
 

  

 

 

 

Centrale zorgverlener Ietske stelt zich voor 

Mijn naam is Ietske de Bray. Ik ben acht jaar werkzaam als 

jeugdverpleegkundige bij de jeugdgezondheidszorg van GGD 

Hollands Noorden in Alkmaar. Hierin heb ik ervaring opgedaan in 

het begeleiden van kinderen en gezinnen.  

Vanaf januari 2022 vervul ik de rol van de centrale zorgverlener 

vanuit Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) in Alkmaar. In mijn rol 

als centrale zorgverlener ga ik met de ouder(s) en het kind in 

gesprek over wat belangrijk is in hun leven qua leefstijl, en welke 

stappen zij daarin willen zetten. Alle factoren die invloed hebben 

op een gezonde leefstijl komen hierbij aan bod. Het gezin speelt 

hierin de leidende rol. Zij stellen zelf, eventueel met 

ondersteuning van mij, een plan op waarin zij beschrijven op 

welke manier zij willen werken aan een zo gezond mogelijke 

leefstijl. Eventuele belemmerende factoren komen uitgebreid aan 

bod, deze kunnen vrij complex zijn.  

Ik zal het gezin coachen en motiveren waar dat gewenst is en zo 

nodig een coördinerende rol bekleden in de (professionele) hulp. 

Ik onderhoud actief contact met bijvoorbeeld een diëtiste, 

kinderarts, een gecombineerde lijfstijlinterventie, een jeugd & 

gezinscoach, maatschappelijk werk of andere professionals uit het 

zorg- en sociaal domein. Deze multidisciplinaire samenwerking en 

een gedegen terugkoppeling zijn heel belangrijk om het gezin zo 

goed mogelijk te ondersteunen.  

Het doel van het begeleidingstraject is niet per se gewicht 

verliezen. Een gezonde leefstijl aanleren, gezondheidswinst 

behalen en een betere kwaliteit van leven ervaren is wél het doel. 

Het opbouwen van een vertrouwensband, het stellen van een 

brede anamnese, een betere coördinatie tussen de ingezette hulp 

en het gezin dat eigenaar is van zijn eigen plan zijn de grootste 

verschillen met de aanpak voorheen.  

 

Op dit moment is er een beperkt aantal uur beschikbaar voor mij 

als centrale zorgverlener. Daarom hebben we keuzes moeten 

maken over de doelgroep en het werkgebied. Informatie over de 

criteria, de centrale zorgverlener en het aanmelden van een kind, 

lees je op de pagina voor professionals op de site van CJG Alkmaar 

 

Ietske de Bray 

Jeugdverpleegkundige en  centrale zorgverlener KnGG 

centralezorgverleneralkmaar@ggdhn.nl  

‘Mijn droom is dat in heel 

Alkmaar centrale 

zorgverleners kunnen 

worden ingezet. Want 

ieder kind heeft het recht 

om door een gezonde 

leefstijl lekker in zijn vel te 

zitten!’ 

 

De aanpak in het kort 

Kind naar Gezonder Gewicht 

biedt passende 

ondersteuning en zorg aan 

kinderen met overgewicht of 

obesitas. Deze aanpak 

kenmerkt zich door de 

nauwe samenwerking tussen 

professionals uit zowel het 

zorg- als sociaal domein.  

Eén centrale zorgverlener 

coördineert het 

begeleidingstraject en bouwt 

een vertrouwensband op 

met het kind en het gezin. 

Samen met andere 

professionals zetten zij zich 

in om de gezondheid van het 

kind te verbeteren. 

Daarnaast is er ook aandacht 

voor de kwaliteit van leven 

op korte en lange termijn. 

 

 

Informatie voor Alkmaarse 

professionals: 

www.cjgalkmaar.nl/voor-

professionals 
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