 

beantwoorden. 

De afgelopen jaren is de trend zichtbaar geworden om alle zorg gericht op jeugd onder te brengen bij de Jeugdwet. 

De Jeugdwet biedt mogelijkheden voor de taakclusters Coördineren en organiseren van de zorg en Ondersteuning 

van de cliënt. De jeugdwet zou tevens mogelijkheden kunnen bieden voor de taakcluster Gezonde 

Leefstijlbevordering, mits de jeugdhulpprofessionals de competenties hiervoor hebben.  

8.5  WMO 

 

De Wmo 2015 bevat drie doelen van maatschappelijke ondersteuning:  

1. Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van 

voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de 

gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld,  

2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met 

chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving,  

3. Bieden van beschermd wonen en opvang;  

De ondersteuning van jeugd, verwoord in prestatieveld 2 uit de WMO van vóór 1-1-2015, is ondergebracht bij de 

Jeugdwet. Ondersteuning van kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar valt niet langer onder de WMO19.   

Casemanagement is een vorm van cliëntondersteuning (Frieslab, 2011) en kan vanuit de WMO worden uitgevoerd 

als de zorgvraag eenvoudig is. Zie ook figuur 16 waarin Frieslab de inzet van zorgcoördinatie vanuit de verschillende 

wettelijke kaders afzet tegen twee assen: 1) complexiteit van de organisatie van de zorg en 2) complexiteit van de 

zorgvraag. NB: dit figuur is van vóór de decentralisaties.  

                                                             

19 
Ofschoon de WMO een wet voor volwassenen is en niet voor kinderen, wordt deze hier wel behandeld, omdat dit rapport uitgaat van 

kinderen met obesitas tot 19 jaar, en de jeugdwet kinderen tot 18 jaar betreft. Een 18 jarige met obesitas zou voor een centrale zorgverlener 

kunnen vallen onder de WMO.  
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FIGUUR 16 MATRIX FINANCIERING ONDERSTEUNING AAN KLANTEN,  FRIESLAB 201120 

Bij eenvoudige zorgvragen kan volgens bovenstaand figuur 17 de coördinatie van de zorg vanuit de WMO worden 

geboden. In gevallen dat de zorgvraag complex is valt de coördinatie en organisatie van de zorg eerder binnen het 

kader van de Zorgverzekeringswet. In geval de hulpvraag een jeugdige jonger dan 18 jaar betreft, dan valt het 

binnen de jeugdwet.  

8.6  SAMENVATTING EN CONCLUSIE WETTELIJKE KADERS 

In de figuur 17 is samengevat in welke mate het wettelijk kader mogelijkheid biedt tot uitvoering en financiering van 

de taakclusters van de centrale zorgverlener.  

 ZORGVERZEKERINGS 
WET 

WET PUBLIEKE 
GEZONDHEID  

JEUGDWET  WMO 

Organiseren en 
coördineren van de zorg  

++ +/-  
Qua tijd in zeer 
beperkte mate 

++ +/- 
Bij niet complexe 
zorgvraag en 18+ 

Ondersteunen van de 
cliënt  

++ + ++ +/- 
Idem  

Leefstijlbevordering +/-  
Niet de beweegcomponent. 

+/- 
Qua tijd in zeer 
beperkte mate. 

++ 
Mits de 
jeugdhulpverlener de 
competenties hiervoor 
heeft. 

- 

FIGUUR 17  WETTELIJKE KADERS IN RELATIE TOT DE UITVOERING EN FINANCIERING VAN DE TAKEN CZV 

                                                             

20
 In dit figuur zijn de wettelijke kaders nog opgenomen van vóór de decentralisaties in het sociaal domein.  
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9.  CONCLUSIE & AANBEVELINGEN 

 

 

9.1  CONCLUSIE 

Kinderobesitas is een groot, relatief nieuw, maatschappelijk probleem. Bestaande structuren van het Nederlandse 

zorgstelsel zijn hier nog niet volledig op ingericht, maar bieden veel mogelijkheden om de noodzakelijke signalering,  

preventie, zorg en coördinatie te bieden. De versnippering in financieringsstromen is voor een groot deel terug 

gebracht tot twee spelers: de zorgverzekeraars en de gemeente. Aan beide partijen de uitdaging om gezamenlijk de 

financiering van gehele pakket te realiseren.   

Een andere versnippering die het hoofd geboden moet worden is de, onder andere door vergaande specialisatie 

veroorzaakte,  fragmentatie van de zorg. Voor zowel professionals als cliënten geeft deze fragmentatie problemen 

bij het zoeken en samenstellen van het juiste zorgpakket. Cliënten met weinig zelfmanagement hebben hier 

begeleiding bij nodig. Gezien deze complexiteit van het zorgstelsel, naast de complexiteit van het probleem, is bij 

kinderen met obesitas coördinatie van de zorg geboden. Voorlopig is de term ‘centrale zorgverlener’ gehanteerd 

voor de functionaris die deze coördinatie uitvoert. Deze centrale zorgverlener dient ingezet te worden als er sprake 

is van matig, sterk of extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico, er meerdere (>2) zorgverleners 

actief zijn en als de cliënt (tijdelijk) de zorg niet zelf kan coördineren. 

Omdat cijfers op GGR niveau ontbreken, is niet te zeggen hoeveel kinderen aan bovenstaande criteria voldoen. Wel 

is bekend dat in 2013 in Nederland 75.763 kinderen (2,29%) obesitas heeft. Om te komen tot het aantal kinderen 

dat in aanmerking komt voor een centrale zorgverlener, moet het aantal kinderen met overgewicht én 

risicofactoren hierbij opgeteld worden. En vervolgens een inschatting gemaakt worden van het aantal kinderen in 

zorg.  De verwachting is dat niet voor al deze kinderen hulp of begeleiding wordt ingezet, of dat bij al deze kinderen 

sprake is van onvoldoende zelfmanagement.  

 

De wijze waarop een centrale zorgverlener kan bijdragen aan de effectiviteit van de hulp aan kinderen met obesitas, 

is in een continuüm uitgewerkt. Aan de ene kan van het continuüm staat de zorgmakelaar en aan de andere kant de 

leefstijlprofessional. Beide uitersten zijn binnen de huidige structuren van het zorgstelsel te realiseren, al zal in de 

praktijk vooral tussenoplossingen gevonden worden. Hieronder zijn beide uitersten beschreven.   

1. De centrale zorgverlener als zorgmakelaar  

Een beperkt aantal uren (8 tot 12 uur per cliënt per jaar) wordt beschikbaar gesteld aan één van de 

beroepsgroepen die al betrokken is bij de zorg voor kinderen met obesitas. De meest voor de hand liggende 

beroepsgroep voor deze rol is de jeugdgezondheidszorg. De JGZ heeft een positie in de wijk, voert al een 

signalerings- screenings- en monitoringsfunctie voor de jeugd uit en heeft veel van de benodigde competenties 

reeds in huis. De JGZ voert in beperkte mate de taken Organiseren en coördineren van de zorg en 

Ondersteuning van de cliënt vanuit het basispakket JGZ al uit.  De benodigde extra tijd kan gefinancierd worden 

door de zorgverzekeraar op grond van de Zvw of door de gemeente op grond van de Jeugdwet (bij complexe 
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zorgvragen). Financiering van deze taken vanuit de Zvw wordt door het Zorginstituut Nederland als legitiem 

gezien, waarbij geïnterviewden de kanttekening maken dat de voorkeur is om coördinatie niet als aparte 

prestatie te definiëren en in te kopen, maar gekoppeld aan zorgverlening. Omdat de JGZ vanuit het basispakket 

al betrokken is bij de behandeling van een kind met obesitas, zou deze kanttekening geen obstakel hoeven zijn.   

2. De centrale zorgverlener als leefstijlprofessional 

Een ruim aantal uren (20 tot 60 uur per cliënt per jaar) wordt beschikbaar gesteld aan professionals die de 

competenties en kwaliteitswaarmerken in huis hebben voor de functie van leefstijlprofessional. Diverse 

beroepsgroepen komen in aanmerking voor het eigen maken van deze gezonde leefstijlbevorderende 

competenties. De financiering van de leefstijlprofessional voor kinderen met obesitas kan zowel vanuit de 

Zorgverzekeringswet als vanuit de Jeugdwet plaats vinden. Gezien het grote belang van gedragsverandering en 

een gezinsaanpak lijkt de Jeugdwet meer voor de hand liggend. Binnen de jeugdhulp is de jeugd-GGZ (voorheen 

Zvw) de beroepsgroep met de meeste diversiteit aan gezonde leefstijl bevorderende programma’s. Een oproep 

aan de jeugdhulp (jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ) om zich verder te bekwamen in gezonde 

leefstijlbevorderende competenties is op zijn plek. Professionals met deze competenties zouden zowel een 

waardevolle aanvulling zijn binnen de jeugd- en gezinsteams en sociale wijkteams als binnen de individuele 

voorzieningen van waar uit intensieve vormen van ambulante hulp worden geboden.  

Voor beide uitersten op het continuüm is wat te zeggen. De zorgmakelaar past het meest in de huidige structuren. 

De leefstijlprofessional anticipeert meer op de trend om coördinatie als onderdeel van zorgverlening te financieren. 

Als de centrale zorgverlener, in welke variant dan ook, door de gemeente wordt gefinancierd, past het ook  in de 

trend om alle zorg voor jeugd te bundelen in de Jeugdwet. Er zijn aanpassingen in het huidige stelsel nodig om de 

rol van centrale zorgverlener door professionals uit te laten voeren die zich op het continuüm meer aan de kant van 

leefstijlprofessional bevinden. Deze aanpassingen hebben vooral betrekking op het uitbreiden van competenties 

(jeugdhulp) of randvoorwaarden zoals tijd (JGZ).  

9.2  AANBEVELINGEN 

Gezien het verlies aan kwaliteit van leven en de maatschappelijke kosten van kinderobesitas, is het van groot belang 

om de signalering, preventie en behandeling zo effectief mogelijk in te richten.  Vanwege de complexiteit van het 

zorgstelsel en de complexiteit van het probleem kinderobesitas kan de functie centrale zorgverlener, volgens 

bestaande literatuur en de respondenten, bijdragen aan die effectiviteit. De wijze waarop is in dit rapport in een 

continuum van zorgmakelaar tot leefstijlprofessional uitgewerkt. Om van deze theoretische verkenning te komen 

tot werkelijk werkende oplossingen dient de verkenning in de praktijk voortgezet te worden. Zowel in de pilots en 

proefregio’s die gaande zijn, als bij de bestaande zorginstanties en beroepsgroepen. Dit brengt de volgende twee 

aanbevelingen:  

A. Het is wenselijk om de functie van centrale zorgverlener bij kinderen met obesitas in de praktijk verder te 

verkennen. De pilots en experimenten die gaande zijn lenen zich hier goed voor en kunnen mogelijk 

uitgebreid worden. Bovendien bieden de huidige praktijk en wettelijke kaders hier ook voldoende 

mogelijkheden voor. Om optimaal de leerervaringen te benutten en bij te dragen aan kennisdeling is het 

aanbevolen een aantal experimenten (proefregio’s, pilots) te selecteren voor monitoring op aspecten als 

positionering, taken, competenties, criteria, volume en financiering. Deze monitor zou opgenomen kunnen 
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worden in de leeromgeving van de proeftuinen die Aldien Poll in haar concept rapport Hoe komen we tot 

financiering van de Zorgstandaard Obesitas voor kinderen, heeft aanbevolen. 

Daarnaast kunnen de proeftuinen zicht geven op de vraag of, en in welke vorm, de centrale zorgverlener 

ook daadwerkelijk bijdraagt aan het verminderen van de nadelen van gefragmenteerde zorg en aan het 

versterken van zelfmanagement van de cliënt.  

Een vraagstuk die in proeftuinen kan worden opgepakt is bijvoorbeeld hoe jeugdhulp de rol van centrale 

zorgverlener kinderobesitas kan uitvoeren. Of de centrale zorgverlener, uitgevoerd door jeugdhulp, zich 

meer aan de kant van zorgmakelaar bevindt of juist aan de kant van leefstijlprofessional. Een mogelijke 

opzet kan bijvoorbeeld zijn dat een aantal jeugdhulpverleners, bijvoorbeeld intensieve pedagogische 

thuisbegeleiding, met affiniteit met het onderwerp zich bekwaamt in de competenties die nodig zijn voor 

centrale zorgverlener kinderobesitas. Vervolgens worden ze ingezet bij kinderen met overgewicht, ernstig 

overgewicht of obesitas.  Onderzocht kan worden of en wanneer er aanvullend een centrale zorgverlener 

nodig is. Omdat jeugdhulpverleners, zoals Intensieve pedagogische thuishulpverleners, al een 

zorgcoördinatietaak hebben is de vraag die onderzocht kan worden of ze ook de coördinatie kunnen voeren 

over de hulpverleners en behandelaars die specifiek zijn ingezet voor overgewicht/obesitas.  

Een proeftuin waarbinnen deze vragen in de praktijk onderzocht kunnen worden is Den Bosch. Den Bosch 

werkt met al met leefstijlcoaches binnen GLI en met de JGZ als centrale zorgverlener.  

In deze proeftuinen kan ook meer zicht gegeven worden op de mate waarin kinderen met obesitas hulp 

krijgen voor andere problemen dan obesitas (multiproblematiek), en wat de kwaliteit van deze hulp is, met 

het oog op obesitas. De volgende vraagstukken zouden kunnen worden uitgezocht:  

1. In welke mate krijgen kinderen met obesitas al hulp, welke vormen van hulp zijn dit en bevat deze 

hulp de werkzame factoren voor hulp bij kinderobesitas.  

2. Welke beroepsgroepen voeren het huidige hulpaanbod voor kinderen met obesitas uit.  

Door deze zaken in beeld te brengen ontstaat meer zicht op de wenselijkheid van méér hulp of juist 

wijziging van de huidige hulp. En op de vraag welke beroepsgroepen de rol van centrale zorgverlener 

kunnen integreren in hun huidige aanbod. Beide onderzoeksvragen kunnen op kleine schaal worden 

onderzocht, als onderdeel van de hierboven genoemde leeromgeving.  

 

Aangezien de zorgverzekeraars en de gemeenten nu de belangrijkste spelers zijn in het financieren van preventie, 

zorg en coördinatie bij problemen van jeugdigen, dienen deze partijen betrokken te worden bij de discussie en 

implementatie van de centrale zorgverlener kinderobesitas. Een aantal zorgverzekeraars en een overkoepelende 

organisatie als Zorginstituut Nederland hebben zowel tijd beschikbaar gesteld voor interviews als voor de 

expertmeeting. Ook heeft een aantal gemeenten actief bij gedragen aan dit onderzoek. Er werd echter een 

organisatie gemist, die overkoepelend op beleids- en bestuurlijk niveau de gemeenten kan vertegenwoordigen. Dat 

brengt de derde aanbeveling:   
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B. Gezien de belangrijke rol van de gemeente dient de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) 

betrokken te zijn bij de discussie over en implementatie van de rol van centrale zorgverlener kinderobesitas. 

Dat geldt ook voor de kennisinstituten die zich bezig houden met de gemeentelijke zorg voor jeugd: 

Nederlands Jeugdinstituut en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.  
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BIJLAGE 1 

Opdracht PON/JOGG: uitwerking landelijk kader financiering ketenaanpak en positionering centrale zorgverlener 
 

Achtergrond 

Ter verbetering van de verbinding tussen preventie en zorg, heeft het ministerie van VWS het PON de opdracht gegeven om 

passende, toegankelijke en effectieve ketenzorg voor kinderen (0-19 jaar) met overgewicht of obesitas en hun ouders te 

realiseren. Het doel is dat de keten alle zorg omvat vanaf geïndiceerde preventie van obesitas tot en met langdurige zorg voor 

kinderen met ernstige obesitas. Het PON voert dit traject onder de naam ‘Care for Obesity’ (C4O) in de periode van 2013-2015 uit 

in nauwe samenwerking met JOGG. Het uiteindelijke doel is het versterken van de ketenaanpak voor overgewicht en obesitas bij 

kinderen. Belangrijke randvoorwaarden om deze doelen te bereiken, zijn het maken van landelijke afspraken met betrokken 

partijen over financiering van de zorg en een nadere duiding van de inhoud, organisatie en financiering van de rol van centrale 

zorgverlener. Het PON/C4O heeft een faciliterende, verbindende en aanjagende rol bij het realiseren van deze randvoorwaarden 

en heeft in overleg met VWS, JOGG en G4 besloten om deze onderwerpen in twee aanvullende opdrachten nader uit te werken.  

Voor het uitvoeren van deze aanvullende opdrachten zijn, in samenspraak met voorgenoemde partijen, respectievelijk Aldien Poll 

en de Jeugdzaak benaderd. Zij zullen de hieronder beschreven opdrachten gaan uitvoeren. Het C4O team zal de inhoudelijke 

uitvoering van de opdrachten begeleiden, uiteraard in nauwe afstemming met JOGG.  

 

1.  Uitwerking van landelijk kader financiering ketenaanpak kinderobesitas 

Achtergrond: C4O werkt samen met het Zorginstituut Nederland (ZIN), VWS, zorgverzekeraars, beroepsorganisaties, PON, Nza 

en JOGG gemeenten aan de nadere uitwerking van randvoorwaarden voor financiering van ketenaanpak kinderobesitas. Op dit 

moment zijn er nog geen duidelijke landelijke afspraken tussen gemeenten, (zorg)professionals en zorgverzekeraars over welke 

zorg voor kinderen met overgewicht/obesitas onder de basisverzekering valt en waar de afbakening met het gemeentelijk domein 

ligt. C4O draagt inhoudelijk bij aan de totstandkoming van de ZIN notitie in relatie tot dit vraagstuk. Daarnaast wil het C4O 

gemeenten faciliteren in het maken van lokale financieringsafspraken, door in gesprek met relevante lokale en landelijke 

stakeholders knelpunten te inventariseren en modellen voor oplossingsrichtingen te formuleren. 

 

Doel en hoofdtaak: Inventariseren van knelpunten & dilemma’s die leven bij gemeenten en zorgverzekeraars en formuleren van 

oplossings-richtingen die als handvat kunnen dienen bij het komen tot lokale financieringsafspraken. Voor wat betreft het 

onderwerp financiering van de rol van centrale zorgverlener, wordt gezamenlijk opgetrokken met de Jeugdzaak. 

 

Eindproduct: definitieve rapportage, inclusief factsheet, met bevindingen, conclusies en oplossingsrichtingen. 

Duur/doorlooptijd: oktober 2014 tot en met maart 2015 

 

2.  Positionering rol centrale zorgverlener kinderobesitas en financiële inbedding 

Achtergrond: Er is vooralsnog geen landelijke consensus tussen betrokken partijen (beroepsorganisaties, gemeenten, 

beleidsmakers, zorgverzekeraars) over de inhoud, organisatie en financiering van de rol van centrale zorgverlener (CZV) in de zorg 

voor kinderen met (een hoog risico op) obesitas. Onduidelijk is bijvoorbeeld nog: wat is het takenpakket van de CZV, wat zijn de 

gevraagde competenties, is er een vaste CVZ en of in welke situaties is het nodig dat deze rol tijdelijk door andere professional in 

hoger niveau van de piramide (huisarts, kinderarts) wordt overgenomen, wat zijn de kosten van de CENTRALE ZORGVERLENER en 

wie financiert deze coördinerende taken? 

 

Doel en hoofdtaak: Inventariseren van knelpunten & dilemma’s die leven bij betrokken partijen en formuleren van oplossings-

richtingen die als uitgangspunt dienen voor de landelijke positionering van de inhoud, organisatie en financiering van de rol van 

centrale zorgverlener in de ketenaanpak van kinderobesitas. Voor wat betreft het onderdeel financiering wordt gezamenlijk 

opgetrokken met Aldien Poll. 

 

Eindproduct: Definitieve rapportage, inclusief factsheet, met bevindingen, conclusies en oplossingsrichtingen. 

Duur/doorlooptijd: Oktober 2014 tot en met maart 2015 
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OVERZICHT GEÏNTERVIEWDE PERSONEN 
Marga Beckers   Nederlands Centrum Jeugdgezondheid 
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Bettie Carmiggelt  Nederlands Centrum Jeugdgezondheid 

Barend van Dijk   Achmea 

Josien Felix   GGD regio Utrecht 
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Josine Holdorp   Nederlands Jeugdinstituut 
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Marleen Johannes  Vereniging Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland 
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Hanno Pijl Internist LUMC / voorzitter PON 

Jutka Halberstadt PON / C4O  

Jaap Seidell PON / C4O  

Hanneke Noordam PON / C4O  

Judith Stroo PON / C4O  

Eveline Koks Jongeren Op Gezond Gewicht  

Jasper Lok VWS (toehoorder) 

Marian van Leeuwen De JeugdZaak 

Maud Hemink De JeugdZaak 

Niels van der Vlugt Chaintel / Aldien Poll 
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BIJLAGE 5  

 

KNELPUNTEN  
 

Knelpunten uit literatuuronderzoek 

Uit: Slimme oplossingen voor een betere zorg: Hoe versterk je met casemanagement de eigen kracht van cliënt en 
zorgverlener (Frieslab). 

- Concurrentie slag om de klant.  
- Strijd tussen hulpverleners om wie de regievoerder is of op elkaar afschuiven.                         
- Onduidelijkheid over schakels in de keten en onderlinge taakverdeling.                                      
- Gebrek Communicatie en onderlinge afstemming. 

 
Uit: Casemanagement van idee naar model (Frieslab). 

- Casemanagement containerbegrip geworden daardoor onhelder hoe deze wordt gefinancierd.                        
- Concurrentie slag om de klant.  
- Strijd tussen hulpverleners om wie de regievoerder is of op elkaar afschuiven.                          
- Onduidelijkheid over schakels in de keten  en onderlinge taakverdeling.                                     
- Gebrek Communicatie en onderlinge afstemming. 

 
Uit: Casemanagement: Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij. 1-21. Vilans (2013). 

- Opbrengsten niet eenduidig te evalueren door het ontbreken van een heldere definitie en 
implementatiestrategie.                       

- Kwaliteit wisselend door grote variatie aan invulling van het begrip casemanagement en 
financieringsmogelijkheden. 

 
Uit: Casemanagement in Beeld: Quick scan naar toepassing in de bureaus jeugdzorg. 1-54. Menger, R. (2001). 

- Te krappe financiering voor de uitvoering van de functie.                                        
- Hoge werkdruk en werkbelasting voor de casemanagers.                       
- Onduidelijkheid over het niveau, de inhoud en de specifieke taken behorende bij de functie.                             
- Inbedding van de taken in het stelsel.                                 
- Crisishulpverlening als onderdeel van casemanagement.                        
- Wachtlijstbegeleiding als onderdeel van casemanagement.                       
- Het bestaan van de wachtlijsten.                                     
- Te weinig afstemming en samenwerking met opnemende organisaties, gebrekkige terugkoppeling bij slecht 

verloop of onvoorziene omstandigheden van de hulpverlening.                            
- Onvoldoende capaciteit in BJZ.        

 
Uit: Standpunt CVZ over casemanagement. 1-39. College voor Zorgverzekeringen. (2011). 

- Bij start kost het meer tijd. Soms moeilijk bepalen wie zorgcoördinator wordt. 
- In de eerstelijn vaak nog niet goed ontwikkeld, structurele financiering ontbreekt. Verdere stimulering en 

investering is nodig want casemanagement komt niet vanzelf tot stand.                
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- Casemanagement blijkt in de praktijk een containerbegrip te zijn.                                                         
- Een goede uitkomstmaat is moeilijk vast te stellen.      

 
Uit: Zorgcoördinatie in Nederland Een kort overzicht van elementen uit de Nederlandse praktijk voor effectieve 
zorgcoördinatie van gezinnen en personen met meervoudige complexe problematiek. 1-10. Cephir (2012). 

- Totaalbudget om casemanagement in te zetten bij niet pluis-gevoel ontbreekt.    
 
      

Knelpunten genoemd in de interviews: 

 Knelpunten die samenhangen met de zorgketen Knelpunten die samenhangen met het invoeren van de 
functie van centrale zorgverlener 

Gemeenten - Registratie                                                 
- Op dit moment weinig voorzieningen                  
- Voor het inzetten van leefstijlcoach alleen 
gekeken naar medische risicofactoren, niet ook 
naar psychosociale. Althans, die doen niet mee in 
de vergoeding door de verzekeraar    
-Bewegen-> mogelijke oplossing is om de 
combinatiefunctionaris goed inzetten.  
- Ontbreken aanbod                              
- Ontbreken structurele financiering voor gehele 
keten (2x). Alles is kortdurend, er is onvoldoende 
structurele borging.  
- Ruimte voor uitvoerders om samen te werken 
ontbreekt.   
- Het is een zware doelgroep. “Als je het alleen 
moet doen raak je totaal gefrustreerd”.  

- Financiering (3x)            
- Er is op dit moment geen betaaltitel voor centrale 
zorgverlener  
- Samenwerking Zvw en gemeente  
- Bepalen afkappunten is lastig (2x). Afbakening:  wie wel 
en wie niet centrale zorgverlener. 
- Competenties zijn ook bij de meest voor de hand 
liggende beroepsgroep (voor rol centrale zorgverlener) 
niet voldoende aanwezig.                      
 

Zorgverleners - Samenwerking                                
- Registratie 
- Gemis aan regie, spin in het web. Eerstelijns 
professionals doen het nu in hun eigen tijd. 
- Op dit moment zijn weinig interventies bewezen 
effectief. 
-De gemeente heeft beleidsvrijheid. 

Knelpunten model centrale zorgverlener als coördinator:  
-Te ingewikkeld 
-Te afhankelijk van derden 
- Niet intensief genoeg 
Knelpunten model centrale zorgverlener als behandelaar: 
- Op dit moment geen mensen die deze functie uit kunnen 
voeren gericht op kinderen. 
- Verschillende partijen zoals fysiotherapeuten zullen hier 
niet blij mee zijn. 

Zorgverzekeraars -Onduidelijk waar de omslag zit tussen bewegen 
als eigen verantwoordelijkheid of bewegen vanuit 
de basisverzekering. 
- Idem mbt gezinsbegeleiding? Wanneer is er 
sprake van ongezond gedrag, psychosociale 
problemen of opvoedingsproblemen? Wanneer is 
gezinsproblematiek wel basisverzekering en 
wanneer niet?  

- Register voor leefstijlprofessionals biedt (nog) 
onvoldoende garantie voor kwaliteit.  
- Coördinatie niet apart financieren. Moet al in de tarieven 
van zorgverleners zijn meegenomen. 

Kennisinstituten  - Bekostiging niet duidelijk,  ZVW en gemeente hebben 
gezamenlijke zorgplicht  
- Loyaliteitsproblemen   
- Coördinator is verantwoordelijk voor rapportage maar 
daarin weer afhankelijk van anderen.                                
- Interne samenwerking zit veel tijd in. 
- Financiering  (2x)                                                      
- Het moet iemand zijn die boven het team zit-> anders 
dubbele rol, lastig voor het vertrouwen. 
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