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Inhoud 



Urgentie 

Obesitas bij kinderen: een groot probleem! 
In de regio Arnhem heeft 
• 14,1% overgewicht 
• 3,9% obesitas 

 
Gevolgen zowel lichamelijk als psychisch en vaak  
onderdeel van multiproblematiek (armoede,  
verzuim, depressie, etc).  
 
Groeiend maatschappelijk probleem 
 Volgens het RVZ wordt in Nederland naar schatting een bedrag van 

€505,4 miljoen per jaar besteed aan de directe gevolgen van ernstig 
overgewicht – circa 1,6% van de totale kosten van de gezondheidszorg 
voor volwassenen van 20 jaar en ouder. De indirecte kosten als gevolg 
van overgewicht worden geschat op €2 miljard per jaar. 
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Waarom nieuwe aanpak? 

• In ons huidige zorgsysteem is de zorg* voor kinderen met overgewicht en 
obesitas niet goed geregeld. 
 

• Dit leidt tot stijgende maatschappelijke kosten door ziekteverzuim, 
arbeidsongeschiktheid, hogere zorgconsumptie, armoede (bijstand), 
etcetera. 
 

• Wat is nodig: 
• Centrale regie op de signalering, behandeling en begeleiding 
• Gericht op kind en gezin 
• Vanuit de wijk georganiseerd, dicht bij kind en gezin. 

 
 

*Onder zorg wordt hier verstaan multidisciplinaire zorg: de zorg die geleverd wordt vanuit het sociaal/gemeentelijk 
domein en het medisch domein (Zvw). 

 



Opzet GO! SYSTEEM AANPAK 

Kind 

Gezin 

VANUIT DE WIJK OPGEZETTE AANPAK VAN KIND EN GEZIN 



Vanuit een KETENZORGVERBAND 

Kindergezondheidscoach 

Jeugdarts 
Huisarts 
Kinderarts 

Fysiotherapeut 
Diëtist 
Psycholoog 
Kinderwerk  
Sociale wijkteam 

MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG 



Vanuit een NETWERKVERBAND 

Kind 

Gezin 

Kindergezondheids-
coach 

Voeding 
Beweging 

Ontspanning 

Maatschappelijke partners 



Ketenzorg 
• Stroomdiagram: heldere, gerichte verwijscriteria 
• Gemeenschappelijk behandelplan: maatwerk en dichtbij huis 
• Substitutie: van 2e naar 1e naar 0e lijn zorg (van zorg naar preventie) 

 
Netwerk van maatschappelijke partijen 
• Laagdrempelig toegankelijk: in de wijk 
• Aansluiting bij bestaande programma’s en partijen 

 
Netwerk opgezet door kwartiermaker GO! en gecontinueerd door lokale coördinator! 
 
Kindergezondheidscoach is case manager/spin in web 
• Coaching op gebied van: voeding, beweging & ontspanning 
• Voor kind én gezin 
• Afstemming via MDO voor oa multiproblematiek 

 
 

 
 

Belangrijkste bouwstenen  



9 

276 kinderen 

3 pilot wijken/kernen: 
- Malburgen  
- Zetten/Herveld 
- Presikhaaf 

 
Opschaling: 
- Bemmel 
- Huissen 
- (Overbetuwe) 
- (Rheden/Dieren) 

 
…en veel interesse! 

 Partners 

Goede resultaten: 
- Meer dan 80% geïncludeerd 
- Daling of stabilisatie van BMI 
- Stijgende kwaliteit van leven 

zowel ouders als kind 
 

 

 Spin-off effecten op het hele gezin! 

Maatschappelijke partijen 
 

Resultaten 

Netwerk 
opgezet 



Doorontwikkeling! 
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse gereed 
• Positief  resultaat  

 
Laatste fase regionale subsidiegelden (mei 2019) 
• Continueren van de 3 pilots 
• Structurele bekostiging realiseren 
• Opschaling randgemeenten Arnhem, investeringsbehoefte ter overbrugging! 
 
Structurele organisatievorm GO! 
• Vanuit een aan Rijnstate gelieerde organisatie/afdeling die preventie 

programma’s opzet en uitvoert 
 
Ontwikkelen learning community en serious game  



Hier doen we het voor! 

Marc Rinkes 
Programmamanager GO! 
  
E:   marcrinkes@go-nl.nl 
M: 06 – 52027136  

Karin Ruiter 
Projectmanager GO! 
  
E:   karinruiter@go-nl.nl  
M: 06 – 23656528  

www.go-nl.nl 
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Brug naar discussie 
Hoe voegt een eerstelijnszorgorganisatie duurzaam waarde toe binnen een wijk 
vanuit het perspectief van de eigen organisatie, zijn patiënten en zijn diverse 
samenwerkingspartners?  


