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1. Inleiding
In september 2005 is GGD Eemland in opdracht van de gemeente Amersfoort gestart met (de
coördinatie van) ‘B.Slim beweeg meer.eet gezond’, een project ter preventie van overgewicht
bij kinderen. Het project kent een integraal karakter en wordt in samenwerking met diverse
organisaties uitgevoerd (zie achterzijde). In 2005 en 2006 is gestart in de wijk
Kruiskamp/Koppel. In 2007 is het project gecontinueerd in deze wijk. Daarnaast is B.Slim
verbreed naar de wijk Liendert/Rustenburg. In dit verslag wordt teruggeblikt op het
projectjaar 2007. Het bestaat uit een inhoudelijk en een financieel deel.

2. Achtergrond en uitgangspunten project
Vanuit het Grote Steden Beleid (GSB) 2005 - 2009 heeft de gemeente Amersfoort extra geld
beschikbaar gesteld om het groeiende overgewicht bij kinderen terug te dringen. De
gemeente heeft vervolgens aan GGD Eemland gevraagd om een plan van aanpak te maken.
Omdat een integrale aanpak cruciaal is bij de preventie van overgewicht, heeft GGD Eemland
vervolgens de ketenpartners bij elkaar gebracht (SRO, SWA, Amant, Meander Medisch
Centrum, HV Eemland, RIAGG en Symfora). Mede op grond van deze bijeenkomst heeft GGD
Eemland de gemeente geadviseerd om de GSB-gelden vooral in te zetten op het versterken
van de primaire preventie gericht op risicogroepen (voorkomen van overgewicht bij kinderen
door bewustwording van een gezonde leefstijl) en de secundaire preventie (vroegtijdig
opsporen van kinderen met overgewicht en tijdig ‘ingrijpen’). Om de GSB-gelden zo efficiënt
mogelijk te benutten, heeft de GGD de gemeente aangeraden om het project (gefaseerd) uit
te voeren in drie prioriteitswijken (Kruiskamp/Koppel, Liendert/Rustenburg en Randenbroek/
Schuilenburg). Deze wijken wordt gekenmerkt door veel gezinnen met een lage sociaaleconomische status en een hoge concentratie van allochtone bevolkingsgroepen. Om deze
groepen te bereiken wordt de community of wijkgerichte aanpak sterk aanbevolen.

Uitgangspunten van de community methodiek:
•

kleinschalige, laagdrempelige lokale activiteiten in de eigen wijk/buurt;

•

waarbij de doelgroep nauw participeert en activiteiten aansluiten bij hun wensen en behoeften;

•

waarbij aangesloten wordt bij reeds bestaande initiatieven, structuren en groepen;

•

waarbij outreachend gewerkt wordt en bestaande en nieuwe activiteiten dichter bij de doelgroep
gebracht worden;

•

én waarbij intersectoraal samengewerkt wordt.

Het uiteindelijke doel van het project is dat de toename van kinderen met overgewicht niet
verder stijgt in de komende vijf jaar.
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3. Stand van zaken primaire preventie in Kruiskamp/Koppel
Na 2006 is besloten om vier primaire preventie activiteiten te continueren in de wijk
Kruiskamp/Koppel in 2007. Deze zijn: Supermarktrondleidingen, Fitnessclub voor moeders,
Kinderkokkerel en Sport- en speltoernooien. Daarnaast is een aantal activiteiten uit 2006
doorgeschoven naar 2007. De voortgang van deze activiteiten wordt hieronder
gepresenteerd.
Supermarktrondleidingen
In 2007 is vijf keer een ‘Slim rondje door de supermarkt’ georganiseerd (waarvan 2
rondleidingen nog vanuit het budget van 2006 en 3 rondleidingen vanuit de begroting van
2007). Op 29 maart 2007 waren 4 personen aanwezig, 26 april 2007 12 mensen, 20 juni
2007 8 deelnemers, 6 september 13 vrouwen en 17 oktober 7 deelnemers. Dit heeft de
nodige publiciteit opgeleverd; diverse keren heeft er een artikel met foto in een lokaal huisaan-huis krant gestaan en daarnaast kregen we zelfs aandacht van de landelijke pers. Radio
1 heeft van de rondleiding op 6 september een 10 minuten durend item gemaakt voor het
programma De Ochtenden.
De rondleidingen zijn goed verlopen, soms vormt de taal wel een barrière. Belangrijk is om
alert te blijven op eenvoudig taalgebruik. De samenwerking met supermarkt AL verloopt heel
plezierig, met Hoogvliet verloopt het wat moeizaam door de continue wisseling van
bedrijfsleiders. Met het ROC verloopt de samenwerking eveneens zeer goed. Vrouwen
krijgen een lesmodule met daarin aandacht voor gezonde voeding. Aanvullend hierop laten
de docenten de vrouwen deelnemen aan de supermarktrondleiding van B.Slim. Tijdens de
rondleiding namen de meeste vrouwen een actieve houding aan, door vragen te stellen en
door producten die men vaak gebruikt te laten zien aan de diëtist. Uit de evaluatie blijkt dat
de vrouwen nu weten dat op de meeste producten de voedingswaarde is aangegeven en hoe
zij dit kunnen vinden op de etiketten. Alle vrouwen hebben aangegeven gezondere
producten te gaan kopen, zoals gezondere alternatieven voor chips. Daarnaast gaven de
vrouwen aan voornemens te zijn om minder suiker in de Marokkaanse thee te gaan
gebruiken. Zo gaf één moeder aan van plan te zijn om nu maximaal 5 kilo suiker in de week
te kopen, in plaats van de huidige 10 kilo! Ook gaven alle vrouwen aan dat zij weten dat een
ontbijt van belang is om op school goed te kunnen presteren, en dat te veel vet niet goed is
voor het lichaam. Rondom light producten bestaat nog wel enige verwarring. Vrouwen gaven
aan gemakkelijker naar de diëtist te gaan nu ze er een gezicht bij kenden. Tijdens de
rondleiding werden soms ook een aantal producten gekocht om te laten proeven, dit vonden
de vrouwen erg leuk. De rondleidingen worden gemiddeld met een 8½ gewaardeerd.

Verslag B.Slim in 2007
Maart 2008

3

De geplande rondleiding van 29 november is niet doorgegaan wegens te weinig
aanmeldingen, deze is verschoven naar 2008 en zal op 3 april a.s. plaatsvinden.
Fitnessclub voor moeders
De eerste groep is in mei 2007 gestart. Voor de zomervakantie zijn vijf kennismakingslessen
gegeven. Hieraan hebben 7 vrouwen deelgenomen. Voor het sporten is uitgeweken naar
wijkcentrum De Roef, aangezien het fitnesscentrum Fitness4life de prijzen enorm had
verhoogd. Er zijn echter opnieuw gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking, daar de
vrouwen erg graag willen fitnessen. Dit heeft allemaal wat langer tijd in beslag genomen,
waardoor er in het najaar van 2007 nog niet gestart is met een nieuwe groep. SRO heeft ook
geprobeerd contact te zoeken met de Mevlana moskee, om daar een gymgroep te starten,
maar dit is niet gelukt. De 2 fitnessgroepen zijn daarom doorgeschoven naar 2008.
Inmiddels zijn hiervoor wel nieuwe plannen gemaakt. SRO heeft met Fitness4life de volgende
samenwerkingsafspraak gemaakt: een soort stimuleringssubsidie, waarbij 27 vrouwen de
mogelijkheid krijgen om een jaar lang te fitnessen, tegen een gereduceerd tarief (namelijk
50% van het jaarlidmaatschap: 110,- euro). Er worden 4 kennismakingslessen georganiseerd
en daarna mogen de vrouwen een heel jaar lang onbeperkt (vrij) sporten. Startdatum is
waarschijnlijk 19 mei. Voordeel van dit plan is dat de vrouwen een heel jaar lang aan het
sporten zijn in plaats van 10 kennismakingscursussen, waarna er vaak velen weer afhaken.
Via het registratiesysteem van de sportschool kan het aantal sportende vrouwen en de
frequentie van het sporten na een jaar goed in beeld worden gebracht.
Kinderkokkerel
Van 14 maart t/m 23 mei hebben 2 Kinderkokkerel groepen gedraaid in de keuken op ABCschool de Vlindervallei (locatie Zuiderkruis). De 1e groep bestond uit 12 kinderen
(gefinancierd vanuit het budget van 2006) en de 2e groep uit 6 kinderen (vanuit de begroting
van 2007), beide in de leeftijd van 7 t/m 10 jaar. Zij zijn begeleid door een stagiaire Social
Work en Sociaal Pedagogische Hulpverlening, onder leiding van de kinderwerker van SWA.
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Bij het bereiden van gezonde hapjes is bijna elke keer besproken waarom het gezond is.
Daarnaast is bij de eerste bijeenkomst uitvoerig de Schijf van Vijf besproken. Middels andere
activiteiten werd dit onderwerp verder behandeld, bijvoorbeeld het maken van een placemat.
Van veel etenswaren kunnen de kinderen benoemen of het gezond is. Het is moeilijk om de
kinderen bewust te maken van wat ze eten, er werd daarom veel herhaald.
De kinderen gaven aan het begin van de kookcursus aan dat zij voorkeur hadden voor
ongezonde dingen. De kinderen vonden niet altijd alle (gezonde) gerechten die bereid
werden lekker en lieten dit dan ook duidelijk merken. Naarmate de cursus vorderde vonden
ze het toch wel lekker, met name de gezonde milkshake en de gezonde pizza vielen in de
smaak.
Tijdens het maken van de hapjes hadden de kinderen veel ondersteuning nodig. Als een kind
iets uitgelegd werd, moest dit vaak herhaald worden. De kinderen hebben verschillende
hapjes bereid, bijvoorbeeld: pizza, milkshake, soep, wokgerecht, salade en een broodje
gezond. De stagiaires hebben vooraf een aantal kookregels opgesteld met de kinderen. Alle
recepten zijn uiteindelijk gebundeld en in de laatste les aan de kinderen meegegeven.
Hiermee kunnen de kinderen de recepten ook thuis maken. De laatste les was een feestelijke
afsluiting waarbij de kinderen kleinere hapjes gemaakt hebben, die de aanwezige ouders
mochten proeven.
Van 12 december 2007 t/m 20 februari 2008 hebben wederom 2 groepen Kinderkokkerel
gelopen. Eén groep heeft in Kruiskamp in wijkcentrum De Roef gedraaid en de andere groep
heeft in Koppel in de keuken van ABC-school de Vlindervallei (locatie Zuiderkruis)
plaatsgevonden. De groep in Kruiskamp bestond uit 6 kinderen en aan de groep in Koppel
namen 10 kinderen deel. Deze kinderen waren in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar. In
Kruiskamp heeft de gastvrouw van het Vrouw- en Kindcentrum ook mee geholpen bij de
begeleiding van de kinderen.
Aanvullend op de evaluatie van de voorjaarsgroepen, kan het volgende opgemerkt worden.
Er is o.a. een quiz gedaan met vragen over gezonde voeding. Omdat één van de stagiaires in
een keuken had gewerkt, hebben de kinderen zich bezig gehouden met het opmaken van de
borden. Door het leuk versieren van de borden vonden de kinderen de gezonde gerechten
ook lekkerder. De begeleiders hebben de kinderen laten proeven van recepten en daarna
moesten de kinderen raden welke ingrediënten erin zaten. De kinderen kregen ook zelf de
keus welke ingrediënten ze wilden gebruiken. De kinderen vonden het leuk om te ervaren
dat gezonde hapjes lekker kunnen zijn en ze kregen al gauw favoriete hapjes. Omdat de
groep bestond uit kinderen in de leeftijd 10 t/m 12 jaar, hadden de kinderen al aardig wat
vaardigheden om te koken. Leuk daaraan was dat de kinderen veel zeggenschap hadden in
de kooklessen en ook vertelden hoe ze thuis weleens hielpen bij het koken. De laatste les
zijn er kleine hapjes gemaakt die de kinderen het lekkerst vonden. De kinderen hebben deze
hapjes uitgedeeld in het wijkcentrum en de school.
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Sport- en speltoernooien
Op 16 mei 2007 heeft een sport- en speltoernooi plaatsgevonden bij de opening van de
nieuwe buitenkast bij het Zuiderkruis. De activiteit was vooral gepromoot als opening van de
nieuwe buitenkast en niet zozeer als B.Slim activiteit. Dat was jammer. De activiteit zelf was
echter een groot succes. Er waren ongeveer 90 kinderen aanwezig, dit waren vooral kinderen
van basisschool de Vlindervallei. De kinderen hebben zich uitgeleefd op de klimpiramide en
gespeeld met diverse sportmaterialen. Ze weten nu over het bestaan van de nieuwe
buitenkast, waardoor ze hopelijk vaker gaan buitenspelen. Vanuit de Kinderkokkerel
activiteit konden de kinderen op deze middag gezonde fruitspiesen maken. Ook hier waren
de kinderen erg enthousiast over: ze stonden in de rij om een plekje aan de tafel te
bemachtigen.

Op 29 augustus is tijdens de huttenbouwweek een toernooi gepland in de speeltuin ‘Het
Kruiskampkwartier’ (nog vanuit het budget van 2006). Hierbij waren ruim 50 kinderen
aanwezig. In plaats van de allochtone kinderen, werden bij de speeltuin vooral de autochtone
kinderen uit de wijk bereikt. De kinderen moesten een beweegparcours afwerken, waarmee
ze een B.Slim frisbee konden verdienen. De reacties van de kinderen, de aanwezige ouders
en de vrijwilligers van de Huttenbouwactiviteit waren allemaal positief. Ook is de
samenwerking met de mensen van de speeltuin goed verlopen.
In de herfstvakantie, op 26 oktober, is wederom een sport- en speltoernooi bij de speeltuin
georganiseerd (52 deelnemende kinderen). Op dezelfde dag is ook een spelmiddag
georganiseerd bij de buitenkast aan de Magelhaenstraat, waarbij 32 kinderen aanwezig
waren. Naast het lekker buiten spelen, is op deze dag wat meer aandacht besteed aan de
B.Slim boodschap. Er werd met de kinderen een ‘Ren -je-rot‘ quiz gedaan om ze na te laten
denken over gezond eten en meer bewegen, waarmee ze een voetbal konden winnen.
Opvallend was dat de kinderen bleven doorspelen, ook nadat de SRO-medewerkers
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vertrokken. De frisbees vielen erg in de smaak en er werd druk mee geoefend. Naast de
frisbee, kregen de kinderen ook een appel.
Eerder in dezelfde week, op 23 oktober, is er een sport- en speltoernooi gehouden bij de
buitenkast aan de Van Galenstraat. Hierbij waren 42 kinderen aanwezig. Naast bovenstaande
onderdelen was er op deze middag een stormbaan uitgezet die de kinderen fantastisch
vonden. Leerpunt is wel om de volgende keren de vrijwilligers van de buitenkasten in te
zetten bij de onderdelen van het beweegparcours, zodat elk onderdeel goed uitgelegd wordt
en er goed gecontroleerd kan worden bij de uitvoering. Vooraf dienen deze mensen het
draaiboek van de activiteit te ontvangen.
Peutergym
In april 2007 hebben twee medewerkers van SRO de train-de-trainer cursus voor de training
‘Beweegkriebels’ van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) gevolgd. Op 29
oktober kregen de peuterspeelzaalleidsters van SWA deze training aangeboden. Het betrof
een workshop van 3 uur, waar leidsters zich voor konden intekenen. 19 leidsters hebben
eraan deelgenomen en de workshop is positief ontvangen: 80% van de deelnemers was
tevreden over de workshop. Ook waren de leidsters enthousiast om met de reader in de
praktijk aan de slag te gaan. We hopen dat beweegactiviteiten voor peuters hierdoor een vast
onderdeel gaan worden op de peuterspeelzalen. In 2008 zullen we hierna navraag doen. De
training zal ook nog gegeven worden aan de peuterspeelzaalleidsters van STAP. Hiervoor
moet nog een datum gepland worden in 2008.
Kookcursus
In april 2007 stond de kookcursus ‘Gezond en lekker koken’ gepland (nog vanuit het budget
van 2006). Deze is helaas geannuleerd, omdat er te weinig deelnemers (4) waren. Besloten is
om in plaats van een kookcursus een aantal malen een ‘workshop gezonde hapjes maken’ te
organiseren in samenwerking met SWA. Hier waren in maart 2007 bij de opening van het
nieuwe Vrouw- en Kindcentrum Deadia goede ervaringen mee opgedaan.
Op 12 juli 2007 is een eerste workshop verzorgd door een diëtist van Amant in wijkcentrum
de Roef. Hieraan hebben 11 vrouwen deelgenomen (de meeste van Marokkaanse afkomst, 1
Turkse en 1 Armeense). Als thema was ‘Gezonde traktaties’ gekozen, ook daar het gezien de
tijd (anderhalf uur) niet mogelijk is om uitgebreide gerechten te maken. De vrouwen vonden
het erg leuk om de traktaties te maken en door sommigen werd aangegeven dat ze dit thuis
ook willen gaan doen samen met hun kinderen. De uitleg over de bereiding en de keuze van
de producten werd goed opgepakt. De deelnemende vrouwen kregen een B.Slim schort
uitgereikt.
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In het najaar heeft de workshop nog twee keer plaatsgevonden. Op 1 november waren er 11
vrouwen aanwezig en op 29 november 12 vrouwen, allen van Marokkaanse afkomst. De
leeftijd varieerde van 20-30 jaar tot 50+. Alle vrouwen waren enthousiast en deden actief
mee met het maken van allerlei gezonde multiculti hapjes. Met name de loempia’s uit de
oven deden het goed. De workshops zijn ingepast in bestaande activiteiten van het Vrouwen Kindcentrum. Medewerkers van SWA speelden een belangrijke rol bij de werving. Omdat
de wat oudere vrouwen er nog traditionele opvattingen op na houden, heeft de diëtist het
accent vooral gelegd op alternatieven voor gezonde hapjes. Bij de jongere vrouwen konden
er nieuwe hapjes uitgeprobeerd worden en is er ook advies gegeven over gezonde traktaties.
Er werden veel vragen gesteld over de producten. De vrouwen zeiden dat ze veel geleerd
hadden en thuis wel dingen gingen veranderen. De workshop werd gemiddeld met een 8
gewaardeerd.

Gezonde Hap & Stap Vierdaagse
De St. Jorisschool is in april 2007 opnieuw door GGD Eemland benaderd of zij aan de
Gezonde Hap & Stap Vierdaagse wil deelnemen in het nieuwe schooljaar (najaar van 2007).
Wederom heeft de school aangegeven hier geen prioriteit aan te geven. Daarom is besloten
om het project aan te bieden aan de andere locatie van basisschool de Vlindervallei
(Zuiderkruis, op de locatie van Galenstraat heeft de vierdaagse reeds in 2006
plaatsgevonden). De directeur had onder tussen zelf ook een verzoek gedaan. Van 12 t/m
15 november 2007 vond de Gezonde Hap & Stap Vierdaagse plaats op deze basisschool.
Tijdens de ‘Hap-dagen’ kregen de 26 kinderen van de groepen 4, 5 en 6 een gastles door
een diëtist van Amant, en een smaakles door GGD Eemland waarbij de kinderen onder
andere gezonde hapjes bereidden. Tijdens de ‘Stap-dagen’ werd er een dansvoorstelling
ingestudeerd onder leiding van een dansinstructrice van L.E.U.C. en werd een culinair circuit
uitgezet, waarbij ook een door de kinderen bedacht spel werd gespeeld.
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Naast de activiteiten hielden de kinderen de hele week de eet- en beweegkalender bij. Tot
slot werd een afsluiting georganiseerd voor de ouders, waarbij de dansvoorstellingen werden
opgevoerd, en de ouders konden proeven van de gezonde hapjes. Een projectmedewerker
van GGD Eemland heeft een korte impressie van de week gegeven en ook de gezonde
boodschap gecommuniceerd door middel van een quiz.

Tijdens de afsluiting waren ongeveer 14 ouders aanwezig (van de 26 kinderen). Deze
opkomst was boven verwachting, omdat de school weinig tot geen ouders had verwacht. Bij
de quiz deden de ouders goed mee, en de overgebleven gezonde hapjes vonden gretig
aftrek bij de kinderen. Op verzoek van de school was er tijdens de afsluiting extra aandacht
besteed aan gezonde traktaties, door middel van kleurenfoto’s van een zestal gezonde
traktatie-ideeën, met bijbehorend recept, dat de ouders mee konden nemen. Hier werd volop
gebruik van gemaakt.
Door middel van een kringgesprek is de vierdaagse geëvalueerd met de kinderen. Zij vonden
het een leuke week, en waren vooral enthousiast over het dansje, de hapjes maken en de
(door hen bedachte) spelletjes. De leerkrachten van de Vlindervallei waren enthousiast over
de vierdaagse, en hebben (o.a. via de evaluatieformulieren) de vierdaagse positief
beoordeeld. De school zou het project graag herhaald zien in de toekomst. Een leerkracht
maakte de opmerking dat de kinderen van deze school ‘doe-kinderen’ zijn. Het is dus
belangrijk om in het vervolg de activiteiten zo praktisch mogelijk te houden.
Ten aanzien van de doelen die vooraf gesteld zijn aan de vierdaagse kan het volgende
gezegd worden: de kinderen zijn bewuster geworden van hun eet- en beweeggedrag, onder
andere door de les van de diëtist en het invullen van de eet- en beweegkalender. Zij hadden
merkbaar plezier in het bewegen. Ten minste de helft van de ouders is zich meer bewust
geworden van het belang van gezonde voeding en beweging, door hun aanwezigheid bij de
afsluiting. De meeste ouders hebben thuis de eet- en beweegkalender kunnen zien, en
hebben zo de veelbelovende elementen voor de preventie van overgewicht leren kennen.
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Ontmoetingsgroep praten over je baby
In het voorjaar van 2007 is nog een aanbod gedaan, dit maal een themabijeenkomst in
plaats van een cursus gedaan, maar zonder resultaat. Dit heeft geleid tot een nieuwe opzet:
extra individuele consulten op het consultatiebureau. Moeders met baby’s krijgen drie extra
consulten aangeboden waarbij gepraat wordt over het nut van borstvoeding geven
gedurende de eerste 6 levensmaanden, bijvoeding pas vanaf 6 maanden, opvoedingsvragen
zoals omgaan met huilgedrag en het belang van bewegen. Deze extra consulten vonden eind
2007 en begin 2008 plaats (7 december, 11 januari en 15 februari). In totaal zijn er 10
kinderen en ouders verschenen op deze drie bureaus. Dit heeft veel moeite gekost. De
wijkverpleegkundigen hebben veel geïnvesteerd in de werving, maar geven aan dat er geen
behoefte leeft bij de ouders. Blijkbaar kunnen ze op de normale consultatiebureausetting al
hun vragen kwijt. Omdat er aanvankelijk te weinig kinderen waren, zijn er ook ouders uit
Liendert/Rustenburg opgeroepen. Uit bovenstaande blijkt dat we onze doelstelling niet
hebben kunnen halen. We hebben hooguit 10 ouders adviezen, tips en begeleiding kunnen
geven op het gebied van voeding en bewegen. Er is daarom besloten om niet door te gaan
met deze activiteit. Het wordt namelijk te weinig gedragen door de doelgroep zelf.
Overig
Aan B.Slim is een aantal verzoeken voor sponsoring gedaan, waaraan medewerking is
verleend: sponsoring van fruit voor het Huttenbouwweek de laatste week van augustus 2007
en sponsoring van flesjes water tijdens een Sportdag voor vrouwen op 8 juli 2007.
Daarnaast is er net voor de kerstdagen een bijzonder kookboek uitgekomen: ‘De keuken van
de Kruiskamp & Koppel, een culinaire reis om de wereld in 80 straten’. Drie dames uit de
wijk Kruiskamp/Koppel te Amersfoort hebben zich ingezet om een kookboek te maken met
recepten uit verschillende culturen. De achterliggende gedachte hierbij is dat recepten
uitwisselen een goede manier is om contacten te leggen en om elkaar te leren kennen. Aan
de multiculturele buurtvrouwen uit de wijk is gevraagd hun favoriete recept aan te leveren.
Uit de tientallen inzendingen is een selectie gemaakt, waarbij ook gelet werd op de
gezondheid van de gerechten. Uiteindelijk zijn er meer dan 20 gerechten uitgezocht en
gebundeld. Met passende citaten van de koks en kleurrijke foto’s is het een smakelijk geheel
geworden. Het kookboekje is huis-aan-huis verspreid in de wijk Kruiskamp/Koppel.
B.Slim is betrokken geraakt bij het kookboek en heeft dit initiatief gesponsord. In ruil
hiervoor is er in het boekje een pagina met gezonde kooktips van B.Slim opgenomen.
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4. Stand van zaken primaire preventie in Liendert/Rustenburg
In 2007 is B.Slim uitgebreid naar de prioriteitswijk Liendert/Rustenburg. Hieronder wordt
teruggeblikt op het verloop van het eerste jaar.
Startbijeenkomsten / raadpleging sleutelfiguren
Op 28 februari en 1 maart vond de officiële
aftrap plaats van het project 'B.Slim beweeg
meer.eet gezond' in de wijk
Liendert/Rustenburg in wijkcentrum de
Groene Stee. Op 28 februari werd een
buurtontbijt voor wijkbewoners
georganiseerd. De opkomst was zeer hoog:
55 volwassenen (voornamelijk moeders) en 9
kinderen waren aanwezig. Na het ontbijt
gingen een Turkse zorgconsulent en een
Marokkaanse zorgconsulent in gesprek met
de ouders, om o.a. te praten over het belang
van elke dag ontbijten en over de invulling van B.Slim in hun wijk.
Aansluitend vond op 1 maart een bijeenkomst met intermediairen plaats, waarbij wethouder
Van Daalen officieel het startsein gaf aan B.Slim in de tweede wijk in Amersfoort. Daarna
werden de werkers in de wijk geraadpleegd welke activiteiten volgens hen in de wijk
Liendert/Rustenburg nodig en haalbaar zijn om het overgewicht terug te dringen. Deze
aanpak heeft wederom veel en waardevolle informatie opgeleverd.
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Activiteitenplan primaire preventie
Op basis van de input van de sleutelfiguren is een activiteitenplan op maat gemaakt door
GGD Eemland, SRO, Amant, SWA en SOVEE. In juli 2007 is dit plan definitief vastgesteld, een
aantal activiteiten is echter al eerder van start gegaan. Er zijn 7 activiteiten opgenomen ter
voorkoming van overgewicht bij kinderen. In deze voortgangsrapportage wordt verslag
gedaan van deze activiteiten.
B.Slim activiteiten in 2007 in Liendert/Rustenburg:
1. Ontbijt en voorlichting op de peuterspeelzalen
2. B.Slim activiteiten op de basisscholen
3. B.Slim dag / De Ronde van het waterwingebied
4. Fitnessclub voor moeders
5. B.Slim route
6. Food Party
7. Sport- en speltoernooien bij de buitenkasten en de speeltuin

Ontbijt en voorlichting op de peuterspeelzalen
Op 5, 6, 7, 8, 12 en 13 november vond een ontbijt op alle peuterspeelzalen van SWA en Stap
in de wijk plaats. In totaal waren er 106 ouders bij het ontbijt, en 57 ouders bij de
voorlichting (zie kader). Er waren voornamelijk moeders, soms oma’s, en een paar vaders.
Veel ouders waren van buitenlandse afkomst. De opkomst bij het ontbijt is zeer goed te
noemen en varieerde van de helft tot (bijna) alle ouders. Deze opkomst was boven
verwachting (83% versus 50%). Bij de voorlichting was de deelname wat lager, meestal
'verloren' we de helft van de ouders die aan het ontbijt deelnamen. Deze opkomst was iets
lager dan de verwachting (44% versus 50%).
Overzicht opkomst kinderen en ouders bij ontbijt en voorlichting
Dag
Aantal
Aantal ouders bij
Groep
kinderen
ontbijt
Ma 5 nov.
SWA pelikaan
12
12
STAP pelikaan
10
6
Di 6 nov.
SWA leeuwerik
8
5
STAP leeuwerik
15
15
Wo 7 nov.

Do 8 nov.
Ma 12 nov.
Di 13 nov.

SWA leeuwerik
STAP leeuwerik
SWA pelikaan
SWA leeuwerik
STAP pelikaan
STAP Humpie Dumpie
STAP Humpie Dumpie

totalen
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7
15
13
12
8
14
14

7
13
12
10
4
12
10 (van 12
kinderen)
106

128

12

Aantal ouders bij VL
14 (1 man)
na half uur 5 weg
12 (1 man)
na 5 min. 2 weg
na half uur 2 weg
13 (vrouwen)
9 (1 man)
na half uur 1 weg
6 (1 man)
3
57

Vooraf was er een gesprek met de teamleidsters van de peuterspeelzalen waarbij afspraken
zijn gemaakt over de organisatie en de taakverdeling. Na afloop is de activiteit met een
aantal peuterspeelzaalleidsters geëvalueerd. Leerpunten voor een volgende keer zijn:
-

De voorlichting zou misschien korter moeten, zodat de drempel minder hoog is om
te blijven voor de ouders. Nu gingen veel ouders meteen na het ontbijt weg, of
halverwege de voorlichting, omdat ze geen tijd hadden door bijvoorbeeld werk of
(Nederlandse) les.

-

De diëtist kan tijdens het ontbijt een gesprek aanknopen, in plaats van de
groepsvoorlichting. Tegelijkertijd kan er toelichting worden gegeven bij de producten
van het ontbijt. Dit is alleen maar handig bij een relatief kleine groep ouders.

-

Het is belangrijk dat de voorlichting interactief is, waarin er ruimte is voor individuele
adviezen, waarbij ouders hun eigen verhaal kunnen vertellen. Dit zijn voor de ouders
dan ook herkenbare situaties. De voorlichting zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met
de ouders laten vertellen welke problemen zij ervaren bij het eetgedrag van hun
peuter.

-

Misschien dat de voorlichting beter door een wijkverpleegkundige verzorgd kan
worden dan door een diëtist. Het bleek dat ouders veel opvoedkundige adviezen
kunnen gebruiken als het om gezonde voeding gaat.

-

Het is belangrijk dat de leidsters actief vragen of de ouders komen. Dit is nu ook
gedaan en zou de goede opkomst kunnen verklaren.

-

Dit project is slechts eenmalig, en moet doorgang vinden. Men wil graag dat de
activiteit in 2009 opnieuw zal plaatsvinden. Een ander idee is om de nieuw
ontwikkelde leskist ‘Hap & Stap’ voor peuterspeelzalen er aan te koppelen.

-

Een suggestie voor 2009 is om het ontbijt te laten aansluiten bij de jaarplanning,
waarin bijvoorbeeld aan het thema ‘Smakelijk eten’ wordt gewerkt.

-

De voorlichting was nu niet direct geëvalueerd bij de ouders. Een idee zou zijn om de
evaluatie achteraf te doen via de leidsters.
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B.Slim activiteiten op de basisscholen
Op de drie basisscholen in de wijk hebben diverse Slim activiteiten plaatsgevonden,
namelijk:
-

ouderbijeenkomsten

-

schoolontbijt

-

gastles van diëtist, met daaraan gekoppeld de eet- en beweegkalender

-

uitleen van de Kinderwinkel

Op basisschool De Wiekslag heeft 8 mei 2007 een ouderochtend plaatsgevonden over
gezonde voeding in het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie. De opkomst viel wat
tegen: er waren 7 ouders aanwezig. De nieuw ontwikkelde methodiek (B.Slim spel) was wel
succesvol. De kennis-, discussie- en actievragen waren zeer geschikt om met de ouders over
de thema’s voeding, beweging en opvoeding in gesprek te gaan. De bijeenkomst heeft als
resultaat gehad dat de ouders thuis nu anders met extraatjes omgaan en dat snoep en koek
boven in de kast gezet worden. Ook is men zich bewust van het belang van bewegen, men
gaf elkaar bijvoorbeeld tips om lopend naar school te gaan en meer gebruik maken van de
buitenkasten.
Op 21 januari 2008 vond de ouderbijeenkomst op basisschool De Windroos plaats. Dit maal
betrof het een ouderavond, waarbij 20 ouders aanwezig waren (15 moeders en 5 vaders). De
school was erg te spreken over de voorlichting, die een zeer interactief karakter had. Ook de
reacties van de ouders waren positief. De aandacht bleef tot het einde van de avond.
Geconcludeerd wordt dat het B.Slim Gezond Leven spel zeer geschikt is om ouders over het
thema voeding en beweging na te laten denken. Tijdens de avond werd door ouders
opgemerkt dat een buitenkast in Rustenburg gemist wordt, hier is behoefte aan.
De ouderbijeenkomst op basisschool De Kinderhof is doorgeschoven naar 2008, deze staat
op 4 juni gepland.
Op 1 november hebben alle ruim 750 kinderen van de drie basisscholen in de wijk gesmuld
van een schoolontbijt. Alle kinderen kregen een ontbijtboxje met daarin lekkere broodjes,
melk en een stuk fruit. 1 November was niet toevallig gekozen, deze dag viel in de week van
het Nationaal Schoolontbijt, waaraan 2.000 basisscholen in Nederland meededen. De
Wiekslag was voor deze actie ingeloot. De andere twee scholen in de wijk waren helaas
uitgeloot, maar konden dankzij een financiële bijdrage van Amersfoort Vernieuwt en via de
organisatie van B.Slim toch meedoen.
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De diëtist van Amant heeft in het najaar een gastles gegeven aan 2 groepen op de scholen
(De Kinderhof op 1 november, De Windroos op 2 november en De Wiekslag op 21
november). Bij De Windroos ging het om 58 kinderen, bij De Wiekslag om 40 en op De
Kinderhof zijn er 65 leerlingen bereikt. Het was een geslaagde activiteit. De kinderen waren
enthousiast en deden actief mee, bijvoorbeeld bij het proeven van de verschillende sapjes en
het raden naar het suikergehalte van bijvoorbeeld fristi en chocolademelk. Alle kinderen
waren verbaasd over het hoge suikergehalte van sommige sapjes en zeiden dat ze voortaan
de gezonde sapjes gingen drinken.
Op basisschool De Windroos waren de kinderen ook erg enthousiast over de eet- en
beweegkalender; ze maakten al afspraken om met elkaar te gaan sporten om zo stickers te
mogen plakken. Alle kinderen hadden de dag ervoor meegedaan aan het Nationaal
schoolontbijt, dus het was voor de diëtist gemakkelijk om hierop aan te sluiten. Toch bleek
wel dat er nog steeds een aantal kinderen niet ontbeten had. Een aantal kinderen was van
plan om een opstel te gaan schrijven over de presentatie van de diëtist en dit opstel zou dan
geplaatst worden op de site van de school. Ook hebben een vijftal kinderen de projectleider
van B.Slim op de GGD geïnterviewd.

De Kinderwinkel (namaaksupermarkt) is in de onderstaande periode aan de scholen
uitgeleend, waarmee de school zelfstandig een aantal lessen over gezonde voeding heeft
kunnen verzorgen:
-

De Kinderhof: 8-10-2007 tot 19-11-2007

-

De Wiekslag: 19-11-2007 tot 17-12-2007

-

De Windroos: 14-01-2008 tot 8-02-2008

De verteltassen over eten en drinken moeten nog samengesteld worden. Deze activiteit is
verschoven naar 2008.
Opvallend is dat bij de scholen in deze wijk veel draagvlak is voor het thema voeding en
beweging. Zo willen de scholen in 2008 graag de Gezonde Hap & Stap Vierdaagse op hun
school.
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B.Slim dag / De Ronde van het waterwingebied
Om B.Slim op de kaart te zetten is op 19 mei 2007 een B.Slim actie tijdens de zogenaamde
Groendag in de wijk gehouden. Op deze Groendag heeft het zogenaamde B.Slim
promotieteam informatietasjes uitgereikt aan wijkbewoners bij wijkcentrum de Groene Stee.
Daarnaast is het promotieteam de wijk ingetrokken (naar supermarkt Lidl en de buitenkast).
In totaal zijn 250 tasjes uitgedeeld (zie kader). Het promotieteam bestond uit de
zogenaamde wegwijsvrouwen uit de wijk. Deze vrouwen helpen andere vrouwen om verder
in te burgeren in Liendert. Zij waren herkenbaar door het B.Slim schort. Voordeel was dat
deze vrouwen de mensen in de eigen taal konden aanspreken.
Inhoud B.Slim tasjes:
•

Folder ‘Gezond eten en bewegen’,
inclusief meetlint, Voedingscentrum

•

Tijdschrift SMAK, Voedingscentrum

•

Koelkastmagneet Schijf van Vijf

•

Flesje water met B.Slim stickertje
(gesponsord door Super de boer)

•

Appel met B.Slim stickertje

•

B.Slim frisbee

•

B.Slim flyer

•

Boekenlegger GGD met verwijzing website

•

Folder over zwembad in Liendert en
‘Watervrees wordt waterfeest’

Ook voor kinderen werden activiteiten georganiseerd. Zo konden kinderen gedurende dag
spelen op een opblaasbare klimpiramide en was de SRO Buzz aanwezig met diverse sport- en
spelmaterialen. Dit trok ongeveer 60 kinderen uit de wijk. Daarnaast werd De Ronde van het
Waterwingebied gehouden: een hardloopwedstrijd voor kinderen in het waterwingebied.
Hieraan hebben ongeveer 20 kinderen deelgenomen. Dit was minder dan verwacht. Een
reden kan zijn dat kinderen vaak op zaterdag een voetbalwedstrijd hebben. Ook vond er
tegelijkertijd een open dag bij de Turkse moskee plaats, dit was ons van tevoren niet
bekend. De actiedag was vooral bedoeld om de mensen in de wijk bekend te maken met het
B.Slim project en de B.Slim boodschap: beweeg meer en eet gezond. Dit is met de B.Slim
tasjes zeker gelukt. Ook heeft de actie de nodige aandacht van de pers getrokken.
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Fitnessclub voor moeders
De eerste groep is gestart op 22 april 2007 in het gebouw van het ROC aan de Disketteweg
op het industrieterrein De Hoef, nabij Liendert, waar een grote fitnessruimte en een zaal
voor teamsporten aanwezig is. Hierbij meldden zich maar liefst 25 vrouwen. Uiteindelijk
bleek dat om 16 betalende deelnemers ging.

Het oorspronkelijke plan van B.Slim was om een aantal kennismakingscursussen van 10
lessen te organiseren, zodat daarna een doorstroomgroep kostendekkend zou kunnen
draaien met 15 deelnemers (met een eigen bijdrage van 30 euro in plaats van 15 euro).
Helaas is dit niet gelukt. In het voorjaar hebben 16 vrouwen deelgenomen aan een
kennismakingscursus. 6 vrouwen van deze groep wilden doorgaan en hebben van november
2007 t/m februari 2008 deelgenomen aan de doorstroomgroep. Dit kon door te weinig
deelnemers helaas niet kostendekkend draaien en hebben we daarom vanuit B.Slim
gefinancierd. Tegelijkertijd heeft SWA geprobeerd vrouwen te werven voor een nieuwe
kennismakingscursus, maar het lukte niet om deze groep vol te krijgen. Nadat de 10 lessen
van de doorstroomgroep afgelopen waren, hadden we ook deze graag willen continueren,
maar toen bleek dat er maar 1 betalende deelnemer was. Ook was SWA niet tevreden over de
communicatie met de sportdocente, en dit alles gecombineerd met het budget dat reeds
overschreden was, hebben we moeten besluiten om vanuit B.Slim te stoppen met de
fitnessclub voor moeders. De sportdocente heeft daarna toch een ander subsidiepotje
gevonden, zodat de vrouwen die willen sporten, dit gelukkig nog steeds kunnen doen.
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B.Slim route
In juni 2007 zijn de voorbereidingen gestart om een B.Slim route in het waterwingebied uit
te gaan zetten. Hierbij is samenwerking gezocht worden met de Vrienden van het
Waterwingebied en de gemeente Amersfoort (wijkopzichter, stedelijke ontwikkeling en
beheer en wijkontwikkeling).
In het najaar zijn de eerste plannen voor de route verder uitgewerkt. Er zijn twee routes in
het waterwingebied uitgezet (op kaart), één van 3,5 km over verharde paden (blauw
gemarkeerd) en een route van 1,5 km door de vrije natuur (groen gemarkeerd). Voor de
routes zullen paaltjes met daarop het B.Slim logo (in blauw of groen) gemaakt worden. Op
enkele paaltjes zal ook een cijfer of letter komen te staan. Deze verwijzen naar informatie:
-

over de natuur: de Vrienden van het Waterwingebied ontwikkelt hiervoor een
informatieboekje.

-

over gezond eten en bewegen: hiervoor zijn twee informatieboekjes vanuit B.Slim in
de maak; één voor ouders met leuke weetjes en tips om gezond te leven en één voor
kinderen met leuke beweegopdrachten (die ook in de Gezonde Hap & Stap
Vierdaagse gebruikt kan worden).

Het is helaas niet gelukt om de routes in het najaar te realiseren in het waterwingebied. Er
wordt naar gestreefd om in april/mei 2008 de paaltjes te plaatsen, gevolgd door een ludieke
opening, waarbij de routes officieel in gebruik genomen worden.
Food Party
Op 5 september is er een voorbereidende motivatieparty voor de wegwijsvrouwen
georganiseerd. Deze wegwijsvrouwen speelden een belangrijke rol bij de werving van de
activiteit. Op 31 oktober is de 1e party gehouden. Hierbij waren 7 deelnemers (2 Turkse, 1
Somalische, 2 Marokkaanse, 1 Irakeese en 1 Nederlandse). Alle vrouwen waren enthousiast
en deden actief mee: iedereen durfde vrijuit te spreken. Ook de wegwijsvrouwen waren zeer
actief en lichtten allerlei dingen toe als aanvulling op de presentatie van de diëtist. Er was
veel belangstelling voor het lezen van de etiketten op de verschillende producten.
De Food Party vond plaats in wijkcentrum de Groene Stee, in plaats van bij de gastvrouw
thuis (zoals oorspronkelijk de bedoeling was). De formule van thuis een voorlichting houden
is niet succesvol bij deze doelgroep. Men gaat niet zomaar een ander huis binnen, dit wordt
als onveilig ervaren en soms mag het niet van de eigen man. Omdat de twee andere
geplande party’s o.a. om die reden niet van de grond kwamen, is besloten om de Food Party
voortaan te organiseren in het wijkcentrum.
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De diëtist heeft na afloop een kennisquiz gedaan met de deelnemers. De vrouwen vonden
het een leuke ochtend en gaven aan veel geleerd te hebben. Ze vertelden over hun eigen
ervaringen met betrekking tot gezond eten in de thuissituatie. Ze kijken voortaan niet alleen
meer naar de houdbaarheidsdatum, maar ook naar de etiketten. Leuk om te vermelden is dat
de groep, na de Food Party, op eigen initiatief, naar de supermarkt is geweest. De vrouwen
beoordeelden deze activiteit met een 8.
Twee Food Party’s zijn verschoven naar 2008 en staan gepland op 14 april en 20 mei a.s.
Sport- en speltoernooi bij de speeltuin
Op woensdagmiddag 20 juni 2007 vond een sport- en speltoernooi bij speeltuin het
Vogelnest plaats georganiseerd door SRO. Maar liefst 80 kinderen uit de wijk waren
aanwezig (er was gerekend op 40 kinderen). Ze waren erg enthousiast over de spelletjes die
deze middag uitgezet waren in de speeltuin. Door een misverstand was er geen personeel
van de speeltuin aanwezig. Hierdoor hebben zij niet kunnen zien hoe de activiteit uitgezet
was. De doelstelling dat de speeltuin zelf na de projectperiode ook een klein
spelletjestoernooi kan organiseren, is daardoor niet gehaald. De kinderen hebben een erg
leuke sportieve middag gehad en vroegen al naar een vervolg. Na afloop kregen ze een
B.Slim frisbee mee naar huis. Een ander leerpunt is dat er vanuit SRO minimaal twee
personen aanwezig moeten zijn, evenals twee personen vanuit de andere organisatie
(speeltuin of buitenkast). Dit om onveilige situaties te voorkomen.
Op 23 oktober heeft er een tweede toernooi plaatsgevonden, dit maal bij de buitenkast
Valkenhorst. Ook hier was de opkomst hoog: 73 kinderen waren aanwezig. Op deze middag
was o.a. een stormbaan uitgezet die de kinderen fantastisch vonden. Leerpunt is wel om de
volgende keer de vrijwilligers van de buitenkasten in te zetten bij de onderdelen van het
beweegparcours, zodat elk onderdeel goed uitgelegd wordt en er goed gecontroleerd kan
worden bij de uitvoering. Vooraf dienen deze mensen het draaiboek te ontvangen.
Een derde toernooi (bij de buitenkast aan de Zwaluwstraat) is verschoven naar 2008 en staat
gepland op 29 april a.s.
Overig
De leskist Hap & Stap (die normaal alleen door scholen wordt geleend) is uitgeleend door
Kidsclub in Liendert (van 20 juli tot 24 augustus 2007). Deze naschoolse opvang was hierop
geattendeerd door een basisschool. Dit kan als positief neveneffect van B.Slim beschouwd
worden.
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Daarnaast heeft B.Slim in het najaar meegewerkt aan de Nationale Traploopweek van het
Diabetes Fonds. Op 31 oktober was er als actie een beklimming van de Onze Lieve Vrouwe
Toren georganiseerd voor kinderen. B.Slim was op deze dag aanwezig en heeft 250
mandarijnen en de B.Slim flyer uitgedeeld aan het winkelend publiek. Voor de deelnemende
kinderen was er B.Slim oorkonde en een B.Slim frisbee. Na de beklimming hebben drie
studenten van ROC Midden-Nederland met de kinderen gevoetbald en met de frisbees
geoefend op het Onze Lieve Vrouwe plein. De deelnemende kinderen waren afkomstig uit
heel Amersfoort en daar buiten (Bunschoten o.a.). Eén groep bestond uit kinderen van
Kidsclub Liendert (bso).
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5. Stand van zaken secundaire preventie
Naast het voorkomen van overgewicht, wordt in de drie prioriteitswijken gewerkt aan de
aanpak van kinderen die reeds kampen met overgewicht. In dit hoofdstuk wordt verslag
gedaan van de voortgang hiervan.
Pilot aanpak overgewicht i-JGZ
Eind 2007 waren alle 100 kinderen ingesloten in de pilot aanpak overgewicht via de Integrale
Jeugdgezondheidszorg (50 kinderen van 2-4 jaar via Amant en 50 kinderen van 4-12 jaar via
GGD Eemland). Echter, de drie consulten zijn nog niet bij iedereen afgerond. De
medewerkers van de Integrale Jeugdgezondheidszorg verwachten de laatste consulten in
april 2008 af te ronden. December 2007 hebben we niet gehaald, de belangrijkste oorzaak
hiervan is dat veel mensen vaak niet komen opdagen. De effectevaluatie zal daarom pas
vanaf mei 2008 uitgevoerd kunnen worden. In de volgende rapportage (september 2008)
zullen de resultaten van de extra begeleiding van kinderen met overgewicht gepresenteerd
worden.
10 mei 2007 is een tussenevaluatie gehouden. De verpleegkundigen zijn positief over de
aanpak, al is het wel erg intensief. De moeders doen goed mee. Bij de kleintjes ziet de OKZverpleegkundige de BMI ook dalen. Knelpunt is dat de oma’s soms niet meewerken. Daarom
wordt er soms een huisbezoek gedaan of wordt de oma gevraagd om mee te komen naar het
consult. Ook spelen er vaak opvoedproblemen: thuis is het kind de baas. In sommige
gevallen is dit probleem zo groot en is verwijzing naar SOVEE noodzakelijk. Tot slot wordt
opgemerkt dat mensen de afspraak gemakkelijk vergeten. Het komt regelmatig voor dat
mensen niet komen zonder bericht, ondanks een telefonische of schriftelijke herinnering
vooraf. Dit vertraagt de pilot.
20 november is er wederom een tussenevaluatie geweest. Positief is dat overgewicht steeds
meer een item bij de ouders wordt. Het blijft echter een lastige doelgroep op de Hogeweg.
Een groot deel (ongeveer 40%) wordt doorverwezen naar Sovee voor extra
opvoedondersteuning. De OKZ-verpleegkundige geeft aan de BMI vaak daalt. De
jeugdverpleegkundige ziet bij de iets oudere kinderen niet direct effect op BMI-niveau, maar
wel als het gaat om de houding van ouders.
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Sociale kaart
Het blijft moeilijk om huisartsen te motiveren. Huisartsen zien overgewicht bij kinderen als
een maatschappelijk probleem en zien daarom geen rol voor zichzelf weggelegd (ook omdat
er nog weinig evidence is van behandelprogramma’s). Ook zijn ze zich niet bewust van de
problemen die overgewicht en obesitas met zich meebrengen. Zo is er bij 1 op de 3 kinderen
sprake van een verhoogde bloeddruk. Tevens hebben huisartsen weinig kennis: zo weten
vele huisartsen niet hoe ze de Body Mass Index van kinderen moeten interpreteren. Daarom
was B.Slim aanwezig met een informatiestand op de zogenaamde duodagen
(nascholingsdagen) voor huisartsen op 26 en 27 april 2007. Tijdens deze dagen zijn diverse
huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners aangesproken en is o.a. de sociale kaart
meegeven. Deze kaart geeft een route voor advisering en verwijzing bij kinderen met
overgewicht en bij kinderen met obesitas. In het voorjaar van 2007 is deze kaart
geactualiseerd. Ook hoopt de vertegenwoordiger van HV Eemland huisartsen mee te krijgen
in de strijd tegen overgewicht door middel van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is
een werkafspraak voor obesitas bij kinderen ontwikkeld en gepresenteerd aan een
vertegenwoordiging van de huisartsen. Een werkafspraak voor overgewicht bij kinderen is in
voorbereiding. Dit wordt gecoördineerd door het Medisch Coördinerend Centrum Eemland.
Fit-today-kids
Van de 13 deelnemende kinderen zijn 2 afgehaakt, vrij in het begin. In totaal hebben dus 11
kinderen meegedaan met fit-today-kids, afkomstig uit 9 gezinnen. Reden waarom de 2
kinderen gestopt zijn: bij de één omdat de moeder niet meer wilde doen en bij de andere
omdat hij de enige jongen in de groep was op dat moment.
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Er zijn veel inspanningen verricht om de ouders te bereiken (mondeling, per brief en ouders
zijn gebeld). Desondanks viel de opkomst tegen. Volgens de uitvoerders zijn de
belangrijkste redenen waarom ouders niet komen: geen oppas kunnen krijgen, werk
(wisseldiensten) en onverwachts bezoek bijvoorbeeld van opa/oma. Als de ouders er waren,
waren het gezellige en leerzame avonden. De ouderbijeenkomsten waren duidelijk en niet te
moeilijk volgens de ouders.

Opkomst ouderbijeenkomsten:

Opkomst kinderbijeenkomsten

Bijeenkomst 1:

2 ouders (22%)

5 kinderen (45%)

Bijeenkomst 2:

5 moeders (56%)

10 kinderen (91%)

Bijeenkomst 3:

5 moeders (56%)

11 kinderen (100%)

Bijeenkomst 4:

1 vader, 3 moeders (44%)

9 kinderen (82%)

Bijeenkomst 5:

1 vader, 4 moeders (56%)

Bijeenkomst 6:

niet doorgegaan

Er is ongeveer 30 weken gesport. De opkomst was hoog en lag rond de 90%.
4 juli 2007 is het programma afgerond met een feestelijke afsluiting. Hier heeft men nog
een informatief deel aan gekoppeld omdat de laatste bijeenkomst afgeblazen is, daar er
maar 1 ouder aanwezig was. Bij de afsluiting waren 7 ouders (78%) en 10 (91%) kinderen.
De volgende resultaten zijn behaald met het fit-today-kids programma:
Bij kinderen gelden voor elke leeftijd andere afkapwaardes voor de BMI. Daarom duidt een
verandering in BMI niet altijd op een verandering in de mate van overgewicht. De classificatie
in ‘obees’ en ‘overgewicht’ zeggen in dit geval meer dan de BMI. Van de in eerste instantie
13 kinderen zijn twee kinderen voortijdig gestopt met het programma, en van 1 kind zijn er
geen eindgegevens bekend door afwezigheid. Van de overige 10 kinderen waren 6 kinderen
obees en waren na afloop van het programma

nog steeds obees. 2 kinderen hadden

overgewicht en hadden na afloop van het programma nog steeds overgewicht. 2 kinderen
waren obees en na afloop van het programma was hun BMI gedaald tot de classificatie
‘overgewicht’.
SD-scores BMI
De standaarddeviatiescore BMI (SD-score) is een goed middel om onafhankelijk van de
leeftijd de BMI te beoordelen. De SD-score geeft de afwijking ten opzichte van het
gemiddelde of de ideale waarde aan. Wanneer de SD-score (ook wel Z-score genoemd) een
waarde van 0 heeft, is er geen afwijking van het gemiddelde. Bij een score hoger dan 0 is de
BMI aan de hoge kant, bij een SD-score lager dan 0, is de BMI aan de lage kant. In figuur 1 is
een voorbeeld te zien van de SD-lijnen, voor de BMI van de leeftijd 5-19 jaar bij jongens.
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Figuur 1: SD-scores BMI, jongens, leeftijd 5-19 jaar
Bron: WHO

De SD-scores geven geen harde scheidslijnen aan om te classificeren in overgewicht of
obesitas. Wel kan er een indicatie worden gegeven. Bij een SD-score tussen de –1 en +1 is er
namelijk nog niets aan de hand. Bij een SD-score tussen +1 en +2 is er reden tot zorg. Denk
hierbij aan overgewicht. Bij waarden boven de +2 kan er sprake zijn van obesitas.
De SD-scores BMI van de kinderen die meededen aan het fit-today-kids programma
varieerden voor de start van het programma tussen 1,4 en 3,2 (zie tabel 1.
De gemiddelde verandering van de SD-scores na afloop van het programma was van alle 10
kinderen –0,2. Bij 7 kinderen (70%) was de SD-score gedaald. De daling varieerde van -0,1 tot
-0,6, met een gemiddelde van -0,3. Dit betekent dat de BMI meer naar het gemiddelde toe is
gegaan. Van 2 kinderen was de SD-score omhoog gegaan (met 0,1 en 0,2) en van 1 kind was
het gelijk gebleven.
Bij de start van het programma zijn lengte en gewicht niet gemeten, omdat tijdens de
huisbezoeken de apparatuur niet aanwezig was. Daardoor waren de beginwaardes van de
BMI niet bekend. Er zijn wel vanuit de JGZ-dossiers de waarden van de BMI genomen van voor
aanvang van het programma. Deze waardes zijn echter niet voor alle kinderen uit dezelfde
periode afkomstig. Bij sommige kinderen was er alleen een waarde bekend van een jaar voor
aanvang van het programma, terwijl andere waardes dateerden van enkele maanden tot een
week voor de start van het programma. Hierdoor worden de veranderingen in de BMI minder
betrouwbaar, en daarom moet er voorzichtig omgegaan worden met het interpreteren van de
data.
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Op basis van bovenstaande gegevens kan geconcludeerd worden dat bij 70% van de kinderen
die met het volledige programma hebben meegedaan, de SD-score BMI is gedaald met een
gemiddelde van 0,3. De BMI van deze kinderen is meer naar de nul-lijn verschoven. Deze
afname in de BMI was minder dan verwacht, maar wel dusdanig, dat er met enige
voorzichtigheid kan worden gezegd dat het programma effect gehad heeft voor de kinderen.

Andere behaalde resultaten zijn:
-

90% van de kinderen ontbijt nu, bij aanvang van de cursus was dit 60%.

-

Inname van tussendoortjes in de vorm van koekjes, chocolade en chips is aanzienlijk
afgenomen.

-

Bij de kinderen is er zeker bewustwording ontstaan (bijvoorbeeld dat ze elke hap 15 keer
moeten kauwen).

-

Ouders hebben meer kennis gekregen over gezonde voeding, dit is een eerste stap.

-

Alle kinderen zijn thuis actiever geworden en spelen vaker buiten.

-

De conditie van de kinderen is sterk verbeterd. Ze hebben meer zelfvertrouwen gekregen
en hun motorische vaardigheden zijn verbeterd. De kinderen hebben plezier gekregen in
het sporten: 100% kwam enthousiast thuis na het sporten.

-

30% van de ouders heeft het voornemen om zoon/dochter op een sportclub te doen. Bij
navraag bleek dat 5 kinderen (uit 3 gezinnen) om financiële redenen niet zijn gaan
sporten. 3 kinderen (uit 3 gezinnen) zijn op een sport gegaan (dansen, turnen, gymen).
Met andere woorden 3 van de 11 kinderen zijn daadwerkelijk gaan sporten. Dit is 27%.
Voor de gezinnen die om financiële redenen niet konden gaan sporten, kan het
Jeugdsportfonds uitkomst bieden. Deze gezinnen zullen door SRO benaderd worden.

De uitvoerders zijn te spreken over de samenwerking. Het vele trekken en het elke keer weer
tussentijds aanpassen van het programma was soms lastig (omdat de ouderbijeenkomsten
niet uit een vaste groep bestonden). Het werken met deze groep vereist veel flexibiliteit. De
start was enigszins rommelig, doordat een aantal kinderen iets later ingestroomd zijn.
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In november 2007 is er een nieuwe fit-today-kids groep van start gegaan, welke momenteel
nog loopt. Afspraken en leerpunten hierbij zijn:
•

De ouderbijeenkomsten worden verplicht gesteld. De bijeenkomsten voor ouders vormen
dus een voorwaarde dat een kind mag komen sporten.

•

Het opzetten van evaluatie-onderzoek is een aandachtspunt. GGD Eemland zal hierbij
ondersteuning gaan geven.

•

Alle kinderen dienen aan het begin, aan het eind en twee keer tussendoor gemeten en
gewogen te worden (op een vaste locatie namelijk bij het sporten). Naast lengte en
gewicht, is het wenselijk om ook de buikomvang te meten en een conditietest af te
nemen.

•

De voedingsvoorlichting moet nog meer gevisualiseerd worden, bijvoorbeeld door naar
de supermarkt te gaan en het aantal suikerklontjes in een glas frisdrank te laten zien.
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Tabel 1: per kind is het geslacht weergegeven, alsmede de leeftijd, BMI met bijbehorende classificatie en de SD-scores met het verschil
tussen voor aanvang en aan het eind van het programma

Geslacht

Leeftijd voor
(jr)

Leeftijd na
(jr)

BMI voor
(kg/m2)

Classificatie
voor

BMI na
(kg/m2)

Classificatie
na

SD-score
voor

SD-score na

Verschil SD

V

9

9

30,9

obees

31,0

obees

3,2

3,1

-0,1

V

6

7

18,6

overgewicht

18,9

overgewicht

1,6

1,4

-0,2

V

5

6

21,6

obees

20,8

obees

2,7

2,3

-0,4

V

8

9

21,9

obees

22,2

overgewicht

2,1

2,0

-0,1

V

7

8

21,8

obees

23,8

obees

2,2

2,4

0,2

V

4

6

20,5

obees

21,1

Obees

2,6

2,2

-0,4

V

5

7

20,6

obees

19,8

overgewicht

2,4

1,8

-0,6

V

7

9

25,3

obees

27,4

obees

2,9

2,9

0,0

M

6

7

23,4

obees

22,1

obees

3,1

2,6

-0,5

M

5

5

17,6

overgewicht

18,1

overgewicht

1,4

1,5

0,1
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6. Publiciteit
Gedurende het project is op verschillende momenten en op verschillende manieren de
publiciteit gezocht (zie kader).

B.Slim in de media, een impressie:
•

Reportage op Omroep Amersfoort op 2 maart 2007 over de startbijeenkomst B.Slim 1 maart 2007

•

Krantenartikel in AD / Amersfoortse Courant 1 maart 2007 ‘Ontbijt om slank te blijven.
Buurtbewoners krijgen eten én voorlichting over eten’

•

Krantenartikel in De Stad Amersfoort 2 maart 2007 ‘B.Slim van start in Liendert/Rustenburg’ (foto
van de wethouder op de voorpagina)

•

Krantenartikel in De Stad Amersfoort 23 maart 2007 ‘Supermarktrondleiding’

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 28 maart 2007 ‘Gezond en lekker koken’

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 30 maart 2007 ‘Is dit wel gezond?’ (foto op de voorpagina)

•

Krantenartikel in De Stad Amersfoort 25 april 2007 ‘Supermarktrondleiding’

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 25 april 2007 ‘Wijkbewoners kiezen gezond’

•

Krantenartikel in De Stad Amersfoort 4 mei 2007 ‘Beleef het groen in de wijk Liendert’

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 16 mei ‘Feest in waterwingebied’

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 18 mei 2007 ‘Groene dag’

•

Reportage op Omroep Amersfoort op 21 mei maart 2007 over de Ronde van het Waterwingebied
(B.Slim project hardloopwedstrijd voor kinderen)

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 23 mei 2007 ‘Lekker groen en gezond’

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 6 juni 2007 ‘Slim rondje supermarkt

•

Krantenartikel in De Stad Amersfoort 22 juni 2007 ‘Gezond leren eten in de super’

•

Krantenartikel in De Stad Amersfoort 18 juli 2007 ‘Slim rondje in supermarkt’

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 18 juli 2007 ‘Slim rondje in supermarkt’

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 10 augustus 2007 ‘Slim rondje in supermarkt’

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 29 augustus 2007 ‘Slim rondje in supermarkt’

•

Item op Radio 1, programma De Ochtenden 10 september 2007, over de supermarktrondleiding

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu november 2007 ‘Ga voor gezond, GGD in actie tegen overgewicht
bij kinderen’
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Ter ondersteuning zijn diverse B.Slim materialen gebruikt:
•

B.Slim strandballen

•

B.Slim frisbees

•

B.Slim sleutelhangers met een winkelmuntjehouder

•

B.Slim kinderkoksmutsen

•

B.Slim keukenschorten

•

B.Slim stickertjes, o.a. voor de B.Slim eet- en beweegkalender, maar ook voor op fruit,
flesjes water enzovoort).

•

B.Slim flyer

•

Wervingsfolder Fit-today-kids

•

B.Slim ballonnen
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7. Wat heeft B.Slim tot nu toe opgeleverd?

•

B.Slim wordt positief ontvangen in de wijken, zowel bij de doelgroep als bij de vele
samenwerkingspartners.

•

De brede samenwerking heeft geleid tot een scala van activiteiten. In de wijk
Kruiskamp/Koppel zijn 8 verschillende soorten B.Slim activiteiten georganiseerd en in de
wijk Liendert/Rustenburg 7.

•

In 2007 zijn ruim 600 ouders en meer dan 1.000 kinderen bereikt.

•

Door de zogenaamde interventiemix komt de doelgroep op meerdere momenten en
plaatsen in aanraking met de B.Slim boodschap. Dit heeft positief gewerkt: mensen in de
wijk herkennen het project.

•

Door de lokale insteek en door goed aan te sluiten bij bestaande netwerken, lukt het
goed om allochtone groepen te bereiken.

•

Kracht is dat door verschillende mensen / instellingen dezelfde boodschap uitgedragen
wordt.

•

De eerste twee projectjaren is er zeker bewustwording ontstaan, verandering van leefstijl
is echter kwestie van een lange adem.
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is een project van:

Kruiskamp-Koppel

Liendert
Rustenburg

Gezamenlijk strijd voeren tegen de kilo’s

