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1300 Limburgse kinderen doen vanaf september mee aan een landelijke pilot in deze 
provincie om ernstig overgewicht onder jeugd aan te pakken. 

De proef van de zorgverzekeraars CZ en VGZ is uniek in Nederland, omdat er sprake is van 
een integrale aanpak van obesitas. Een centrale, speciaal opgeleide zorgverlener wordt 
gekoppeld aan een gezin en brengt niet alleen de gezondheid, maar ook de leefomgeving 
van het kind in kaart. Wanneer daarin sprake is van problemen als bijvoorbeeld scheiding, 
slechte woonsituatie en/of financiële perikelen, haalt de centrale zorgverlener professionals 
uit het sociaal domein erbij. Met hen zal op individueel niveau naar oplossingen worden 
gezocht, vooraleer het daadwerkelijke behandeltraject van start gaat. Een tweejarige leefstijl 
coaching, waarin het hele gezin wordt begeleid, moet uiteindelijk leiden tot de gewenste 
gedragsverandering. 

Los zand 

De zorg voor kinderen met obesitas hangt in Nederland nu nog vaak als los zand aan elkaar. 
Diagnostiek en behandeling vinden plaats via onder meer de kinderarts, diëtist of 
fysiotherapeut, maar een centraal aanspreekpunt en integrale hulp ontbreken. Terwijl 
overgewicht bij kinderen in Nederland een groot en groeiend probleem is, benadrukken de 
zorgverzekeraars: een op de zeven kinderen is te zwaar. Een structurele aanpak hiervan 
moet de kans op chronische ziekten op latere leeftijd verkleinen. Bij het pilotproject zijn ook 



gemeenten, GGD’en, provincie Limburg en verschillende zorgaanbieders betrokken. De 
proef wordt niet toevallig in Limburg gehouden: ze is een onderdeel van de bredere aanpak 
van de gezondheidsachterstand die Zuid-Limburg heeft ten opzichte van de rest van 
Nederland. 

Basisverzekering 

Mocht het project succesvol blijken, volgt mogelijk een uitrol in de rest van Nederland. Dat 
zou er volgens CZ en VGZ uiteindelijk toe kunnen leiden dat de aanpak wordt opgenomen in 
de basisverzekering. 

 


