
Kind naar Gezonder Gewicht 
Alkmaar 

Om duurzame resultaten 
te bereiken bij kinderen en 
jongeren met overgewicht 
of obesitas, is een 
goede samenwerking 
tussen betrokken 
professionals belangrijk. 

De begeleiding van deze 
kinderen en jongeren kan 
van verschillende kanten 
komen, zoals het sociaal 
domein, publieke voorzie-
ningen en het medische 
domein. Omdat er vaak 
meerdere problemen spelen 
bij deze gezinnen, zijn er 

verschillende professionals 
betrokken bij het traject. 
Welke en hoeveel profes-
sionals dit zijn, hangt af van 
de individuele situatie van 
het kind en het gezin. 

De centrale zorgverlener 
(CZV) is de spin in het web 
vanwege het contact met 
het kind en het gezin en de 
coördinatie van de samen-
werking tussen de betrokken 
professionals. De CZV 
bewaakt de voortgang van 
het kind en gezin en houdt 
overzicht.

Wil jij samen met je kind werken aan een gezondere leefstijl en 
gezonder gewicht van jouw kind? Samen kunnen we kijken welke 
stappen jullie willen zetten en wie of wat daar voor nodig is.

Kind naar Gezonder Gewicht Alkmaar

Praatplaat

Eten & drinken

Slapen

Bewegen

(Bio)medische 
factoren

Sociale 
factoren

Psychische 
factoren
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Aanmeldprocedure:
1. Als aan bovenstaande criteria is voldaan én de ouder(s) toestemming
 hebben gegeven, mail dan de naam, geboortedatum en postcode van 
 het kind naar de centrale zorgverlener.
2. De centrale zorgverlener neemt contact op voor nadere informatie.
3. De centrale zorgverlener plant een intakegesprek met het gezin 
 (bij het gezin thuis of op een GGD-locatie).
4. Na het intakegesprek wordt samen met het gezin besloten of er 
 een begeleidingstraject wordt gestart.
5. Na start van het traject is de centrale zorgverlener het 
 aanspreekpunt voor gezin en de professionals.

NB: toestemming van de ouders is nodig voor zowel de aanmelding als 

het verstrekken van persoonsgegevens!

Criteria:
• Het kind is 4 tot 12 jaar.
• Er is sprake van obesitas 
 volgens de Body Mass Index.
• Het reguliere aanbod voor 
 kinderen met overgewicht 
 vanuit de Jeugdgezond-
 heidszorg is niet 
 voldoende gebleken.
• Het kind is woonachtig in 
 Alkmaar
• Het gezin is gemotiveerd om 
 een actieve rol aan te nemen.

Ietske de Bray

Jeugdverpleegkundige en 
centrale zorgverlener KnGG

centralezorgverleneralkmaar@
ggdhn.nl

Criteria:
• Je kind is tussen 4 en 12 jaar.
•  Jullie wonen in gemeente 

Alkmaar.
•  Er is sprake van langdurig 

overgewicht of obesitas.
•  Jullie zijn gemotiveerd om  

een actieve rol aan te nemen.

Aanmeldprocedure:
1.  Als je je kind wilt aanmelden, mail dan zijn/haar naam en geboorte- 

datum naar mij, de centrale zorgverlener:  
centralezorgverleneralkmaar@ggdhn.nl

2. Ik zal contact met jullie op nemen voor nadere informatie.
3.  We plannen een kennismakingsgesprek (bij jullie thuis of op een 

GGD-locatie).
4.  Na het gesprek kunnen jullie aangeven of jullie ook echt willen  

starten met het begeleidingstraject.
5.  We gaan samen aan de slag!

Er zijn geen kosten verbonden aan de begeleiding.

Ietske de Bray

Jeugdverpleegkundige en
centrale zorgverlener KnGG

centralezorgverleneralkmaar@ggdhn.nl
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