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SAMENVATTING 
Overgewicht en obesitas bij kinderen is in de afgelopen 30 jaar sterk toegenomen. Hoewel het percentage 

lijkt te stabiliseren, zijn de aantallen nog steeds hoog. Sinds 2013 wordt vanuit het project Care for 

Obesity (C4O), dat is opgericht in opdracht van het ministerie van VWS, gewerkt aan het realiseren van 

zorg voor kinderen (0-19 jaar) met overgewicht en obesitas. Binnen het deelproject innovatie van C4O is 

gewerkt aan het ontwikkelen, uitvoeren, monitoren en evalueren van ontbrekend ketenaanbod en 

daarmee meer sluitend maken van de keten, door de ontwikkeling van de Nederlandse versie van het 

Engelstalige leefstijlprogramma MEND (Mind, Excerice, Nutrition, Do it). Dit is een bewezen effectieve 

gecombineerde leefstijlinterventie met een wijkgerichte gezinsaanpak. In Nederland heet dit programma 

LEFF. Er zijn kleine aanpassingen gedaan voor optimale aansluiting bij Nederlandse gebruiken en 

richtlijnen. Dit heeft plaatsgevonden in afstemming met MEND en in samenwerking met een 

adaptatieteam van inhoudelijke experts. Ook hebben doelgroeponderzoek en expertinterviews 

plaatsgevonden.  

  

LEFF is 10-weeks programma voor kinderen van 7 tot 13 jaar met overgewicht of obesitas. Ook een ouder 

neemt deel aan de behandeling. Het programma vindt plaats in aandachtswijken van gemeenten met een 

integrale aanpak van overgewicht en obesitas, bijvoorbeeld JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). LEFF 

is een landelijk programma met ruimte voor lokale flexibiliteit; binnen de gestelde kaders kunnen 

aanpassingen gemaakt worden voor optimale aansluiting bij de lokale organisatie en doelgroep. Per 

gemeente is een coördinator aanwezig, die één of meerdere uitvoerende teams aanstuurt. Dit team, 

bestaande uit niet-zorgverleners, is verantwoordelijk voor de begeleiding van de groepen. Het zijn in LEFF 

getrainde professionals, bekend met de wijk en met veel ervaring in het werken met groepen kinderen en 

ouders. 

  

De haalbaarheid van het implementeren van een groepsinterventie als LEFF is middels een 

procesevaluatie onderzocht. De pilot heeft in 2014 plaatsgevonden in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, 

Dordrecht, Smallingerland, Zwolle, Veghel en Den Bosch. Deze gemeenten voldeden aan een aantal 

vastgestelde randvoorwaarden. In 2015 zijn ook in het voor- en najaar LEFF-groepen gestart. De groepen 

van het voorjaar vormen onderdeel van deze evaluatie. Per fase (training, werving & uitvoering) zijn 

diverse kwalitatieve en kwantitatieve meetinstrumenten gebruikt.   

  

De resultaten van de pilot en voorjaarsronde laten zien dat LEFF kansrijk lijkt. In totaal zijn 182 kinderen 

en 182 ouders gestart. Kinderen en ouders die LEFF hebben afgemaakt zijn erg enthousiast over het 

programma. Ook de eerste resultaten op BMI en kwaliteit van leven zijn veelbelovend. LEFF-

coördinatoren en LEFF-teams zijn uitermate positief over het programma. Echter, er was veel variatie 

tussen de locaties, met name wat betreft groepsgrootte en aanwezigheid. Op sommige onderdelen was 

voor alle locaties ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld wat betreft werving en tijdsinvestering. De 
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procesevaluatie heeft inzicht gegeven in wat de aanbevelingen voor verbetering zijn. Na deze 

optimalisering, plus professionalisering kan LEFF mogelijk een structureel onderdeel van het ketenaanbod 

worden op grotere schaal. Waarbij ook overige knelpunten in de ketenaanpak zoveel mogelijk opgelost 

moeten worden. In de komende projectperiode van Care for Obesity (2016 t/m 2018) zal hier onder meer 

aan gewerkt worden.   

 

Deze rapportage geeft een beschrijving van de ontwikkeling, uitvoering en eerste resultaten van LEFF in 

Nederland.  
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VOORWOORD NAMENS DE VOORZITTER VAN  
HET PARTNERSCHAP OVERGEWICHT NEDERLAND  
 

We worden vandaag de dag geteisterd door een epidemie van overgewicht en obesitas. Dat brengt veel 

persoonlijk leed met zich mee. Mensen die te zwaar zijn hebben een grotere kans ziek te worden met alle 

gevolgen van dien. Bovendien voelen mensen met overgewicht zich vaak zowel sociaal als lichamelijk niet 

optimaal, zelfs als ze niet ziek zijn. Daarnaast vormen de kosten van ziekte als gevolg van obesitas een 

steeds serieuzere bedreiging voor onze economie. Het probleem waar we mee worstelen heeft dus 

enorme consequenties, zowel op persoonlijk als op maatschappelijke vlak. 

 

De toename van obesitas onder kinderen baart nog extra zorgen. Het gewicht van te dikke kinderen 

maakt het ze moeilijk om met hun leeftijdsgenoten mee te komen op fysiek en sociaal vlak. Dat is een 

belangrijke handicap in een levensfase waarin sociale vaardigheden moeten worden ontwikkeld. Het te 

zware kind kan bovendien al op zeer jonge leeftijd ziek worden als gevolg van zijn of haar overgewicht. 

We weten steeds beter dat overgewicht komt door wisselwerking tussen bepaalde genen en de manier 

waarop wij leven. Dat wil zeggen dat mensen die erfelijk belast zijn met de aanleg om te dik te worden het 

letterlijk zwaar hebben in onze maatschappij. Ons aller eetcultuur en het feit dat wij (allemaal) veel te 

weinig bewegen leidt bij hen tot gewichtstoename, terwijl mensen zonder die erfelijke aanleg in dezelfde 

omgeving een betrekkelijk stabiel gewicht houden. Onze genen kunnen wij echter niet veranderen. 

Obesitas moet daarom aangepakt worden door verandering van leefstijl. Dat is buitengewoon moeilijk in 

de context van een omgeving die is ingericht op eten en gemak. 

 

In het licht van deze feiten juich ik LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends) en andere initiatieven die 

kinderen helpen bij het aanpassen van hun leefstijl buitengewoon toe. Het voorliggende rapport beschrijft 

de opzet en resultaten van een pilotproject dat de toepasbaarheid in Nederland toetst van een in het 

buitenland geformuleerde strategie (MEND: Mind, Exercise, Nutrition, Do it) ter behandeling van obese 

kinderen. LEFF, de Nederlandse versie van MEND, probeert via intensieve coaching hun kwaliteit van 

leven te verbeteren en een gezonder gewicht te bereiken. Het gezin waaruit de kinderen komen 

participeert integraal in het coachingstraject. Dat is zeer belangrijk voor de kans op succes. 

 

Het rapport schetst een zeer bemoedigend beeld van de uitvoerbaarheid van LEFF en haar potentiële 

effecten op de kwaliteit van leven en gewichtsregulatie. Kinderen en ouders die hebben deelgenomen zijn 

vrijwel zonder uitzondering positief. Hulpverleners geven in grote getale aan dat zij de interventie zinvol 

vinden en graag leiding zouden geven aan volgende groepen. Ik denk dat de resultaten van de pilot meer 

dan voldoende grond vormen voor verdere uitwerking en implementatie van LEFF als therapie voor 

overgewicht en obesitas bij kinderen in Nederland. 
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Tot slot zou ik alle mensen die betrokken zijn geweest bij de opzet, uitvoering en rapportage van dit 

pilotproject van harte willen bedanken voor hun geweldige inspanning en succes wensen met de verdere 

ontwikkeling. 

 

Hanno Pijl  

December 2015 
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BEGRIPPEN & AFKORTINGEN  

De meest relevante begrippen, uitgangspunten en afkortingen die van belang zijn bij het lezen van deze 

rapportage worden onderstaand toegelicht.  

BEGRIPPEN ALGEMEEN  

Centrale zorgverlener 
Het kiezen van een passende interventie uit het totale ketenaanbod, geschiedt voor kinderen met obesitas 

altijd samen met een centrale zorgverlener. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor het gezin en 

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

de behandeling en begeleiding op elkaar zijn afgestemd en afspraken zoals vastgelegd in het individueel 

zorgplan, worden nageleefd.  

Gezinsbehandeling 
In de Zorgstandaard Obesitas is vastgelegd dat voor kinderen de gezinsaanpak centraal staat in de 

behandeling; ouders behoren actief bij de behandeling betrokken te worden en medeverantwoordelijk 

gemaakt voor gedragsverandering.  

Ketenzorg  
Ketenzorg is een onderling op onderdelen afgestemd geheel van processen en activiteiten, elkaar 

opvolgend in de tijd, met omschrijving van rollen, taken en verantwoordelijkheden van betrokken 

disciplines bij een bepaalde aandoening, met als doel optimale zorg te leveren aan de patiënt. Deze vorm 

van zorg wordt verleend op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen alle 

zorgverleners. Dit geldt gedurende het hele traject van preventie, diagnose, behandeling en begeleiding. 

Stepped & matched care 
Omdat niet voor alle kinderen met overgewicht of obesitas eenzelfde invulling van de behandeling volstaat 

of noodzakelijk is, wordt uitgegaan van ketenzorg volgens het stepped & matched care-principe. Daarbij 

wordt altijd gestart met de minst ingrijpende en minst kostbare interventie, die past bij de medische 

diagnose en persoonlijke zorgbehoefte van het gezin. Wanneer de eerst gekozen behandeling 

onvoldoende effectief blijkt, wordt vervolgens gekozen voor een aangepaste en indien nodig intensievere 

behandelvorm. 

Zorggroep 
Levering van zorg komt in de praktijk tot uiting via zorgprogramma’s, die de operationalisering zijn van een 

zorgstandaard door een zorggroep of door de samenwerkende zorgverleners in een bepaalde regio. Een 

zorggroep is een organisatie waarbinnen een groep zorgaanbieders zich in een juridische entiteit hebben 

verenigd om de zorgverlening op het gebied van een of meer (chronische) ziekten te verzorgen. De 

zorggroep bestaat vaak uit een groep huisartsen die een deel van de zorg zelf levert en vervolgens 
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individuele zorgaanbieders contracteert voor de overige zorg. De zorggroep levert een deel van de zorg 

zelf en contracteert vervolgens individuele zorgaanbieders uit verschillende zorgdisciplines waardoor een 

multidisciplinair behandelteam ontstaat. De zorggroep sluit contracten met zorgverzekeraars om de 

chronische zorg in een bepaalde regio te coördineren. Waar in de zorgstandaard wordt gesproken van 

een zorggroep, kan het in de praktijk ook een multidisciplinair samenwerkend behandelteam zijn. 

BEGRIPPEN LEFF-SPECIFIEK  

Landelijk LEFF-team 
Projectteam (onderdeel van Care for Obesity) verantwoordelijk voor de inhoud, landelijke coördinatie, 

evaluatie en monitoring van LEFF.  

LEFF-beweegactiviteiten 
Dit betreft een beweegactiviteit voor de kinderen. Tijdens deze beweegactiviteit zijn de ouders in 

groepsgesprek.  

LEFF-coördinator 
Elke gemeente waar de interventie wordt uitgevoerd heeft een LEFF-coördinator1 die verantwoordelijk is 

voor de aansturing van het uitvoerende LEFF-team en de algemene coördinatie van LEFF. De LEFF-

coördinator houdt contact met de landelijke coördinator. 

LEFF-groepsbijeenkomsten 
Dit betreft bijeenkomsten (op gebied van afwisselend voeding en gedrag) waar kinderen én ouders 

aanwezig zijn. 

LEFF-groepsgesprekken 
Dit betreft bijeenkomsten waar alleen de ouders aanwezig zijn (de kinderen houden zich bezig met een 

LEFF-beweegactiviteit). 

LEFF-team 
Het team dat lokaal alle bijeenkomsten met de gezinnen begeleid. Dit team bestaat uit: 

• LEFF-coach (ook wel coach genoemd) 

• LEFF-beweegcoach (ook wel beweegcoach genoemd) 

• LEFF-assistent (ook wel assistent genoemd)  

Pilot en pilotlocaties 
LEFF is in het najaar van 2014 voor de eerste keer uitgevoerd in Nederland, in 8 gemeenten. Deze eerste 

ronde wordt ‘pilot’ genoemd en de gemeenten en bijbehorende locaties waar dit gebeurde worden de 

pilotgemeenten en pilotlocaties genoemd.  

                                                        
1 De LEFF-coördinator werd in de pilot LEFF-projectleider genoemd 
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Projectperiode  
Deze periode omvat de totale duur van het project, namelijk 2013 tot en met 2015.  

Niet-zorgverlener 
Het LEFF-team bestaat uit niet-zorgverleners. Dat betekent dat het geen (para)medische professionals 

zijn, maar mensen met een andere relevante achtergrond die getraind zijn om LEFF uit te voeren.  

Voorjaarsronde  
Na de pilot zijn op basis van de evaluatie een aantal wijzigingen doorgevoerd in de coördinatie, materialen 

en uitvoering van het programma. In het voorjaar van 2015 zijn er opnieuw groepen LEFF geweest. Hier 

wordt naar verwezen als ‘de voorjaarsrondes’.  

Werving 
Onder werving wordt zowel bekendheid genereren als toeleiding verstaan. Bekendheid genereren is een 

eerste stap die essentieel is om potentiele deelnemers en andere betrokkenen kennis te laten maken met 

LEFF. Vervolgens behoort toeleiding tot het proces van werving; de fase waar de verwijzer een essentiële 

rol speelt. Dit omvat signaleren, verwijzen en aanmelden. 

LIJST VAN AFKORTINGEN 
C4O  Care for Obesity 

LEFF  Lifestyle, Energy, Fun & Friends  

GLI  Gecombineerde Leefstijlinterventie 

GGR  Gewichtsgerelateerd Gezondheidsrisico 

GGC  Groei Gezond Check  

JOGG  Jongeren op Gezond Gewicht 

MEND  Mind, Exercise, Nutrition, Do it 

PON  Partnerschap Overgewicht Nederland  

VWS  Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
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1. INLEIDING & ACHTERGROND 
Goede, passende zorg voor een kind met overgewicht en obesitas kan grote positieve gevolgen hebben 

voor de gezondheid en het welzijn van dat kind, inclusief zijn of haar gezin. Desondanks is het percentage 

kinderen dat met een behandeling begint en deze ook afmaakt, erg laag in Nederland. Bij veel 

behandelaanbod is sprake van tegenvallende opkomstpercentages of vroegtijdige uitval. Deze rapportage 

geeft een beschrijving van de ontwikkeling, uitvoering en eerste resultaten van een laagdrempelige 

interventie2 als aanvulling op het bestaande ketenaanbod.  

1.1 OVERGEWICHT EN OBESITAS IN NEDERLAND 
Overgewicht en obesitas bij kinderen is in de afgelopen 30 jaar sterk toegenomen. Hoewel het percentage 

lijkt te stabiliseren, zijn de aantallen nog steeds hoog. Volgens de meeste recente cijfers van de vijfde 

Landelijke Groeistudie van TNO (Schönbeck, et al., 2011), had in 2010 in Nederland 13,3% van de 

jongens en 14,9% van de meisjes in de leeftijd 2 tot en met 21 jaar overgewicht (inclusief obesitas). 

Obesitas kwam voor bij circa 2% van de jongens en meisjes van deze leeftijdscategorie. Naast deze 

landelijke cijfers, bestaan grote verschillen per gemeente en per buurt. Overgewicht en obesitas komen 

vaker voor bij gezinnen met een lager inkomen. Ook is het percentage hoger onder bepaalde allochtone 

groepen.  

1.2 KETENZORG VOOR KINDEREN MET OVERGEWICHT EN OBESITAS  
Er is de afgelopen jaren veel energie, tijd en geld geïnvesteerd in het opzetten van activiteiten en 

samenwerkingsverbanden om overgewicht en obesitas te voorkomen en bestrijden.  

1.1.1 Partnerschap Overgewicht Nederland 
Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) is opgericht in 2008. In dit samenwerkingsverband 

werken zorgverleners en patiënten in opdracht van de overheid samen aan het verbeteren van de zorg 

voor mensen met overgewicht en obesitas. De Zorgstandaard Obesitas, die in 2010 is verschenen, is het 

concrete product van deze samenwerking. Het PON richt zich sinds 2013 met de activiteiten voornamelijk 

op de kwaliteit en bekostiging van integrale zorg voor volwassenen. De activiteiten op gebied van 

kinderobesitas worden sindsdien grotendeels uitgevoerd vanuit het project Care for Obesity, in 

afstemming met het PON.  

1.1.2 Care for Obesity 
Het project Care for Obesity (C4O) dat in 2013 is opgericht in opdracht van het ministerie van VWS, houdt 

zich specifiek bezig met de ketenzorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. De ambitie van C4O is 

het realiseren van zorg voor kinderen (0-19 jaar) met overgewicht en obesitas, gericht op een optimale 

                                                        
2 Onder ‘laagdrempelige interventie’ wordt in deze rapportage een reeks aan kenmerken van een interventie verstaan. Het gaat om 
onder meer de toegankelijkheid, bereikbaarheid, soort locatie, soort zorgverleners, communicatiestijl, tijdstip, niveau en type van de 
interventie.  
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verbetering van de gezondheid en het gewichtsgerelateerd risicoprofiel, om de kwaliteit van leven te 

verbeteren en maatschappelijke participatie te bevorderen. 

C4O wil deze ambitie bereiken, door concreet te werken aan het realiseren van vraaggestuurde, 

toegankelijke en verzekerde ketenzorg op basis van het ‘stepped en matched care’-principe. Deze zorg 

moet beschikbaar zijn voor kinderen van 0 tot 19 jaar met alle niveaus van overgewicht en obesitas en 

hun ouders. Dit draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van het PON. In 2013 zijn in opdracht 

van het ministerie van VWS twee parallelle en sterk samenhangende trajecten gestart, die in nauwe 

samenwerking met Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) zijn uitgevoerd: 

1. Traject verbeteren huidige ketenaanpak (optimalisatie) 

2. Traject ontwikkelen ontbrekend ketenaanbod (innovatie) 

 

In deze rapportage wordt gefocust op het innovatietraject, waar gewerkt is aan één specifiek probleem 

binnen het ketenaanbod. Parallel aan de ontwikkeling van ontbrekend ketenaanbod, is in het traject 

rondom optimalisatie van de ketenaanpak, gewerkt aan het verminderen van overige problemen met 

betrekking tot de ketenaanpak. Deze vormen geen beschrijving van deze rapportage, maar zijn wel 

essentieel voor het slagen van het innovatietraject.  

Traject ontwikkelen ontbrekend ketenaanbod (innovatie)  
Binnen het innovatietraject is gewerkt aan het ontwikkelen, uitvoeren, monitoren en evalueren van 

ontbrekend ketenaanbod op een aantal pilotlocaties. 

 

Behoefte aan een laagdrempelige interventie  
In de CBO-richtlijn obesitas is wetenschappelijk onderbouwd dat een gecombineerde leefstijlinterventie 

(GLI) de aangewezen behandeling voor overgewicht en obesitas is (CBO, 2008). Deze bestaat uit het 

verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging 

op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van gedragsverandering. In de Zorgstandaard 

Obesitas is vastgelegd dat de zorg volgens het ‘stepped & matched care-principe’ geleverd moet worden 

(PON, 2010). Daarbij wordt altijd gestart met de minst ingrijpende en minst kostbare interventie, passend 

bij de medische diagnose en persoonlijke zorgbehoefte van de patiënt. Wanneer de eerst gekozen 

behandeling onvoldoende effectief blijkt, wordt vervolgens gekozen voor een aangepaste en indien nodig 

intensievere behandelvorm. Hiervoor is een volledig ketenaanbod nodig, waarbij de brug tussen preventie 

en zorg geslagen is en behandelingen op alle niveaus beschikbaar zijn; van laagdrempelige interventies 

in de wijk tot specialistische zorg in het ziekenhuis. Wanneer dit ketenaanbod volledig aanwezig is, kan 

uiteindelijk een deel van de zorg die nu in de gespecialiseerde setting plaatsvindt, vervangen worden door 

meer laagdrempelige zorg in een minder kostbare setting.  

Bij de start van C4O, waren er in Nederland niet veel bewezen effectieve interventies beschikbaar 

op het gebied van zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. Er bleek behoefte aan een 

laagdrempelige interventie als eerste stap in de keten en als terugvalpreventie. Dergelijk aanbod zou een 

aanvulling op het totale ketenaanbod betekenen en daarmee de keten meer sluitend kunnen maken. 
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Deze interventie moest naast laagdrempelig ook structureel, schaalbaar, betaalbaar en evidence based 

zijn (meer over deze behoefte in hoofdstuk 2, § 2.1).  

 

Gesignaleerde knelpunten door ontbreken laagdrempelig aanbod 
Door het ontbreken van een laagdrempelig aanbod en daarmee meer sluitende keten, werden kinderen 

met overgewicht en obesitas veelal verwezen naar bestaand aanbod in hogere niveaus van de keten. Dit 

betrof veelal individuele en monodisciplinaire zorg, niet altijd volgens de principes van gezinsbehandeling. 

Ook had dit aanbod vaak een medisch karakter door de betrokkenheid van (para)medici, zoals diëtisten, 

fysiotherapeuten, huisartsen, psychologen en kinderartsen en de locatie waar kinderen en ouders werden 

gezien.  

Deze vormen van zorg zijn essentieel voor een deel van de doelgroep, maar voor andere 

kinderen intensiever dan nodig. Zo hoeft in veel gevallen geen behandeling in het ziekenhuis aangeboden 

te worden voor kinderen met overgewicht en obesitas. De behandeling moet aansluiten bij de complexiteit 

van de gezondheidsproblemen en bij de zorgbehoefte. Met de ontwikkeling van ontbrekend ketenaanbod, 

is getracht een aanbod te ontwikkelen dat een oplossing biedt voor een deel van deze knelpunten. 

Veel programma’s hebben te kampen met lage opkomstpercentages en relatief veel vroegtijdige 

uitval. De medische, soms klinische setting en de hoogopgeleide zorgverleners die verantwoordelijk zijn 

voor de behandeling, worden door sommige gezinnen als minder laagdrempelig ervaren. Uit onderzoek is 

gebleken dat een medische setting een negatieve invloed op leefstijlverandering kan hebben, vanwege de 

medicalisering van het probleem (Hughes et al., 2008; McCallum et al., 2007; Sacher, 2013, p.136). Ook 

is specialistische zorg vaak minder toegankelijk vanwege de afstand tot de woonomgeving van een gezin. 

Factoren als afstand tussen de locatie en woonomgeving of het tijdstip van de behandeling, hebben ook 

invloed op de toegankelijkheid van de zorg. Daarnaast blijkt dat de ouders van kinderen met overgewicht 

en obesitas de voorkeur geven aan behandeling in lokaal toegankelijke programma’s (PON, 2010; Kelly et 

al., 2013; Meer et al., 2010; Schippers, 2011). 

Een gerelateerd bestaand knelpunt is dat praten over leefstijl en gewicht door veel zorgverleners 

als moeilijk ervaren wordt (Van Grieken, 2013; Gerards, 2014). Onderzoek toont aan dat de woorden 

‘overgewicht’ en ‘obesitas’, maar ook woorden als ‘vet’ en ‘dik’ door de doelgroep als denigrerend en 

onprettig worden ervaren (ATW Overgewicht, 2010; van der Baan-Slootweg, 2011). 

Voor een positieve bejegening van de doelgroep is een juist gebruik van terminologie die de 

doelgroep als prettig ervaart belangrijk.  

De communicatietoon speelt niet alleen een rol voorafgaand aan een behandeling, maar ook 

gedurende de behandeling. Het is essentieel dat gezondheidsboodschappen niet als opgelegd, belerend 

of beschuldigend ervaren worden door de doelgroep. Wanneer er onvoldoende erkenning is voor de 

kennis en ervaringen van het gezin, voelen zij zich niet serieus genomen (Ballering, 2013). Ook in 

resultaten van programma’s zoals OOGST en SOFT (Flodmark, 2010) blijkt dat meer effect wordt bereikt 

met een positieve communicatiestijl, waarin met kleine stapjes met het gezin wordt gewerkt aan het 

bereiken van een gezondere leefstijl. 
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Gevolgen van het ontbreken van een sluitende keten  
Mede vanwege het ontbreken van een laagdrempelige interventie en de afwezigheid van een sluitend 

ketenaanbod, is stepped care niet overal mogelijk. Daardoor krijgt een deel van de kinderen mogelijk niet 

de voor hen best passende zorg. Wanneer kinderen geen passende zorg krijgen, is er een grotere kans 

dat het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico toeneemt. Zoals een hogere kans op het ontwikkelen van 

type 2 diabetes, hart- en vaatziekten en lagere sociale en psychische gezondheid (Butland et al., 2007; 

Reilly et al., 2003). Daarnaast zal dit ook maatschappelijke en economische gevolgen hebben. Niet alleen 

is de zorg die deze kinderen dan krijgen relatief duurder, maar ook zullen er op de langere termijn hogere 

kosten gemaakt worden als gevolg van verminderde maatschappelijke participatie (door o.a. 

arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en gezondheidszorg) (McPherson et al., 2007; NICE, 2006; 

McKinsey Global Institute, 2014). 

 
MEND en LEFF  
Dat een laagdrempelige interventie buiten het medische circuit succesvol ingezet kan worden voor 

kinderen met overgewicht en obesitas, is aangetoond door het programma Mind, Exercise, Nutrition, Do it 

(MEND). MEND biedt gewichtsmanagementprogramma’s aan voor kinderen en hun ouders. MEND 

bestaat voor 2-4 jarigen, 5-7 jarigen, 7-13 jarigen en voor tieners. Het programma voor 7-13 jarigen is 

succesvol geïmplementeerd in Engeland, Verenigde Staten, Canada en Australië. Onderzoek naar dat 

programma laat zien dat MEND effectief is. Kinderen die MEND hebben gedaan zitten onder andere 

lekkerder in hun vel en MEND helpt gezinnen hun eet- en beweeggedrag blijvend te veranderen (Fagg et 

al., 2014).  

Binnen het innovatietraject is gewerkt aan het ontwikkelen, uitvoeren, monitoren en evalueren van 

ontbrekend ketenaanbod en daarmee meer sluitend maken van de keten, door de ontwikkeling van de 

Nederlandse versie van MEND: LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends). Een nadere beschrijving van 

MEND en LEFF wordt in hoofdstuk 2 gegeven.  

1.3 LEESWIJZER 
Deze rapportage beschrijft de ontwikkeling, uitvoering en eerste resultaten van LEFF in Nederland. De 

ervaringen en uitkomsten vormen input voor de optimalisering van LEFF en worden gebruikt bij de 

verdere implementatie van LEFF.  

 De rapportage kent de volgende opbouw. Allereerst zal in hoofdstuk 2 een korte beschrijving van 

MEND en het proces van MEND naar LEFF worden gegeven. Ook wordt een uitgebreide beschrijving 

gegeven van alle kenmerken van LEFF. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de pilotgemeenten en 

doelen en opzet van de procesevaluatie van LEFF. In hoofdstuk 4 wordt het evaluatieproces beschreven, 

waarna ook de resultaten volgen. Ten slotte bevat hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen, evenals 

de visie voor het vervolg van LEFF na 2015. 
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2. BESCHRIJVING LEFF  
Dit hoofdstuk beschrijft allereerst kort MEND en het proces van MEND naar LEFF. Daarna worden de 

belangrijkste kenmerken van LEFF gedurende de pilot beschreven, inclusief de wijze waarop LEFF 

idealiter lokaal georganiseerd wordt. Soms zullen verschillen bestaan tussen wat hier beschreven is en 

hoe LEFF lokaal georganiseerd is, wanneer afwijkende keuzes zijn gemaakt door gemeenten. Wanneer er 

op basis van de evaluatie reeds wijzigingen zijn doorgevoerd, dan staat dit met een voetnoot 

weergegeven (deze wijzigingen zijn in hoofdstuk 4 en 5 uitvoeriger beschreven).  

2.1 MEND IN NEDERLAND  

2.1.1 Waarom MEND?  
In het najaar van 2011 vond de eerste van een reeks bijeenkomsten plaats, waar gesproken is over het 

bestaande lokale ketenaanbod voor kinderen met overgewicht en obesitas en mogelijke hiaten in dat 

aanbod. Met betrokkenen is vastgesteld dat er sprake was van het ontbreken van een eerste stap in de 

keten; een laagdrempelig aanbod in de wijk. MEND is gepresenteerd als een mogelijk interessant 

programma om te ontwikkelen in Nederland, vanwege de goede resultaten en unieke kenmerken van het 

programma (zie opsomming hieronder). In vervolgbijeenkomsten, waar eenmalig ook mensen van MEND 

aanwezig waren om vragen te beantwoorden, is met alle aanwezigen3 vastgesteld dat er behoefte is aan 

een programma zoals MEND in Nederland. Het ging daarbij specifiek om het programma MEND 7-13.  

Unieke kenmerken MEND 
• Ontwerp: laagdrempelige gecombineerde leefstijlinterventie in de wijk volgens een gezinsaanpak. 

• Kenmerken: langdurig en structureel beschikbaar, schaalbaar, kosten-effectief en evidence based. 

• Duur: sinds de ontwikkeling in 2001 voortdurend geëvalueerd en doorontwikkeld. 

• Internationaal: naast Engeland succesvol geïmplementeerd in de VS, Canada en Australië. 

• Schaal: grootste interventie in zijn soort; meer dan 95.000 kinderen en volwassenen hebben 

deelgenomen. 

• Locatie: ontwikkeld voor wijken met een lage sociaal economische statusscore en grote culturele 

diversiteit.  

• Uitvoer: landelijk team, maar lokale coördinatie en uitgevoerd door niet-zorgverleners en vrijwilligers.  

• Flexibiliteit: landelijk format met vaste structuur, bijeenkomsten en kerninhoud, maar lokaal flexibel 

wat betreft uitvoerders, locatie, tijden, culturele gebruiken en gewoonten en follow-up. 

• Evaluatie: uitgebreid geëvalueerd, bijgesteld en beschreven in de literatuur. 

• Effect: goede resultaten op het eet- en beweeggedrag op korte en lange termijn. 

 

Meer informatie over MEND en de resultaten daarvan zijn te vinden in bijlage 1.  

                                                        
3 Dit betrof onder andere gemeenten, zorgverleners, zorgverzekeraars en afgevaardigden namens JOGG, VWS en het PON.  



 

LEFF 2013 T/M 2015 | 18 

2.1.2 Van MEND naar LEFF 
C4O heeft eind 2012 van het ministerie van VWS de opdracht gekregen de Nederlandse versie van 

MEND te ontwikkelen. Om juridische redenen is er voor gekozen een andere naam aan het programma te 

geven. Er is gestart met de werknaam LEFF, welke gaandeweg definitief is geworden. In 2013 is het 

landelijk LEFF-team (onderdeel van C4O) gestart met het proces van het adapteren van MEND naar de 

Nederlandse interventie LEFF. Dit omvatte niet alleen een vertaling van het Engels naar het Nederlands, 

maar ook andere aanpassingen aan de Nederlandse situatie. Zo is bijvoorbeeld in het handboek voor 

ouders een extra informatiepagina toegevoegd over de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse keuken en 

is de Schijf van Vijf gebruikt als uitgangspunt voor voeding. Afgezien van deze kleine aanpassingen om 

het programma goed bij de Nederlandse gebruiken en richtlijnen te laten passen, is het programma 

identiek aan MEND gebleven. Alle wijzigingen zijn afgestemd met en goedgekeurd door MEND. 

Gedurende de gehele projectperiode is het MEND-UK International Adaptation Team nauw betrokken 

geweest voor consultatie en advies op maat aan de leden van het landelijk LEFF-team. De kennis en 

ervaringen bij adaptaties naar andere landen stonden daarbij centraal.  

 De vertalingen van de materialen van MEND zijn uitgevoerd door verschillende experts, met 

telkens specifieke kennis over een bepaald onderwerp. In alle vertalingen werd rekening gehouden met 

Nederlandse gebruiken en richtlijnen. Ook werden de vertalingen gevolgd door de inhoudelijk 

verantwoordelijke van MEND. Ten slotte is een copywriter ingezet voor de juiste toon en passend 

woordgebruik voor de doelgroep. Voor de vormgeving is een communicatiebureau ingeschakeld. Het logo 

en de vormgeving maken het mogelijk om in de toekomst in dezelfde herkenbare stijl ook inhoudelijk 

aangepaste versies van LEFF voor andere leeftijdsgroepen te ontwikkelen.  

Het adaptatieteam 
Naast de hulp van vertalers en MEND, was gedurende de ontwikkeling een adaptatieteam betrokken. Dit 

betrof een klein en slagvaardig team dat op basis van de eigen kennis en ervaring over succes- en 

faalfactoren, adviezen gaf over de noodzakelijke aanpassingen aan MEND, om van LEFF een succes te 

kunnen maken. Leden betroffen acht landelijke experts op het gebied van onder meer voeding, bewegen, 

gedragsverandering, opvoedingsondersteuning en inzet van vrijwilligers. Ze waren op persoonlijke titel 

betrokken en vormden gedurende de ontwikkelfase de onafhankelijke inhoudelijke stuurgroep. 

Samenstelling adaptatieteam: 

• Marije van Asdonk (kinderfysiotherapeut, obesitascoach, Healthy Heroes) 

• Rebecca Beck (NISB, o.a. Sportimpuls) 

• Floor Bemelmans, (pedagoog, Avant Sanare, docent integrale leefstijlcoaching) 

• Janneke Kromhout (Humanitas, maatjesprojecten) 

• Jose Veen (kinderdiëtist, stippenplan) 

• Yrsa Wagemaker (Huis voor Beweging, o.a. Beweegkriebels) 

• Erika Wamsteker (psycholoog en diëtist) 

• Berdien van Wezel (kinderdiëtist, Door Dik en Dun) 
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Doelgroeponderzoek 
In de ontwikkelfase van LEFF is op verschillende manieren informatie over de doelgroep verzameld en 

gebruikt. Allereerst door het in kaart brengen van bestaande kennis uit rapportages en onderzoeken die 

zowel in de pilotgemeenten als (inter)nationaal verschenen zijn. Vervolgens zijn (telefonische) 

expertinterviews gevoerd met een aantal inhoudsdeskundigen op gebied van kinderen, ouders en 

leefstijl(interventies) 4 . Ten slotte is op twee locaties (Amsterdam en Smallingerland) kleinschalig 

kwalitatief vooronderzoek gedaan bij kinderen in bestaande interventies, om te bepalen wat zij belangrijk 

vinden. Daaruit bleek onder andere duidelijk dat kinderen die deelnemen in een interventie graag af willen 

vallen, zoals te zien is op onderstaande tekeningen.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
TEKENINGEN: HOE ZIE JE JEZELF NU EN HOE ZOU JE GRAAG WILLEN ZIJN? 
 

Wat ook duidelijk werd, is dat kinderen worstelden met hun overgewicht of obesitas en het daarom zelf 

belangrijk vinden om aan een leefstijlprogramma mee te doen. Tegelijkertijd wilden ze liever niet praten 

over dik zijn en over het gewicht. Wanneer kinderen gevraagd werd woorden op te schrijven om over 

gewicht te praten, viel op dat kinderen vaak woorden gebruiken die niet zozeer met gewicht te maken 

hebben. Ze gebruikten woorden die verwijzen naar manieren om een gezonder gewicht te bereiken (zoals 

sport, spelletjes, fietsen, rennen, zwemmen) of naar de gevolgen van een gezonder gewicht (zoals sterk, 

gezond, fit, spieren, conditie). Op de ‘thermometers’ op de volgende pagina wordt dat duidelijk.  

 Ten slotte zijn de wervingsmaterialen en huisstijl van LEFF bij deze kinderen gepretest. Alle 

informatie en resultaten zijn verwerkt in de (wervings)materialen en communicatiestijl LEFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
4 Expertinterviews zijn gehouden met Carina Ballering, Vivian van der Gaar, Sanne Gerards, Amy van Grieken, Emilie Ruiter en 
Marijke Teeuw.  
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THERMOMETERS: PRETTIGE EN ONPRETTIGE TERMEN OM OVER GEWICHT TE PRATEN 
 

2.2 VOOR WIE IS LEFF?  
De primaire doelgroep van LEFF bestaat uit kinderen van 7 tot 13 jaar die boven een gezond gewicht 

zijn5. Ook een ouder6 neemt deel aan de bijeenkomsten. Indien opvang van broertjes en zusjes een 

probleem is, kunnen zij ook naar de bijeenkomsten komen.  

Inclusiecriteria 
• Het kind is 7 tot 13 jaar oud; 

• Het kind heeft overgewicht of obesitas; 

• Het kind volgt basisonderwijs;  

• Kind en ouder zijn volgens de verwijzer gemotiveerd om alle bijeenkomsten bij te wonen; 

• De ouder beheerst de Nederlandse taal voldoende om deel te nemen aan de groepsinterventie. 

                                                        
5 LEFF gebruikt de term ‘boven een gezond gewicht’ in plaats van overgewicht of obesitas. 
6 In dit hele document kan dit gelezen worden als ouder/verzorger. 
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Exclusiecriteria 
• Medische, lichamelijke, psychologische, leer- en/of gedragsproblemen, waardoor het kind en de ouder 

het programma niet volledig kunnen doorlopen of begrijpen7; 

• Een ouder die niet aan de behandeling kan deelnemen.  

 

Ouders zijn verantwoordelijk voor de afstemming met hun huisarts om ervoor te zorgen dat het 

programma medisch gezien geschikt is voor hun kind. Voorafgaand aan het programma tekenen ouders 

een toestemmingsverklaring en vullen ouders onder andere een medische vragenlijst in. De coördinator 

van het uitvoerende team houdt in afstemming met dat team en verwijzers o.a. de werving in de gaten. 

Afhankelijk van de gemaakte afspraken binnen de lokale ketenaanpak kunnen relevante professionals 

geïnformeerd worden over deelname aan LEFF (zowel voorafgaand als na afloop van LEFF). De privacy 

van deelnemende gezinnen moet daarbij gewaarborgd blijven.  

2.3 WAAR EN WANNEER VINDT LEFF PLAATS?  
LEFF vindt altijd plaats in aandachtswijken van gemeenten die voor een integrale aanpak van overgewicht 

en obesitas gekozen hebben, bijvoorbeeld JOGG. Het is belangrijk dat de ketensamenwerking goed 

geregeld is en dat de andere onderdelen van de keten, die zich richten op de preventie en behandeling 

van overgewicht en obesitas, eveneens voorhanden zijn. Op die manier wordt LEFF ingezet als aanvulling 

op het bestaande aanbod. Deze interventies kunnen een aanvulling op LEFF zijn of een volgende stap in 

de keten, voor kinderen met een grotere zorgbehoefte. De centrale zorgverlener speelt hierbij een 

belangrijke rol voor kinderen met obesitas.  

 Het programma vindt altijd plaats buiten schooltijd en op een prettige en goed bereikbare locatie 

in de buurt. Ook wordt er rekening gehouden met (religieuze) feestdagen en schoolvakanties. 

2.4 WIE VOERT LEFF LOKAAL UIT?  
In elke LEFF-gemeente is lokaal een coördinator en team per locatie aanwezig.  

LEFF-coördinator 
De lokale LEFF-coördinator is verantwoordelijk voor de samenstelling en aansturing van het lokale LEFF-

team en de algemene coördinatie van LEFF. Dit houdt in dat hij/zij toeziet op de uitvoer van het 

programma, de logistiek verzorgt en (financiële) administratie bijhoudt. Dit gebeurt op basis van landelijke 

richtlijnen en documenten en in afstemming met de landelijke coördinator. De coördinator is ook 

verantwoordelijk voor de afstemming met de zorgprofessionals die zich lokaal met de ketenaanpak voor 

kinderen met overgewicht en obesitas bezighouden, bijvoorbeeld vanuit de verbinding van preventie en 

zorg in het kader van JOGG. Het is van belang dat deze persoon ervaring heeft met 

programmacoördinatie en toegang tot kennis van de wijk of buurt waar LEFF beschikbaar zal zijn. Een 

achtergrond in gezondheidsbevordering en ervaring met vergelijkbare programma’s is daarom gewenst.  

                                                        
7 Er bestaan handvatten voor de coördinator om te bepalen of het kind en de ouder op basis hiervan wel of niet kunnen deelnemen. 
De ervaring en achtergrond van het team spelen daarbij een rol. 
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Het LEFF-team  
Lokaal is een LEFF-team, bestaande uit niet-zorgverleners, verantwoordelijk voor de begeleiding van de 

groepen. Het team bestaat uit professionals die bekend zijn met de wijk en ervaring hebben in het werken 

met groepen kinderen en ouders. Ze staan nadrukkelijk naast de kinderen en ouders en niet boven hen. 

Het team wordt gevormd door een coach voeding & gedrag, een beweegcoach en vrijwillige assistent. 

Een samenvatting van de rollen:  

• LEFF-coach: heeft ervaring met groepen (liefst kinderen en ouders), heeft kennis van 

gesprekstechnieken, en is in staat om een groep te motiveren en te inspireren tot gezond gedrag. Bij 

voorkeur heeft de coach een achtergrond in voeding, gezondheidsbevordering of gedragsverandering. 

De coach is vaak een voedingsconsulent, welzijnswerker of jongerenwerker. 

• LEFF-beweegcoach: heeft een actuele en relevante achtergrond in lichamelijke opvoeding/sport, 

ervaringen met groepen en kinderen, is in staat kinderen te motiveren en heeft een actueel EHBO 

certificaat en persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. Dit is vaak een combinatiefunctionaris, 

trainer bij sportvereniging of sportinstructeur. 

• LEFF-assistent: heeft ervaring met groepen en kinderen en ouders, is een vrijwilliger en representatief 

voor de samenstelling van de wijk/buurt. Belangrijk is dat de assistent binnen de groep past, ongeacht 

zijn/haar achtergrond.  

 

Meer informatie over hoe LEFF lokaal kan worden opgezet en uitgevoerd in samenwerking met het 

landelijke team, is schematisch weergegeven in bijlage 2. 

2.4.1 LEFF-trainingen  

LEFF-coördinator 
De coördinatoren volgen gezamenlijk een landelijke LEFF-training van één dag. Hierbij worden de 

kernprincipes van LEFF toegelicht en wordt onder meer ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden 

van de coördinator. De training betreft de vertaalde versie van de originele MEND-training, aangepast aan 

de Nederlandse situatie. Tijdens de eerste training was er iemand namens MEND aanwezig. 

Vervolgtrainingen worden door het landelijk LEFF-team verzorgd.  

Het LEFF-team  
Ook de teamleden volgen gezamenlijk een landelijke LEFF-training 8 . Bij MEND worden trainingen 

gegeven door mensen die zelf al een aantal keer het hele programma hebben begeleid als coach. 

Vanwege de taal was dat in Nederland niet mogelijk. Gedurende de pilot en vervolgtrainingen in deze 

projectperiode, werden de trainingen daarom gegeven door trainers met veel professionele kennis op 

gebied van voeding, gedrag en bewegen. De pilottrainers hebben een speciale training gevolgd bij MEND 

in Londen. Onderdeel van deze training was onder meer het observeren van een MEND-bijeenkomst. In 

het kader van kwaliteitsborging was iemand namens MEND aanwezig tijdens de eerste training van de 

                                                        
8 De training was gedurende de projectperiode 2 of 3 dagen afhankelijk van de rol in het LEFF-team 
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LEFF-teams. Omdat na de pilotronde uit meer praktijkvoorbeelden geput kon worden, waren tijdens de 

voorjaarstraining een coach en een beweegcoach uit de pilot aanwezig om over hun ervaringen met LEFF 

te vertellen. Ook is bij de training altijd iemand namens het landelijke LEFF-team aanwezig. Alle 

trainingsdagen zijn gebaseerd op de originele MEND-training, aangepast aan de Nederlandse situatie. De 

vertalingen zijn afgestemd met MEND.  

 Voor de coach en beweegcoach zijn de eerste twee dagen van de training verplicht9. De assistent 

wordt aangeraden ook aanwezig te zijn, maar dit is niet verplicht. In deze twee dagen worden de 

kernprincipes van LEFF doorgenomen, waaronder de specifieke communicatiestijl en positieve insteek. 

Ook wordt de theoretische basis wat betreft voeding & gedrag besproken. Met behulp van rollenspellen 

wordt geoefend met de theorie in de praktijk te brengen. Deze dagen worden met een eindtoets 

(meerkeuzevragen) afgesloten, waarop alle deelnemers minimaal 75% goed moeten scoren. Ook moeten 

ze positief beoordeeld zijn op basis van observaties en rollenspellen. Voor de beweegcoaches volgt 

hierna nog een verplichte derde dag, die specifiek gericht is op bewegen. Assistenten wordt ook 

aangeraden deze derde dag aanwezig te zijn. Ook deze dag wordt met een eindtoets (meerkeuzevragen) 

afgesloten, waarop deelnemers minimaal 75% goed moeten scoren. De teamleden die de toets hebben 

gehaald en positief beoordeeld zijn op basis van observaties en rollenspellen, krijgen een certificaat en 

kunnen LEFF-groepen gaan begeleiden.  

Alle teamleden, maar specifiek de LEFF-coach, worden getraind in het creëren van een veilige 

gespreksomgeving waarin deelnemers worden aangezet om eigen ideeën en gedachten te formuleren. 

De taak van de coach is om de groep zodanig te begeleiden dat de groep zijn eigen problemen in kaart 

brengt en indien mogelijk oplost. Coaches hoeven niet alle antwoorden te hebben en aan te reiken, maar 

moedigen deelnemers aan om met elkaar oplossingen te bedenken. Goede coaches zijn zelf weinig aan 

het woord en beheersen verschillende gesprekstechnieken om zoveel mogelijk het groepsproces te 

faciliteren. In de training is hiervoor veel aandacht in de vorm van zowel theorie als rollenspellen. 

Na afloop van de 10 weken wordt voor de teamleden een landelijke terugkomdag georganiseerd, 

waar intervisie en inhoudelijke verdieping centraal staan. Deze terugkomdag wordt aangeraden, maar is 

niet verplicht10.  

2.5 HOE VINDT DE WERVING PLAATS?  
De werving begint 12 weken voor de start van het programma. De lokale coördinator is verantwoordelijk 

voor het wervingsproces, waarin een strategie bepaald wordt, met betrekking tot het genereren van 

bekendheid en het informeren en activeren van verwijzers en belangrijke stakeholders. Mogelijke 

verwijzers zijn onder meer jeudgverpleegkundigen en huis- of kinderartsen. Ook eigen aanmelding door 

de ouder is mogelijk via de start-LEFF-website of lokale coördinator. Het organiseren van een 

informatiebijeenkomst is onderdeel van de werving. Na aanmelding kan een intake plaatsvinden met de 

coördinator of coach. In de werving wordt gestreefd naar een groepsgrootte van 8 tot 12 gezinnen. Er zijn 

                                                        
9 Op basis van ervaringen wijzigt dit mogelijk in de toekomst. Zie aanbevelingen.  
10 Op basis van ervaringen wijzigt dit mogelijk in de toekomst. Zie aanbevelingen. 
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verschillende ondersteunende materialen beschikbaar; waaronder een basisdocument werving, 

standaardpresentatie voor (zorg)professionals en een handreiking praten over leefstijl en gewicht.  

2.6 WELKE MATERIALEN ZIJN ER BESCHIKBAAR?  
Een totaaloverzicht van alle beschikbare materialen voor LEFF-coördinatoren, LEFF-teams en 

deelnemers is opgenomen in bijlage 3. Hieronder een beschrijving op hoofdlijnen.  

Wervingsmaterialen 
Voor de werving is een flyer voor kinderen en een folder voor ouders ontwikkeld. Ook is er een poster 

beschikbaar.  

 De flyer is bedoeld voor kinderen en specifiek in de bewoordingen van de doelgroep geschreven, 

met behulp van een copywriter. Er is nauwkeurig gekozen voor bepaalde woorden, uitdrukkingen en 

illustraties. Deze keuzes zijn mede gebaseerd op de resultaten van vooronderzoek bij twee groepen 

kinderen in een bestaande behandeling voor overgewicht en obesitas. Daar is onder meer gesproken over 

prettige en onprettige termen en is een concept van de flyer voorgelegd. De LEFF-gozer, de figuur die de 

kinderen aanspreekt, heeft een prominente rol in de flyer. De nadruk ligt specifiek op plezier maken en 

leuke dingen doen met nieuwe vrienden. LEFF wordt aangeduid als een leuke, gratis club. Het doel van 

de flyer is kinderen enthousiast maken voor het programma, zodat ze hun ouders aansporen om de 

website of een zorgverlener te bezoeken en zich samen aan te melden. Kinderen kunnen zich niet zelf 

aanmelden zonder ouder. Op de flyer is ruimte voor een etiket, zodat lokale informatie over data en 

tijdstippen plus gegevens over de locatie en de informatiebijeenkomst toegevoegd kunnen worden. 

 De folder is geschreven voor ouders. Ook hier geldt dat strategische keuzes zijn gemaakt 

(terminologie en formulering). Dit is gedaan op basis van de ervaringen van MEND, aangevuld met de 

kennis en inzichten uit doelgroeponderzoek. Het doel van de folder is aanvullende informatie geven over 

LEFF, uitleggen waarom LEFF interessant is, voor wie LEFF geschikt is en hoe gezinnen zich kunnen 

aanmelden. Ook is er op de folder ruimte voor lokale informatie. 

 De poster heeft dezelfde lay-out als de folder voor ouders en wordt digitaal aangeleverd door het 

landelijke team. De poster heeft als doel naamsbekendheid te genereren en ouders aan te sporen meer 

informatie in te winnen over LEFF. Het is een interactieve PDF waarin lokale informatie (contactgegevens 

voor aanmelden) kan worden toegevoegd. 
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WERVINGSMATERIALEN: FLYER VOOR KINDEREN EN FOLDER VOOR OUDERS  

LEFF-kit 
Alle locaties ontvangen voorafgaand aan de start van het programma de LEFF-kit. De kit bevat alles wat 

een locatie nodig heeft om het programma uit te kunnen voeren, zoals posters, potjes met vet en suiker 

en etiketten van voedingsmiddelen.  

LEFF-deelnemerskit  
De LEFF-deelnemerskits met startpakketten voor de deelnemers worden tevens voor aanvang van het 

programma geleverd op de locatie. Tijdens de eerste bijeenkomst krijgen de kinderen hun startpakket, 

met daarin een t-shirt11, een handboek voor kinderen, een handboek voor ouders, een waterbidon en een 

rugzak. De handboeken zijn ondersteunend aan het programma en bevatten de belangrijkste 

leermomenten van elke bijeenkomst plus aanvullende informatie, zoals recepten en ideeën voor ouders 

om samen met hun kind actief te zijn. 

Handleidingen 
Tijdens de training krijgen de coach en beweegcoach een handleiding. Er is een Handleiding Voeding & 

Gedrag en een Handleiding Bewegen. De assistent krijgt beide handleidingen. Alle informatie die nodig is 

om LEFF uit te kunnen voeren staat in deze handleiding. Alle bijeenkomsten hebben dezelfde 

basisstructuur en bevatten een aantal kenmerken die het zo makkelijk mogelijk maken het programma uit 

te voeren. Een vast onderdeel van de handleiding is de beschrijving van de bijeenkomst, waar in 

spreektaal de bijeenkomst uitgeschreven staat. Dit biedt houvast voor de coach, zeker bij onderwerpen 

die lastig zijn om te bespreken of waar de coach nog niet zo bekend mee is.  

                                                        
11 Op basis van de evaluatie is het t-shirt inmiddels geen onderdeel van de kit meer.  
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2.7 HOE ZIJN DE BIJEENKOMSTEN OPGEZET?  
LEFF bestaat uit 20 groepsbijeenkomsten van 2 uur12, verdeeld over een periode van 10 weken. In bijlage 

4 wordt een overzicht van alle bijeenkomsten en activiteiten gegeven.  

 Spelen, ontmoeten en leren van elkaar in een veilige setting zijn kernelementen van LEFF. Het 

eerste uur zijn kinderen en ouders samen en begeleidt de coach met hulp van de assistent de groep. 

Kinderen en ouders motiveren elkaar, delen ervaringen en komen spelenderwijs tot een andere leefstijl. In 

het tweede uur gaan de kinderen bewegen onder leiding van de beweegcoach en praten de ouders onder 

leiding van de coach verder. Als een bijeenkomst maar 1 uur duurt, gaan de kinderen meteen bewegen en 

de ouders in gesprek. Er is in de groepsbijeenkomsten afwisselend aandacht voor voeding en 

gedragsverandering, met altijd een focus op het vergroten van de eigen kracht van het gezin. In 

bijeenkomst 113 en 19 zijn er metingen tijdens de Groei Gezond Check14 om de kinderen en ouders te 

monitoren. Onderdeel van het programma zijn ook leuke activiteiten zoals een speurtocht in de 

supermarkt, het proeven van nieuwe gerechten/producten en een bezoek aan een lokale sportvereniging.  

Aansluiting bij de doelgroep 
Omdat LEFF een programma met lokale flexibiliteit is, bestaat er de mogelijkheid om het programma 

binnen de gestelde kaders aan te passen aan de doelgroep. Bijvoorbeeld door teams in te zetten die het 

beste aansluiten bij de samenstelling van de wijk, specifieke recepten en producten in de voorbeelden te 

gebruiken, gebruik te maken van de Schijf van Vijf in het Turks en Marokkaans15, de keuze van de locatie, 

de keuze voor de supermarkt, ter plekke vertalingen te doen, rekening te houden met specifieke 

(religieuze) feestdagen en rekening te houden met wie in welke groepsactiviteit deelneemt.   

2.7.1 Groepsbijeenkomsten voeding 
De voedingsbijeenkomsten bevatten voedingsadviezen, praktische vaardigheden en demonstraties 

(proeven van producten en een supermarktrondleiding). De gezinnen krijgen praktische tips over 

boodschappen doen, koken, etiketten lezen, vetten en suikers en het omgaan met moeilijke situaties, 

zoals feestjes en speciale gelegenheden. De bijeenkomsten zijn op hoofdlijnen gebaseerd op drie 

concepten: ‘bewerkte en onbewerkte producten’, ‘vetten en suikers’ en ‘etiketten lezen’. Eveneens wordt 

gekeken naar portiegrootte en is er specifiek aandacht voor de niet-Nederlandse keuken. In de 

voedingsbijeenkomsten krijgen de kinderen ondersteunende materialen en in hun handboek staat 

aanvullende en ondersteunende informatie om zich de kennis goed eigen te maken. 

 Tijdens voedingsbijeenkomsten worden elke week twee nieuwe eet- en drinkdoelen voor de 

aankomende week onthuld. Deze vaststaande doelen zijn voor alle kinderen hetzelfde en bouwen 

wekelijks voort op eerdere doelen. Ze zijn een hulpmiddel om stap voor stap toe te werken naar een 

gezonder eetpatroon. Om kinderen aan te moedigen thuis ook met de doelen aan de slag te gaan, is er 

                                                        
12 Er zijn een aantal bijeenkomsten die slechts 1 uur duren.  
13 Op basis van de evaluatie zijn bijeenkomst 1 en 2 inmiddels omgedraaid: de Groei Gezond Check vindt nu in bijeenkomst 2 plaats.  
14 Kind en ouder worden in de Groei Gezond Check gemeten en gewogen en vullen elk een aantal vragenlijsten in met betrekking tot 
onder andere kwaliteit van leven, voedingsgedrag en beweeggedrag. 
15 Deze materialen (zowel qua taal als producten bij doelgroep aansluitend) zijn beschikbaar sinds de voorjaarsronde.  
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wekelijks een vertelmoment waarbij een kind over de voortgang van de eet- en drinkdoelen praat. De 

groep kan het kind feliciteren met het behalen van de doelen, maar ook helpen bij het bereiken van de 

doelen die moeilijker zijn. Hulp krijgen van de andere groepsgenoten (zowel kinderen als ouders) zorgt 

ervoor dat het kind zich ondersteund en geholpen voelt, waardoor het gemakkelijker wordt om de 

veranderingen te maken. Ook wordt hierdoor het zelfvertrouwen vergroot.    

2.7.2 Groepsbijeenkomsten gedrag 
De gedragsbijeenkomsten zijn gericht op het verbeteren van het zelfbeeld en op blijvende 

gedragsverandering. De bijeenkomsten helpen de gezinnen bij de aanpak van problemen in het eet- en 

beweeggedrag van de kinderen. Samen worden concrete en haalbare doelen geformuleerd en het gezin 

krijgt handvatten aangereikt voor het omgaan met verleiding en drang om te eten. De thema’s ‘doelen en 

beloningen’, ‘invloed van omgeving’ en ‘gedachten en gevoelens’ komen aan bod.  

 Tijdens de gedragsbijeenkomsten worden individuele doelen en beloningen opgesteld door ouder 

en kind (en vastgelegd in een contract), welke gedurende het programma nagestreefd worden. Kinderen 

krijgen een sticker als ze het doel van die week behaald hebben. Als alle kinderen aan het eind van het 

programma de doelen behaald hebben, dan vindt er een groepsbeloning plaats. Deze groepsbeloning is 

een zelfgekozen activiteit die de groep na afloop van LEFF samen zal gaan ondernemen.  

2.7.3 Groepsgesprekken ouders 
De ouders hebben na de groepsbijeenkomsten met de kinderen nog een uurtje onderling, onder 

begeleiding van de LEFF-coach (de kinderen zijn dan bezig met de beweegactiviteit). Aan de hand van 

vooraf vastgestelde onderwerpen wordt doorgepraat en krijgen de ouders opvoedingsondersteuning. Het 

gaat dan om onderwerpen als het belonen van kinderen, gezinsafspraken opstellen en het vertonen van 

voorbeeldgedrag. De ouders geven elkaar de adviezen en helpen elkaar.  

2.7.4 Beweegactiviteiten voor kinderen 
In het beweegonderdeel, LEFF-activiteit genoemd, staat plezier en interactie voorop. De spelletjes hebben 

een lage intensiteit en zijn gericht op samenwerken en niet-competitief. Ze zijn aangepast aan kinderen 

boven een gezond gewicht zodat alle kinderen mee kunnen doen. Kinderen zijn niet bewust aan het 

bewegen, maar worden als het ware afgeleid door de leuke spellen. Ze hebben niet door dat ze actief aan 

het bewegen zijn en doen zo gaandeweg positieve ervaringen op met bewegen en actief zijn.  

 Er is een geleidelijke opbouw gedurende het gehele programma. Elke beweegactiviteit bevat een 

warming-up en rekoefeningen, hoofdactiviteit, waterpauze, cooling-down en rekoefeningen. Tijdens de 

hoofdactiviteit vinden uiteenlopende spellen plaats, welke aangepast worden aan het niveau en de 

behoeften van de deelnemende kinderen. Daarnaast zijn de spelletjes ook informatief over het lichaam, 

zoals botten, spieren en voeding (aansluitend bij de voedingsbijeenkomsten). Verder wordt er aandacht 

besteed aan mogelijke beweegactiviteiten om na LEFF te gaan doen; zo wordt er bijvoorbeeld een 

kennismaking met een sportvereniging georganiseerd.  
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2.7.5 Einde programma 
Na afloop van het programma gaat iedereen die het programma heeft voltooid op groepsbeloning, indien 

er voldoende16 stickers zijn behaald door de kinderen. Daarnaast is elke locatie verantwoordelijk voor 

toeleiding naar activiteiten in de wijk. Indien financieel en organisatorisch mogelijk en afhankelijk van de 

behoefte van de groep, worden terugkombijeenkomsten georganiseerd. Kinderen die aanvullende zorg 

nodig hebben worden verwezen naar de jeugdgezondheidszorg voor het bespreken van een passend 

vervolg.  

2.8 EVALUATIE & MONITORING 
Alle meetgegevens en vragenlijsten van de kinderen en ouders worden verzameld door de coördinator en 

naar het landelijk LEFF-team gestuurd voor evaluatie. Kwantitatieve gegevens worden gebruikt om het 

effect van het programma te monitoren. Kwalitatieve analyses worden uitgevoerd om de inhoud van het 

programma en de materialen te verbeteren.  

 

 
 

                                                        
16 Er is voor de coach ruimte om kinderen bonusstickers te geven, zodat de groepsbeloning ook door kan gaan indien niet 100% van 
de doelen behaald is.  
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3. OPZET & EVALUATIE PILOT  
3.1 PILOTGEMEENTEN 
In 2014 is de haalbaarheid van het inpassen van een laagdrempelige groepsinterventie als LEFF 

onderzocht, door middel van een pilot waarbij LEFF in 8 gemeenten en in totaal 10 locaties is uitgevoerd. 

De pilotgemeenten betroffen Amsterdam (Waterlandpleinbuurt, Indische Buurt, Nieuw-west), Utrecht, Den 

Haag, Dordrecht, Smallingerland, Zwolle, Veghel en Den Bosch. Deze gemeenten voldeden aan de 

vastgestelde randvoorwaarden, zoals de aanwezigheid van een lokale ketenaanpak en een netwerk van 

preventie- en zorgprofessionals gericht op kinderen met overgewicht en obesitas. Ook de aanwezigheid 

van politiek bestuurlijk draagvlak voor een integrale aanpak en deelname aan de pilot was essentieel, 

welke middels een intentieverklaring is vastgelegd. De verschillende pilotlocaties kunnen als voorbeeld 

dienen voor de implementatie van LEFF op landelijk niveau. Na afloop van de pilot zijn er in het voorjaar 

en najaar van 2015 in dezelfde gemeente opnieuw LEFF-groepen gestart. De groepen van het voorjaar 

vormen onderdeel van de totale procesevaluatie.  

Tijdens de pilot hebben gemeenten eenmalig een financiële vergoeding ontvangen. De 

gemeenten zorgden vooraf voor een gespecificeerde begroting en na afloop van de pilot een financiële 

afrekening. Als onderdeel van de intentieverklaring is een financiële bijlage opgesteld met een 

voorbeeldbegroting. De gemeente was verantwoordelijk voor het betrekken van de zorgverzekeraar. 

3.2 DOEL VAN DE PILOT  
Het doel van C4O met betrekking tot LEFF, was het ondersteunen van de gemeenten bij het beter 

mogelijk maken van stepped & matched care. In het innovatietraject is gefocust op het aanvullen van een 

deel van het ketenaanbod, door het ontwikkelen van ontbrekend aanbod. In dit project betrof dat te 

ontwikkelen aanbod specifiek een laagdrempelige interventie wat betreft onder meer de toegankelijkheid, 

bereikbaarheid, soort locatie, soort zorgverleners, communicatiestijl, tijdstip, niveau en type van de 

interventie. Uitgangspunt was ook dat dit aanbod structureel, schaalbaar, betaalbaar en evidence based 

moest zijn. Dergelijk aanbod zou als eerste stap in de zorgketen kunnen dienen en ingezet kunnen 

worden bij terugvalpreventie voor kinderen die in andere niveaus behandeld zijn.  

 Naast dit hoofddoel, kende LEFF zelf ook een behandeldoel. Het 10-weekse programma heeft als 

doel het behalen van een gezonder gewicht en een verbeterde kwaliteit van leven, door kinderen en 

ouders zelf in staat te stellen hun leefstijl te veranderen.  

3.3 PROCESEVALUATIE LEFF 
De procesevaluatie moet onder meer inzicht geven in welke doelgroep met LEFF wordt bereikt en of een 

programma als LEFF haalbaar is in Nederland. Ook geeft de evaluatie inzicht in het verloop van de 

training, de werving en het uitvoeren van LEFF. Op basis van de procesevaluatie kan worden bepaald of 

de pilot succesvol is verlopen en welke aanpassingen nodig zijn om LEFF geschikt te maken voor 

opschaling. Doel van deze procesevaluatie is om het gehele traject van de pilot LEFF in kaart te brengen 



 

LEFF 2013 T/M 2015 | 30 

en te evalueren. Streven is om de kritische succes- en faalfactoren te achterhalen, het proces indien nodig 

te verbeteren zodat een verbeterde versie van LEFF binnen meer gemeenten geïmplementeerd kan 

worden.  

 Voorafgaand aan de pilot is een kwaliteitskader opgesteld om een nadere beschrijving te geven 

van de uitgangspunten en vaststaande elementen van LEFF. Hierin stonden ook de competenties van de 

LEFF-coördinator en de teamleden beschreven17. Elke pilotgemeente diende zich te houden aan een 

aantal punten, waarbij ze flexibel waren in hoe dit werd georganiseerd. LEFF werd onderzocht op 

haalbaarheid en daarom was het wenselijk om bepaalde elementen vergelijkbaar te maken tussen de 

verschillende pilotgemeenten. Dit is gedaan om de kwaliteit van de pilot te waarborgen.    

3.3.1 Meetinstrumenten per fase  
Bij de opzet van de procesevaluatie is een draaiboek ontwikkeld, waar per fase is uitgewerkt welke 

meetinstrumenten beschikbaar zijn en over welke indicatoren deze meetinstrumenten informatie geven. Er 

is daarbij een indeling gemaakt in structuurindicatoren, procesindicatoren en uitkomstindicatoren. Ook is 

de procesevaluatie opgedeeld in verschillende fasen waarbij verschillende meetinstrumenten een rol 

speelden. Onderstaand een overzicht van alle meetinstrumenten per fase.  

Training 
• Evaluatie vragenlijsten deelnemers 

• Observatie landelijk LEFF-team 

• Observatie MEND 

Werving 
• Aanmeldformulieren 

• Tussenevaluatie coördinator  

• Aantallen folders, flyers en posters 

• Eindgesprekken coördinatoren (semi-gestructureerde interviews door landelijk team met alle acht 

coördinatoren)  

Uitvoering 
• Groei Gezond Check 1 en 218 (hierna GGC1 en GGC2) 

o Vragenlijsten voor kinderen, met betrekking tot: 

 Beweging 

 Generieke kwaliteit van leven (PedsQL 4.0) 

o Vragenlijsten voor ouders, met betrekking tot: 

 Demografische gegevens 

 Voeding 

                                                        
17 Inmiddels krijgen alle coördinatoren een teamdocument waarin de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de coördinator en 
de teamleden beschreven staat, inclusief competenties.  
18 Op basis van de ervaringen zijn na de pilot wijzigingen in de vragenlijsten doorgevoerd. In de toekomst zullen de vragenlijsten 
mogelijk nog verder aangepast worden. Zie aanbevelingen.  



 

LEFF 2013 T/M 2015 | 31 

 Gewichtsgerelateerde kwaliteit van leven (IWQOL for Kids) 

• Aanwezigheidsformulieren 

• Logboeken coach & beweegcoach 

• Evaluatie vragenlijsten  

o Teams 

o Ouders 

o Kinderen 

• Verwachtingen ouders en kinderen  

• Focusgroepen  

o Kinderen 

o Ouders 

• Groepsevaluatie in laatste bijeenkomst  

• Tussenevaluatie coördinator 

• Eindgesprek coördinator 

• Participatieve observatie gehele programma op 1 locatie 

• Observaties losse bijeenkomsten op verschillende locaties 

• Financiële afrekening 

3.3.2 Methode  
Gedurende de evaluatie van de gegevens, zijn de data uit alle bovenstaande meetinstrumenten gebruikt. 

In hoofdstuk 4 wordt een beschrijving gegeven van de meest relevante resultaten. Deze worden in het 

kader van de leesbaarheid enkel opgedeeld in fasen en niet in verschillende indicatoren. Waar mogelijk 

wordt vermeld op basis van welk meetinstrument de informatie beschikbaar is.  

Samenwerking landelijk & lokaal  
De lokale coördinator leverde gegevens over het verloop van de pilot aan. Ook was deze persoon 

verantwoordelijk voor een tussenevaluatie, het checken van ingevulde evaluatieformulieren en 

aanwezigheidsregistratie en het monitoren van het invullen van de logboeken door de (beweeg)coaches. 

Het landelijk team was verantwoordelijk voor de invoer, het beheer, de analyse, de interpretatie en de 

rapportage van de gegevens. 
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4. RESULTATEN  
4.1 INTRODUCTIE 
Een eerste overzicht van de resultaten van de pilot is gepubliceerd in de ‘Factsheet voorlopige resultaten 

LEFF’. Onderliggende rapportage die zowel intern als extern verspreid zal worden, biedt een uitgebreidere 

beschrijving van de resultaten.  

4.2 BESCHRIJVING RESULTATEN 
In dit hoofdstuk worden zowel de resultaten van de pilot (2014, 8 gemeenten en 10 locaties) als van het 

voorjaar (2015, 4 gemeenten, 7 locaties) beschreven. De groepen zijn apart beschreven, omdat tussen de 

pilot en de voorjaarsronde reeds wijzigingen zijn aangebracht in de fasen training, werving en uitvoering. 

De resultaten van de verschillende locaties worden beschreven. Voor de lezer zijn deze niet terug te 

herleiden naar specifieke locaties. Zij hebben zelf wel inzicht in de eigen resultaten.  

 Dit hoofdstuk betreft geen uitputtende beschrijving, maar een weergave van de belangrijkste 

resultaten. Deze zijn onderverdeeld in de fasen training, werving en uitvoering. De data van deze 

resultaten zijn verkregen op diverse meetmomenten en door middel van verschillende 

onderzoeksmaterialen. Vanwege verschillen in de volledigheid van de gegevens, kunnen de aantallen 

waarop de uitkomsten gebaseerd zijn verschillen per tabel.  

TRAINING 
Voorafgaand aan de pilot hebben 2 trainingen plaatsgevonden en voorafgaand aan de voorjaarsronde is 1 

training georganiseerd. De juiste personen werven om te laten trainen plus het gezamenlijk plannen van 

de landelijke training, kostte relatief veel tijd. In totaal hebben 51 LEFF-teamleden de training gevolgd: 17 

LEFF-coaches, 19 LEFF-beweegcoaches en 17 LEFF-assistenten. Alle teamleden hebben de toets 

gehaald. Op één persoon na zijn tevens alle teamleden positief beoordeeld op basis van observaties en 

rollenspellen. Zij hebben een certificaat gekregen om groepen te gaan begeleiden.  

 In de evaluatieformulieren werden de trainingen zeer positief beoordeeld (een rapportcijfer van 

gemiddeld een 9,2). De teamleden vonden de trainingen lang, maar leerzaam en enthousiasmerend. Ook 

kwam het belang van een goede balans tussen theorie en praktijk naar voren. Omdat na de pilotronde uit 

meer praktijkvoorbeelden geput kon worden, waren tijdens de voorjaarstraining een coach en een 

beweegcoach uit de pilot aanwezig om over hun ervaringen met LEFF te vertellen.  

 Er zijn twee terugkombijeenkomsten voor teams georganiseerd, op verzoek van de teams. Deze 

werden in de plenaire evaluatie als waardevol onderdeel van het totale proces van trainen benoemd. 

WERVING 
Op basis van de aanmeldformulieren blijkt dat de belangrijkste verwijzers naar LEFF gedurende de pilot 

en in het voorjaar GGD/JGZ waren (respectievelijk bijna 50% en 66% van de deelnemers, zie tabel 1). 

Ook in de eindgesprekken met coördinatoren kwam dit naar voren. In de pilot werd daarnaast bijna 25% 
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via school naar het programma verwezen. In het voorjaar was de tweede belangrijkste verwijzer minder 

eenduidig. Bijna 20% van de gezinnen kwam via overige verwijzers bij LEFF terecht. Dat betrof 

professionals als een gezinscoach, gezinsmanager, LEFF-teamlid, ouder-kind adviseur, pedagoog of 

eigen aanmeldingen. 
 
TABEL 1: VERWIJZERS NAAR LEFF  

GGC1 2014 pilot (N=65)  2015 voorjaar (N=47) 

GGD/JGZ 49,3% 66% 

School 24,6% 0% 

Diëtist 12,3% 2,1% 

Overig* 7,7% 19,1% 

Huisarts 4,6% 6,4% 

Ziekenhuis 1,5% 6,4% 

*Overig: Gezinscoach/manager, LEFF-teamlid, ouder-contact medewerker, ouder-kind adviseur, pedagoog & eigen aanmelding 

Leerpunten voor de werving  
De gemeenten hebben minimaal 12 weken de tijd genomen om gezinnen te werven. In de pilot was het 

advies om 15 gezinnen te werven, zodat uiteindelijk 12 gezinnen starten. Vanwege de zomervakantie, is 

er tijdens de pilot een lange periode geweest waarbij de werving en aanmelding stil hebben gelegen. 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot noodzakelijke extra inzet van de coördinatoren om na de zomerperiode 

voldoende gezinnen te hebben om LEFF te kunnen starten. Deze extra inzet in combinatie met een krap 

tijdspad, heeft er mede toe geleid dat de coördinatoren minder kritisch zijn geweest in de toeleiding en 

selectie van gezinnen om met voldoende deelnemers een LEFF-groep te starten. Deze en overige 

leerpunten kwamen naar voren in de eindgesprekken met coördinatoren:  

• Strikter naleven van de inclusie- en exclusiecriteria wat betreft leeftijd, motivatie, taal en gedrag; 

• Zorgen voor duidelijke verwijzing en ouders die op de hoogte zijn dat ze ook deel moeten nemen;  

• Er is veel tijd nodig voor het creëren van motivatie en dus voor verwijzing. Ook blijkt veel uitval te 

bestaan tussen aanmelding en de eerste bijeenkomst; 

• Het kost de coördinatoren veel tijd om verwijzers naar LEFF te laten verwijzen, 

• Er was soms onbekendheid bij verwijzers over LEFF, waardoor ze niet doorverwezen. 

Succesfactoren bij de werving 
De verwijzers zijn enorm belangrijk geweest bij het succes van LEFF. Veel gemeenten hebben de 

Jeugdgezondheidszorg als belangrijkste verwijzer betrokken bij de werving van LEFF. Wat ook belangrijk 

bleek, was dat gezinnen LEFF-wervingsmaterialen op meerdere plekken zijn tegengekomen. Andere 

succesfactoren die werden genoemd op gebied van werving:  

• Er voor zorgen dat de werving niet van één persoon afhankelijk is;  

• Het organiseren van een informatiebijeenkomst; 
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• Verwijzers die voldoende tijd hebben om het programma goed uit te leggen; 

• Een persoonlijke benadering en meerdere keren contact (bijvoorbeeld terugbellen na verwijzing);  

• De nodige tijdsinvestering over de gehele periode goed bespreken met ouders; 

• De school inzetten bij informatievoorziening en verwijzing;  

• Minimaal 12 weken voor de start aan LEFF beginnen met werven;  

• Het team een rol geven bij de verwijzing. De teamleden zijn professionals uit de wijk en kennen de 

gezinnen vaak persoonlijk. Dat helpt bij het selecteren, bepalen van de motivatie en het behouden 

van de motivatie tijdens de 10 weken van LEFF.  

• Voldoende aandacht besteden aan de intake aan de hand van selectiecriteria; 

• Het betrekken van oud-deelnemers om bekendheid te genereren (in de voorjaarsronde). 

UITVOERING 

4.2.1 LEFF-coördinator en LEFF-teams 

LEFF-coördinator 
Voordat de pilot van start ging is de samenwerking met de gemeente vastgelegd in een intentieverklaring. 

De gemeente voerde de regie over de lokale uitvoering van de pilot. De gemeente was verantwoordelijk 

voor het beschikbaar stellen van een coördinator; deze zorgde voor afstemming met de JOGG-regisseur. 

In totaal zijn er 8 coördinatoren aangesteld die allen andere achtergronden hadden. Ook gemeenten met 

meerdere locaties, hadden één coördinator om de verschillende locaties te begeleiden. De coördinatoren 

waren afkomstig uit welzijnsorganisaties, sportorganisaties, GGD’en en gemeenten. Ook zelfstandig 

ondernemers waren betrokken voor de rol van coördinator. Onderstaand een overzicht van de 

belangrijkste succesfactoren en belemmeringen die zijn gesignaleerd om de rol van coördinator te kunnen 

vervullen.  

 

De belangrijkste factoren die bijdroegen aan het succes van de LEFF- coördinator: 
• De coördinator was afkomstig uit dezelfde organisatie als de LEFF-teamleden; 

• De coördinator was langdurig werkzaam voor de wijk waar LEFF werd uitgevoerd; 

• De coördinator voerde taken uit als onderdeel van een regulier takenpakket, zodat uren maken geen 

knelpunt werd; 

• De coördinator onderhield een nauwe samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg, waardoor de 

verwijzingen makkelijker tot stand kwamen.  

 
De belangrijkste belemmerende factoren: 
• De coördinator had onvoldoende tijd om zijn taak voor LEFF goed uit te kunnen voeren; 

• De coördinator had geen of onvoldoende ingang bij de Jeugdgezondheidszorg voor samenwerking; 

• De coördinator had weinig kennis van hoe de zorg georganiseerd was, waardoor hij/zij onvoldoende 

contact had met zorgprofessionals; 
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• De coördinator was onvoldoende bekend met de wijk en had daardoor weinig zicht op de belangrijkste 

samenwerkingspartners; 

• De coördinator had weinig tot geen ervaring met het coördineren van leefstijlinterventies.  

 

Wat vinden de coördinatoren van LEFF? 
De betrokkenheid van de coördinatoren gedurende de projectperiode was groot. Er was veel 

enthousiasme om met LEFF aan de slag te gaan. Door de coördinatoren werd in de eindgesprekken 

unaniem positief over LEFF gesproken. De kracht van LEFF hing volgens hen vooral samen met het 

groepsgevoel en de positieve insteek van het programma. Omdat de kinderen deelname aan LEFF zo 

leuk vinden, gaan ze zich volgens hen beter voelen, krijgen ze meer zelfvertrouwen en zijn ze actief met 

LEFF bezig. Een voorbeeld van een van de coördinatoren: ‘Dat het op de positieve toer zit, mensen in hun 

kracht worden gebracht. Dat zit in de methodiek van LEFF gevangen, dat je mensen in hun kracht zet 

door haalbare doelen te stellen. Op leefstijl en gedragsmatig niveau, hoe houd je dingen vol… Dat vind ik 

een hele sterke en dat kenmerkt LEFF gewoon. Dat je niet op negatieve aspecten gaat zitten maar dingen 

juist op een hele andere manier brengt, waardoor mensen in hun kracht worden gebracht.’  

 De ondersteuning van het landelijk LEFF-team werd door de coördinatoren overwegend positief 

ervaren. Daarbij werd o.a. de bruikbaarheid van de vele ondersteunende materialen en benaderbaarheid 

voor vragen genoemd. De mogelijkheden om lokale flexibiliteit toe te passen op het landelijke format werd 

soms onduidelijk of onvoldoende gevonden. 

 

Deelname coördinator in de groep 
De meeste coördinatoren zijn bij een of meerdere bijeenkomsten aanwezig geweest. Afhankelijk van de 

bekendheid met de groep en de groepsgrootte werd bepaald of en wanneer dit gepast was. Over het 

algemeen gebeurde dit tijdens de kennismakingsbijeenkomst of juist meer naar het einde van het 

programma als de groep elkaar al goed kende. De groepsgesprekken met de ouders werden vrijwel nooit 

bijgewoond, vanwege de gevoelige onderwerpen die daar in besloten kring besproken werden.  

LEFF-teams  
De LEFF-teams die verantwoordelijk waren voor het uitvoeren van LEFF, waren in alle groepen ongeveer 

gelijk samengesteld qua achtergrond en ervaring. De coach op gebied van voeding en gedrag was veelal 

iemand met een achtergrond in welzijn en/of (leefstijl)coaching. De beweegcoach was in vrijwel alle 

gevallen een combinatiefunctionaris of buurtsportcoach. De teams werden overal ondersteund door veelal 

een vrijwilliger uit de wijk. Over het algemeen vonden de coördinatoren dat de geleverde 

competentieprofielen voldeden. Wel bleek behoefte aan een nadere uitwerking van een aantal onderdelen 

van de profielen, waaronder taken en verantwoordelijkheden.  

 In de eindgesprekken met de coördinatoren bleek dat ze vrijwel alle teamleden bekwaam vonden 

om LEFF uit te voeren. Over de coaches lieten ze zich uitgebreider uit. Onderstaand een overzicht van de 

belangrijkste succesfactoren die in relatie tot de coach zijn benoemd door de coördinatoren in de 

eindgesprekken.  
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De belangrijkste factoren die bijdroegen aan het succes van de coach: 
• Het kunnen coachen van mensen en beheersen van de juiste gesprekstechnieken is cruciaal. 

Wanneer gezinnen zichzelf kunnen identificeren met een goede coach, durven ze zich kwetsbaar op 

te stellen; 
• Coaches moeten gewend zijn om met groepen kinderen en ouders te praten en hen te blijven 

motiveren. ‘Een coach moet goed voor een groep kunnen staan en dat kan niet iedereen’, aldus een 

van de coördinatoren.  

• De coach moet een stevige persoonlijkheid hebben. Naast voldoende werkervaring in dit specifieke 

veld is ook levenservaring een pre. Leeftijd kan helpen door natuurlijk overwicht. 

• Over coaches die qua achtergrond wat verder van voeding af staan, werd gezegd dat ze daardoor 

goede gespreksvaardigheden hebben en betrokkenheid tonen bij de problemen van de ouders en 

kinderen  

• Over coaches met een voedingsachtergrond, werd gezegd dat voldoende kennis wat betreft voeding 

essentieel was, vanwege de vragen die gezinnen stellen.  

 
De belangrijkste belemmerende factoren: 
• Goed bekend zijn met de problematiek binnen een gezin werd als valkuil benoemd, vanwege de 

neiging dieper op de problemen in te gaan dan binnen de groepsbehandeling de bedoeling is.  

• Voor coaches met onvoldoende ervaring in het werken met groepen kinderen en ouders, was het 

soms lastig om met de groepsdynamiek om te gaan.  

 
Coördinatoren over de inzet en meerwaarde assistent 
De inzet van de assistent bleek per locatie te verschillen. Dit was onder andere afhankelijk van de 

achtergrond van de assistent en de behoefte in de groep. De toegevoegde waarde van de assistent werd 

door de coördinatoren vrijwel unaniem bevestigd. Echter, op de locatie waar de beweegcoach altijd het 

eerste uur aanwezig was, werd getwijfeld over de noodzaak van een assistent. De hulp van de assistent 

kwam voornamelijk van pas bij de praktische voorbereiding, maar had ook een positief effect op de 

groepsprocessen van de bijeenkomst. De hulp werd met name gewaardeerd als de assistent echt uit de 

wijk kwam en als vrijwilliger een positieve bijdrage aan de groep kon geven.  

 

Contact tussen coördinator en teams  
Succesvolle teams hadden vaak onderling contact, bijvoorbeeld middels een groepsapp. Ook de 

coördinatoren vonden het belangrijk goed op de hoogte te blijven van wat er in de groepen gebeurde, 

zodat ingegrepen kon worden waar nodig en er een goed beeld ontstond van de stand van zaken. Daar 

werd op verschillende wijze invulling aan gegeven; door een wekelijks gesprek met de coach, deelname in 

een whatsapp-groep of een aantal face to face afspraken. Een duidelijke taakverdeling vooraf bleek 

essentieel.  
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Aansluiting teams bij culturele achtergrond deelnemers  
De coördinatoren dachten verschillend over de noodzaak van een team met dezelfde culturele 

achtergrond als de achtergrond van het merendeel van de aanwezige deelnemers. Bij locaties waar de 

coach eenzelfde culturele achtergrond had als het merendeel van de deelnemers, werd genoemd dat dit 

het groepsproces geholpen heeft, door de aanwezige kennis van de culturele gewoonten en de taal. Op 

locaties waar de coach een andere culturele achtergrond had als de deelnemers, gaven sommige 

coördinatoren aan te denken dat het qua groepsvorming beter was geweest als de coach eenzelfde 

culturele achtergrond had. De rol van de assistent werd in dit verband meermaals genoemd; hij of zij kan 

typisch zorgen voor de aansluiting bij de cultuur. Ook werd opgemerkt dat verschillende culturen juist ook 

van elkaar kunnen leren. Ten slotte waren er coördinatoren die aangaven dat de opzet en materialen van 

LEFF zich lenen voor toepassing bij verschillende culturele achtergronden, zodat iedereen zich thuis kan 

voelen. Essentieel was dat de coach inlevingsvermogen heeft en op een prettige manier met verschillende 

culturen en verschillende doelgroepen om kan gaan.  

 

Wat vinden de teams van LEFF? 
De LEFF-teams (alle coaches, beweegcoaches en assistenten) waren overwegend positief over LEFF, 

bleek uit de evaluatieformulieren die ze na afloop van de pilot hebben ingevuld. De vragenlijst bestond uit 

een aantal open vragen en 14 gesloten vragen over LEFF, waarop ze konden aangeven het met de vraag 

eens of oneens te zijn (5 antwoordmogelijkheden, van helemaal mee eens tot helemaal mee oneens). 

85% van de gesloten vragen werd door de teams positief beoordeeld (de mee eens of helemaal mee 

eens). Van alle coaches, beweegcoaches en assistenten gaf 89% aan opnieuw een LEFF-groep te willen 

begeleiden. In de evaluatie van het voorjaar zijn vergelijkbare resultaten gevonden, 80% van de gesloten 

vragen werd positief beoordeeld en 86% van de teamleden zou opnieuw een LEFF-groep willen 

begeleiden.  

4.2.2 Locatie & kosten  

Locatie  
Gedurende de pilot werd LEFF op vijf locaties in een school gehouden, waarvan een aantal brede 

scholen. De overige locaties waren wijkcentra. Bereikbaarheid van de locaties was een belangrijk 

criterium. In de voorjaarsronde vond LEFF plaats op vier scholen, waarvan het merendeel een brede 

school was. De overige locaties waren wijkcentra.  

Kosten  
Voorafgaand aan de pilot werden de kosten per deelnemend gezin op basis van MEND geschat op 

ongeveer € 500,- bij deelname van tien gezinnen per groep 19 . Gemeenten hebben een 

                                                        
19 Naar aanleiding van de afrekeningen van de gemeenten is de begroting van LEFF bijgesteld. Er zijn o.a. wijzigingen geweest in 
het aantal uren voor de LEFF-teamleden en het gemiddelde uurtarief. Daarnaast is er in de gewijzigde begroting meer rekening 
gehouden met de kosten voor de coördinator, werving, de benodigde materialen en de ondersteuning door het landelijk LEFF-team. 
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voorbeeldbegroting toegestuurd gekregen en hebben op basis hiervan een lokale begroting gemaakt. Aan 

het einde van de pilot heeft elke gemeente een financiële eindafrekening ingeleverd.  

De kosten per deelnemend gezin zijn overal meer geweest dan de geschatte 500 euro per gezin. Uit de 

analyse van de kosten bleken er grote verschillen tussen de gemeenten te zijn in de totale kosten. De 

belangrijkste reden hiervoor was dat de gemeenten flexibel waren in de organisatie van de verschillende 

onderdelen. Sommige kostenposten vielen overal hoger uit, zoals de personele kosten. Ook hierin 

bestonden alsnog grote verschillen tussen de gemeenten, bijvoorbeeld in vergoedde uren en hoogte van 

de tarieven. Ook in de kosten van de locatie waren grote verschillen te zien.  

 
Tijdsinvestering coördinator en teams  
Voordat de pilot van start ging is op basis van de MEND-documentatie een ruwe inschatting gemaakt van 

de tijdsinvestering voor de coördinator en het LEFF-team. Tijdens de pilot is gebleken dat de 

daadwerkelijke tijdsbesteding voor zowel de coördinator als de teamleden een stuk hoger lag dan de 

berekeningen op basis van MEND. Deze extra uren hadden onder meer te maken met de tijd nodig was 

voor de werving, het voorbereiden van de bijeenkomsten en het achteraf nabellen van gezinnen. Tussen 

de verschillende gemeenten bestonden grote verschillen in het aantal vergoedde uren voor de teamleden. 

Zo was op sommige locaties de beweegcoach ook het eerste uur aanwezig en waren grote verschillen in 

het aantal uren dat coaches aan voorbereiding nodig hadden.  

4.2.3 Beschrijving deelnemers  
Er zijn in de pilot 102 kinderen gestart met LEFF, waaronder 2/3 meisjes en 1/3 jongens. De gemiddelde 

leeftijd van de deelnemers was 9 jaar, met een range van 6 tot en met 13 jaar. Bijna alle kinderen waren 

in Nederland geboren (92%). Van de kinderen met betrouwbare meetgegevens (n=85), had 69% bij de 

start obesitas (waarvan 17,6% ernstige obesitas) en 28% had overgewicht. Een klein percentage heeft 

een gezond gewicht. In tabel 2 staan leeftijd en geslacht van de kinderen gedurende de pilot beschreven.  
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TABEL 2: DEMOGRAFISCHE GEGEVENS KINDEREN PILOT 

GGC1 (N=97) Meisjes Jongens Leeftijd 

Locatie 1 76,9% (10) 23,1% (3) 9,9 

Locatie 2 45,5% (5) 54,5% (6) 9,8 

Locatie 3 66,7% (4) 33,3% (2) 9,3 

Locatie 4 72,7% (8) 27,3% (3) 9,2 

Locatie 5 60% (6) 40% (4) 7,8 

Locatie 6 40% (2) 60% (3) - 

Locatie 7  25% (2) 75% (6) 10,9 

Locatie 8  84,6% (11) 15,4% (2) 8,3 

Locatie 9  71,4% (10) 28,6% (4) 8,9 

Locatie 10  83,3% (5) 16,7% (1) 9,2 

TOTAAL 64,9% (63) 35,1% (34) 9,2 (range: 6 – 14) 
 

In de voorjaarsronde zijn 39 kinderen gestart met LEFF. Ruim 80% daarvan waren meisjes. De 

gemiddelde leeftijd was ook in de voorjaarsronde 9 jaar. De range liep van 6 tot en met 12 jaar. Opnieuw 

waren bijna alle kinderen (90%) in Nederland geboren. Voorafgaand aan de voorjaarsronde heeft 48,1% 

van de kinderen obesitas (waarvan 14,8% ernstige obesitas) en 48,2% overgewicht. Opvallend is dat 

3,7% een gezond gewicht heeft. In tabel 3 staan leeftijd en geslacht van de kinderen gedurende de 

voorjaarsronde beschreven. 
 
 
TABEL 3: DEMOGRAFISCHE GEGEVENS KINDEREN VOORJAAR  

GGC1 (N=39) Meisjes Jongens Leeftijd 

Locatie 1 100% (4) 0% (0) 10,3 

Locatie 2 Onbekend Onbekend  10 

Locatie 6 83,3% (5) 16,7% (1) 9,2 

Locatie 7  80% (8) 20% (2) 9,9 

Locatie 9  71,4% (5) 28,6% (2) 9,1 

Locatie 11 80% (4) 20% (1) 9,8 

Locatie 12 85,7% (6) 14,3% (1) 9 

TOTAAL 82,1% (32) 17,9% (7) 9,7 (range: 6 – 13) 
 

In de pilot had bijna 50% van de ouders als hoogst afgeronde opleiding lagere school of lbo/mavo/vmbo 

gevolgd. Bijna 1/3 van hen was in Nederland geboren en ruim 1/3 in Turkije of Marokko. De overige 
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ouders waren in andere (n=21) landen geboren. Het overgrote deel van de ouders was boven een gezond 

gewicht (26% overgewicht, 27% obesitas en 29% ernstige obesitas). In tabel 4, 5 en 6 staan deze 

gegevens beschreven.  

 
TABEL 4: OPLEIDINGSNIVEAU OUDERS PILOT 

GGC1 
Totaal 

Vader (N=86) Moeder (N=90) 

Niet van toepassing 1,2% 1,1% 

Lagere school 18,6% 24,4% 

Lbo/mavo/vmbo 31,4% 24,4% 

Havo 5,8% 3,3% 

Vwo 4,7% 1,1% 

Mbo 16,3% 27,8% 

Hbo 11,6% 10% 

Universiteit 10,5% 7,8% 

 
TABEL 5: GEBOORTELAND OUDERS PILOT 

GGC1 

Vader: (N=98) 

Moeder: (N=99) 

Nederland Turkije Marokko Anders* 

Vader Moeder Vader Moeder Vader Moeder Vader Moeder 

Locatie 1 0% 7,7% 15,4% 7,7% 69,2% 61,5% 15,4% 23,1% 

Locatie 2 0% 25% 33,3% 16,7% 16,7% 8,3% 50,0% 50,0% 

Locatie 3 0% 0% 10% 10% 50% 50% 40,0% 40,0% 

Locatie 4 54,5% 54,5% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 27,3% 27,3% 

Locatie 5 0% 0% 0% 0% 11,1% 10% 88,8% 90,0% 

Locatie 6 0% 20% 0% 0% 0% 0% 100,0% 80,0% 

Locatie 7  75% 87,5% 0% 0% 0% 0% 25,0% 12,5% 

Locatie 8  10% 50% 10% 0% 40% 30% 40,0% 20,0% 

Locatie 9  50% 50% 14,3% 7,1% 35,7% 35,7% 0,0% 71,0% 

Locatie 10  50% 50% 0% 0% 0% 0% 50,0% 50,0% 

TOTAAL 23,5% 33,3% 11,2% 6,1% 27,6% 24,2% 37,7% 36,4% 

*Anders: Afrika, Algerije, China, Egypte, Ghana, Guyana, Indonesië, Irak, Kameroen, Kosovo, Liberia, Nederlandse Antillen/Aruba, 

Nigeria, Macedonië, Polen, Somalië, Suriname, Tunesië, Venezuela, Zweden 
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TABEL 6: BMI OUDERS PILOT 

GGC1 (N=89) Totaal  

Gezond gewicht (BMI 18,5 – 24,99) 16% 

Overgewicht (BMI 25 – 29,99) 26% 

Obesitas (BMI 30 – 34,99) 28% 

Ernstige obesitas (BMI > 35) 30% 

 

In de voorjaarsronde had circa 75% van de vaders en 45% van de moeders middelbare school als hoogst 

afgeronde opleiding. Ruim 40% van de vaders en 35% van de moeders waren in Nederland geboren. 

Circa 1/3 van de ouders was geboren in Turkije of Marokko en de overige ouders in andere landen. Het 

overgrote deel van de ouders was boven een gezond gewicht (42% overgewicht, 13% obesitas en 21% 

ernstige obesitas). In tabel 7, 8 en 9 staan deze gegevens beschreven. 
 
 
TABEL 7: OPLEIDINGSNIVEAU OUDERS VOORJAAR 

GGC1 
Totaal 

Vader (N=38) Moeder (N=35) 

Lagere school 10,5% 11,4% 

Lbo/mavo/vmbo 31,6% 20% 

Havo 26,3% 11,4% 

Vwo 7,9% 2,9% 

Mbo 15,8% 34,3% 

Hbo 5,3% 5,7 

Universiteit 2,6% 14,3 
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TABEL 8: GEBOORTELAND OUDERS VOORJAAR  

GGC1 

Vader: (N=40) 

Moeder: (N=40) 

Nederland Turkije Marokko Anders* 

Vader Moeder Vader Moeder Vader Moeder Vader Moeder 

Locatie 1 0% 0% 33,3% 33,3% 66,7% 66,7% 0% 0% 

Locatie 2 12,5% 0% 50% 37,5% 12,5% 25% 25% 37,5% 

Locatie 6 50% 16,7% 0% 0% 0% 0% 50% 83,3% 

Locatie 7  90% 90% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 

Locatie 9  80% 80% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 

Locatie 11 0% 0% 40% 40% 20% 20% 40% 40% 

Locatie 12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

TOTAAL 42,5% 35% 17,5% 15% 12,5% 15% 27,5% 35% 

*Anders: Algerije, België, Curaçao, Dominicaanse republiek, Egypte, Frankrijk, India, Kenya, Nederlandse Antillen/Aruba, Palestina 

& Suriname 

 
TABEL 9: BMI OUDERS VOORJAAR 

GGC1 (N=38) Totaal  

Gezond gewicht (BMI 18,5 – 24,99) 23,7% 

Overgewicht (BMI 25 – 29,99) 42,1% 

Obesitas (BMI 30 – 34,99) 13,2% 

Ernstige obesitas (BMI > 35) 21,1% 
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4.2.4 Groepsgrootte & aanwezigheid 
Om groepsgrootte en aanwezigheid in kaart te brengen is gekeken naar de aanwezigheidsformulieren. 

Deze bleken niet altijd (volledig) ingevuld te zijn. Hierdoor ontbraken veel gegevens voor de analyse. Het 

was bijvoorbeeld niet altijd duidelijk of een gezin afwezig was of dat de coach het formulier vergeten was 

in te vullen. Deze data zijn niet meegenomen in de resultaten. De gezinnen die na aanmelding niet zijn 

gestart met LEFF (categorie niet-starter), vormen geen onderdeel van onderstaande tabellen omdat ze 

geen deel hebben genomen aan het programma.  

Tijdens de pilot zijn gemiddeld 12 gezinnen per locatie gestart (range 7-16). In de voorjaarsronde 

waren de groepen gemiddeld kleiner; namelijk 9 gezinnen (range 5-12). Dit zijn dan zowel gezinnen die 

gestart zijn tijdens bijeenkomst 1, maar ook gezinnen die later gestart zijn.  

Om aanwezigheid in kaart te brengen zijn twee gemiddelde aanwezigheidspercentages berekend.  

Het gemiddelde aanwezigheidspercentage (1) is berekend aan de hand van het gehele programma (alle 

20 bijeenkomsten). Gezinnen kunnen tot en met bijeenkomst 4 instromen in de groep. Op sommige 

locaties is hier van afgeweken en zijn gezinnen op een later moment gestart. Om meer inzicht in deze 

groep te krijgen is daarom is nog een apart gemiddeld aanwezigheidspercentage (2) berekend. In dit 

laatste percentage is ook rekening gehouden met bijeenkomsten die onverwacht niet doorgingen 

vanwege o.a. lage opkomst, feestdagen en schoolvakanties. In de pilotronde zien we een zeer grote 

variatie tussen aanwezigheidspercentages, uiteenlopend van 38,3% tot 88,1% gemiddelde 

aanwezigheid20. Alleen op locatie 6 is een groot verschil tussen de twee verschillende percentages. Dit 

illustreert dat gezinnen die op deze locatie later instroomden wel veel aanwezig waren. Tijdens de 

voorjaarsronde waren de aanwezigheidsformulieren minder consequent ingevuld, maar ook hier zien we 

grote verschillen van 45,9% tot 82,7% gemiddelde aanwezigheid. Op locatie 1 en 12 was veel late 

instroom; dit zou een negatief effect kunnen hebben op de gemiddelde aanwezigheid. Ook tijdens deze 

ronde was op locatie 6 weer late instroom en gemiddeld vrij hoge aanwezigheid.  

Over de precieze definitie van afronding van een behandelprogramma bestaat nog weinig 

consensus (Skelton & Beech, 2011). De aanwezigheidspercentages zijn daarom onderverdeeld in drie 

categorieën, zoals ook door MEND gehanteerd worden (Law et al., 2014). De gebruikte categorieën zijn: 

laag (<25% van de bijeenkomsten aanwezig), midden (25-75% aanwezigheid) en hoog (>75% 

aanwezigheid). In tabel 10 is te zien dat in de pilot op 3 locaties meer dan driekwart van de gezinnen een 

hoge aanwezigheid had. De tabellen later verder zien dat op 4 locaties de gezinnen minder dan kwart van 

de bijeenkomsten aanwezig waren (lage aanwezigheid). Uitgaande van de genoemde categorieën, is 

gemiddeld iets meer dan de helft van de gezinnen (50,8%) aanwezig bij meer dan driekwart van de 

bijeenkomsten. Tijdens de voorjaarsronde zijn deze cijfers vergelijkbaar (48,4%). 

                                                        
20 Op basis van gemiddeld aanwezigheidpercentage vanaf instroom. 
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TABEL 10 GROEPSGROOTTE EN AANWEZIGHEID PILOT 

2014 pilot Gemiddelde aanwezigheid Categorie aanwezigheid 

 N Gehele programma (1) Vanaf instroom (2) Laag Midden Hoog 

Locatie 1 13 74,2% 74,2% 7,7% 30,8% 61,5% 

Locatie 2 14 51,8% 52,6% 21,4% 57,1% 21,4% 

Locatie 3 15 28,7% 31,6% 66,7% 20% 13,3% 

Locatie 4 11 70,5% 70,5% 9,1% 27,3% 63,6% 

Locatie 5 16 37,5% 38,3% 50% 25% 25% 

Locatie 6 8 58,8% 66,6% 12,5% 50% 37,5% 

Locatie 7 8 83,8% 84,2% 0% 12,5% 87,5% 

Locatie 8 13 70,0% 70,0% 15,4% 7,7% 76,9% 

Locatie 9 14 87,1% 88,1% 0% 7,1% 92,9% 

Locatie 10 7 48,6% 49,3% 28,6% 28,6% 42,9% 

Totaal 119 60,0% 61,4% 22,9% 26,3% 50,8% 
 
TABEL 11 GROEPSGROOTTE EN AANWEZIGHEID VOORJAAR 

2015 voorjaar Gemiddelde aanwezigheid Categorie aanwezigheid 

 N Gehele programma (1) Vanaf instroom (2) Laag Midden Hoog 

Locatie 1 10 38,5% 44,8% 40% 40% 20% 

Locatie 2* 12**      

Locatie 6 9 73,9% 82,7% 0% 44,4% 55,6% 

Locatie 7 10 70,0% 70,5% 20% 10% 70% 

Locatie 9* 7**      

Locatie 11* 5**      

Locatie 12 10 34,5% 45,9% 20% 60% 20% 

Totaal 63 53,7% 60,4% 20,5% 29,3% 48,4% 

*Geen aanwezigheidsformulier teruggekregen na afloop programma **Gebaseerd op aantal vragenlijsten GGC1 
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4.2.5 BMI en kwaliteit van leven  
Het project was er niet op gericht om de effecten op gewicht en kwaliteit van leven te onderzoeken, maar 

om de haalbaarheid van de interventie te evalueren. De gegevens worden wel gepresenteerd, maar hier 

kan niet uit geconcludeerd worden wat de effecten van een goed geïmplementeerd LEFF-programma 

kunnen zijn. De beschreven resultaten betreffen de gemiddelde effecten van de pilot en voorjaarsronde, 

waarbij niet gecorrigeerd is voor bijvoorbeeld het aanwezigheidspercentage.  

BMI 
Gewicht en lengte zijn gebruikt om BMI en SDS-BMI te berekenen met Growth Analyser (versie 3.5), 

waarin de vierde Landelijke Groeistudie (Fredriks, et al., 2000) als referentie gebruikt wordt. SDS-BMI is 

een gender- en leeftijdsspecifieke maat die aangeeft hoeveel standaarddeviaties een meting onder of 

boven de mediaan van de referentieverdeling zit. De mate van overgewicht is gecategoriseerd op basis 

van de afkapwaarden van Cole en Lobstein (2012). Van de kinderen uit de pilot is aan de hand van de 

geboortedatum leeftijd in maanden berekend. Van de kinderen uit de voorjaarsronde was alleen de leeftijd 

in jaren beschikbaar. Voor deze kinderen is 6 maanden boven op de leeftijd geteld, om een gemiddelde te 

gebruiken. Vanwege onzekerheid over de betrouwbaarheid van de data, is een verschilscore van BMI 

tussen GGC1 en 2 berekend. Aan de hand van een boxplot van deze nieuwe variabele zijn de outliers 

verwijderd, die vanwege meetfouten niet betrouwbaar waren (kinderen die ‘gekrompen’ waren of extreem 

veel afgevallen). Om het verschil tussen GGC1 en GGC2 te berekenen zijn gepaarde t-toetsen (niet 

gecorrigeerd) uitgevoerd. Deze t-toetsen zijn uitgevoerd op data van kinderen die meetgegevens van 

zowel Groei Gezond Check 1 als 2 hadden. 

 Voorafgaand aan LEFF had het merendeel van de kinderen obesitas (48,2%), verder had 33,7% 

overgewicht en 15,7% ernstige obesitas (tabel 12). Ook had 2,4% van de deelnemende kinderen een 

gezond gewicht. De gegevens laten zien dat na afloop van LEFF het gemiddelde gewicht licht gedaald is. 

In de voorjaarsronde was de afname groter dan tijdens de pilot en statistisch significant. Ook wanneer 

naar de totale groep (pilot en voorjaar) gekeken wordt is er sprake van een statistisch significante daling 

van het gemiddelde gewicht. Omdat kinderen in de groei zijn, moet ook de lengte in acht worden 

genomen. Dan is te zien dat het SDS-BMI na afloop van LEFF bij zowel de pilotronde, voorjaarsronde als 

de totale groep significant afgenomen is (tabel 13). 

 
TABEL12: MATE VAN OVERGEWICHT 

GGC1 N Gezond gewicht Overgewicht Obesitas Ernstige obesitas 

2014 pilot 56 1,8% 26,8% 55,4% 16,1% 

2015 voorjaar  27 3,7% 48,1% 33,3% 14,8% 

Totaal 83 2,4% 33,7% 48,2% 15,7% 
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TABEL 13: SDS-BMI 

 N 

GGC1 GGC2 
Gemiddelde 

verandering 
SD Gemiddeld 

SDS-BMI 
SD 

Gemiddeld SDS-

BMI 
SD 

2014 pilot 56 2,38 0,47 2,24 0,53 -0,14* 0,14 

2015 voorjaar  27 2,26 0,60 2,12 0,64 -0,14* 0,11 

Totaal 83 2,34 0,51 2,20 0,56 -0,13* 0,13 

*Statistisch significant verschil tussen GGC2 en GGC1 met p-waarde van  <.01 

Kwaliteit van leven  
Kwaliteit van leven gaat over de invloed van ziekte of gezondheid op het fysieke, psychische en sociale 

welbevinden vanuit het perspectief van het individu. Voor het meten van dit concept bij kinderen bestaan 

er generieke en ziektespecifieke vragenlijsten. Generieke (algemene) vragenlijsten zijn geschikt om 

verschillende groepen kinderen met elkaar te vergelijken (bijvoorbeeld gezonde met zieke kinderen). 

Ziektespecifieke meetinstrumenten kunnen beter onderscheid aanbrengen binnen een groep met dezelfde 

aandoening. Gewichtsgerelateerde meetinstrumenten richten zich dan ook op domeinen die specifiek 

relevant zijn voor het dagelijks leven van kinderen met overgewicht en obesitas, zoals lichamelijk 

ongemak, lichaamsbeeld en sociale relaties. 

 Bij LEFF wordt kwaliteit van leven gemeten, door bij kinderen en ouders respectievelijk de 

PedsQL 4.0 vragenlijst en de IWQOL-kids vragenlijst af te nemen. Beide vragenlijsten bestaan uit vier 

verschillende schalen, waarbij de deel- en totaalscores worden vastgesteld door de scores van de 

individuele uitspraken op te tellen en te transformeren tot een schaal met 0 als de slechtst denkbare en 

100 als de best denkbare score.  

 Bij de start en aan het einde van LEFF zijn vragenlijsten afgenomen die de algemene en 

gewichtsgerelateerde kwaliteit van leven meten. Tijdens de pilot was de door kinderen en ouders 

gerapporteerde gemiddelde score na afloop van LEFF, significant hoger dan aan de start. Voor kinderen 

ging de gemiddelde score van 82,8 naar 84,9 (P<0.05, n=52), voor ouders steeg de score van 88,2 naar 

90,5 (P<0.05, n=52). Verder rapporteerden zowel kinderen als ouders een significante verbetering op de 

schalen fysiek en sociaal functioneren. Dit is te zien in tabel 14 en 15.  
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TABEL 14: KWALITEIT VAN LEVEN (VRAGENLIJST KINDEREN, PEDSQL) PILOT 

Vragenlijst kind (algemene kwaliteit van 

leven): (N=58) 

Gemiddelde score bij de start 

van LEFF 

Gemiddelde score aan het eind 

van LEFF 

Schaal fysiek functioneren 84,6 86,6 ∗ 

Schaal emotioneel functioneren 78,4 81,4 

Schaal sociaal functioneren 85,5 87,3 ∗ 

Schaal functioneren op school 81,6 83,1 

Gemiddelde psychosociale schalen 81,9 83,9 

Totaalscore 82,8 84,9 ∗ 

Statistisch significant met een p-waarde <0.05 
 
TABEL 15: KWALITEIT VAN LEVEN (VRAGENLIJST OUDERS, IWQOL) PILOT 

Vragenlijst ouder (gewichtsgerelateerde 

kwaliteit van leven): (N=52) 

Gemiddelde score bij de start 

van LEFF 

Gemiddelde score aan het eind 

van LEFF 

Schaal lichamelijk ongemak 89,9 93,3 ∗ 

Schaal lichaamsbeeld 80,4 82,9 

Schaal sociale omgeving 90,4 91,9 ∗ 

Schaal over het gezin 95,9 97,7 ∗ 

Totaalscore 88,2 90,5 ∗ 

Statistisch significant met een p-waarde <0.05 

 

Ook bij de LEFF voorjaarsronde in 2015 zijn twee bovengenoemde kwaliteit van leven vragenlijsten 

afgenomen bij de start en aan het einde van het programma. De gemiddelde deel- en totaal scores op 

beide vragenlijsten na afloop van LEFF, waren hoger dan bij de start van het programma. Voor kinderen 

ging de gemiddelde score van 77,4 naar 82 (n=21) en voor ouders steeg de gemiddelde score van 83,1 

naar 88,5 (n=19). Daarnaast is er sprake van een significante verbetering op de schaal ‘emotioneel 

functioneren’ zoals gemeten bij kinderen en de schaal ‘lichamelijk ongemak’, die het fysiek functioneren 

meet, zoals gerapporteerd door ouders. Dit is te zien in tabel 16 en 17.  
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TABEL 16: KWALITEIT VAN LEVEN (VRAGENLIJST KINDEREN, PEDSQL) VOORJAARSRONDE  

Vragenlijst kind (algemene kwaliteit van 

leven): (N=21) 

T0  Gemiddelde score bij de 

start van LEFF 

Gemiddelde score aan het eind 

van LEFF 

Schaal fysiek functioneren 77,7 83,3 

Schaal emotioneel functioneren 71,5 80,7* 

Schaal sociaal functioneren 80 83,5 

Schaal functioneren op school 76,1 81,6 

Gemiddelde psychosociale schalen 76,9 81,5 

Totaalscore 77,4 82 

* Statistisch significant met een p-waarde <0.05 
 
 
TABEL 17: KWALITEIT VAN LEVEN (VRAGENLIJST OUDERS, IWQOL) VOORJAARSRONDE 

Vragenlijst ouder (gewichtsgerelateerde 

kwaliteit van leven): (N=19) 

Gemiddelde score bij de start 

van LEFF 

Gemiddelde score aan het eind 

van LEFF 

Schaal lichamelijk ongemak 82,6 91* 

Schaal lichaamsbeeld 76,4 84 

Schaal sociale omgeving 84,1 88,7 

Schaal over het gezin 93,8 95,7 

Totaalscore 83,1 88,5 

* Statistisch significant met een p-waarde <0.05 

4.2.6 Wat vinden kinderen en ouders van LEFF? 

Evaluatieformulier kinderen en ouders  
Alle aanwezige kinderen en ouders hebben in de laatste bijeenkomst een anoniem evaluatieformulier 

ingevuld. Deze bestond voor kinderen uit een beschrijving van 27 programmaonderdelen en activiteiten 

van LEFF. Per beschrijving konden kinderen middels het omcirkelen van één uit vier smileys (van heel 

positief tot helemaal niet positief) aangeven wat ze daar van vonden. Voor ouders was de lijst hetzelfde 

opgebouwd en bestond deze uit 36 beschrijvingen. Onderdelen betroffen de aangeboden materialen, 

specifieke bijeenkomsten en de teamleden. Onderwerpen waren een aantal specifieke bijeenkomsten, 

bijvoorbeeld over vetten en suikers en de supermarktspeurtocht. Voor zowel kinderen als ouders waren er 

daarna nog drie open vragen.  

 Opvallend was dat 99% van de kinderen en ouders het team (de coach, beweegcoach en 

assistent) hoog beoordeelden. Verder bleken er geen onderdelen of onderwerpen die unaniem slechter 

scoorden, zowel bij kinderen als ouders.  
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Kinderen 

Pilot: 94% van 27 onderdelen en onderwerpen van LEFF worden beoordeeld als: 

Voorjaar: 91% van 27 onderdelen en onderwerpen van LEFF worden beoordeeld als: 

 

Ouders 

Pilot: 95% van 36 onderdelen en onderwerpen van LEFF worden beoordeeld als: 

Voorjaar: 96% van 36 onderdelen en onderwerpen van LEFF worden beoordeeld als: 
 
 

Open vragen kinderen  
Bijna alle kinderen hebben ook bij de open vragen een antwoord gegeven op de vragen. Op de vraag wat 

kinderen het allerleukste aan LEFF vinden, werd door het merendeel van de kinderen (zowel in pilot als 

voorjaar) iets geschreven dat met de beweegactiviteiten te maken had, zoals sporten, bewegen, spelletjes 

en gymen. Ook de supermarktspeurtocht en diploma-uitreiking worden een aantal keer genoemd. 

Op de vraag wat de kinderen zouden veranderen aan LEFF, werd door veel kinderen ‘niks’ of ‘niets’ 

geantwoord. Andere kinderen zouden liever het eerste uur inkorten en langer sporten.  

 De meeste kinderen zouden aan andere kinderen vertellen dat LEFF leuk en gezellig is en dat je 

er veel leert en leuke spelletjes doet. Sommige kinderen vertelden liever niets, met verschillende redenen: 

‘Bijna niks want ik ga mijn spreekbeurt erover houden’ of juist ‘Niet veel'. Ze denken dat ik aan bingo doe’. 

 
Open vragen ouders 
Ook het merendeel van de ouders gaf een antwoord op de open vragen, met veel overlap tussen pilot en 

voorjaar. Wat ouders het beste vonden aan LEFF, had vooral te maken met bewustwording van een 

gezonde leefstijl, de positieve sfeer en het als kind en ouder gezamenlijk leren.  

 Als ouders iets zouden mogen veranderen aan LEFF, zouden ze vooral de tijden en het aantal 

onderwerpen dat besproken wordt veranderen. 

 Op de vraag wat ouders tegen andere ouders over LEFF vertellen, werd vooral geantwoord dat 

LEFF leerzaam en goed is. Ook bleek uit de antwoorden dat ouders LEFF zouden aanraden.  

  

Zie bijlage 5 voor een totaaloverzicht van de antwoorden op de open vragen.  

Focusgroepengesprekken kinderen en ouders  
Na afloop van de 10 weken LEFF, zijn op 3 locaties focusgroepgesprekken gehouden met kinderen en 

ouders. Door deze focusgroepen is meer inzicht verkregen in wat sterke en minder sterke kanten van 

LEFF zijn, zoals ervaren door de kinderen en ouders. In de rapportage ‘Kinderen en ouders over LEFF’ 

van de VU is een volledig verslag te vinden van de werkwijze en resultaten van de focusgroepen.  

 Het onderdeel uit de focusgroepen met kinderen dat specifiek inzicht geeft in hoe kinderen LEFF 

hebben ervaren, zijn de tekeningen. Kinderen is gevraagd te tekenen hoe hun leven er uit zag voor en na 

LEFF. Onderstaand twee voorbeelden, waarin kinderen aangeven meer conditie te hebben gekregen, 

veel geleerd te hebben en trots op zichzelf te zijn en gezonder te zijn gaan eten.  
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TEKENINGEN VAN KINDEREN OVER HUN LEVEN VOOR EN NA LEFF 

Verwachtingen over LEFF van kinderen en ouders  
Bij aanvang van de pilot is kinderen en ouders gevraagd een verwachting op te schrijven: ‘Wat hoop je dat 

er na 10 weken LEFF is gebeurd?’ Veel kinderen wilden vooral een betere conditie en meer 

zelfvertrouwen krijgen. Wat echter vrijwel alle kinderen wilden, is ‘dun worden’. Het bleek verreweg de 

belangrijkste reden om deel te nemen aan LEFF. Dit werd door zowel kinderen als ouders gekoppeld aan 

het zelfvertrouwen van de kinderen en het feit dat kinderen gepest werden. Een gezonder gewicht 

bereiken werd gekoppeld aan ‘je fijn voelen’ en niet gepest worden. Een voorbeeld van een verwachting 

van een kind bij de start van LEFF: ‘Ik wil graag een gezond gewicht bereiken en hoop dat ik dan niet 

meer gepest word’. Een voorbeeld van een verwachting van een ouder bij de start van LEFF: ‘Ik wens dat 

na deze 10 weken, ze wat gewicht is verloren en lekkerder in haar vel zit’.  
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4.2.7 Follow up en terugkombijeenkomsten na LEFF 
In de projectperiode zijn geen strikte adviezen vanuit het landelijk team meegegeven voor het organiseren 

van de follow up na LEFF en het organiseren van terugkombijeenkomsten voor deelnemers. Uit de 

evaluatie tijdens de terugkombijeenkomst voor coördinatoren en teams is gebleken dat elke gemeente 

hier op een eigen wijze invulling aan heeft gegeven. Veel gemeenten hebben een terugkoppeling van de 

gezinnen naar de JGZ georganiseerd, waar bekeken werd of en zo ja welk vervolg passend was. De 

financiële mogelijkheden en het lokale aanbod speelden hierbij een belangrijke rol. Soms werd de hele 

groep een vervolg aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een maatjesproject (een jaar lang een 

dagdeel per week een maatje) of deelname aan gratis beweegactiviteiten.  

Naast toeleiding naar bestaande activiteiten in de wijk, werden in een aantal gemeenten 

specifieke LEFF-terugkombijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemers. Veelal op verzoek van de 

deelnemende gezinnen. Dit varieerde van een keer per maand tot drie keer per jaar. Er waren ook 

locaties waar ouders dit zelf initieerde met de hele groep of een aantal kinderen en ouders.  
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5. CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 
5.1 REEDS AANGEBRACHTE VERBETERINGEN  
Aan de hand van ervaringen tijdens de pilot, zijn al enkele aanpassingen gedaan aan het proces of de 

materialen, voorafgaand aan de voorjaarsronde. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste 

wijzigingen op hoofdlijnen.  

Nieuwe materialen 
• Een PowerPointpresentatie voor de LEFF-coach, met daarin de informatie die voorheen zelf op de 

flipover geschreven moest worden.  

• Omdat er meerdere foutieve lengte en gewichtsmetingen gedaan bleken, zijn aanpassingen gedaan 

om de metingen meer betrouwbaar te kunnen doen. Er is een gedetailleerd stappenplan opgesteld 

voor het meten en wegen, waarin alle metingen minimaal twee keer gedaan moeten worden en er een 

derde keer wordt gemeten bij verschillen groter dan 0,5 kg of 0,5 cm. Ook wordt extra aandacht 

besteed aan deze onderdelen tijdens de training voor het LEFF-team. Meetgegevens worden ook niet 

meer meteen teruggestuurd naar het landelijke LEFF-team na de eerste meting, maar kunnen ter 

controle worden gebruikt tijdens de eindmeting.  

• Een samenvatting van de handleiding voeding en gedrag. Zodat de beweegcoaches ook op 

hoofdlijnen weten wat de kinderen en ouders in het eerste uur besproken hebben.  

• Een overzicht LEFF-bijeenkomsten en activiteiten. Dit is een digitaal overzicht dat we naar de 

coördinator hebben gestuurd, waarop per locatie de eigen data en tijden toegevoegd kunnen worden. 

Zo bestaat er een duidelijk overzicht van wanneer welke bijeenkomst is.  

• Drie oplegnotities: voeding en gedrag, bewegen en coördinatie. Hierin worden de belangrijkste 

wijzigingen en toevoegingen op de handleiding en algemene aanbevelingen uit de evaluatie van de 

pilot beschreven voor de specifieke functies. 

Gewijzigde materialen 
• Groei Gezond Check 

o De staptest wordt niet meer gebruikt vanwege de onbetrouwbaarheid van de metingen. 

o De vragenlijst over eten en drinken voor ouders is aangepast, zodat deze eenvoudiger in te vullen 

is door ouders.  

o De metingen van lengte en gewicht zijn tijdens de pilot voor een deel niet valide of betrouwbaar 

uitgevoerd. Om deze metingen te verbeteren is het meetformulier gewijzigd zodat de 

meetgegevens van beide metingen genoteerd kunnen worden. Zo kunnen deze met elkaar 

vergeleken worden. Verder wordt de meting 2 keer uitgevoerd en genoteerd, wanneer hier een te 

groot verschil tussen zit dan wordt een derde keer gemeten en genoteerd. 
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o De vragenlijst over bewegen werd door ouders ingevuld, maar dit bleek moeilijk voor hen. Er is 

gekozen voor een andere vragenlijst, die door de kinderen zelf ingevuld kan worden.  

• Wijzigingen in het aanwezigheidsformulier, zodat dit eenvoudiger in te vullen is. Onder andere door 

opties te geven voor reden van afwezigheid.  

Overige wijzigingen  
• Een inschatting maken van de benodigde aantallen t-shirts per maat bleek problematisch. Op veel 

locaties hebben kinderen en ouders geklaagd over de t-shirts, omdat deze veelal te groot waren. De t-

shirts zijn uit het start-LEFF pakket gehaald. De beschikbare t-shirts worden enkel nog aan teamleden 

uitgedeeld.  

• Omdat kinderen en ouders het onprettig vonden om de Groei Gezond Check meteen in de eerste 

bijeenkomst te doen, is dit gewijzigd. De meting vindt nu plaats in bijeenkomst 2 zodat in de eerste 

bijeenkomst vooral tijd is voor onderlinge kennismaking.  

• Kinderen hadden vaak de ouder geholpen bij het invullen van de vragenlijsten. Daardoor hebben ze 

ook vragen gezien die nadrukkelijk voor de ouders en niet voor de kinderen bedoeld waren. Om dit te 

voorkomen is de opzet van de meting gewijzigd en is de beweegcoach altijd aanwezig om de 

kinderen bezig te houden wanneer de ouders de vragenlijst voor volwassenen invullen.  

5.2 SAMENVATTING BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN  
Onderstaande punten zijn gebaseerd op de resultaten van de pilot (8 gemeenten, 10 locaties) en 

voorjaarsronde (4 gemeenten, 7 locaties). Ze geven op hoofdlijnen een beeld van wat er goed ging en wat 

er beter kon bij LEFF. De resultaten van de verschillende locaties worden samengenomen beschreven; 

een gedetailleerde beschrijving per locatie is geen onderdeel van deze rapportage.   

 TRAINING 
Wat ging er goed? 

• Er zijn 3 LEFF-trainers opgeleid door MEND, de training is ontwikkeld en alle bijbehorende materialen 

waren gereed.  

• Er zijn trainingen en bijeenkomsten voor projectcoördinatoren georganiseerd.  

• Er zijn 3 landelijke trainingen voor LEFF-teams georganiseerd, welke door 51 teamleden met goed 

gevolg afgerond. Ook zijn 2 terugkomdagen voor teams georganiseerd, waar 26 teamleden aanwezig 

waren. 

• Bij alle trainingen was iemand namens MEND en/of het landelijk LEFF-team aanwezig. 

• De training en de trainers werden over het algemeen zeer positief beoordeeld door de teamleden 

(rapportcijfer 9,2) en als leerzaam en enthousiasmerend ervaren.  

 

Wat ging er minder goed?  

• De planning en logistiek rondom de training was te tijdsintensief.  

• Het kostte de gemeenten soms moeite om de juiste personen te vinden om te laten trainen.  
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• Er was behoefte aan praktijkervaringen van coaches en beweegcoaches die eerder groepen hebben 

begeleid.  

• De totale training werd als te lang ervaren en ook werden sommige onderdelen van de afzonderlijke 

dagen als te uitgebreid ervaren.  

• Doordat de terugkomdagen niet verplicht waren, kwamen niet alle teamleden naar deze intervisie-

momenten.  

 

Aanbevelingen: 

• Het is raadzaam te onderzoeken hoe de training korter en meer interactief gemaakt kan worden, er 

meer aandacht voor praktijkervaringen kan zijn en de planning en logistiek minder tijd kosten.  

• De terugkomdag zou een vast onderdeel van training moeten zijn, waar teamleden verplicht aan 

deelnemen na afloop van het begeleiden van de eerste groep. 

WERVING 
Wat ging er goed? 

• De wervingsmaterialen zijn tijdig verspreid en de belangrijkste verwijzers waren tijdig en volledig op 

de hoogte van LEFF. 

• De landelijk coördinator heeft gedurende het proces van werving regelmatig contact gehad met alle 

lokale coördinatoren.  

• Op alle geplande locaties zijn groepen kinderen en ouders van start gegaan.  

• De evaluatie heeft inzicht gegeven in welke verwijzers op de meeste locaties de belangrijkste rol 

speelden.  

• De evaluatie heeft inzicht gegeven in wat leerpunten en succesfactoren voor de werving zijn. Onder 

andere dat de werving veel tijd kost, maar dat een persoonlijke benadering en een intakegesprek 

goed werkten.  

 

Wat ging er minder goed?  

• Verwijzers hadden niet altijd beschikking over voldoende tijd en de juiste competenties om te 

verwijzen naar LEFF. 

• De werving kostte veel tijd en het was moeilijk om de groepen vol te krijgen. Hierdoor zijn de inclusie- 

en exclusiecriteria niet altijd nageleefd. Dit heeft negatieve effecten op de aanwezigheid en het 

groepsproces gehad.  

• De aanmeldformulieren waren niet altijd volledig ingevuld.  

• De groepen waren gemiddeld kleiner dan gepland.  

• Wanneer broertjes en zusjes meekwamen naar de bijeenkomsten, verstoorde dit in sommige gevallen 

het groepsproces.  
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Aanbevelingen: 

Alle aanbevelingen op gebied van werving zijn er op gericht het eenvoudiger te maken voor de verwijzers 

om, indien van toepassing, naar LEFF te verwijzen. Dit hangt sterk samen met de groepsgrootte en de 

aanwezigheid.  

• Vervolgonderzoek doen bij verwijzers. Zorgverleners hebben moeite met het bespreekbaar maken 

van het gewicht en overtuigend aanbieden van een interventie. Door middel van participerende 

observaties bij verwijzingen en kwalitatief onderzoek kan meer inzicht verkregen worden in de 

knelpunten, zodat verwijzers beter ondersteund kunnen worden. Wat gebeurt er daadwerkelijk in de 

spreekkamer en wat zijn de eigen opvattingen van zorgverleners die een rol spelen bij de wijze van 

gespreksvoering? 

• Vervolgonderzoek bij de groep kinderen en ouders die zich daar aanmeldt, maar vervolgens niet op 

komt dagen bij de eerste bijeenkomst. Wat zijn daarvoor de redenen en hoe kunnen we deze uitval 

verkleinen?  

• In de ontwikkelfase van LEFF is kleinschalig onderzoek gedaan naar wat het voor kinderen betekent 

om overgewicht en obesitas te hebben, door middel van innovatieve kwalitatieve methoden. Meer 

inzicht en beter begrip in wat het voor hen betekent om boven gezond gewicht te zijn, is nodig. Dit 

helpt de juiste aanknopingspunten voor verwijzing en toon van de communicatie te optimaliseren. 

• Ontwikkelen training voor (zorg)professionals. Op basis van de bestaande informatie 

(wervingsstrategie, onderdelen van de training voor het LEFF-team over de specifieke toon van de 

communicatie en de bijeenkomsten voor ouders ‘praten over gewicht’), aangevuld met de aanvullende 

inzichten o.b.v. bovenstaand onderzoek, kan een training ontwikkeld worden voor verwijzers, die 

specifiek ingaat op eigen vooroordelen, het bespreekbaar maken en kinderen en ouders motiveren 

deel te nemen aan een interventie (breder dan LEFF). Kinderen en ouders kunnen hierbij zelf een rol 

spelen. Doel van de training is verwijzers beter in staat stellen zich te verplaatsen in kind en ouder en 

zo het gesprek op de juiste wijze aan te gaan.  

• Vervolgonderzoek doen met kinderen en ouders en vervolgens herzien van de wervingsmaterialen, 

zodat deze beter inzetbaar zijn als motiverend middel in proces van toeleiding door de verwijzers. 

• Optimaliseren van de toeleiding (signaleren, verwijzen en aanmelden), zodat LEFF beter in de lokale 

structuur past, de verwijzingen naar LEFF beter gaan en het wijze van aanmelden verbeterd wordt. 

Waarbij de gesignaleerde knelpunten uit de evaluatie zoveel mogelijk opgelost zullen worden en met 

inachtneming van de privacy. 

• Herzien van de aanmeldformulieren op basis van de evaluatie. 

• Herzien van de landelijke adviezen over werving op basis van de evaluatie (inclusief beschrijving 

taken en rollen plus tijdsinvestering), voor een optimale aansluiting bij de aanpak en organisatie in de 

verschillende gemeenten.  
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UITVOERING 

LEFF-coördinator en LEFF-teams 
Wat ging er goed? 

• In alle gemeenten was een coördinator aanwezig. De evaluatie heeft inzicht gegeven in welke 

factoren een positieve bijdrage leveren of belemmerend werken voor het uitvoeren van deze rol. Alle 

coördinatoren waren overwegend enthousiast over de LEFF-teams en de inhoud en resultaten van 

het programma. Alle coördinatoren vonden de samenstelling van de groep representatief voor de 

samenstelling van de wijk.  

• Alle coaches en beweegcoaches die groepen begeleid hebben, hadden de landelijke training met 

goed gevolg afgerond. Ze waren bijna allemaal gedurende het volledige programma (10 weken) 

aanwezig in de rol van teamlid (met uitzondering van afwezigheid door ziekte). In de pilot hadden alle 

coaches en beweegcoaches een logboek bijgehouden. De coach, beweegcoach en assistent waren 

zeer positief over de inhoud van LEFF. De meerwaarde van de assistent werd vrijwel door iedereen 

bevestigd.  

• Van de 8 pilotgemeenten hebben 7 pilotgemeenten in 2015 nieuwe LEFF groepen georganiseerd.  

 

Wat ging er minder goed?  

• Teamleden bleven soms maar één ronde beschikbaar als teamlid, waardoor nieuwe trainingen voor 

nieuwe teamleden georganiseerd moesten worden. Dit had gevolgen voor de kosten en 

tijdsinvestering maar ook voor de bekendheid en ervaring met het programma en het gemak waarmee 

teamleden de groepen begeleiden. 

 

Aanbevelingen: 

• Herzien van de competentieprofielen van de coördinator en teamleden, op basis van de evaluatie 

(inclusief tijdsinvestering en optimale aansluiting bij de aanpak en organisatie in de verschillende 

gemeenten). 

• Het is raadzaam te onderzoeken hoe er voor gezorgd kan worden dat teamleden langer aanwezig 

blijven en meerdere groepen begeleiden, waardoor ze steeds minder voorbereiding nodig hebben en 

beter in de stof zitten.  

• LEFF is een programma dat voortdurend verbeterd en geactualiseerd zal worden aan de hand van de 

laatste inzichten; zoals onder andere nieuwe voedingsrichtlijnen. Daarnaast moeten op basis van de 

uitkomsten van de evaluatie (zoals de logboeken) bepaalde inhoudelijke aanpassingen gedaan 

worden. Het gaat dan onder meer om het aantal te behandelen onderwerpen per bijeenkomst en het 

beknopter beschrijven van de handleiding.  
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Locatie & kosten 
Wat ging er goed? 

• LEFF werd in alle gevallen op een toegankelijke locatie in de wijk georganiseerd, na schooltijd. 
 
Wat ging er minder goed?  

• LEFF is op alle locaties duurder geweest dan voorzien. Dat kwam voornamelijk door de grotere 

tijdsinvestering van de betrokken personen in alle fasen, plus hogere uurtarieven.  

• De zorgverzekeraars hebben in geen enkele gemeente een financiële bijdrage geleverd aan 

(onderdelen van) LEFF.  

 

Aanbevelingen: 

• Het is belangrijk dat een weergave van de daadwerkelijk te maken kosten wordt gegeven op basis 

van een nieuwe berekening van onder andere de personele en materiele kosten. Onderzocht moet 

worden hoe de kosten gedragen kunnen worden door gemeenten en zorgverzekeraars.  

• Er moet een uitgewerkt en effectief bewezen model voor duurzame implementatie en borging 

ontwikkeld worden, waarmee LEFF kostendekkend ingekocht kan worden en niet afhankelijk meer is 

van VWS-financiering.  

Beschrijving deelnemers 
Wat ging er goed? 

• De gewenste doelgroep werd bereikt. Kinderen waren gemiddeld 9 jaar oud en het merendeel van de 

kinderen had overgewicht of obesitas. De ouders waren relatief laag opgeleid en hadden vaak een 

niet-Nederlandse culturele achtergrond. Ook hadden de meeste ouders overgewicht of obesitas.  
 
Wat ging er minder goed?  

• Een deel van de kinderen en ouders voldeed niet aan de inclusie- en exclusiecriteria wat betreft 

gewicht, leeftijd, motivatie, taal en gedrag.  
 
Aanbevelingen: 

• Het proces van werving zou geoptimaliseerd moeten worden, zodat de juiste kinderen en ouders 

geïncludeerd worden.  
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Groepsgrootte en aanwezigheid  
Wat ging er goed? 

• Van de deelnemende kinderen kwam in vrijwel alle gevallen ook een ouder naar de bijeenkomsten.  

• Tijdens de pilot zijn gemiddeld 12 gezinnen per groep gestart.  

• Er waren 3 locaties waar de aanwezigheid hoog was (>75%).  
 
Wat ging er minder goed?  

• Er waren locaties met een kleinere of grotere groepsgrootte dan wenselijk.  

• Er was veel variatie in de aanwezigheid van kinderen en ouders op verschillende locaties. Er waren 4 

locaties met een lage aanwezigheid (<25%). Wanneer naar alle groepen gekeken wordt, waren 

gezinnen minder aanwezig dan wenselijk; de helft volgt meer dan driekwart van de bijeenkomsten.  

• De aanwezigheidsformulieren waren niet altijd volledig ingevuld en/of teruggestuurd.  
 
Aanbevelingen: 

• De optimale planning van de bijeenkomsten bepalen, zodat er minder sprake is van een lage 

aanwezigheid door bijvoorbeeld vakanties.  

• Kinderen en ouders niet later laten starten dan bijeenkomst 4, omdat dit effect kan hebben op onder 

andere het groepsproces, de aanwezigheid van de hele groep en mogelijk het effect van de 

behandeling. 

• Uit de evaluatie blijkt dat het belangrijk is dat groepen van minimaal 8 en maximaal 12 gezinnen 

starten. Zowel kleinere als grotere groepen hebben een ongewenst effect op zaken als het 

groepsproces en de aanwezigheid. 

• Wanneer gezinnen meer dan 2 keer afwezig zijn zonder afmelding, kunnen ze niet meer deelnemen 

aan de overige bijeenkomsten. Onderzocht moet worden hoe een minimale aanwezigheid gekoppeld 

kan worden aan vergoeding van deelname.  

• Herzien van het aanwezigheidsformulier, zodat beter inzicht verkregen kan worden in redenen voor 

afwezigheid of stoppen met de behandeling.  
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BMI en kwaliteit van leven  
Wat ging er goed? 

• Het gewicht van de kinderen was statistisch significant gedaald en dat gold ook voor de SDS-BMI van 

de kinderen (NB een afname van 0.13 SDS-BMI is vergelijkbaar met die van klinische programma’s). 

• Zowel de algemene als de gewichtsgerelateerde kwaliteit van leven (gemeten met de PedsQL en de 

IWQOL) van kinderen waren na afloop van LEFF verbeterd. 

 

Wat ging er minder goed?  

• Het verzamelen en analyseren van de vragenlijsten was tijdsintensief.  

• De cijfers met betrekking tot BMI en kwaliteit van leven betreffen het gemiddelde effect van een pilot, 

waarbij niet gecorrigeerd is voor bijvoorbeeld het aanwezigheidspercentage. De effecten zijn mogelijk 

hoger, bij een geoptimaliseerd programma.  

• De Groei Gezond Check’s waren niet in alle gevallen volledig of betrouwbaar ingevuld.  
 
Aanbevelingen: 

• De resultaten van de pilot en voorjaarsronde zijn bemoedigend. Meer inzicht in de variatie tussen de 

verschillende locaties is wenselijk. 

• Wanneer LEFF geoptimaliseerd is, zou een gedegen effectiviteits- en kosteneffectiviteitsonderzoek 

met een controlegroep (usual care) uitgevoerd moeten worden, waarbij onder andere naar effecten op 

BMI en kwaliteit van leven wordt gekeken en deze worden vergeleken met andere programma’s.  

• De data worden door het landelijke team verzameld en geanalyseerd, waarna gemeenten een 

individuele terugkoppeling krijgen van de resultaten. Wanneer sprake gaat zijn van meer gemeenten, 

is het noodzakelijk om naar een toekomstbestendig model plus draaiboek toe te werken. Daarbij moet 

aandacht zijn voor hoe structureel proces, effect en kwalitatieve data gemeten en geanalyseerd 

kunnen worden en op welke manier de gegevensverzameling gedigitaliseerd kan worden. Ook 

nametingen op latere momenten na afloop van de behandeling kunnen dan eenvoudiger uitgevoerd 

en geanalyseerd worden. De kwaliteit van leven vragenlijsten zouden elektronisch ingevuld moeten 

kunnen worden met daaraan gekoppeld een onmiddellijke analyse met interpretatie.  

• Alle metingen en vragenlijsten in de Groei Gezond Check waren overgenomen van MEND. Er moet 

bepaald worden welke essentieel zijn als uitkomst en welke kunnen vervallen. Uitgangspunt is dat het 

aantal metingen en vragenlijsten zo veel mogelijk beperkt wordt, met behoud van in ieder geval BMI 

en gewichtsgerelateerde kwaliteit van leven. 
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Wat vinden kinderen en ouders van LEFF?  
Wat ging er goed? 

• Alle kinderen en ouders die in bijeenkomst 20 aanwezig waren hebben een evaluatieformulier 

ingevuld. Alle kinderen en ouders beoordelen de onderdelen en onderwerpen van LEFF zeer positief, 

waaronder ook over het LEFF-team.  

 

Wat ging er minder goed?  

• De tijden en lengte van de bijeenkomsten en het aantal onderwerpen worden onder meer genoemd 

als iets dat zou kunnen veranderen. Bijvoorbeeld minder bijeenkomsten en minder onderwerpen.  
 
Aanbevelingen: 

• Het huidige evaluatieformulier laat geen specifieke onderdelen of onderwerpen zien waar kinderen of 

ouders structureel minder positief over zijn. Het evaluatieformulier zou sterk ingekort kunnen worden, 

zodat de evaluatie minder tijd en moeite kost.  

• De optimale planning en tijdsduur van LEFF zou nader bepaald moeten worden, in overleg met 

kinderen en ouders. 

Follow-up en terugkombijeenkomsten na LEFF 
Wat ging er goed? 

• Op vrijwel alle locaties is een terugkoppeling van de gezinnen naar de JGZ georganiseerd.  

• Op veel plekken zijn terugkombijeenkomsten voor de kinderen en ouders georganiseerd, omdat ze 

daar behoefte aan hadden.  

 

Wat ging er minder goed?  

• De mate waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan follow up en terugkombijeenkomsten was 

erg wisselend. Er is door coördinatoren behoefte geuit aan kaders voor het lokaal vormgeven van de 

nazorg na LEFF.  

• LEFF is niet vaak specifiek ingezet als nazorg van een behandeling op een hoger niveau.  
 
Aanbevelingen: 

• Nazorg na LEFF met verschillende inhoudelijke experts en met de kinderen en ouders verder 

vormgeven. Zo kan meer ervaring opgedaan worden met wat wel en niet werkt. Uiteindelijk kan 

daarmee een factsheet ontwikkeld worden met inspirerende voorbeelden en handvatten van hoe 

nazorg van een laagdrempelige interventie georganiseerd kan worden. Dit alles gebaseerd op beter 

inzicht in de doelgroep en meer ervaring met nazorg. Een belangrijk onderdeel van de nazorg is ook 

meer ervaring opdoen met het actief betrokken houden van de kinderen en ouders na LEFF als 

ambassadeur. Op die manier kunnen ze een mogelijk belangrijke rol spelen bij de instroom van 

nieuwe gezinnen. Of kunnen oud-deelnemers een rol in het LEFF-team krijgen.  
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• Meer ervaring opdoen met het actief verwijzen naar LEFF, na afloop van een behandeling op een 

hoger niveau in de keten, om terugval te voorkomen.  

5.3 CONCLUSIE & TOEKOMSTVISIE  
Met de ontwikkeling van LEFF, is een interventie beschikbaar gekomen die laagdrempelige is wat betreft 

onder meer de toegankelijkheid, bereikbaarheid, soort locatie, soort zorgverleners, communicatiestijl, 

tijdstip, niveau en type van de interventie. LEFF lijkt kansrijk. Kinderen en ouders zijn erg enthousiast over 

het programma en de eerste resultaten op BMI en kwaliteit van leven zijn veelbelovend. Ook LEFF-

coördinatoren en LEFF-teams zijn uitermate positief over het programma. Echter, er was veel variatie 

tussen de locaties, met name wat betreft groepsgrootte en aanwezigheid. Op sommige onderdelen was 

voor alle locaties ruimte voor verbetering. De procesevaluatie heeft inzicht gegeven in wat de 

aanbevelingen voor verbetering zijn. Na deze optimalisering, plus professionalisering kan LEFF mogelijk 

een structureel onderdeel van het ketenaanbod worden op grotere schaal. Waarbij ook overige 

knelpunten in de ketenaanpak zoveel mogelijk opgelost moeten worden. In de komende projectperiode 

van Care for Obesity (2016 t/m 2018) zal hier onder meer aan gewerkt worden.  
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BIJLAGEN 
BIJLAGE 1: MEND  
MEND 7-13 is ontwikkeld en getest door experts op het gebied van voeding, psychologie en beweging. 

Dr. Paul Sacher, de oprichter van MEND, is een erkend specialist op het gebied van kindervoeding, 

gezondheid en obesitas bij kinderen. Dr. Paul Chadwick, een klinisch en gezondheidspsycholoog, is een 

erkend expert op het gebied van kinderobesitas en traint behandelaars. Het beweeggedeelte is ontwikkeld 

door beweegexperts van Fitness Professionals Ltd en My Time.  

MEND haalbaarheidsonderzoek 
Het MEND haalbaarheidsonderzoek dat in Engeland is uitgevoerd (2002-2003) omvatte 11 kinderen in de 

leeftijd van 7-11 jaar en hun gezin en bleek een groot succes. De resultaten toonden belangrijke 

verbeteringen in de gezondheid: 

• Verminderde middelomtrek. 

• Lagere bloeddruk en hartslag. 

• Verbeterde cardiovasculaire conditie. 

• Toegenomen zelfvertrouwen.  

• Verminderde inname bij kinderen met betrekking tot calorieën, suiker- en vetinname  

Het merendeel van de resultaten werd niet alleen behouden, maar verbeterde verder na afloop van 

MEND. Dit toont aan dat het programma succesvol kan zijn bij het ontwikkelen en behouden van een 

gezond eet- en bij kinderen, ook op lange termijn.  

 

Sacher, P.M.,Chadwick, P., Wells, J.C.K., Williams, J.E., Cole, T.J., & Lawson, M.S. (2005) Assessing the 

acceptability and feasibility of the MEND Programme in a small group of obese 7–11- year-old children. 

Journal of Human Nutrition and Dietetics, 18(1), 3-5. 

MEND large pilot trial 
In 2005 is er een grote pilot (65 kinderen) gestart om te onderzoeken of middels het MEND programma de 

lichaamssamenstelling en gezondheid bij obese kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar kan verbeteren. De 

resultaten op hoofdlijnen:  

• Veel belangrijke indicatoren, zoals BMI en middelomtrek, verbeterden statistisch significant.  

• Verbeterde cardiovasculaire conditie. 

• Verminderde inactiviteit zoals televisiekijken en achter een computer zitten. 

• Een gemiddeld aanwezigheidspercentage van 92%. 

 

Deze resultaten zijn door Paul Sacher gepresenteerd op het European Child Obesity Group Conference in 

juni 2006 Polen (1) en op het International Congress on Obesity in september 2006 Sydney (2). 
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(1) Sacher, P., Chadwick, P., Kolotourou,  M., Cole, T., Lawson, M., & Singhal, A. (2006) The MEND RCT: 

Effectiveness on Health Outcomes in Obese Children. International Journal of Obesity, 31, S12. 

(2) Sacher, P. et al. (2006) The MEND Programme: effectiveness on health outcomes in obese children. 

Obesity Reviews, 7(S2), 89. 

Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep 
Het gerandomiseerd gecontroleerde MEND onderzoek liep van april 2005 tot januari 2007. Alle gezinnen 

werden gedurende een jaar na de start gevolgd. Er werden 107 gezinnen geworven, uiteindelijk hebben 

104 gezinnen het programma volbracht. De resultaten toonden aan dat aan het einde van het programma 

de kinderen een verminderde middelomtrek en BMI hadden, ze hadden dus een gezonder gewicht. De 

conditie van de kinderen was verbeterd, ze deden meer aan sport en het zelfvertrouwen was verhoogd. 

Het gemiddelde aanwezigheidspercentage gedurende de 18 bijeenkomsten was 86 procent.  

 

Sacher, P.M., Kolotourou, M., Chadwick, P.M., Cole, T.J., & Lawson, M.S., Lucas, A., & Singhal, A. (2010) 

Randomized Controlled Trial of the MEND Program: A Family-based Community Intervention for 

Childhood Obesity. Obesity, 18(S1), S62-68 

2007 – 2010: Grootschalige implementatie 
In 2014 zijn de resultaten gepubliceerd van de gezinnen (n = 13.988) die tussen 2007 en 2010 deelnamen 

aan MEND in Engeland. De onderzochte uitkomstmaten waren gemiddelde verandering in BMI, 

gestandaardiseerde BMI aan de hand van leeftijd en geslacht (BMI z-score), zelfwaardering (Rosenberg 

schaal) en psychische problematiek (Strengths and Difficulties Questionnaire , SDQ). De uitkomsten zijn 

vergeleken tussen de eerste en de voorlaatste bijeenkomst (10e week van het programma). Het BMI en 

zBMI zijn statistisch significant gedaald na afloop van het programma. Zelfwaardering is gestegen en de 

psychische problematiek is gedaald. In het algemeen, verbeterden de uitkomsten van de kinderen met 

een lage sociaal economische klasse en Aziatische achtergrond minder dan van de blanke kinderen.  

 

Fagg, J., Chadwick, P., Cole, T.J., Cummins, S., Goldstein, H., Lewis, H., Morris, S., Radley, D., Sacher, 

P., & Law, C. (2014) From trial to population: a study of a family-based community intervention for 

childhood overweight implemented at scale. International Journal of Obesity, 38, 1343–1349 
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BIJLAGE 2: SCHEMATISCH OVERZICHT LEFF  
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BIJLAGE 3: OVERZICHT MATERIALEN LEFF 
Een overzicht van de materialen van LEFF, zoals deze beschikbaar zijn vanuit het landelijke team 

(overzicht versie december 2015). Het aantal en de inhoud van de materialen is aan verandering 

onderhevig.  

Materialen voor de LEFF-coördinator 
• Ondersteunde materialen voor opzet programma 

o Overzicht rollen, competenties en tijdsinvestering LEFF-coördinator en LEFF-team, inclusief 

interviewvragen sollicitatiegsprek teamleden 

o Hand-outs van slides coördinatie-training 

o Introductie voor teams  

o Overzicht LEFF-bijeenkomsten & activiteiten 

o Overzicht terugkombijeenkomsten 

o Voorbeeld begroting  

o Stappenplan coördinatie 

o Start-LEFF document 

o Voorbeelden van financieringsmodellen 

• Wervingsmaterialen 

o Aanmeldformulier 

o Ansichtkaart (herinnering start programma, voor kinderen) 

o Basisdocument werving  

o Factsheets 

 Keuze voor MEND 

 MEND naar LEFF 

 Over LEFF 

 Versie voor zorgprofessionals 

 Basisfactsheet & halffabricaat (lokaal aan te passen) 

o Handreiking – Met gezinnen praten over leefstijl & gewicht 

o Factsheet voor zorgprofessionals 

o Informatieflyer (kind) 

o Informatiefolder (ouders) 

o LEFF-logo & bijbehorende huisstijl  

o LEFF-video 

o Nieuwsbrief (extern) & nieuwsflits (intern) 

o Online middelen 

 www.start-leff.nl 

 Facebook 

 Twitter 

o Portfolio LEFF in de media 
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o Portfolio wetenschappelijke artikelen MEND – beknopt & uitgebreid 

o Poster in halffabricaat 

o Slideshow foto’s & quotes van deelnemende kinderen en ouders  

o Standaard presentatie voor professionals  

o Toolkit communicatie 

o Voorbeeldbrief voor huisartsen  

o Voorbeeldteksten voor nieuwsberichten 

o Welkomstbrief (herinnering start programma, voor ouders) 

• Materialen naar aanleiding van voorgaande rondes 

o Factsheets met resultaten (beknopte versie, uitgebreide versie en versie met informatie over 

lokale resultaten)  

Materialen voor de LEFF-trainers 
• Deelnemerslijst 

• Geheimhoudingsverklaringen 

• Overzicht relevante kennis en ervaring en aandachtspunten van nieuw te trainen teamleden 

• Powerpoint inclusief uitgebreide toelichting in de notitie: 

o Dag 1: voeding 

o Dag 2: gedrag 

o Dag 3: bewegen 

• Toets dag 1 en 2 

• Toets dag 3 

Materialen voor het LEFF-team 
• Certificaat van training  

• Hand-outs van de trainingsslides 

• LEFF-kit, onder andere: 

o Ballonnen, stickers 

o Box met voorbeelden hoeveelheden vetten en suikers 

o Bureauaccessoires  

o Losse formulieren (o.a. aanwezigheidsformulier, gedragsmonitorformulier) 

o Ondersteunende materialen bij beweegactiviteiten (o.a. botten en spieren kaarten) 

o Posters (o.a. over bewerkte en onbewerkte producten en volkoren granen)  

o Voorbeelden bewerkte en onbewerkte producten (pasta, rijst, meel)  

o Voorbeeldetiketten van voedingsmiddelen 

• Powerpoint presentatie met de belangrijkste informatie uit de handleiding  

• Samenvatting van de handleiding voeding en gedrag voor beweegcoaches  

• Volledig uitgeschreven handleiding LEFF-beweegcoach (versie 2014) 

• Volledig uitgeschreven handleiding LEFF-coach voeding en gedrag (versie 2014)  
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• Oplegnotitie met wijzigingen t.o.v. de handleiding voeding en gedrag versie 2014 

• Oplegnotitie met wijzigingen t.o.v. de handleiding bewegen versie 2014 

Materialen voor de deelnemers 
• Start pakket 

o Handboek (kind)  

o Handboek (ouder) 

o Rugzak 

• Ondersteunde materialen, o.a.: 

o Eet- en drinkdoelen kaartjes 

o Groei Gezond Overzicht (na afloop programma)  

o Hier ben ik trots op-overzicht 

o LEFF-diploma 

o Placemat (keuze van portiegrootte) 

o Speurpas (etiketten lezen) 

Materialen specifiek voor de evaluatie  
• Materialen voor monitoring kind/ouder: 

o Geplastificeerd stappenplan voor meten en wegen  

o Meetformulieren en vragenlijsten Groei Gezond Check 1 en 2 

o Toestemmingsverklaring 

• Materialen voor evaluatie LEFF: 

o Digitale logboeken voor LEFF-coach en LEFF-beweegcoach 

o Evaluatieformulieren voor de training  

o Evaluatieformulieren voor ouder, kind, LEFF-team 
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BIJLAGE 4: OVERZICHT LEFF-BIJEENKOMSTEN & ACTIVITEITEN 
 
Bijeenkomst Deel 1 Voeding of Gedrag Uur 

Deel 2 Oudergesprek LEFF-activiteit 

Bijeenkomst 1 
Deel 1 Introductie van LEFF 1 

Deel 2 Hoe praat je over gewicht? 1: IJsbrekers en samenwerking 1 

Bijeenkomst 2 Ontmoet de coaches & Groei Gezond Check 1 2 

Bijeenkomst 3 
Deel 1 Fitter, gezonder, blijer 1 

Deel 2 Voeding 2: Actieve speeltijd 1 

Bijeenkomst 4 Doelen en beloningen 3: Uitdrukking en leiden 1 

Bijeenkomst 5 
Deel 1 Bewerkt en onbewerkt 1 

Deel 2 Een fit, blij en gezond gezin zijn 4: Hart, longen, bloed en zuurstof 1 

Bijeenkomst 6 
Deel 1 Doelen en beloningen 1 

Deel 2 Doelen en beloningen 5: Werken in teams - balvaardigheid 1 

Bijeenkomst 7 
Deel 1 Vetten en suikers 1 

Deel 2 Slaap en dagritme 6: Onderdelen van het lichaam 1 

Bijeenkomst 8 
Eenvoudig gezond eten en meer 
bewegen 

7: BAS- BASis van beweging 
1 

Bijeenkomst 9 
Deel 1 Hoe word je een LEFF-speurneus? 1 

Deel 2 - 8: Voeding 1 

Bijeenkomst 10 Voorbeeldgedrag 9: Teamsport 1 

Bijeenkomst 11 
Deel 1 Klaar voor de start, GO-LEFF 1 

Deel 2 Etiketten lezen 10: Samenwerking in teams 1 

Bijeenkomst 12 
Gebeurtenis, gedachten, gevoel en 
gedrag 

11: BASis van Beweging – deel 2 
1 

Bijeenkomst 13 De LEFF-superspeurtocht 2 

Bijeenkomst 14 
Deel 1 Wie wil er een LEFF-gozer zijn? 1 

Deel 2 Voedselveiligheid en hygiëne 12: Kennismaken sportvereniging 1 

Bijeenkomst 15 
Deel 1 LEFF’s fantastische eetfeest 1 

Deel 2 Heeft LEFF-gozer honger? 13: Aanvalsspellen - verdedigen 1 

Bijeenkomst 16 Problemen oplossen 14: Aanvalsspelen - aanvallen 1 

Bijeenkomst 17 
Deel 1 De LEFF-overlevingsgids 1 

Deel 2 Moeilijke eters 15: Spelletjesdag 1 

Bijeenkomst 18 
Deel 1 Hier ben ik trots op 1 

Deel 2 Pesten 16: Teamsport 2 1 

Bijeenkomst 19 Groei Gezond Check 2 2 

Bijeenkomst 20 
Deel 1 LEFF’s fantastische uitzwaai- en diplomafeest 1 

Deel 2 - 17: Spellen bedenken en inbreng 
kinderen 

1 
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BIJLAGE 5: ANTWOORDEN OPEN VRAGEN EVALUATIEFORMULIEREN  

Kinderen pilot  
Wat vind jij het allerleukste aan 
LEFF? Wat zou jij veranderen aan LEFF?  Wat vertel jij je vrienden over 

LEFF? 

Te sporten Meer sporten Vond jij het ook leuk bij LEFF 

Het sporten Wat minder dan 2 keer - 

De bijeenkomst van de supermarkt Niks Wat we geleerd hebben 

Sporten en supermarkt De tijden, omdat ik school heb Gewoon over wat je moet doen 

Sporten Niks Leuk was  

Het bewegen Om 2 uurtjes te bewegen Dat het heel leuk is en leerzaam! :) 

Het sporten Niks Op een positieve manier 

Sporten Eerst sporten en dan praten Niks 

Diploma uitreiking Niks Ik zit op een activiteit op LEFF & je 
sport daar echt leuk! 

Spelletjes Geen ij sporten - 

Dat we sporten en als we praten over 
gezonde dingen Dat we meer gaan sporten Dat het gezellig is 

Alles Niks Alles 

Sporten Praten Niks 

Sporten  Minder eten Dat ik het leuk vind 

- - - 

Beloning - - 

Dat we naar de supermarkt gingen Minder praten, snel sporten -  

Alles Echt sport en een groot lokaal Heel leuk 

Speurtocht Dat ze ouder mee doen en echt sport Dat we naar de supermarkt gingen 

Sporten Minder gepraat, meer doen/bewegen Veel bewegen 

Het sporten Opdrachten die te moeilijk waren Niks  

Speurtochten Wat we hier doen Dat het heel leuk is 

Het sporten De opdrachten in het boek Van alles 

Gymen Het hele lange praten wanneer 
ouders en kinderen samen zijn 

Dat ik het soms saai vind en soms 
ook niet 

Het bewegen Niks helemaal niks Dat het heel leuk en goed 

Bewegen Niets - 

- - - 

Quiz Niks Je leert gezond te eten 

Met mijn moeder Andere moeilijke sport heel moeilijk Niks 

Beweegles Korter eerste uur, langer sporten Niks (2 meisjes, beste vriendinnen) 
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De beweeglessen Niks Niet veel 

Bewegen Niks Dat het heel leuk is en goed voor je 
is 

Sporten Zelf alles kunnen beslissen Niks liever niks!!! 

Dat je wat kon lezen en het is beter 
voor je lichaam Niks Ze zijn allemaal aardig 

Sport-bijeenkomst NIKS Wat ik gedaan heb 

Kookstudio, sporten Niks Bijna niks want ik ga mijn 
spreekbeurt erover houden 

Vrienden en zo gezond mogelijk eten Niks Niks 

Vrienden maken, gezond leven Niks Dat ik LEFF erg leuk vond 

Sporten - Dat LEFF leuk is 

Sportactiviteiten Meer sporten en minder theorie! Soms in de klas 

Dat het zo professioneel is en super 
aardige mensen hier De bewegingen met het sporten Wat ik had gedaan en wat ik ervan 

heb geleerd 

Bewegen Niks Niet veel. Ze denken dat ik doe aan 
bingo. 

Alles Tijd - soms te lang ? 

Spelen, actief bezig zijn De theorieles inkorten Gezonder eten, sporten, spelletjes 
doen 

Het bewegen Om het langer te houden Dat het leuk was 

De spellen - Goed is en helpt en dat je gezond 
blijft

Ik vond alles leuk Ik vind alles goed in verhouding Bijna niks 

Sporten Niets, misschien iets minder lang 
praten! Ga er mijn spreekbeurt over houden 

Toen we naar de supermarkt gingen. 
Dat we leuke spelletjes deden bij de 
gym. 

Eigenlijk niets, want het is goed. Dat het leuk is en vroeger wisten ze 
het nog niet maar nu wel. 

Sporten en gezond eten Niks alles is al goed Dat het heel leuk en goed is 

Alles Niks Alles 

Sporten met mijn LEFF-vrienden, 
dingen komen te weten, informatie 
bijeenkomsten

Niks Dat ik leerzame dingen heb geleerd 

Gymen Meer gym tijd Niets over LEFF 

Gym Weet ik niet Niks 

Sporten, weten wat gezond is, 
spreekbeurt Niks Dat het leuk is 

Het sporten met de LEFF-coach Meer kwissen Dat het leuk is bij LEFF en dat we 
een kwist gingen spelen 

Dat als we ook hele leuke spelletjes 
doen Dat we grapjes maken Alles 

Bewegen, de vragen Basketbal Dat het leuk is 

Dat ik vriendinnen heb Niets Veel 

Gymen Het is goed zo Over de bidon en tas en boek 

Het sporten Weet ik niet Niks 
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Kinderen voorjaar  
Wat vind jij het allerleukste aan 
LEFF? Wat zou jij veranderen aan LEFF? Wat vertel jij je vrienden over 

LEFF? 

Weet ik niet Naar iets leuks gaan Niks 

Sporten en uitje Korter want als ik LEFF heb eet ik 
om 8 uur 

Dat het leuk is om te gaan sporten 
en vaak verschillende dingen doen. 

Sporten Het gesprek Het was leuk 

Dat er leuke opdrachten worden 
gegeven en de gesprekken met de 
moeders er bij 

Niks omdat alles is leuk Dat het een leuke sport is met leuke 
activiteiten. 

De sport en het koken Helemaal niets Dat het het leukste is op de wereld 

De kookstudio - Dat het leuk is 

Sporten Afalen Dat ik niet kan speelen 

Sport Knalfeest aan het eind Een programma 

Sporten Meer activiteiten Het is super leuk! 

Alles  Alles 

De uitje en het feest en sporten De naam, ik zou 'sportkids' doen Dat het soms leuk is. 

Dat we sporten In plaats van 1 uur gym, 2 uurtjes 
gym Dat het goed is 

De sport en beweging spelletjes Beetje minder praten Van alles, zoals wat er is gebeurt 

Ik vind het sporten het leukst Vaker voetballen Dat ik het leuk vind 

Sporten Niks Dat ze altijd klaar voor je staan 

Het sporten Meer sporten Dat we leuke dingen doen 

Het sporten en bewegen Niks Alles 

Naar de supermarkt Vetten en suikers opdracht Dat het heel leuk is 

Alles NIKS Dat het een leuke groep is 

De activiteiten Niks Ik ga er een spreekbeurt over 
houden 

Sporten en supermarkt Niks Leuk 

Dat we sporten en we praten over 
belangrijke dingen 

Dat ik meer ga sporten, en ook 
minder snoepen. 

Dat het leuk is en dat je er wat van 
leert.

Koken en gym en alles Niks Dat durf ik niet, anders denk ik dat ze 
me uitlachen 

Spelletjes Niks, het is goed zo. Het is superleuk 

Sport en praten over voeding Om niet meer vet te eten Dat het een sport is en dat je eerst 
over vet en suiker gaat praten 

Bewegen Niks Dat het leuk is en dat het gezellig is. 

Samenwerking Weinig, goede concept Over wat je mag eten en niet eten 

Alles Niks Alles 

Koken en quiz Niks Niks 

De juffen en vrienden en sporten Niks! Veel 

De beweegactiviteiten Niks Het is leuk, probeer gewoon! 
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Gym Niks Soms wat het is 

Ouders pilot 	
Wat vind jij het beste aan LEFF? Wat zou jij veranderen aan LEFF? Wat vertel jij andere ouders over 

LEFF? 

Leren over gezonde leefstijl Andere locatie Goede aanrader 

Gezond eten ze praat  - - 

[onleesbaar] [onleesbaar] Goed 

Groepstraining. De kinderen weten 
waarom ze gezond moeten eten en 
hoe dat kan 

De locatie. Multimedia gebruiken 
(powerpoint presentaties, filmpjes) - 

De regels Niks eigenlijk Dat het een leuk programma is 

- - - 

Dat we met elkaar praten Wat langer sporten Ovver de gezondheid van mijn kind 

Coaches waren heel leuk De locatie was te klein en te koud Dat het wel de moeite waard is om te 
proberen 

De groepsbijeenkomsten samen met 
de kinderen en ouders. De te 
behalen doelen per week en 
sticker/beloningssysteem 

De locatie, meer beweging Dat het een heel leuk project is, wat 
ons helpt om gezonder te leven!  

Levert goed resultaat op om gezonde 
leefstijl te krijgen Alleen de tijden aanpassen - 

Met zijn allen over praten van 
gezond eten 

Een bijdrage vragen omdat niet 
iedereen komt omdat het gratis is 

Dat ze er heen moeten gaan en dat 
het helpt voor je kind en voor jezelf. 
Meer informatie over GO-LEFF en 
NO-LEFF 

Goede uitleg, wordt goed geluisterd 
en meegedacht aan oplossingen - Dat het erg leerzaam en heel leuk is 

Dat de kinderen bewust worden van 
wat ze eten Niets Dat het leerzaam was 

Het heel fijn over het gezond eten Niks - 

Alle bijeenkomsten Meer sporten dan praten Goede info over gezondheid 

Goed gecoacht en goed uitgelegd Voor  de mensen die niet afbellen, 
boete laten betalen 

Dat het een leuke groep is en dat 
mensen hier aan mee moeten doen, 
vooral als het kind overgewicht heeft, 
het bewust worden hierin 

Sporten, informatie over gezond eten Echte sport Wat eten jouw kinderen en beugen 
(?) doen sporten 

Praten over eten - Dat het goed gaat 

Om met een positieve ervaring te 
leren om gaan met gewicht en eten Niets Dat het een goed programma is 

De bijeenkomsten - Aanrader! 

De sport, wat [naam coach] praat, 
gezond eten Nee Op mijn werk. LEFF is goed. Je eet 

gezond/ etiketten lezen. 
Dat je zelf en kind bezig bent met 
voeding, je kunt de doelen meteen 
toepassen, het samen overleggen 
met de andere ouders vond ik ook 
erg fijn. 

Meer doen in het uur met de 
kinderen, zoals de spelletjes die 
gedaan zijn. Dat blijft makkelijker 
hangen dan alleen praten 

De tips die wij krijgen, zoals de 
veteen en suiks die in producten 
mogen zitten. Dat het sporten erg 
leuk gevonden wordt. 

Dat mijn kind zich bewuster is van 
wat er gegeten wordt.  

Het was vaak wel chaotisch en een 
beetje rommelig, mede doordat 

Dat het fijn is dat je kind bewuster 
van voeding wordt. En je er altijd 
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mensen vrij laat nog binnenkomen. 
En ik had vaak wel het idee 
overvraagd te worden door de 
hoeveelheid doelen. 

dingen uit kan halen die bij je 
passen. 

Beter overzicht heb gekregen over 
gezond & ongezond eten. Minder LEFF stoffen en tijden. Iets om uit te proberen. 

Het bewust worden van een gezonde 
leefstijl voor kind en ouder. Het 
kritischer worden op levensmiddelen. 

De lessen meer structuur heven, met 
bv. Een flipover. Aan het einde van 
de les kijken of het doel is behaald. 

Het LEFF programma kan kinderen 
en ouders helpen om een gezondere 
leefstijl te bereiken. 

Supermarkt speurtocht (bewuster 
gaan eten) 

Denk ipv 2 dagen, maar 1 dag les 
per week 

Ik motiveer ze om gezond te eten, 
dus je leert veel over leff van gezond 
eten 

Het beste vind ik dat je LEFF samen 
met je kind doet LEFF 1x in de week 

Ik vertel andere ouders da LEFF een 
leuke programma is over gezond 
eten en dat je dit samen met je kind 
doet 

Etiketten lezen, praten over honger-
trek - - 

Groepsgebeuren. Kinderen 
stimuleren elkaar. Ouders betrokken 

Theorieuur voor de kinderen 1x per 
week voldoende. Voor ander uur kan 
ook ingekort worden. Veel van deze 
'lessen' kunnen samengevoegd 
worden --> samen sporten is een 
optie. 

Voor de een is het een goed begin 
om LEFF te gaan leven. Voor de 
ander is het de puntjes op de i 
zetten. 

Het was leuk & leerzaam. Veel 
geleerd over bewerkt/onbewerkt. 
Goede doelen maken & etiketten 
leren lezen. 

Niets 
Het is leerzaam, je hebt er wat aan in 
je dagelijks leven & een leuk team. 
Het is niet onmogelijk.  

Ouders bewust worden van voeding.  Interactie ouder & kind. Samen 
sporten, hoe leuk kan da zijn! 

Dat LEFF veel handvaten en tips 
geeft en jij als ouder je kind heel erg 
kan helpen als opvoeder en met 
voeding en zeker het gedrag gaat 
veranderen van het kind. 

Positief, de kinderen vinden het 
super. Soms voor de ouders wat 
'saai', maar als het kind het maar 
leuk vindt. 

Voor iets oudere kinderen iets meer 
'kinderachtig', zoals beloning enz. Héél positief 

De info en het traject samen met de 
groep. De sessies ietjes korter. Zeker doen. 

De opzet van het programma, theorie 
+ bewegen.  

Zou vaker sessies combineren, niet 
altijd had je al die tijd nodig voor het 
onderwerp. Sessies voor de ouders 
bedoel ik dan.

Dat kinderen ook de nodige 
informatie krijgen over voeding en 
bewegen. 

Soms iets te kinderachtig. Voor 
kinderen onder de 10 wel goed. 

Infomatie. Maar ook kinderen een 
voorbeeld dat ze bewuster met eten 
omgaan dat ze dat ook van iemand 
anders horen.

Hou je gezond kan eten en bewegen NIKS 
Doen!! En dat het niet erg is dat je 
kind overgewicht heeft en er wel wat 
aan te doen is. 

[te moeilijk voor deze buitenlandse 
ouder om in te vullen] 

[te moeilijk voor deze buitenlandse 
ouder om in te vullen] 

[te moeilijk voor deze buitenlandse 
ouder om in te vullen] 

Iedereen wordt gehoord en in zijn 
waarde gelaten! Er wordt echt 
respect uitgedragen! 

Iets minder doelen tegelijk stellen 
(per week) 

Praat er niet veel over! Maar zou wel 
positief erover praten! 

Ik vond het leuk om samen over 
gezondheid, dat is heel belangrijk Ik zou de tijden veranderen Dat heel goed is 

Ik vond het leuk om de voeding te 
bespreken - bv. Etiketten lezen over 
vet en suiker, en naar supermarkt 

De tijden Dat heel goed is, dat gezond blijven, 
etc. 
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gaan voor gezonde voeding. 

De uitleg van de coach. De etiketten altijd lezen. Was heel goed voor mij en mijn 
dochter. 

De positieve sfeer van de coachen 
naar ouders en kinderen toe. 

Iets minder theorie voor de kinderen 
omdat ze snel afgeleid zijn. 

Ze leert om bewuster om te gaan 
met voeding en lichaamsbeweging. 

Gesprekken. Info beweging. Tijden langere periode, kortere uren. 
Moeilijk voor kleine kinderen. Goed, moet doen. 

Bewustwording. Tijd! 2 uur direct na school is erg veel 
en dat 2 keer per week. Positief. Het heeft zeker geholpen. 

Goede uitleg. Minder doelen. Dat de kinderen bewuster zijn van 
eten. 

[moeilijk te antwoorden vanwege 
taalgebrek] 

[moeilijk te antwoorden vanwege 
taalgebrek] 

[moeilijk te antwoorden vanwege 
taalgebrek] 

Bewustwording van gezondere 
voeding (eten) De tijden/ teveel doelstellingen. Niet veel. 

De ontspannen en ongedwongen 
sfeer. De theorie met kinderen inkorten. 

Dat het een heel goed programma is 
waarbij de nadruk heel erg ligt op 
bewuste keuzes maken. 

Dat het ongedwongen is (geen 
verwijzend vingertje) 

Het tijdsbestek voor theorie meer 
verspreiden. Leeftijdsverschillen --> 
aparte groepen. 

Dat het gaat om een gezonde 
levenswijze waardoor je het gewicht 
kan beïnvloeden. Geen dieet-clubje. 

Dat ik een handboek heb gekregen 
waar veel info staat en dat we veel 
dingen zijn te weten te komen 

Niks, ga vooral zo door Dat we op dit programma zitten en 
dat het wel leuk en leerzaam is 

Gezond eten, sporten  Alles is al goed Dat het heel leuk is 

Eten, drinken. Etiketten Alles was goed Goede dingen over LEFF 

Informatie en beweeggedeelte Ouders 1x pw bijeenkomst Zeer goed programma, gewoon 
doen! 

- - - 

Dat je als groep een goede en 
gezonde leefstijl wilt hebben Ouders mee laten bewegen Ben zeer positief 

Gedrag, leren om nee te zeggen. 

Niks, de afspraken die gemaakt 
werden zijn ook nageleef. 
Nederlands praten, geen telefoon. 
Goed gegaan allemaal. 

Positief. Dat de kinderen leren om 
gezonder te eten en veel leren over 
gezonde en ongezonde producten. 

Over gezonde dingen kopen & koken 
geleerd 

Thuis veel veranderd, meer bewegen 
voor de ouders. 

Altijd over vertellen - goed veel 
geleerd, meesters aardig. 

Stimulerend goed aan de kinderen 
om gezonder te leven - Dat ze hun kind hier kan komen. 

De positieve opbouw van het 
programma, geleidelijke doelen 
stellen, ouders betrekken bij het 
project, uurtje sporten, mooi 
boekwerk/naslagwerk 

De uurtjes v/d ouders en kinderen 
samen iets anders samenstellen ivm 
concentratie kinderen. Uurtje ouders 
wat korter en bondiger of meer 
structuur ivm langdradigheid ouders. 

Levenswijze, waarin bewegen en 
gezonde voeding centraal staat, 
bewustwording. 

Meer mensen gekend, meer 
ervaringen met etiket etc., meer 
gezond eten en meer bewegen. 

Niks 

Over hoe goed en gezond het is vor 
je kind. Hoe het is om met je kind te 
praten over afvallen en minder snoep 
eten. 
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Ouders voorjaar  
Wat vind jij het beste aan LEFF? Wat zou jij veranderen aan LEFF? Wat vertel jij andere ouders over 

LEFF? 

Laat je op een positieve manier je 
veranderen, in 10 weken door gewoon 
gezond te eten en te bewegen. 

 Positieve verhalen, intensief maar zeer 
leerzaam 

Sport Alleen sport maar niet een hele lange 
gesprek Het is goed 

Dat kinderen mochten sporten Minder info/of alleen aan ouders Bij LEFF kan jij veel leren over gezond 
eten 

Samen over voeding praten - Tof 

Bespreekbaar maken met je kind zonder 
te kwetsen. Bewustwording 

Doelen wat minder of duidelijker 
(thuisdoel en groepsdoel) 

Dat het top is, zoals ze je bewust maken 
en hoe respectvol 

De tips Niks Dat het een leerzaam project is voor 
ouders & kinderen

Dat een kind begrijpt wat ze bedoelen en 
na het wegen blijkt dit ook wel. - 

Alleen als ze er zelf over beginnen anders 
niet. Want het is niet aan ons om te 
vertellen dat hun kind aan LEFF moet 
beginnen. 

Het samenzijn Niks Positief 

Goed Is goed Gaan doen 

Sporten voor kinderen Niks Dat het goed is voor kinderen (sport) 

Dat het een mooi, leuk en leerzaam 
programma is  

Dat het een heel mooi, leuk, leerzaam 
programma is over voeding en bewegen, 
voor ouder en kind 

Het is leuk voor de kids, maar was niet op 
een goede periode gepland. Veel 
vakantie's tussen en in de lente en zomer 
kunnen ze ook buiten spelen. Als het in 
de winter periode was geweest zou het 
wel beter gekunt. 

Ik vond 2 uur te lang. Zou ook korter 
kunnen 

Dat de kinderen sporten en dat de 
kinderen leren wat gezond eten is en wat 
gezond is voor de kinderen 

De positieve benadering, open 
gesprekken, meedenken Duidelijker met doelen. Hoe je beter LEFF producten ontdekt (wat 

te vervangen) 

Groepsaanpak. Werken aan begrip voor 
mekaar. Superfijn!!! Niks te bedenken!!! Doelen die met cursus gehaald proberen 

te worden 

Leren etiketten lezen Te veel doelen, wordt verwarrend 

Als ze het vragen, heel positief over zijn. 
Moeilijk om ouders hierop aan te spreken 
wanneer zij beter aan deze cursus mee 
gaan doen. Kan heel gevoelig liggen. 

Alles goed geregeld is Niks Ja heel goed is 

Ik heb ervaring goed Over gezond eten gaan kopen Heel goed omgaan met eten 

Een goede opleiding Lang zitten Goede doel 

Samen sta je sterk - Fijn en leuk programma 

Sporten en voorlichtingen Sporten voor ouders Dat het nuttig is voor je? 

Bewuste keuze maken met 
boodschappen doen. Minder eten geven. LEFF is positief 
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Dat mijn kind mee met LEFF mee doet Dat mijn kind minder gaat snoepen Dat het veel was 

Samen doen (ouder - kind) Nvt 
Dat het een voedingsprogramma is waar 
je veel aan hebt, het geeft je meer 
inzichten over voeding. 

Dat je kleine simpele tips krijgen Betere afspraken Dat ze ook een keer met hun kind gaan 
beleven 
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