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Project kinderen en jongeren met overgewicht in Sint-Niklaas 
Inleiding1 
Het verschijnt regelmatig in de media: de cijfers van overgewicht en obesitas nemen de laatste 
jaren toe, ook bij onze kinderen en jongeren.  

Overgewicht heeft ook lichamelijke en psycho-sociale gevolgen. Dit in combinatie met het feit 
dat Vlaanderen in de top 10 zit van Europese gebieden met de meeste lichaamsontevredenheid 
bij jongeren, is een gevaarlijke situatie. De meeste recente Vlaamse cijfers bevestigen dit: 
ongeveer 14% van de schoolkinderen in Vlaanderen heeft overgewicht (Vancoppenolle, Colaert, 
Cloots, & Roelants, 2020), terwijl maar liefst 43% van de adolescente meisjes zich te dik voelt 
(HBSC, Dierckens, Delaruelle & Deforche, 2021)2. Lichaamsontevredenheid is een risicofactor voor 
het ontwikkelen van overgewicht of eetstoornissen.3  

Hoe kunnen we kinderen en jongeren dan zo goed mogelijk ondersteunen rond eetgedrag, 
lichaamsbeeld en zelfbeeld? Uit de evidence-based aanbevelingen van Northern Health weten 
we dat efficiëntiewinst binnen gezondheid vooral te boeken is als we: 

• versterkend werken over settings heen;  
• boodschappen op elkaar afstemmen zodat de verschillende actoren niet langer tegen 

elkaar ingaan maar daarentegen elkaars expertise versterken;  
• niet-stigmatiserend en niet-gewichtsgefocust werken om zo de negatieve gevolgen van 

stigmatisering en gewichtsfocus tegen te gaan (ongezond lijngedrag met hernieuwde 
gewichtstoename op lange termijn, lichaamsontevredenheid, risico op eetstoornissen);  

• groeigericht werken met adviezen aangepast aan de ontwikkelingstaken per leeftijdsfase 
en in te zetten op beschermende factoren die voor elk kind en elke jongere relevant zijn4  

 

De richtlijnen (Northern Health) raden aan om gezondheidsgericht te werken: boodschappen rond 
een gezonde leefstijl zijn goed voor elk kind, los van zijn/ haar gewicht. Door de focus te leggen 
op gezondheid geef je kinderen en hun omgeving handvaten om hun gedrag aan te passen (bv. 
niet te lang TV kijken) terwijl gewicht op zich geen aanpasbaar gedrag is.                                       

 
1 Gebaseerd op “Gezond gewicht in jouw gemeente. Stappenplan voor het lokale bestuur.” 
http://www.draaiboeken.eetexpert.be/static/uploads/Preventie_Pakket_voor_lokaal_bestuur.pdf  
 
2 Vancoppenolle, D., Colaert, K., Cloots, H. & Roelants, M. (2020). De gewichtsstatus van kinderen en jongeren 

in Vlaanderen. Geïntegreerde rapportage op basis van BMI-gegevens van Kind en Gezin en Zorg en Gezondheid. 

Brussel, Kind en Gezin en Zorg en Gezondheid 

Dierckens, M., Delaruelle, K., & Deforche, B. (2021) Eindrapport Studie Jongeren en Gezondheid 2017 – 2020.  

3 Braet, C., O’Malley, G., Weghuber, D., Vania, A., Ehrhard, E., Nowicka, P., … Ardelt-Gattinger, E. (2014). The 
assessment of eating behaviour in children who are obese: a psychological approach: a position paper from the 
European childhood obesity group. OBESITY FACTS, 7(3), 153–164. https://doi.org/10.1159/000362391  
 
Matton A., Goossens L., Braet C., Van Durme K. (2013). Continuity in primary school children’s eating problems 
and influence of parental feeding strategies? Youth and Adolescence, 42, 52-66. 
 
4 Northern Health (2012). Position on health, weight and obesity. An integrated population health approach. 
Northern Health, Canada. 

http://www.draaiboeken.eetexpert.be/static/uploads/Preventie_Pakket_voor_lokaal_bestuur.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbiblio.ugent.be%2Fperson%2F496925B4-FC5C-11E1-8B8A-AC6710BDE39D&data=05%7C01%7CRekik.Bonsecour%40sint-niklaas.be%7C188223e3f8c94915120c08dad1f48fd3%7Cc096c66f69bc4d39aa96f1e2c071d41e%7C0%7C1%7C638053145566671246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=9U7ASkeuGUtFvp14LxvBNsnld1g%2FVKLJCwXggMVtrsU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbiblio.ugent.be%2Fperson%2F2BE3AB6E-F0EE-11E1-A9DE-61C894A0A6B4&data=05%7C01%7CRekik.Bonsecour%40sint-niklaas.be%7C188223e3f8c94915120c08dad1f48fd3%7Cc096c66f69bc4d39aa96f1e2c071d41e%7C0%7C1%7C638053145566671246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=9bq6q9qISIKwFQ8UNXPKM9rxT9Ey2k4PV1njvU%2B39QE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbiblio.ugent.be%2Fperson%2FF55BFE8E-F0ED-11E1-A9DE-61C894A0A6B4&data=05%7C01%7CRekik.Bonsecour%40sint-niklaas.be%7C188223e3f8c94915120c08dad1f48fd3%7Cc096c66f69bc4d39aa96f1e2c071d41e%7C0%7C1%7C638053145566671246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=J4zJU%2BHYcPdTaHAEOCKgrNGmNR8CTC9kWtbNi9wmF2M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbiblio.ugent.be%2Fpublication%3Fq%3Dyear%2Bexact%2B2021&data=05%7C01%7CRekik.Bonsecour%40sint-niklaas.be%7C188223e3f8c94915120c08dad1f48fd3%7Cc096c66f69bc4d39aa96f1e2c071d41e%7C0%7C1%7C638053145566671246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=u%2FGkP0QrfzExxNPBET8Yzl%2Ffi3eBEVxPaYdx82tYdRg%3D&reserved=0
https://doi.org/10.1159/000362391


Inzetten op een gezonde omgeving geeft voordelen voor elk kind en draagt bij aan 
destigmatisering doordat er geen persoonlijke verantwoordelijkheid bij het kind wordt gelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kader project  
Gezondheid wordt beïnvloed door talrijke factoren buiten de gezondheidssector zoals het 
voedingsaanbod, de publieke ruimte, huisvesting, werkomgeving, schoolomgeving, 
reclamebeperking, prijsbepaling... Dat idee ligt aan de basis van Health in All Policies (HiAP), een 
aanpak die door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gepromoot om het gezondheidsbeleid 
over beleidsdomeinen en –niveaus heen concreet te maken.5 Ook het gezondheidsbeleid van stad 
Sint-Niklaas heeft zijn tentakels in meerdere beleidsdomeinen. Het project kinderen en jongeren 
met overgewicht is een goed voorbeeld van samenwerking over beleidsdomeinen en organisaties 
heen. 6 

De werkgroep ‘kinderen en jongeren met overgewicht’ bestaat uit diverse lokale partners die elk 
vanuit hun eigen professionele insteek en expertise onderstaande visie rond werken voor en met 
kinderen en jongeren met overgewicht onderschrijven.  

We werken niet enkel voor kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas maar voor alle 
kinderen en jongeren in de stad (en omgeving Sint-Niklaas/ Eerstelijnsregio) en betrekken hier 
ook hun gezin, familie, school, hobby’s, buurt, ruime omgeving en de hulpverlening en 
zorgprofessionals bij.  

We onderscheiden volgende leeftijdscategorieën bij de doelgroep:  

• Eerste 1000 dagen: van -9 maanden tot 2,5 jaar 
• Kleuters: van 2,5 tot 6 jaar 
• Lagere school: van 6 tot 12 jaar 
• Jongeren: van 12 tot 18 jaar 

 
Er is extra aandacht voor kinderen in armoede. Dit stond opgenomen in het lokaal armoedeplan 
2014-20197 en wordt bestendigd in het nieuwe armoedeplan vanaf 2020.  

Team preventie van stad Sint-Niklaas neemt voor het preventieluik de rol van regisseur op zich 
en brengt de verschillende partners actief samen rond dit thema. Ze stemt hiermee de vraag en 
het aanbod op elkaar af en tracht hiaten in het aanbod aan te pakken en op te lossen met de 
partners van de werkgroep. Daarnaast wil de stad ook de brug maken naar de eerstelijnszones 
Waasland om de eerstelijnswerkers te betrekken en is ook Vitaz betrokken in het project.  
 
Sinds maart 2019 is de werkgroep een feit. De leden van de werkgroep zijn actief rond gezondheid 
en kinderen/ jongeren binnen een continuüm van preventie tot zorg. Dit zijn de leden van de 
werkgroep op dit moment: 8  

• Stafmedewerkers gezonde voeding en beweging en geestelijke gezondheid Logo 
Waasland vzw 

• Vertegenwoordiging Polsslag 

 
5 Agentschap Zorg en Gezondheid en WHO, rapport Community Engagement, 2020 
6 https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2019-03/Beleidsprogramma%20Sint-Niklaas%202019-
2024%20definitief_0.pdf  
7 https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2018-06/Lokaal%20armoedeplan_GR20140425.pdf en  
https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2018-06/Lokaal%20armoedeplan_nieuwe%20acties_2017-
2019_GR20170324.pdf  
8 mei 2022 

https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2019-03/Beleidsprogramma%20Sint-Niklaas%202019-2024%20definitief_0.pdf
https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2019-03/Beleidsprogramma%20Sint-Niklaas%202019-2024%20definitief_0.pdf
https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2018-06/Lokaal%20armoedeplan_GR20140425.pdf
https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2018-06/Lokaal%20armoedeplan_nieuwe%20acties_2017-2019_GR20170324.pdf
https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2018-06/Lokaal%20armoedeplan_nieuwe%20acties_2017-2019_GR20170324.pdf


• Kansenpaswerker, Vrijwilligerscoach, projectmedewerker dienst mens, stad Sint-Niklaas 
• Regie kinderopvang Stad Sint-Niklaas 
• Diensthoofd Huis van het Kind, stad Sint-Niklaas 
• Brugfiguur, flankerend onderwijsbeleid, stad Sint-Niklaas 
• Medisch coördinator Vrij CLB Waas en Dender 
• verpleegkundige CLB GO! Waasland 
• Huisarts afgevaardigd door de Huisartsenkoepel Waasland 
• coördinator Eerstelijnszones Waasland 
• voorzitter diëtistenkring Waasland 
• Medisch diensthoofd kinderafdeling AZ Nikolaas 
• schepen van welzijn 
• Gezondheidswerker, team preventie, stad Sint-Niklaas 

 
Wij betrekken in de toekomst ook graag: 

• Kind en Gezin 
• een vroedvrouw 
• een kinesist 
• een psycholoog 
• Dienst sport 
• Dienst jeugd 

 
Eetexpert, het kenniscentrum voor eetstoornissen en gewichtsproblemen, adviseert de 
werkgroep. 

  



Visie 
Deze visie onderschrijft de nieuwe wetenschappelijke inzichten rond preventie van overgewicht 
en omvat de boodschappen rond eetgedrag, gewicht en lichaamsbeeld die een positieve impact 
hebben.9  

1. We leggen de focus niet op gewicht maar op een gezonde leefstijl 
We promoten een ruimer beeld van gezondheid, dan puur het uiterlijke. Door in te zetten op 
versterkende factoren zorgen we ervoor dat iedereen voordeel kan halen uit onze boodschappen. 
Bijvoorbeeld: ook voor kinderen die minder risico lopen op overgewicht is het belangrijk om 
gezond te eten, voldoende te bewegen, goed te slapen en aandacht te hebben voor mentaal 
welzijn.   

Een gezonde leefstijl, wat houdt dat in? Denk aan het A.L.L.E.S.- principe10: 

• Afwisselend eten:  
Op vaste tijdstippen eten samen met anderen, met de voedingsdriehoek als inspiratie. 

• Leuk bewegen: 
Regelmatig even rechtstaan en activiteiten doen die je leuk vindt, met de 
bewegingsdriehoek als inspiratie.  

• Lief zijn voor jezelf: 
Gebruik jouw talenten. Laat jezelf groeien.  

• Emoties hanteren: 
Happy, down, boos, verliefd, angstig… Emoties zijn er om ons iets te vertellen, ga er actief 
mee aan de slag.  

• Slapen:  
Herinneringen verwerken en je lichaam versterken. Gun jezelf genoeg slaap.  

 

2. We gaan stigmatisering tegen en gaan voor aanvaarding van iemands zijn 
Uit onderzoek11 blijkt dat stigmatiserende boodschappen overgewicht in stand houden en 
bijkomende negatieve effecten hebben. Dit wil je net niét als je aan preventie doet. Stigmatisering 

 
9 De visie van Eetexpert op preventie van overgewicht en obesitas vloeit voort uit de laatste 
wetenschappelijke bevindingen en richtlijnen, en sluit aan bij de aanbevelingen van Northern Health rond 
preventie van obesitas (Northern Health, 2012) en de Ottawa Charter omtrent gezondheidspromotie (World 
Health Organisation, 1986); The National Eating Disorders Collaboration. (2010). Eating Disorders: The way 
Forward. A strategic communication framework.; * Northern Health. (2012). Position on health, weight and 
obesity. An integrated population health approach. Canada: Northern Health. 
10 Fiche Eetexpert ‘Een gezonde leefstijl vind je in A.L.L.E.S. (tips voor jongeren)’. 
https://eetexpert.be/info/ontwikkeling-eetgedrag/gezonde-leefstijl/ 
 
11 R. Puhl en Y. Suh, „Stigma and eating and weight disorders,” Current Psychiatry Reports, vol. 17, 2015; S. 
J. Pont, R. Puhl, S. R. Cook en W. Slusser, „Stigma experienced by children and adolescents with obesity,” 
Pediatrics, nr. 140, 2017; R. M. Puhl, M. M. Wall, C. Chen, S. Bryn Austin, M. E. Eisenberg en D. Neumark-
Sztainer, „Experiences of weight teasing in adolescence and weight-related outcomes in adulthood: A 15-
year longitudinal study,” Preventive Medicine, nr. 100, pp. 173-179, 2017; C. Maïano en A. Aimé, „Weight-
based stigmatisation: A special issue on determinants, mediating mechanisms, and intervention programs,” 
European Review of Applied Psychology, vol. 67, pp. 113-115, 2017; J. Van Weeghel, M. Pijnenborg, J. van 
‘t Veer en G. (. Kienhorst, Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen. Principes, perspectieven 

https://eetexpert.be/info/ontwikkeling-eetgedrag/gezonde-leefstijl/


bij eet- en gewichtsproblemen heeft veel te maken met vooroordelen en ideeën rond persoonlijke 
verantwoordelijkheid. Maar een eetstoornis is geen bewuste keuze of een gebrek aan wilskracht 
om “gezond” te leven. Gewicht is echter in veel mindere mate controleerbaar dan velen denken, 
en eetstoornissen zijn ernstige psychische stoornissen.  

Bovendien zegt iemands gewicht niets over de gezondheid van die persoon. Er zijn andere 
factoren die veel meer info geven over de gezondheid en het welbevinden van een kind, zoals de 
eetcompetenties en het eetgedrag, voldoende slaap, emoties kunnen reguleren, positief 
lichaams- en zelfbeeld. Heel wat jongeren die gezond eten, voldoende bewegen en slapen, zijn 
wat slanker of voller dan gemiddeld. Terwijl er ook jongeren zijn die net wel een gemiddeld 
gewicht hebben, maar metabool ongezond zijn door roken, ongezonde voeding,...  

De mate van zorg van obesitas bij kinderen wordt tegenwoordig niet meer op basis van BMI 
bepaald, maar op basis van zowel medische, mechanische als mentale gezondheidsinformatie en 
ook rekening houdend met de omgeving van het kind. 

3. We werken versterkend 
Alle jongeren worden blootgesteld aan het schoonheidsideaal en zoeken een weg in het omgaan 
met eten en gewicht. We willen jongeren hun weerbaarheid voor het slankheidsideaal versterken 
en hen ondersteunen in hun groei.  

De thema’s waar we aandacht aan schenken zijn herkenbaar voor iedereen en gericht op het 
normaliseren van het groot worden en wat hier bij komt kijken. We zetten in op het versterken 
van: 

o een positief lichaamsbeeld en zelfbeeld 
o sociale vaardigheden 
o omgaan met emoties 
o en mediaweerbaarheid 

 
Uit onderzoek12 blijkt dat als deze groeithema’s goed ontwikkeld zijn, jongeren minder kans 
hebben op de ontwikkeling van eet- en gewichtsproblemen én andere psychische problemen.   

 

 

 
en praktijken,” Bussum, Coutinho, 2016; A. J. Tomiyama, „Weight stigma is stressful. A review of evidence 
for the Cyclic obesity/weight-based stigma model,” Appetite, vol. 82, pp. 8-15, 2014 

12 Northern Health, „Position on health, weight and obesity. An integrated population health approach,” 
Northern Health, Canada, 2012.; M. Levine en L. Smolak, „The role of protective factors in the prevention 
of negative body image and disordered eating,” Eating Disorders, vol. 24, pp. 39-46, 2016.; J. O'Dea, „School-
based interventions to prevent eating problems: first do no harm,” Eating Disorders, vol. 8, pp. 123-130, 
2000.; M. Levine, N. Piran en K. Jasper, „Eating Disorders,” in Handbook of adolescent behavioral problems 
evidence-based approaches to prevention and treatment, New York, Springer, 2015, pp. 305-328.; P. 
Warschburger, S. Helfert en E. M. Krentz, „POPS: a school based prevention programme for eating disorders,” 
Journal of Public Health, vol. 19, pp. 367-376, 2011.; Academy for Eating Disorders, „Guidelines for 
childhood obesity prevention programs,” www.aedweb.org/media/guidelines, 2009. 



4. Conclusie 
We zetten in op versterkende factoren en één gemeenschappelijke preventiemethode voor eet- 
en gewichtsproblemen. Hierbij hoort het uitbouwen van een gezonde leefstijl met bijhorende 
competenties, en ligt de focus op gezondheidswinst, waarvan gewichtsverlies een gevolg kan zijn 
maar geen doel op zich is. Door te focussen op gezondheidswinst en niet langer op gewicht en 
binnen de idee dat gezondheidswinst op elk gewicht bereikt kan worden, dragen we bij aan 
destigmatisering. Stigmatisering heeft een negatieve impact op het zelfbeeld en het 
psychologisch welzijn en zorgt voor sociale isolatie en stress. Deze gevolgen zorgen op hun beurt 
weer voor gezondheidsproblemen en verstoord eetgedrag zoals diëten en emotioneel eten. Deze 
vicieuze cirkel willen we mee doorbreken.  

 


