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Voorwoord 

In opdracht van Henk Rosendal onderwijsperiode 5 & 6 op de Hogeschool Ro:erdam hebben wij een 
verslag mogen samenstellen voor ons project. Voor u ligt dan ook ons verslag van ons project. Het 
onderwerp dat wij hebben gekregen is overgewicht, maar dit hebben wij geconcreAseerd. Tijdens dit 
verslag zijn wij veel te weten gekomen over verschillende takken in de gezondheidszorg en wat de rol 
is van een verpleegkundige hierin. Ik vond het dan ook een leuke en leerzame opdracht. Wij hebben 
dit verslag opgesteld met behulp van wetenschappelijke arAkelen en hebben hiervoor verschillende 
databases gebruikt. Tijdens dit onderzoek stond onze docent Rens MarAjn en 
opdrachtgever Henk Rosendal alAjd voor ons klaar als wij vragen hadden, hierdoor konden wij goed 
doorwerken met het verslag. Wij willen daarom onze docent Rens MarAjn en 
opdrachtgever Henk Rosendal bedanken voor de begeleiding en ondersteuning Ajdens dit project.  
  
Wij wensen u veel leesplezier toe!   
  
Nikia Boom (1002210), Dujanah Cheppih (1003083), Nick op den Kelder (0982094), Fenna Pijman 
(1013794), Tara Schot (0980806) & Elise Werkman (0986503). 

Ro:erdam, 26 januari 2022  
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Inleiding 
Van onze opdrachtgever Henk Rosendal, hebben wij het onderwerp overgewicht gekregen. Aangezien 
dit nogal een breed onderwerp is moesten wij dit concreAseren. Na een brede studie van het 
onderwerp hebben wij een mindmap gemaakt en vanuit daar gebrainstormd over ons onderwerp.  

Wij hebben de twee wijken Hillegersberg en Feyenoord vergelijken door middel van literatuurstudie 
en onderzoek. Wij hebben gekeken naar de verschillende determinanten en daaruit geconcludeerd 
welke factoren een posiAeve of negaAeve invloed hebben op overgewicht in onze wijken. Daarbij 
hebben wij onze doelgroep ook afgebakend naar basisschoolkinderen. Helaas zijn wij niet in contact 
kunnen komen met basisscholen wegens covid. Echter hebben wij wel zorgprofessionals benaderd en 
deze geïnterviewd. Na dit onderzoek hebben wij toepasbare intervenAes opgesteld die passen bij de 
behoe^en van onze doelgroep.  
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Methode 
In het begin van ons project hebben we een begeleidend gesprek gehad met Henk Rosendal, onze 
opdrachtgever. Hij hee^ toen een aantal Aps gegeven, maar was vooral heel enthousiast over de 
plannen die we al hadden. Zo hebben we in de ontwerpfase ideeën bedacht: hoe willen we ons 
project eruit laten zien, welke informaAe willen we brengen, hoe moet de samenwerking verlopen 
aangezien we allemaal in andere klassen zi:en, enzovoort. Uiteindelijk zijn we hier zeker goed 
uitgekomen en zijn we al snel over gegaan naar de realisaAefase:  

Wij hebben onze onderzoeksresultaten neergezet met mixed results, dat betekent dat onze 
resultaten beschreven zijn in le:ers en in cijfers. Voor ons onderzoek hebben wij databanken bekeken 
om informaAe te vinden over overgewicht bij kinderen, wij hebben databanken als Google Scholar, 
betrouwbare websites zoals de GGD en de mediatheek gebruikt. Daarnaast hebben wij een 
psycholoog en een jeugdverpleegkundige geïnterviewd om meer informaAe te verkrijgen. Deze 
interviews zijn semigestructureerd via een teams gesprek uitgevoerd.  Van tevoren hebben wij vragen 
opgesteld voor de psychologe en de jeugdverpleegkundige. We hebben eerst gekeken naar wat wij 
nog wilden weten en welke informaAe nog handig zou zijn. Aan de hand daarvan hebben wij 
specifieke vragen opgesteld welke later in het verslag te lezen zijn.  

De informaAe en ervaringen die wij hierbij verkregen hebben, hebben wij met elkaar vergeleken door 
middel van onze deelvragen en hierbij gekeken naar welke informaAe wij voor welke deelvraag 
konden gebruiken en zo de informaAe nogmaals te bevesAgen met informaAe uit de prakAjk. Ons 
onderzoek is betrouwbaar en valide want wanneer u dezelfde deelvragen zou beantwoorden, zult u 
dezelfde resultaten krijgen als wij gekregen hebben omdat de bronnen die wij gebruikt hebben het 
nieuwste en de beste informaAe beva:en die voor ons toegankelijk is. Dit zie je vooral bij 
bijvoorbeeld cijfers van de GGD. Ze doen eens in de zoveel jaar een onderzoek. We hebben de cijfers 
van het laatste onderzoek gebruikt.  

In het begin van ons project wilden we ook enquêtes laten invullen op basisscholen en ons vooral 
focussen op de basisscholen en de leraren. Dit hebben wij laten vallen omdat wij zagen dat scholen 
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hier op dat moment geen behoe^e aan hadden vanwege de COVID. Wij hebben dit dus niet meer 
gedaan en hebben ons toen echt gefocust op de professionals en het interviewen van professionals.   

Als laatste hebben we de evaluaAefase gedaan door middel van kleine evaluaAes voor onszelf te 
schrijven. Ook hebben we met elkaar besproken wat er goed ging en wat niet. Wat kan nog anders en 
wat moeten we nog toevoegen aan het verslag? Zo hebben zi:en brainstormen met natuurlijk de 
cursushandleiding erbij.   

Vraagstelling 

1. Hoe zijn de biologische factoren van invloed op overgewicht bij kinderen van 8 tot 12 jaar in 
de wijken Hillegersberg en Feijenoord?  

2. Hoe is voeding van invloed op overgewicht bij kinderen van 8 tot 12 jaar in de wijken 
Hillegersberg en Feijenoord?  

3. Hoe zijn het milieu-/sociale omstandigheden van invloed op overgewicht bij kinderen van 8 
tot 12 jaar in de wijken Hillegersberg en Feijenoord?  

4. Wat voor zorgvoorzieningen zijn er beschikbaar met betrekking tot overgewicht in de wijk 
Hillegersberg en Feijenoord. Zit hier een verschil in tussen de 2 wijken?  

5. Hoe is de leefs7jl en beweging van invloed op overgewicht bij kinderen van 8 tot 12 jaar in de 
wijken Hillegersberg en Feijenoord?  

7. Zijn er medische omstandigheden die invloed hebben op overgewicht bij kinderen van 8 tot 
12 jaar in de wijken Hillegersberg en Feijenoord?  
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Resultaten 
  
Hoe zijn de biologische factoren van invloed op overgewicht bij kinderen van 8 tot 
12 jaar in de wijken Hillegersberg en Feijenoord?  

In de oorsprong van de mens was het erg handig om duurzaam met energie om te gaan. Dus de 
mensen die veel energie konden opslaan hadden toen meer kans om te overleven. Echter is dit al 
jaren niet zo drasAsch meer en de afgelopen decennia is voor vrijwel iedereen in Nederland een 
overschot aan voedsel beschikbaar, maar deze paar decennia is niet genoeg Ajd om een geneAsch 
effect te hebben op mensen.   

Echter er zijn wel enkele syndromen waarbij op geneAsche basis obesitas is aangetoond, zoals het 
Prader-Willie-syndroom en het Bradet-Biedl-syndroom, maar deze syndromen zijn zeer zeldzaam en 
worden vaak vroeg gediagnosAceerd. Door geneAsche suscepAbiliteit weten we dat 50-80% van de 
variaAe in lichaamsgewicht geneAsch bepaald is. Alleen weten we nog niet welke genen dit bepalen.  

Ook wordt verwacht dat er gen-omgevingsinteracAes zijn, er zijn aanwijzingen dat baby’s met een 
laag geboortegewicht een verhoogde kans hebben om bij jongere jeugd een hoger gewicht te 
hebben.  

Maar desondanks dat geneAca kan helpen of je sneller of minder snel in gewicht aankomt, de 
natuurkunde vertelt ons dat het allemaal gaat om energie (kcal) in en uit. En omdat de afgelopen 
decennia niet lang genoeg zijn om onze geneAca te veranderen zal het ook zeer waarschijnlijk komen, 
omdat er in dezelfde decennia meer voedsel beschikbaar is gekomen.   
 
Wat ook invloed hee^ op het overgewicht is 
de groeispurt. Uit ons interview met 
jeugdverpleegkundige Van den Hoogenband 
vertelde zij dat kinderen een beetje ‘chubby’ 
eruit kunnen zien wanneer zij nog niet hun 
groeispurt hebben gehad. Deze kinderen zijn 
nog niet in de lengte gegroeid, maar zij 
maken wel al hun reserves aan. Na een 
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groeispurt is dit weer in evenwicht, maar zij verteld dat hiervoor wel een klinische blik nodig is om dit 
te monitoren.  

Hoe is voeding van invloed op overgewicht bij kinderen van 8 tot 12 jaar in de 
wijken Hillegersberg en Feijenoord?  

Er zijn verschillende 
onderzoeken uitgevoerd door de 
GGD Ro:erdam-Rijnmond (z.d.), 
waarbij zij de voeding en vocht 
inname hebben gemonitord van 
de wijken Hillegersberg en 
Feijenoord. Het eerste 
onderzoek gaat over dagelijks 

ontbijten over de kinderen van 1 t/m 11 jaar. In Hillegersberg at 97% van die doelgroep dagelijks hun 
ontbijt. Bij de volgende meAng in 2018 werd nogmaals 97% geconstateerd. In Feijenoord aten 87% 
van alle kinderen in 2014 dagelijks hun ontbijt. In 2018 steeg dit aantal naar 92%. Dit gee^ aan dat er 
in Feijenoord meer aandacht is geweest voor dagelijks ontbijten, maar nog steeds zit hier een 5% 
verschil in tussen de wijk Hillegersberg en Feijenoord (GGD Ro:erdam-Rijnmond, z.d.).  
  
In het volgende onderzoek is er gekeken naar de minimale hoeveelheid groenten die er gegeten 
wordt per week. Bij dit onderzoek is de doelgroep van 4 t/m 11 jaar genomen. Voor dit onderzoek is 
er de grens van minimaal vijf keer per week vastgesteld. In de wijk Hillegersberg at in 2011 85% van 
deze kinderen minimaal vijf keer per week hun 
groenten. In 2014 was dit aantal toegenomen 
tot 89% en in 2018 bleef dit aantal 89%. In 
2011 aten kinderen in Feijenoord 66% 
minimaal vijf keer per week hun groenten. In 
2014 steeg dit percentage naar 73% en in 2018 
bleef dit percentage hetzelfde. Tussen beide 
wijken zit er in 2018 een verschil van 16% 
(GGD Ro:erdam-Rijnmond, z.d.).  
  

In het derde onderzoek is er gemonitord bij de kinderen 
van 4 tot 
11 jaar 
hoeveel 
procent 
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twee of meer gezoete drankjes per dag drinken. In Hillegersberg was dit aantal 53% in het jaar 2018. 
In Feijenoord was dit aantal 60%. In de wijk Feijenoord drinken dus meer kinderen tussen 4 en 11 
jaar, twee of meer gezoete drankjes per dag dan in de wijk Hillegersberg (GGD Ro:erdam-Rijnmond, 
z.d.).  
  

In het laatste onderzoek is 
gemonitord hoeveel procent van 
de kinderen 1 t/m 11 jaar 
minimaal één keer per dag water 
of thee zonder suiker drinkt in 
2018. In Hillegersberg was dit 
aantal 91% en in de wijk 
Feijenoord was dit aantal 85%. In 

de wijk Hillegersberg wordt er dagelijks meer water of thee zonder suiker gedronken door kinderen 
van 1 t/m 11 jaar (GGD Ro:erdam-Rijnmond, z.d.).   
  
Vanuit deze verschillende 
onderzoeken kunnen wij 
concluderen dat kinderen in 
Hillegersberg hoger scoren op 
gezonde voedings- of vocht 
gewoonten en dat de kinderen in 
de wijk Feijenoord hier een stuk 
op achterlopen. Als wij kijken 
naar het onderzoek waar het 
gewicht gemonitord is bij 
kinderen van 9 en 10 jaar in de 
twee wijken, dan is er duidelijk 
te zien dat een veel groter deel 
van de kinderen in de wijk 
Hillegersberg op gezond gewicht 
is ten opzichte van de wijk 
Feijenoord. Door deze gezonde voedings- en vocht gewoontes te verbeteren in de wijk Feijenoord zal 
dit wellicht resulteren tot een hoger percentage van kinderen met een gezond gewicht (GGD 
Ro:erdam-Rijnmond, z.d.).  
In het interview dat we hebben afgenomen met mevrouw Van den Hoogenband, hebben we gezien 
dat wat kinderen te eten krijgen, soms ligt aan de cultuur: “Met name Marokkaanse gezinnen daar 
zag je eigenlijk bij meisjes nauwelijks overgewicht, maar daar had je de jongens dat waren dan de 
prinsjes van het gezin en daar zag je dat hij vaak helemaal overvoed werden met snoep en 
lekkernijen. Dus ik heb bijzonder veel Marokkaanse jongetjes gezien met overgewicht”. Ouders 
hebben hier vaak geen zin in en denken dat het heel normaal is wat ze de kinderen te eten geven 
omdat zij zelf ook zo zijn opgevoed. “In mijn beleving viel daar ook helemaal niet over te praten. Het 
was geen punt van discussie want zo werden kinderen echt opgevoed. Dat was volgens mij echt een 
cultuur ding, zo werden ze bijna vereerd en beloond en gewaardeerd op die manier en dat is dus echt 
een verschil tussen jongens en meisjes, in ieder geval in die cultuur”. Een ander bijvoorbeeld ging 
over de hindoestaanse cultuur. Mevrouw Van den Hoogenband zei daarover: “daar zie je ook dat het 
heel gewoon is om heel veel zoet te eten dus daar zie je ook relaAef meer overgewicht bij kinderen 
ook relaAef meer suikerziekte. Dat gaat natuurlijk hand in hand met elkaar" (interview met mevrouw 
Van den Hoogenband).  
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Hoe zijn het milieu-/sociale omstandigheden van invloed op overgewicht bij 
kinderen van 8 tot 12 jaar in de wijken Hillegersberg en Feijenoord?  

 Uit onderzoek (Volaco et al., 2018) blijkt 
dat de sociaaleconomische status wel 
degelijk invloed hee^ op overgewicht. 
Individuen met een lage SES 
(sociaaleconomische status) hebben een 
beperkte autonomie en kansen die kunnen 
leiden tot meer stress. Stress zorgt voor 
een toename aan stress hormonen zoals, 
corAsol, catecholamine, glucagon en het 
groeihormoon die tegen proces van 
vetatraak kunnen werken. Ook wordt 
vanuit deze studie geconcludeerd dat er in 
de lagere inkomstenbuurten minder 
bewegingsvoorzieningen beschikbaar zijn, 
een hogere onveiligheid is en dat die 
factoren samenhangend zijn met de 
lichamelijke inacAviteit.  Zoals op de 
sociaaleconomische kaart te zien is hee^ 
de wijk Feijenoord een lagere SES, dan de 
wijk Hillegersberg.  
(Volksgezondheidenzorg.info, 2017)  

Uit ons eigen interview (Van den 
Hoogenband, 2022) kon een 

jeugdverpleegkundige ook bevesAgen dat in haar eigen wijk dat een lage SES wel zeker een negaAeve 
invloed hee^ op het gewicht. Het viel haar op dat er meer overgewicht was in de wijken met een lage 
SES. Zij zegt dat deze toename niet alleen veroorzaakt wordt door het lage inkomen, maar dat dit ook 
te maken hee^ met de gezondheidsvaardigheden. Er zijn ook mensen die niet hebben meegekregen 
dat sporten heel gewoon is.  Uit ons ander interview met een psycholoog gespecialiseerd in 
eetstoornissen (blij^ anoniem, 2022) vertelt zij: “als je nooit vanuit huis hebt meegekregen hoe je 
steun kan vinden als je verdrieAg bent of hoe je frustraAes uit als je boos bent, dan moet je 
uiteindelijk alles wegstoppen en dan is eten soms ook een uitkomst waarmee je wat kan dempen of 
wegstoppen".  
Het gedrag van ouders hebben ook invloed op het overgewicht van het kind, bevesAgd Van den 
Hoogenband (2022). Ouders kunnen soms heel wisselend reageren op het gewicht van hun kind. 
Sommige ouders zijn erg opgelucht en vragen om verdere hulp en andere ouders hoeven hun kind 
echt niet op de weegschaal te hebben, ook al is het zonder weegschaal al te zien dat het kind te 
zwaar is. Ook verteld van Hoogenband (2022), dat het kind alAjd loyaal is naar zijn eigen ouders toe. 
Er zijn ouders die het overgewicht normaliseren en het kind ook het idee krijgt dat er niks mis is met 
hun overgewicht. Aan de andere kant zijn er ook ouders die elke calorie aan het tellen zijn. Allebei de 
kanten zijn niet oké en er moet wel een goed evenwicht zijn in het gedrag van de ouders.  
Uit recent onderzoek van Vos et al. (2020) blijken ook psychosociale problemen bij kinderen een rol 
te spelen bij overgewicht. Dit kunnen bijvoorbeeld depressieve klachten zijn of leerproblemen. Door 
de psycholoog (2022) werd ook bevesAgd dat psychosociale problemen zeker een rol spelen bij een 
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eetbui stoornis. Zij zegt: “Pesten 
is natuurlijk een traumaAsche 
ervaring, maar het vormt je ook 
naar wie je bent en vormen naar 
hoe je kijkt naar andere mensen. 
Dus dat je anderen niet 
vertrouwd om daar steun te 
zoeken en daarom zelf 
oplossingen moet zoeken”.   

Wat voor zorgvoorzieningen zijn er beschikbaar met betrekking tot overgewicht in 
de wijk Hillegersberg en Feijenoord. Zit hier een verschil in tussen de 2 wijken?  

Het gezond 010 akkoord is een gezondheidsplan vanuit de gemeente die doorgezet wordt in alle 
wijken van Ro:erdam.  
  
Krach7ge basiszorg  
In Ro:erdam zijn twee gezondheidscentra en drie huisartsenprakAjken waar KrachAge Basiszorg 
wordt ingezet.  Er wordt samen met de paAënt naar zijn of haar problemaAek en waar de 
mogelijkheden liggen om mee aan de slag te gaan. Op basis van die resultaten wordt ze 
doorverwezen naar de juiste hulp en ondersteuning op medisch en of sociaal domein. De 
samenwerkende huisartsen worden extra gefinancierd om op een andere manier te gaan werken en 
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zich beter te verbinden met de partners in de wijk. Deze financiering komt via zorgverzekeraar 
Zilveren kruis en het fonds achterstandswijken (FAW). Uit onderzoek is er gebleken dat de krachAge 
Basiszorg daadwerkelijk werkt omdat er minder verwijzingen zijn naar bijvoorbeeld 2e lijns zorg, 
zorgvragers ervaren een betere gezondheid en professionals ervaren hun werk met meer plezier.  
  
Het implementaAetraject van KrachAge basiszorg met bijbehorend onderzoek loopt van begin 2019 
tot en met eind 2020. Het doel is om vanaf 2021 de krachAge basiszorg effecAet te gaan 
implementeren een aan te bieden aan alle huisartsen uit achterstandswijken (GGD Ro:erdam-
Rijnmond, z.d.)  
  
Integrale wijkprogrammering  
De wijkprogrammering is een prevenAe aanpak voor de jeugd het wijknetwerk wordt ingezet. Het 
programma is helemaal aangepast per wijk zodat het aansluit bij de behoe^es. De aanpak sAmuleert 
ook dat de partners van de wijk hun intervenAes, voorzieningen en acAviteiten beter op elkaar 
afstemmen waardoor zwaardere hulp overbodig wordt. (GGD Ro:erdam-Rijnmond, z.d.)  
  
Ro?erdam eHealth Agenda  
In 2017 is In samenwerking met Life Science en Health 010 (cluster Stadsontwikkeling) de Ro:erdam 
eHealth Agenda (ReHa) van start gegaan. De ReHa hee^ als doel om meer Ro:erdammers toegang te 
geven tot technologie en het gebruik ervan te sAmuleren. de Ro:erdamse zorg- en 
welzijnsorganisaAes, signalering, het onderwijs, , diagnosAek, verwijzing en begeleiding wordt door 
de ReHa verbonden. De implementaAe van de Gecombineerde LeefsAjl IntervenAe (GLI) is hier 
onderdeel van. (GGD Ro:erdam-Rijnmond, z.d.)  
  
Persoonlijke Gezondheidscheck?  
Door middel van de PGC kunnen mensen meer inzicht krijgen over hun gezondheid met doel om 
lichte klachten of problemen zelf aan te pakken. De PGC bestaat uit een vragenlijst en eventueel met 
diagnosAsche testen. De persoon die deze lijsten invult ontvangt een compleet, persoonlijk 
gezondheidsrapport met eventuele gezondheidsrisico’s en aanbevelingen voor een gezondere 
leefsAjl.  
Zelfzorg eHealth hee^ veel voordelen het biedt ondersteuning om gezonder te kunnen leven en het 
lijdt naar meer zelfstandigheid en dat maakt je zo minder avankelijk van zorgprofessionals. Door een 
groot prevenAef bereik zal het op termijn zorgen voor een vermindering van de zorgkosten (GGD 
Ro:erdam-Rijnmond, z.d.)  
  

Chronische aandoening Passend sport- en beweegaanbod via programma Beweegplus (Ro?erdam 
Sportsupport)  
Een passend sport- en beweegaanbod voor Ro:erdammers is nog niet in elke wijk van de stad 
beschikbaar. Het Ro:erdam Sportsupport is in 2019 gestart op Aen locaAes met het programma 
Beweegplus. Het beweegplus programma is laagdrempelig en betaalbaar. Deelnemers met een VGZ-
ro:erdampakket mogen kosteloos kennismaken met het aanbod van beweegplus. (GGD Ro:erdam-
Rijnmond, z.d.)  
Een aantal acAviteiten van Sportsupport zijn:  
- Onderzoek doen waar de behoe^e is en daarop een aanpassend aanbod te bieden.  
- Beweegplus locaAes uit te breiden naar 15 locaAes   
  
Sport- en beweegaanbod via S7ch7ng MEE  
Vanaf 2020 kunnen Ro:erdammers met een chronische aandoening of beperking via een 
sportconsulent aangemeld worden bij een sport- en beweegaanbod van sAchAng MEE. In de wijken 
Prins Alexander, Oude Noorden, Crooswijk en Kralingen. Het doel is om dit ook aan te bieden in meer 
wijken van Ro:erdam.  
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De focus is gericht op chronische aandoeningen waaronder Diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. 
Huisartsen kunnen met hun cliënten bij de sportconsulenten voor meer informaAe of doorverwijzing. 
(GGD Ro:erdam-Rijnmond, z.d.)   
  
Sophia kinderziekenhuis   
Centrum Gezond Gewicht (kinderen)  
Voor een innovaAeve en effecAeve aanpak tegen overgewicht en overgewicht zet een team van 
medisch specialisten zich in.  
Zij kijken dan niet alleen naar beweging en voeding. Het doel is om iedere individu, persoonlijke zorg 
op maat aan te bieden. Er wordt gekeken naar medische, geneAsche, gedragsmaAge, psychologische 
en sociaaleconomische kenmerken. Met deze aanpak onderscheidt Centrum Gezond Gewicht zich 
van andere. (Erasmus Medisch Centrum)  
 

Hoe is de leefsDjl en beweging van invloed op overgewicht bij kinderen van 8 tot 12 
jaar in de wijken Hillegersberg en Feijenoord?  

  
  
LeefsAjl hee^ een belangrijke invloed op overgewicht 
bij kinderen. 28% van de kinderen (9 en 10 jaar) in de 
wijk Feijenoord hee^ maAg overgewicht en 9% van 
hen hee^ obesitas. In Hillegersberg hee^ 15% van de 
kinderen (9 en 10 jaar) maAg overgewicht en 2% van 
hen hee^ obesitas (GGD Ro:erdam-Rijnmond, z.d.).  
  

RegelmaAge fysieke acAviteiten van ten minste maAge intensiteit, zoals buitenacAviteiten, kunnen de 
body mass index en vetmassa verminderen bij kinderen met overgewicht en obesitas (Iyer, Enthoven 
& Klaver, 2021)  
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Buitenspelen hangt nauw samen met lichamelijke acAviteit en is dus een belangrijke factor in de 
gezonde ontwikkeling van kinderen. Kinderen over de hele wereld spelen minder vaak buiten en in 
Nederland blijkt uit een onderzoek van Jantje Beton in 2018 dat 53% van de kinderen in hun vrije Ajd 
vaker binnenspeelt dan buiten. In de afgelopen vijf jaar is het aantal buiten spelende kinderen 
toegenomen. De 3-jarige en 6-jarige kinderen in het Ro:erdam GeneraAon R-onderzoek brachten 
gemiddeld 1,5 uur per dag buiten door, wat op 9-jarige lee^ijd daalde tot slechts 1 uur per dag (Iyer 
et al., 2021)  
  
  

Ook laat een tabel van GGD Ro:erdam-Rijnmond 
zien dat het aantal kinderen dat lid is van een 
sportvereniging in de wijk Hillegersberg hoger is 
(78% > 47% - 2018) dan in Feyenoord (GGD 
Ro:erdam-Rijnmond, z.d.).   
  

Samenva:end kan een gebrek aan buitenspelen, overmaAge close-up en langdurig gebruik van het 
scherm bij kinderen leiden tot gezondheidsproblemen op korte en lange termijn. De mechanismen 
achter de negaAeve gezondheidseffecten op ogen, gewicht, motoriek, bewegingsapparaat, 
slaapkwaliteit en sociale en mentale gezondheid worden steeds duidelijker. Hieruit kunnen we 
concluderen dat veranderingen in levenssAjl zullen leiden tot een toename van ziekten, wat op zijn 
beurt leidt tot de last van chronische ziekten. Dit zal ook leiden tot meer medische kosten.  
We zijn bang dat deze gezondheidseffecten door de grote omvang van hen voorkomen ook gevolgen 
zullen hebben voor de duurzame parAcipaAe van opgroeiende jongeren in maatschappelijke vorming, 
sport en de arbeidsmarkt. Als groep professionals willen we onze zorg voor de steeds veranderende 
levenssAjl uiten en de bewustwording bevorderen van iedereen die met de doelgroep jongeren te 
maken hee^ (Iyer et al., 2021).  
Zijn er medische omstandigheden die invloed hebben op overgewicht bij kinderen 
van 8 tot 12 jaar in de wijken Hillegersberg en Feijenoord?  

Over het algemeen blijkt dat In de prakAjk bijna nooit een medische oorzaak zorgt voor overgewicht 
bij kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Vaak komt het doordat kinderen meer eten en drinken dan hun 
lichaam verbruikt. Soms leidt overgewicht tot lichamelijke klachten of chronische ziektes zoals hart- 
en vaatziekten en diabetes. Het is dus niet zo dat kinderen chronisch ziek zijn en daardoor 
overgewicht krijgen, maar juist andersom ("Overgewicht bij kinderen", z.d.).  

Onderzoek   
Een kinderarts onderzoekt vaak een kind aan de hand van een aantal vragen, maar ook een 
lichamelijk onderzoek en oude groei gegevens van een kind. Hieruit kan de kinderarts bepalen of het 
kind overgewicht hee^. Daarnaast kan met bloed en urineonderzoek eventuele schadelijke gevolgen 
van het overgewicht worden gevonden ("Overgewicht bij kinderen", z.d.).  
Vaak is de oorzaak van obesitas bij kinderen een ongezond patroon en te weinig beweging. Maar 
daarentegen kan het ook een lichamelijke oorzaak hebben zoals aanleg in de familie of een 
aandoening. Als het kind aanleg hee^ om overgewicht te ontwikkelen is het vaak zo dat een van de 
ouders of beide, te zwaar is. Dit komt vaak door een combinaAe van aanleg in degene en de 
gewoonte in het gezin. Bijvoorbeeld vaak frisdrank, snacks en snoep eten én daarnaast te weinig 
beweging (Maassen, 2020).  
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Uit een onderzoek van kinderarts Erica van der akker, blijkt dat 15% van de Nederlandse kinderen 
overgewicht hee^. 2 tot 3% daarvan hee^ obesitas en 0,5% van de kinderen hee^ ernsAge obesitas. 
Aan het onderzoek wat zij uitvoerde deden 282 kinderen mee. 54 kinderen (19%) daarvan hebben 
een onderliggende medische oorzaak. Bij 13% was dit een geneAsche oorzaak en in bijna de hel^ van 
deze gevallen was daarbij sprake van een obesitas syndroom, waarbij ook andere 
gezondheidsproblemen, zoals een ontwikkelingsachterstand, een rol spelen. Bij 3% van de kinderen 
funcAoneerde het honger- en verzadigingscentrum in de hersenen niet goed en bij 3% werd obesitas 
veroorzaakt door medicaAegebruik (Maassen, 2020).  

Conclusie 

Uiteindelijk kunnen wij concluderen dat er in de wijken met een laag sociaaleconomische status 
(Feijenoord) meer overgewicht voorkomt. Helaas kan er niet veel met dit probleem worden gedaan 
naast het feit dat wij hiermee rekening kunnen houden. Wel zouden wij wat kunnen doen met de 
lage gezondheidsvaardigheden die in de wijken met een lage SES voorkomen.   
Ook zijn wij te weten gekomen dat psychosociale problemen en ongezonde eetpatronen 
samenhangend zijn en dat dit voor veel kinderen ook een oorzaak kan zijn voor hun overgewicht. Het 
zou deze kinderen dus eerder helpen om, om te gaan met hun gedachten en gevoelens dan hun 
alleen maar in beweging te ze:en.   

Iets waar niet veel rekening mee wordt gehouden is dat kinderen te maken krijgen met overgewicht 
vóór hun groeispurt. Veel mensen weten niet dat dit écht een ding is en kinderen kunnen hier 
onzeker door worden. Het lichaamsgewicht is ook voor 50%-80% geneAsch bepaald en het is daarbij 
belangrijk dat ondanks het hoge lichaamsgewicht de gezondheidsvaardigheden in stand blijven.  
Naast de bovenstaande factoren zijn voeding en beweging ook een belangrijke factor. In Feijenoord 
zijn er meer ongezonde vocht- en voedingsgewoontes van toepassing dan in de wijk Hillegersberg. 
Hier zou dus meer aandacht aan besteed kunnen worden. Bij overgewicht helpt regelmaAge fysieke 
acAviteiten van ten minste maAge intensiteit al. 53% van de kinderen spelen vaker binnen dan buiten 
en wij zouden hun óf meer naar buiten moeten krijgen of meer laten bewegen binnenshuis. Er zijn 
meer kinderen in Hillegersberg die lid zijn van een sportvereniging dan in de wijk Feijenoord en er zou 
ook gekeken kunnen worden naar de mogelijkheden voor de kinderen in de wijk Feijenoord.   
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Advies 

Wij zijn Ajdens dit onderzoek erachter gekomen dat er ook veel intervenAes al aan de gang zijn voor 
deze bovenstaande factoren. Wat ons wel opviel was dat er geen intervenAes zijn gericht op het 
moAveren van zowel de ouders als het kind, omdat veel ouders dit probleem normaliseren en 
kinderen hun ouders daarin volgen. Ons advies is dus om allebei de ouders en het kind te moAveren 
om te werken aan een gezonde leefsAjl van het kind.   

Dan is de vraag op welke manier je dat kan doen. Als je een beetje creaAef bent dan kan dit op veel 
verschillende manieren. Een manier die wij hebben bedacht is door middel van een beurs. Kinderen 
die krijgen jaarlijks een aantal interacAeve lessen over hun gezondheid. Uiteindelijk zijn kinderen op 
een creaAeve manier bezig met leerstof en creëren zij hun eigen beurs. Het is de bedoeling dat 
ouders deze beurs bezoeken en dus zien wat de kinderen geleerd hebben de afgelopen weken. 
Hopelijk zet dit ouders ook aan om meer bezig te zijn met de gezondheid van hun kinderen. Wat 
daarbij ook nog ideaal zou zijn, is om een diëAste en een sport docent aanwezig te laten zijn voor nog 
eventuele voorlichAng en advies.  

EvaluaDe 
Het UHP-project was best wel een uitdaging, vooral omdat je met meerdere mensen moet 
samenwerken die je mogelijk nog niet eerder hebt ontmoet. De samenwerking verliep over het 
algemeen goed. Dit kwam doordat we goed communiceerde. We communiceerden voornamelijk met 
elkaar via een Whatsapp app groep en via Teams. We spraken elkaar meestal meerdere keren per 
week, waardoor we nooit echt achterliepen met werk, en iedereen ook conAnu op de hoogte was van 
het laatste nieuws. Waar wij de meeste moeite mee hebben gehad Ajdens het maken van het UHP-
project, is COVID-19. Vanwege de Lock down en COVID-19 werden wij vrijwel overal waar wij 
enquêtes wilden uitdelen, of onderzoeken wilden uitvoeren, afgewezen. Dit hebben wij uiteindelijk 
opgelost door op een andere manier informaAe te verzamelen, bijvoorbeeld door online interviews 
uit te voeren met deskundige.   

Omdat Nick Op den Kelder grotendeels van alle vergaderingen niet aanwezig was, niet aanwezig was 
bij de presentaAe en ook niet hielp bij de voorbereiding ervan hebben wij ervoor gekozen om hem 
niet op de poster te benoemen. Wel hee^ hij een deelvraag uitgewerkt en een stukje van de 
methode geschreven. Omdat hij dit wel hee^ gedaan wilden wij hem we om deze redenen 
benoemen bij dit verslag.   

Feedback 
Wij hebben aan twee vrienden van Nikia, die ouderejaars verpleegkundige zijn om feedback 
gevraagd. Zij hebben ons verslag doorgelezen en vonden dit prima eruitzien. Zij vonden ons advies 

 15



ook een heel goed idee. Wel zagen zij een bron van over de SES in Ro:erdam die nog wat aan de 
oude kant was. Naar aanleiding hiervan hebben wij de bron aangepast en een nieuwe kunnen vinden. 
Ook hadden wij twee aparte deelvragen over levenssAjl en beweging die veel op elkaar leken en zij 
gaven het advies om die twee gewoon samen te voegen. Voorderest vonden zij dat alles er erg netjes 
uitzag.  

Individuele evaluaDe 

Dujanah Cheppih 

Ik vond het UHP-project een interessante, maar wel uitdagende opdracht. Het project was ook best 
veel werk, maar door alles elke week bij te houden was het wel te doen. Ik vond dat de 
samenwerking goed verliep ondanks dat we elkaar voor het UHP-project nog nooit hadden 
gesproken. Ik merkte wel dat we producAever waren als we op school aan het project werkte, dan 
online. Ik zou dus in een volgend project liever alle meeAngs op school willen hebben. Dit was nu 
alleen niet mogelijk vanwege COVID-19.   

Nikia Boom 

Ik vond dit een heel lasAg project. Wij moesten als groep ons eigen pad leiden en daardoor was er 
veel verwarring in de groep waardoor iedereen even niet wist wat er moest gebeuren. Hierin bleven 
wij best lang vastlopen en kwam ik snel tot de conclusie dat niemand echt het voortouw wou gaan 
nemen. Op een gegeven moment ben ik het voortouw gaan nemen, omdat er nog best lang 
onduidelijkheid over dit project kwam. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht van mezelf, omdat ik 
liever in samenwerkend verband werk. Naar mate de Ajd begon iedereen ook wat losser te komen en 
waren de vergaderingen niet meer zo ongemakkelijk als in het begin. Ook merkte ik dat iedereen wat 
sneller taken ging oppakken aan het einde van het project. Wel kon ik mij wel storen aan dat 
sommige mensen niet kwamen opdagen of dat er vaker gevraagd moest worden of bepaalde taken 
uitgevoerd konden worden. Ik zou de volgende keer hier duidelijkere afspraken over maken een toch 
een samenwerkingsovereenkomst opstellen, zo ben je als groep toch op één lijn. Voorderest zijn er 
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zeker een groepje mensen die wel hard een best hebben gedaan en er vrijwel alAjd waren, dat zijn 
echte toppers!  

Fenna Pijman 

Ik vind het alAjd wel leuk om in een groep samen te werken met andere. Nou vond ik dit best wel een 
lasAg project. Het doel was duidelijk alleen de manier waarop was wel eventjes puzzelen. Ik ben niet 
iemand die het voortouw neemt dus ik had ook niet verwacht dat ik dat deze keer zou doen. Ik ben 
wel iemand die gewoon doet wat er gevraagd word dus dat heb ik deze keer ook gewoon gedaan, ik 
heb een aantal taken gekregen en die netjes gedaan.   
  
Ik vond de samenwerking op het begin best wel lasAg omdat je natuurlijk niemand kent en dat het 
daarom ook wel een beetje ongemakkelijk was. Maar hoe vaker we elkaar zagen ging dat ook een 
stuk beter. Ik ben blij dat we elkaar elke week fysiek hebben gezien omdat er dan toch meer uit ons 
project komt.   
  
Met de meiden ging het samenwerken ook erg goed, we hadden duidelijke afspraken met elkaar 
gemaakt en iedereen hield zich daar dan ook aan. Nikia nam echt het voortouw en ik wil haar 
daarvoor ook de credits geven want ze hee^ dit super goed gedaan.  

Tara Schot  

Ik heb Ajdens dit project veel Ajd besteed aan de creaAeve kant van het project en de opmaak van 
dingen. Ik vond dit leuk om te doen omdat dit mij erg ligt. Ik kreeg dan al snel deze taken op mijn 
naam. Ik heb dan ook de poster gemaakt en gezorgd voor de opmaak van het verslag.  

De samenwerking vond ik aan de ene kant lasAg, omdat het met studenten is uit verschillende 
klassen. Contact houden wordt hierdoor moeilijker voor mij, de groepsapp op Whatsapp hee^ hierbij 
veel geholpen. Ook hee^ het veel geholpen dat het project serieus werd genomen door iedereen, 
wat het weer makkelijker maakte.   

Ik ben blij dat wij samen iets moois hebben neergezet en dat iedereen zijn stukje hee^ kunnen 
bijdragen.   

Elise Werkman 

Ik vond het een heel moeilijk project, niet zozeer omdat het moeilijk project was qua stof en 
informaAe, maar meer omdat de samenwerking lasAg was. We hebben het best moeilijk gehad in ons 
groepje vanwege de corona vooral en daarom liep de samenwerking niet alAjd even lekker. Wel vind 
ik dat iedereen zijn steentje hee^ bijgedragen en ook echt hee^ gedaan wat er van hem of haar 
gevraagd werd. 

 Als ik vanuit mezelf kijk dan vind ik dat ik best een hele hoop aan het project heb gedaan. Ik heb vele 
aantekeningen gemaakt en bijvoorbeeld brie{es gemaakt om zo te kunnen zien wat we nog moesten 
doen en deze ook le:erlijk op mijn bureau neergelegd. Ik vind het namelijk heel belangrijk dat een 
project gestructureerd loopt en dat ik weet waar ik aan toe ben.  
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Wel zou ik de volgende keer bij een project als deze de planning wat strakker maken én wat anders 
maken, want we hadden heel veel eerder hiermee klaar kunnen zijn. Als laatste wil ik zeggen dat ik 
me wel heel erg op mijn gemak voelde binnen de groep en ik had het idee dat we ook echt alles 
konden bespreken samen. 
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Bijlage 1: plan van aanpak 

Achtergrond De Ro:erdamse wijken waar wij ons onderzoek willen uitvoeren zijn Feyenoord (lage 
SES) en Hillegersberg (hoge SES). Dit zijn twee hele verschillende wijken en daarom lijkt het ons 
interessant om deze twee met elkaar te vergelijken met betrekking tot de verschillende 
determinanten bij overgewicht. De specifieke doelgroep die wij gaan onderzoeken zijn 
basisschoolkinderen, dus wij zullen veel op basisscholen zijn, maar ook bij verschillende zorgcentra.  

Projectresultaat Wij willen komen met implementeerbare intervenAes met betrekking tot het 
gezondheidsprobleem overgewicht. Wij willen dat deze intervenAes toepasbaar zijn op onze 
doelgroep en zo dicht mogelijk bij hun aansluiten. Wij hebben ervoor gekozen om onze doelgroep te 
richten op basisschoolkinderen, omdat wij uit onze literatuurstudie konden concluderen dat 
prevenAe de beste intervenAe is en dat wij dat het beste kunnen doen bij basisschoolkinderen. Zij zijn 
namelijk niet te jong of oud voor deze intervenAes.  

Projectac7viteiten Door te kijken naar data, het interviewen van zorgvragers en onderzoek te doen in 
zorgcentra willen wij dat goede beeld bereiken. Na ons uitgebreid onderzoek willen wij aan de hand 
van literatuurstudie al bestaande intervenAes zoeken en deze eventueel aanpassen aan de behoe^en 
van de zorgvragers. Deze intervenAes willen wij nog vervolgens evalueren met de zorgvragers in 
kwesAe om deze eventueel nog aan te passen en op definiAeve intervenAes te komen.  

Tussenresultaten Om te zorgen dat wij op het correcAe pad blijven Ajdens het opstellen en maken 
van ons onderzoekvragen, onze interviews, onze intervenAes en ons eindresultaat zijn er 
verschillende momenten waarop wij contact zullen hebben met Rens, Henk en andere begeleidende 
mensen die onze interviews kunnen nakijken bijvoorbeeld. Er zijn 2 faseringen die verplicht zijn, 
dat is de go/no go verklaring over het plan van aanpak en de tussenAjdse groepsreflecAe. Echter is 
het ook mogelijk dat wanneer we vastlopen met iets of willen weten of wat wij gedaan hebben 
correct is, is het ook mogelijk om met Rens of Henk een gesprek aan te vragen. En bij interviews 
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zouden we bijvoorbeeld ook nog extra kunnen vragen aan verpleegkundigen in de wijk hoe zij dit 
ervaren bij andere zorgvragers en zien of dit een veelvoorkomend probleem is.  

Kwaliteit Om ervoor te zorgen dat alle resultaten van hoog kwaliteit zijn, zorgen we ervoor dat alle 
resultaten gebaseerd zijn op een betrouwbare bron. We helpen en controleren elkaar ook op elkaars 
werk, en verbeteren elkaar ook waar nodig. Dit allemaal om de kwaliteit van het project te 
verbeteren. Ook proberen we elkaar met alle onderdelen te ondersteunen en stellen we elkaar ook 
vragen als we iets niet begrijpen zodat er geen fout werk wordt gedaan.   

Projectorganisa7e Nikia, Nick, Elise, Fenna, Tara, en Dujanah doen mee aan dit UHP-project. Wij 
werken samen door elke week (elke vrijdag) een groepsbijeenkomst te houden, waarbij van alles 
bespreken, afspraken maken en elkaar ook op de hoogte houden van over de progressie van het 
project. Ook hebben we een groep chat op WhatsApp waar iedereen in zit. Hierin houden we 
regelmaAg contact en herinneren we elkaar ook aan deadlines en afspraken die we hebben gemaakt. 
Iedereen hee^ toegang tot alle onderzoek en informaAe die we doen, omdat we al ons werk in een 
gezamenlijk documenten verrichten waar iedereen in kan.   

Projectgrenzen Binnen ons project zijn er natuurlijk een aantal gevoelige onderwerpen met als hoofd
onderwerp het overgewicht bij kinderen. 
Mensen willen hier vaak niet over praten. Daarom denken wij dat het belangrijk is 
om wel vragen te stellen aan mensen, 
maar wanneer er geen antwoord op gegeven kan of wil worden, respecteren wij dat en zullen hier da
n naar vragen: “waarom vindt u dit zo moeilijk?”. 
Hiermee geven wij onze grenzen aan en respecteren wij de mensen die eventueel geïnterviewd gaan 
worden. 
Ook geven wij aan dat de informaAe die ons verteld wordt geheim blij^ en wij niet zomaar naar buite
n brengen.  
  
Planning   

Week Projec�ase Wat gaan we doen? 

41 Ontwerp Fase Het inleveren definiAeve versie van 
het plan van aanpak. Als we een GO 
krijgen gaan we beginnen met het 
uitvoeren van ons plan. Bij een NO 
GO verfijnen wij ons plan van 
aanpak. 

42   HERFSTVAKANTIE. Bij een NO GO 
passen we ons plan van aanpak aan 
in deze week.  

43 RealisaAefase Begin maken met het voorwoord/ 
inleiding. Eventueel kunnen we gaan 
beginnen met een literatuurstudie.  

44   Afronden voorwoord/inleiding. 
Ondertussen gaan we verder met 
de literatuurstudie. 

45   Resultaten literatuurstudie 
verwerken in een duidelijk overzicht 
zodat we 
genoeg achtergrondinformaAe hebb
en voor ons verdere onderzoek.  
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Kosten en Baten Het project levert bij afronding 5 studiepunten op per student. Een studiepunt staat 
gelijk aan 28 uur wat neerkomt op een studielast van 140 uur per student. Ons groepje bestaat uit 6 
studenten wat neerkomt op 840 uur. Het project kost ons samen 840 studie-uren en levert ons een 
afgerond project op.   

Risico’s waar we tegenaan kunnen lopen zijn tekorten aan financiële middelen. Zoals het budget geld 
dat opraakt of niet goed ingeschat is waardoor je voor onvoorziene kosten kan komen.  Al zal dit 
misschien niet zo'n groot bedrag zijn, is het lasAg voor ons om dit uit eigen zak te 
betalen. Geen duidelijk projectplan. Waardoor je gaandeweg erachter komt dat je een belangrijke 
stap vergeten bent. Wat daarbij ook een risico voor ons is, is dat wij gedesoriënteerd raken binnen 
ons eigen project. Dat wij even niet meer weten wat te doen en daardoor helemaal vastlopen. Een 
goede planning zal dit soort situaAes voorkomen. Geen of weinig resultaten waardoor je 
proces belemmerd wordt en het proces sAl staat. Onvoldoende communicaAe tussen uitvoerders en 

46   Literatuurstudie af hebben 
(10 bronnen, 4 boeken en minimaal 
5 wetenschappelijke bronnen. 
Minimaal 2 Engelstalige bronnen) 
dacht ik?? (P-6 methode gebruiken) 

47 EvaluaAe Fase Deelvraag 1/2 beantwoorden. 
Nummer 1 moet aan het eind van de 
week af zijn en er moet al een begin 
gemaakt worden met nummer 2. 

48   Deelvraag 2/3 beantwoorden. 
Nummer 2 moet aan het eind van de 
week af zijn en er moet al een begin 
gemaakt worden met nummer 3. 

49   Deelvraag 3/4 beantwoorden. 
Nummer 3 moet aan het eind van de 
week af zijn en er moet al een begin 
gemaakt worden met nummer 4 

50   Deelvraag 4/5 beantwoorden. 
Nummer 4 moet aan het eind van de 
week af zijn en er moet al een begin 
gemaakt worden met nummer 5. 

51   Conclusie schrijven, Tekst 
controleren en literatuurlijst 
afmaken. 

52   KERSTVAKANTIE 

1   KERSTVAKANTIE 

2   Product na lopen met 
beoordelingsformulier en vergelijken 
met elkaar. Zo nodig aanpassingen 
maken.  Begin maken met de Poster 

3   Poster afmaken 

4   17:00 deadline inleveren van ons 
onderzoek 
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doelgroep, maar ook de communicaAe binnen de eigen groep. Externe factoren zoals slecht weer bij 
een sport intervenAe en project deelnemers die hun taken niet oppakken of wegblijven. Ook de 
omstandigheden rondom Covid-19 kan een rol spelen in de risico’s. 

Bijlage 2: het interviews 

Interview Mw. Van den Hoogenband 

Elise: "Ik ben Elise en ik zit in het tweede leerjaar van verpleegkunde. Ik ben met een aantal mede 
studenten UHP- project, ja, zijn we daar mee bezig. Dat staat voor Urban Health Project en je krijgt 
vanuit het tweede leerjaar vanuit een opdrachtgever een project om een probleem op te lossen in 
Ro:erdam of tenminste een probleem, een gezondheidsprobleem achAg zeg maar. Bij ons is het 
project of het onderwerp overgewicht in Ro:erdam en wij mochten dan zelf een lee^ijdscategorie 
kiezen. We hebben dan gekozen voor basisschoolkinderen in groep 5 tot en met 8, dus dan ben je 8 
tot en met 12 jaar oud zeg maar. Wij zijn al heel lang bezig, eigenlijk al sinds het begin van het 
schooljaar hier mee om daar veel literatuuronderzoek naar te doen, maar ook interviews, zoals nu 
met u, met professionals en we wilden ook met basisscholen bijvoorbeeld, maar basisscholen 
hebben daar niet zoveel behoe^e aan merken we met de corona en dat er dan mensen op school 
komen en ja dus voornamelijk dan met professionals ".  
Mw. van den Hoogenband: "Oké ".  
Elise: "Vandaar dat ik u een paar vragen wilde stellen!"  
Mw. van den Hoogenband: "Ja kom maar op!"  
Elise: "Ik pak ze even bij ik hoor.  Ja want u bent jeugdverpleegkundige of geweest?"  
Mw. van den Hoogenband: "Geweest ja, tot vorig jaar".   
Elise: "Oké en wat maakt het dat u daarmee bent gestopt of de overstap hee^ gemaakt?"  
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Mw. van den Hoogenband: "Ik heb het 14 jaar gedaan en ik was gewoon toe aan iets anders. Niet 
omdat ik het niet leuk vond maar verandering van spijs doet eten. Dat was een beetje het ding".  
Elise: "Wat voor les gee^ u op school?"  
Mw. van den Hoogenband: "Kennislijn en regielijn in het eerste jaar".  
Elise: "Oke en was u een jeugdverpleegkundige in het ziekenhuis?"  
Mw. van den Hoogenband: "Nee, ik was jeugdverpleegkundige bij het centrum voor Jeugd en Gezin 
en dat is de jeugdgezondheidszorg".  
Elise: "Oke was dat in Ro:erdam of..?"  
Mw. van den Hoogenband: "In Ro:erdam ja. Ik ben wel opgeleid kinderverpleegkundige dus 
daarvoor heb ik weer in het ziekenhuis gewerkt".  
Elise: "Interessant! Vind ik leuk!"  
Mw. van den Hoogenband: "Op de neonatologie afdeling ben ik na mijn gewoonlijk in de aantekening 
opgeleid de intensive care".  
Elise: "Zag u ook veel kinderen van kinderen van de lee^ijd die ik u net vertelde waar over ons project 
gaat?"  
Mw. van den Hoogenband: "Bij het centrum voor Jeugd en Gezin vooral. In het ziekenhuis ja minder. 
Daar kwamen ze voor hun ziekte en daar was dat overgewicht was geen issue maar bij het centrum 
voor jeugd en gezin, in de jeugdgezondheidszorg heb je natuurlijk in principe te maken met een 
gezonde lee^ijdsgroep, maar daar zag ik behoorlijk veel overgewicht en niet dat ik er een onderzoek 
op heb losgelaten, maar in mijn beleving ook wel toenemend steeds meer".  
Elise: "En kunt u een scha�ng geven van hoeveel procent van de kinderen waarmee u aanraking 
kwam overgewicht hee^".  
Mw. van den Hoogenband: "Overgewicht volgens de BMI- curve zeg maar volgens die standaarden ja 
denk ik wel ja 25 tot 30% van alle kinderen of zo!"  
Elise: "Dat is best wel wat ja".  
Mw. van den Hoogenband: "Het is echt flink ja. Moet ik wel zeggen dat zeker als kinderen nog in de 
groei zijn hè, dat is even de nuance, moet je gewoon heel goed uitvragen wat is leefsAjl, hoe zijn 
vader en moeder geweest toen zij jonger waren en hoe zien vader en moeder er nu uit? Want je ziet 
soms ook wel eens als kinderen net voor hun groeispurt zi:en, dan kunnen ze een beetje chubby zijn 
hè. Omdat ze dan nog niet in de lengte gegroeid zijn maar wel al die reserves aan het opslaan zijn. En 
je ziet kinderen maar één keer in de zoveel jaar: in de basisschoollee^ijd, in groep 3 als alles goed is 
dan zie je ze daarna pas in groep 7 en dan zie je pas weer op de middelbare school. Dus ja als die 
kinderen dan net voor een groeispurt zi:en dan zou je heel vertekenend kunnen denken oh we 
hebben hier te maken met overgewicht. Dus er is wel enige nuance bij nodig. Maar ja als je echt die 
die BMI en normen aanhoudt dan is het een hoog percentage. Maar je hebt dus ook echt wel je 
klinische blik daarbij van waar hebben we nou eigenlijk mee te maken". (GeneAca)  
Elise: "Ja precies oké. Even kijken hoor welke oorzaken komt vooral tegen die overgewicht 
veroorzaken?"   
Mw. van den Hoogenband: "Nou ja dat is wel grappig want ik werkte in Ro:erdam Prins Alexander 
dus in de deelgemeente Prins Alexander en daar zaten 5 wijken, 5 hele verschillende wijken en wat ik 
wel merkte is dat dat er ook een verschil was in populaAe wat je voor je kreeg en nogmaals ik heb er 
geen onderzoek naar gedaan, maar ik heb wel het idee dat wanneer mensen een lagere recess 
hadden, dus sociaal economische status een lager opleidingsniveau, lager inkomen, dat dat ook zijn 
weerslag gehad op het gewicht en dan juist in negaAeve zin. Dus dat er meer overgewicht was bij die 
groepen". (milieu)  
Elise: "Ja want interessant, ons project gaat over de wijken Feijenoord en Hillegersberg dus daar heb 
je ook twee uitersten. Dat proberen we te vergelijken dus het is wel leuk dat u dat ook nu dan zo zegt 
dat ja. Dat zijn wij inderdaad ook al wel een beetje tegengekomen".  
Mw. van den Hoogenband: "Ja mijn invulling is dat dat te maken hee^ met gezondheidsvaardigheden 
en misschien ook wel ja geldgebrek hè. Dat er ook gewoon dat je er niet mee hebt gekregen dat 
sporten heel gewoon en normaal is of dat dat voor iedereen is of het gewoon niet weten. En als je 
denkt aan geldgebrek: gezonde voeding is duurder als ongezonde voeding. Dat soort zaken ben ik wel 
veel tegengekomen". (milieu)  
Elise: "Zijn ouders, maar ook de kinderen bereid om erover te praten of is het echt een taboe?"  
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Mw. van den Hoogenband: "Heel wisselend heel wisselend, soms waren ouders heel blij en zeiden ze 
ook: ik ben blij dat u het zegt wat naar mij luistert die niet of naar mij luistert ze niet hè dus alstublie^ 
brengt u het ter sprake. Maar het kan ook zo zijn dat als ik al zei van kom zullen we je even wegen dat 
ouders wel gelijk begonnen van oh nee dat hoe^ voor mij niet en dan was dat 9 van de 10 keer een 
kind waarvan je zonder de weegschaal zag van oei die is te zwaar. Maar dan schoten ouders al gelijk 
in de verdediging van oh nee we gaan hier geen ding van maken. Ja dat kon echt alle kanten opgaan 
ja". (milieu)  
Elise: "En hoe gingen jullie daar dan mee om? Met dat gespreksonderwerp zeg maar?"  
Mw. van den Hoogenband: "Ja door te benoemen dat het om de gezondheid gaat hè. Dus dat het niet 
was om er een label aan te hangen of om het goed of om het slecht te vinden maar om te kijken hoe 
de groeiende ontwikkeling is vanuit gezondheidsoogpunt. Het is natuurlijk ja wel heel belangrijk maar 
ja goed dan nog. Het was alAjd wel een beetje schipperen. Bij de ene ouder ging dat beter als bij de 
ander".  
Elise: "En zag u dan ook verschil in dat mensen daar wel of niet over wilde praten? Zag u ook verschil 
in cultuur of geloof?"  
Mw. van den Hoogenband: "Ja. Dat is een beetje link wat ik nu misschien ga zeggen maar 
bijvoorbeeld met name Marokkaanse gezinnen daar zag je eigenlijk bij meisjes nauwelijks 
overgewicht, maar daar had je de jongens dat waren dan de prinsjes van het gezin en daar zag je dat 
hij vaak helemaal overvoed werden met snoep en lekkernijen. Dus ik heb bijzonder veel Marokkaanse 
jongetjes gezien met overgewicht. In mijn beleving viel daar ook helemaal niet over te praten. Het 
was geen punt van discussie want zo werden kinderen echt opgevoed. Dat was volgens mij echt een 
cultuur ding, zo werden ze bijna vereerd en beloond en gewaardeerd op die manier en dat is dus echt 
een verschil tussen jongens en meisjes, in ieder geval in die cultuur. Dan bijvoorbeeld de 
hindoestaanse cultuur. Daar zie je ook dat het heel gewoon is om heel veel zoet te eten dus daar zie 
je ook relaAef meer overgewicht bij kinderen ook relaAef meer suikerziekte. Dat gaat natuurlijk hand 
in hand met elkaar". (voeding)  
Elise: "Oké. Dus wel echt een duidelijk verschil. Dan de volgende vraag: even kijken hoor wat voor 
intervenAes past u het meeste toe bij kinderen met overgewicht?"   
Mw. van den Hoogenband: "Ja niet zo heel erg veel als verpleegkundige zelf hè. In de 
gezondheidszorg want wat onze taak is natuurlijk screenen. Je verzamelt gegevens en op basis van die 
gegevens kom je er dan wel achter hoe dit gewicht een probleem is en dat zit hem ofwel bij de 
moeder ofwel bij het kind ofwel bij het hele systeem of wat dan ook en op basis van wat je dan 
gesignaleerd hebt ga je de passende hulp inze:en. Want wij waren niet zelf diëAsten of 
fysiotherapeut of wat dan ook. Dus wij gingen kijken wat is er in die wijk? Zijn er speciaal programma 
s hebben we een fysiotherapeut waarvan we weten dat die groepjes kinderen laat trainen, zijn de 
financiën probleem, daar ging je bijvoorbeeld jeugdspor�onds aanvragen om kinderen te kunnen 
laten sporten. Bijvoorbeeld social work om ouders te helpen met het begeleiden naar een sport. 
Avankelijk van de problemaAek kon je heel veel verschillende dingen inze:en ja. Maar probeer wel 
zoveel mogelijk maatwerk te maken want je kan niet alle ouders zeggen van nou u kind hee^ 
overgewicht hier is het nummer van een diëAste maak even een afspraak. Sommige ouders konden 
dat prima, maar andere ouders dan weet je al dat dat niet zou gaan gebeuren dus die moeten dan 
meer bij de hand genomen worden". (zorgvoorzieningen)  
Elise: "Hoe denken de kinderen zelf over hun overgewicht? Hebben ze daar gedachtes over of zeggen 
ze daar iets over?"  
Mw. van den Hoogenband: "Nou de meesten vinden het vervelend. Wat ik het vaakst heb gehoord is 
van: ik kan niet zo goed meedoen met de gym. Dat ze daar zelf last van hebben en dat is niet als ze 5 
kg overgewicht hebben, maar dan heb ik het wel over kinderen met flink overgewicht en dat ligt er 
ook een beetje aan hoe ouders ermee omgaan. Als ouders het heel erg normaliseren hè van er is 
helemaal niks mis met jou, ja dan kun je ook met zo'n kind eigenlijk nergens over praten want: "mijn 
moeder zegt dat er niks mis met me is".  Aan de andere kant: alles valt en staat ook met de ouders. 
Het moet niet zo zijn dat ouders zeggen er is niks aan de hand, maar het moet ook niet zo zijn dat 
ouders bij elke calorie lopen te gillen van oh nee. Allebei de kanten op is niet oké zeg maar voor zo'n 
kind en een kind is alAjd loyaal naar ouders toe". (milieu)  
Elise: "Vooral ook in die lee^ijd misschien wel ja".  
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Mw. van den Hoogenband: "Ja dan gaan ze daarna pas afze:en, daarna komt de puberteit pas 
hahaha. Nee dus dat klopt. We zijn heel loyaal dus als moeder roept van nee hoor wij eten thuis heel 
gezond ook al weet zo'n kind misschien van nou we eten 5 keer in de week McDonalds en we drinken 
alleen maar cola, dan zal die dat nooit zeggen".  
Elise: "Oké nou wel interessant dat je dat tegenkomt dan! Want als je daarvan buitenaf staat dan zie 
je dat helemaal niet en dat kun je ook niet echt weten. Hoe en wat kinderen denken en ja dat is niet 
zomaar iets wat je gaat vragen aan mensen".  
Mw. van den Hoogenband: "Dat waren ook alAjd hele trajecten hè! Kijk als kinderen een beetje 
overgewicht hadden, dan hadden wij als boodschap vanuit ons van nou pas op je lijkt een beetje aan 
te komen. Dat was dus let een beetje op het snoep en drinken. Gelukkig konden we met de meeste 
kinderen, daar mee, met dat advies, wegsturen. Dat konden we aan ouders overlaten want dat is 
natuurlijk allemaal vrijwillige zorg. "Wil je dan over een half jaar, over een jaar nog eens komen om te 
checken. Je kind gaat waarschijnlijk ook nog groeien maar laten we het in de gaten houden". Kijk het 
is niet zo dat als je iemand weegt en je stelt vast dat er overgewicht is, dat je dan een advies gee^ en 
het gaat allemaal als vanzelf goed komen want zo'n overgewicht is niet vanzelf ontstaan. Dat is van 
jarenlang ingesleten gedrag. Het hee^ nou regelmaAg ook nog wel te maken met sociale 
problemaAek die speelt rondom een gezin of in een wijk of in een familie of wat dan ook. Dus het is 
een echt een veel langer traject waarin je een aantal afspraken hebt. Denk maar aan PROCO: 
openstaan, willen, doen, die stappen die ga je dan allemaal doorlopen. Eigenlijk ga je eerst kijken 
waar zit het probleem, wat weet hij niet zelf al, wat zou iemand kunnen, wat zou iemand willen. Nou 
ja dus de moAverende gespreksvoering".  
Elise: "U benoemde net al dat kinderen soms heel erg loyaal zijn aan de ouders, maar als ze zelf wel 
inzien dat ze overgewicht hebben welke behoe^e hebben kinderen dan?"  
Mw. van den Hoogenband: "Kijk ik denk dat geen enkel kind aan een honger dieet gezet wil worden. 
Maar als ik vanuit een kinderbrein kijk, denk ik dat er alAjd behoe^e is om dingen samen op te 
pakken hè. Dus het door middel van bewegen of spel te doen. Ons advies had ook alAjd met bewegen 
te maken. Afvallen is alAjd een combinaAe van meer bewegen en minder eten. De nadruk lag nooit 
alleen op eten en dan is het ook meer spelenderwijs hè". (beweging)  
Elise: "Ja precies. Even kijken hoor. Welke verschillen ziet u in het overgewicht bij basisschoolkinderen 
nu, ten opzichte aan het begin van uw loopbaan? Dat u begon met werken?"   
Mw. van den Hoogenband: "Daar heb ik geen cijfers van, maar ik heb wel het idee opgenomen dat er 
echt meer kinderen zijn die op jonge lee^ijd al te zwaar zijn en dat je het vaak ook op de 
consultaAebureau Ajd al ziet dat het misgaat".  
Elise: "Oke. Dit waren eigenlijk een beetje mijn vragen. Hee^ u zelf nog iets toe te voegen of iets wat 
handig is of wat u nu kwijt wilt?"   
Mw. van den Hoogenband: "Nee. Ik heb niet specifiek iets toe te voegen. Ik weet natuurlijk niet wat 
jullie nodig hebben voor jullie project, maar nee".  
Elise: "Dit waren de vragen die wij verzonnen hebben dus ja meer kan ik ook even niet doen 
hahaha".  
Mw. van den Hoogenband: "Het enige wat ik nog kan toevoegen, dat is wel heel uitzonderlijk, maar 
het gebeurt wel eens dat we ouders overrulen. Dat een overgewicht zo he^ig is en ondanks advies, 
dringende adviezen, er niets gebeurt vanuit de ouders. Dan kan er wel eens een traject ingezet 
worden met dwang hè. Dus dan bijvoorbeeld de Kinderbescherming, Raad van kinderbescherming of 
het Advies en meldpunt kindermishandeling".  
Elise: "En hee^ u dan zelf ook die gesprekken met die ouders? Als in dat u zegt van: "nou ja we zijn 
het niet met u eens en we gaan iets anders doen"".  
Mw. van den Hoogenband: "Ja nu zeg je heel kort door de bocht haha maar we zeggen wel van "nou 
we zijn nu al een Ajdje bezig maar er gebeurt niks en wij maken ons echt zorgen om Pietje. Er moet 
wat gebeuren en vanuit u komt er geen beweging, dus ik ga er hulp bij roepen, andere instanAes 
inschakelen voor het welzijn van uw kind". Dan worden de ouders heel kwaad! Waar het gaat om 
gaat bij overgewicht bij kinderen is dat zij vaak naar hun ouders kijken en dat nadoen. Vandaar dat we 
het eigenlijk meer over de ouders hebben als over de kinderen. Kinderen krijgen een voorbeeld van 
hun ouders. Dus als het voorbeeld waar jij in opgroeit is dat na het eten gelijk een paar koekjes 
worden gegeten of een zak chips wordt opengetrokken, dan ga jij dat op volwassen lee^ijd ook doen. 
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Dat is gewoon een ingesleten gewoonte. Dat is een patroon geworden, dus het begint echt bij ouders. 
Zij halen de boodschappen, zij bepalen wat er op tafel komt, zij bepalen wat hun voorbeeldgedrag is, 
dus kinderen zijn hier veel minder parAj in. Want je kunt met een kind van 9 hartsAkke goed 
afspraken maken, maar die moet wel een enorme ruggengraat hebben wil die tegen zijn ouders op 
kunnen. Als zij een glaasje yogo yogo hebben ingeschonken en jij hebt net met hem besproken je 
moet echt meer water drinken, doet een kind van 9 dat niet uit zichzelf". (leefsAjl)  
Elise: "Ja ik blijf het ook alAjd een lasAg onderwerp vinden. Ook als we dat bij PROCO behandelen 
zoiets. Ja dat zijn grote onderwerpen en moeilijke onderwerpen en dat ligt heel gevoelig".  
Mw. van den Hoogenband: "Ja absoluut en kijk dat is sowieso. Als je een gesprek hebt met ouders en 
kinderen: ouders zijn mega gevoelig wat hun kinderen betre^ dus alles wat jij zegt hè of dat nou over 
het overgewicht gaat of over gedrag van een kind of wat dan ook, dat komt bij ouders recht in het 
hart aan en ze voelen zich gelijk aangesproken. Dus je moet ook nog heel erg op je woorden passen. 
De juiste toon vinden en de insteek is alAjd de gezondheid van het kind. Maar het gaat via de ouders. 
Kinderen doen niet zelf de boodschappen en ze zijn niet in staat om zelf verantwoorde keuzes te 
maken. Dus bij overgewicht bij kinderen heb je alAjd de ouders heel hard nodig".  
Elise: "Oké ja dit verheldert ook wel weer een heel erg groot stuk".  
Mw. van den Hoogenband: "Nou kijk dat is mooi!"  
Elise: "Dit voegt weer een heel deel toe vind ik.  We hadden nog geen jeugdverpleegkundigen 
gesproken".  
Mw. van den Hoogenband: "Het is een ontze:end moeilijk probleem dit. Daar waren jullie 
waarschijnlijk al achter hahaha".  
Elise: "Ja inderdaad! In ieder geval heel erg bedankt voor uw Ajd!"  
Mw. van den Hoogenband: "Ja geen probleem!"   

Interview met psycholoog eetstoornissen  
  
Fenna: “Ja ik bel natuurlijk voor dat interview voor ons onderzoek”.  
  
Psycholoog: “Mmh”.  
  
Fenna: “Ik denk dat Nikia wel verteld had, hoe en wat of nog niet?  
  
Psycholoog: "Nee was eigenlijk best wel blanco, dus je mag nog wel wat vertellen”.  
  
Fenna: “Oke, Nou we hebben vanuit school dus een opdracht gekregen om onderzoek te doen naar 
overgewicht in de wijken van Ro:erdam”.  
  
Psycholoog: “Mhm”.  
  
Fenna: “Nou loopt het allemaal zo lekker zoals we zelf willen want we worden door best wel veel 
professionals afgewezen voor interviews enzo. Dus we zijn echt super blij dat u wel mee wilt doen”.   
  
Fenna: “Ik had van Nikia gehoord dat u uhm, vooral werkt met eetstoornissen”.  
  
Psycholoog: “Ja dat klopt inderdaad”.  
  
Fenna: “Oke, Dus waarvoor hebben wij ook een aantal vragen opgesteld”.  
  
Psycholoog: “Mhm”.  
  
Fenna: “Ten eerste wil ik even vragen of u het goed vindt dat we het gesprek opnemen zodat ik het 
later kan transcriberen”.  
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Psycholoog: “Ja dat is goed”.  
  
Fenna: “Oke super, dan u wel”.  
  
Fenna: “Nou het interview zou niet heel lang zijn, want we hebben niet enorm veel vragen, uhm 
zullen we dan gewoon beginnen?”  
  
Psycholoog: “ja".  
  
Fenna: “Oké, super”.  
  
Psycholoog: “Oh trouwens, kom ik wel anoniem in het onderzoek?”  
  
Fenna: “Ja".  
  
Psycholoog: “Oké, dat is wel fijn".   
  
Fenna: “Ja we ze:en u gewoon neer als psycholoog”.  
  
Psycholoog: “Oke”.  
  
Fenna: “Oke”.  
  
Fenna: “De eerste vraag is met welke eetstoornissen werkt u?”  
  
Psycholoog: “Uhh, Ik werk met anorexia, boulimia, eetbui stoornissen, ARFID….. dat was het”.  
  
Fenna: “Oke.. Hee^ u ook mensen in de prakAjk met overgewicht?”  
  
Psycholoog: “Ja zeker! Mensen met eetbui stoornissen hebben vaak overgewicht”.  
  
Fenna: “Dus mensen met uhm die eetbuien hebben dan dus invloed op het overgewicht”.  
  
Psycholoog: “Ja”.  
  
Fenna: "Het is dus voornamelijk in samenhang met de eetbuien?"  
  
Psycholoog: “uhm.. nee want je kan groefweg zeggen dat mensen met anorexia ondergewicht 
hebben”.  
  
Fenna: “Ja".  
  
Psycholoog: "Mensen met boulimia meestal een beetje op een gemiddeld gewicht zi:en. Die zi:en 
meestal in een gezond BMI. Niet alAjd maar in het algemeen wel”.  
  
Fenna: “Ja".  
  
Psycholoog: “En dan heb je mensen met en eetbui stoornis, dat kan alle bmi’s zijn, maar vaker zien 
we dat die mensen een wat bovengemiddeld BMI hebben of een hoge BMI”.  
  
Psycholoog: “Want weet je wat BMI is?”  
  
Fenna: “Ja! Body Mass Index".  
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Psycholoog: “Ja, oké top”.  
  
Psycholoog: “Precies ja!”  
  
Fenna: “En uh, welke factoren veroorzaken een eetstoornis die lijden tot overgewicht?”  
  
Psycholoog: “Mhh dat kunnen echt heel veel verschillende dingen zijn. Uhhm ik kan wat dingen 
noemen die mee kunnen spelen”.  
  
Fenna: “Ja graag”.  
  
Psycholoog: “Dan heb je het echt specifiek over een doelgroep die een eetstoornis hee^ en 
overgewicht. Want het is natuurlijk niet dat iedereen met overgewicht een eetstoornis hebben”.  
  
Fenna: “Nee zeker! Natuurlijk niet".  
  
Psycholoog: “Nee, Dus dan hebben we het inderdaad over de paAënten die ik zie die overgewicht 
hebben, en dus een eetstoornis daarvan kunnen er dus verschillende dingen mee spelen. Vaak is het 
een combinaAe van verschillende factoren”.   
  
Fenna: “Uhm".  
  
Psycholoog: “En deels gaat het dan over dat je te weinig overdag eet, of te weinig jezelf voedt”.  
  
Fenna: “Ja.”  
  
Psycholoog: “En dat je daardoor op bepaalde momenten te veel gaat eten. En daarna voel je je weer 
heel schuldig en ga je weer minder eten. Waardoor je dus weer een craving krijgt naar zo’n eetbui dus 
blijf je eigenlijk in een patroon zi:en. Alleen op het moment wanneer je in een eetbui zit, eet je zo 
veel calorieën dat je uiteindelijk toch aankomt”.  
  
Fenna: “Ja, dus…".  
  
Psycholoog: “En dan beschrijf ik eigenlijk een boulimia stoornis. Die gaan dus weinig eten en daarna 
veel eten. Maar ook mensen met eetbui stoornissen daarvan zien we dat ze dat ze zichzelf te weinig 
eten geven overdag en dan op andere momenten. En dan in die eetbuien heel veel eten”.  
  
Psycholoog: “Eigenlijk zijn ze dus gewoon te streng voor zichzelf, dat is het vaak".  
  
Psycholoog: “Uhm.. dus dat zou kunnen meespelen. Je kan ook denken aan dingen zoals een trauma 
wat je hebt meegemaakt in het verleden. Uhhm.. en dat je door zo’n trauma waar je niet aan wilt 
denken, eten dempt eigenlijk. Dus als je eet, en je krijgt bijvoorbeeld veel suikers, ve:en of iets 
dergelijks. Dan voel je je even verzadigd, en hoef je even niet sAl te staan bij emoAe of herinneringen, 
dus je stopt er ook dingen mee weg”.   
  
Psycholoog: “Een trauma kan een reden zijn om eetbuiten te gaan krijgen. Uhm.. en uiteindelijk 
misschien dus overgewicht. Maar is ook als je nooit goed hebt geleerd om met emoAes om te gaan. 
Als je vanuit huis nooit hebt meegekregen hoe je steun kan zoeken als je verdrieAg bent of hoe je 
frustraAes uit als je boos bent, dan moet je uiteindelijk alles wegstoppen en dan is eten soms ook een 
uitkomst waarmee je wat kan dempen of wegstoppen”.  
  
Fenna: “Oké.. ja… best wel lasAg als je daarmee zit”.  
  
Psycholoog: “Ja dat is zeker lasAg”.  
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Fenna: “Het is eigenlijk een soort van jojo effect?”  
  
Psycholoog: “Ja dat Jojo effect zit hem een beetje in het eten inderdaad, het te veel of te weinig eten. 
Of een hele Ajd crash diëten, dat hou je dan misschien een maand vol of maanden of paar weken, en 
daarna komt het weer terug”.  
Fenna: “Met die eetbuien is dat vaak op een bepaald moment? Misschien in de avond of in de 
ochtend? Komt dat vaker voor dat mensen dat hebben?”  
  
Psycholoog: “Vaker in de avond denk ik, omdat uhm.. je houdt jezelf dan… je bent heel streng voor 
jezelf.. ja je hebt de teugels strak aangetrokken en dan zie je vaak s avonds dat je er moe van bent. 
Dus dan lukt dat ook niet meer”.  
  
Fenna: “Ja precies”.  
  
Psycholoog: “Of omdat je ook overdag allerlei dingen mee maakt, en je meer je best zit te doen dan 
ben je best wel ingespannen. En als eten je enige manier is om te ontspannen dan is s ’avonds het 
moment dat je een eetbui hebt.  Maar ik heb het dan over het algemeen he”.   
  
Fenna: “Nee nee nee, dat snap ik. Het is natuurlijk voor iedereen anders”.  
  
Fenna: “Merkt u ook verschil tussen arm en rijk? Dus dat bijvoorbeeld mensen uit een beter milieu 
hier meer last van hebben?”  
  
Psycholoog: “Goede vraag, Dat zou ik wel willen weten eigenlijk. Uhm.. maar wij vragen nooit hoe 
mensen financieel zi:en. We vragen we of ze schulden hebben of in financiële zorgen zi:en. Maar we 
weten niet precies wie is er nou heel rijk en wie is er nou niet zo rijk”.  
  
Fenna: “Oké”.  
  
Psycholoog: “mh… ik zou misschien denken dat rijke mensen meer uit milieus komen waarin je je best 
wel goed moet voordoen. Waardoor je wat emoAes weg moet halen. Dus dan zou je vanuit daar 
eetbuien kunnen krijgen. Terwijl ik me ook weer kan voorstellen dat mensen uit lagere milieus soms 
wat meer impulsiviteit meekrijgen dus zichzelf wat minder kunnen begrenzen. En dat vanuit daar ook 
eetproblemen kunnen ontstaan”.  
  
Fenna: “mhm”.   
  
Psycholoog: “Vanuit beide kanten zie ik redenen om eetproblemen te ontwikkelen”.  
  
Fenna: “Ja precies”.  
  
Psycholoog: “Ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt eigenlijk”.  
  
Fenna: “Want wij doen voornamelijk onderzoek naar de wijken Hillegersberg en Feijenoord. Omdat 
dat ons best wel interessant leek omdat het twee hele verschillende wijken zijn, inderdaad een wijk is 
een stukje rijker en de ander iets armer. Wij waren voornamelijk benieuwd naar het verschil tussen 
deze twee”.  
  
Psycholoog: “Ja, je zou dat natuurlijk kunnen onderzoeken maar daar heb ik de getallen niet van”.  
  
Psycholoog: “Ik denk dat anorexia meer voor komt in de rijkere buurten. En dat een eetbui stoornis 
verhoudingsgewijs meer voorkomt in de lagere wijken”.  
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Fenna: “Ja precies! Want vaak als je uit een wat rijker milieu komt heb je toch een soort van druk ofzo 
die op je staat. Omdat je best wel voor de buiten wereld een soort van perfect moet zijn, althans dat 
idee krijg ik”.  
  
Psycholoog: “mhm”.  
  
Fenna: “Dus dat daar mensen wel meer mee kunnen struggelen”.  
  
Fenna: “En uhm.. hee^ u ook wat jongere kinderen in de prakAjk? En met welke lee^ijd werkt u het 
meeste mee?”  
  
Psycholoog: “Ik werk het meeste met 20 tot 29. Maar ik heb ook wel groepen met jongeren en die 
zijn dan rond de 13 tot 18 die ik dan behandel”.  
  
Fenna: “En wat vindt u daar zelf dan van als u een best wel jong iemand in de prakAjk hee^?”  
  
Psycholoog: “uhmm… ja dat is heel lasAg, want als je wat jonger bent heb je gewoon minder dat je 
zelf de regie hebt over je leven. En dan kan je toch minder goed zelf je keuzes maken, terwijl je in de 
problemen zit maar misschien niet ziet dat je hulp nodig hebt. En je bent heel avankelijk van je 
systeem dus je ouders en hoe je thuis woont”.  
  
Psycholoog: “Het is heel moeilijk om dat als kind te veranderen, je eigen patronen te doorbreken 
terwijl je in een gezin zit wat nog precies de patronen hee^ die dus niet helpen. Dus ik vind die 
doelgroep wil ingewikkeld”.  
  
Fenna: “Ja ik kan me inderdaad goed voorstellen als je iemand van 13 in de prakAjk hebt, die kan er 
waarschijnlijk zelf ook niet heel veel over vertellen”.  
  
Psycholoog: “Nou deels ook wel het zijn soms ook echt hele mondige pubers. Maar verandering is 
ook moeilijk. Maar het kan wel, ze kunnen als gezin ook veel leren we behandelen ze ook als gezin”.  
  
Fenna: “Dus de ouders zijn er ook bij?”  
  
Psycholoog: “ja zeker”.  
  
Fenna: “En is de dynamiek dan ook heel anders?”  
  
Psycholoog: “Hoe bedoel je?”  
  
Fenna: “Als bijvoorbeeld kinderen met ouders er bij zijn, zijn ze dan ook meer open? Of als ze alleen 
zijn dat ze dan juist meer durven te vertellen. Of dat de ouders juist meer aan het woord zijn”.  
  
Psycholoog: “Dat verschilt echt heel erg per gezin. Iedereen is daar echt verschillend in”.  
  
Fenna: “We hebben zelf ook al wel veel literatuur studie gedaan, en daaruit is gekomen dat mensen 
met psychosociale problemen dat het best wel een samenhangend geheel is met betrekking tot 
overgewicht. Weet u daar toevallig ook wat meer over?”  
  
Psycholoog: “uhm…. Ja ik zit eventjes te denken, hoe meer problemen waar onze doelgroep tegen 
aan loopt, hoe groter de kans is dat je last krijgt van psychische klachten”.  
  
Fenna: “Want uhm.. komt het ook bijvoorbeeld voor dat kinderen die gepest worden daar meet 
vatbaar voor zijn?”  
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Psycholoog: “Ja zeker, een laag zelteeld is zeker een factor die kan leiden tot een eetstoornis. Er zijn 
natuurlijk meerdere factoren en dat is er zeker wel een van. Pesten is natuurlijk een traumaAsche 
ervaring maar het vormt je ook naar wie je bent en vormen naar hoe je kijkt naar andere mensen. 
Dus dat je andere niet vertrouwd om daar steun te zoeken en daarom zelf oplossingen moet zoeken”.  
  
Psycholoog: “En dan heb je wel meer risico om een eetstoornis te krijgen”.   
  
Fenna: “En uhm… zijn er bijvoorbeeld ook toch mensen die daar vatbaar voor zijn, want de ene wordt 
wel gepest en de andere dan weer niet”.   
  
Psycholoog: “uhm.. ja ik denk wel dat je kwetsbaarheden kan hebben in jezelf bijvoorbeeld hoe 
sociaal ben je. Sommige zijn sociaal niet zo sterk aangelegd en andere hebben daar wat minder last 
van”.   
  
Fenna: “ja”.  
  
Psycholoog: “Hoe gevoelig ben je, hoe intelligent ben je. Het ligt er ook aan hoe extravert ben je en 
hoe introvert ben je. Al die dingen die mee spelen kunnen je weer gevoeliger maken voor psychische 
klachten”.   
  
Fenna: “ja, ja precies”.  
  
Fenna: “Oké, nou dit waren eigenlijk wel een beetje de vragen die wij met z'n allen hadden bedacht. 
Hee^ u zelf nog iets waar u denkt van nou dit moeten jullie echt weten”.  
  
Psycholoog: “Want jullie onderzoeksvraag was?”  
  
Fenna: “Wat is het verschil met betrekking tot overgewicht in de wijken Hillegersberg en Feijenoord”.  
  
Psycholoog: “En dan wil je het verschil dus verklaren? Begrijp ik?”  
  
Fenna: “Ja eigenlijk wel, nou komen we niet zo heel ver in de wijken dus we zijn voornamelijk bezig 
met onze literatuurstudie en we vonden het ook wel interessant of er inderdaad nog een 
psychologisch onderliggend probleem zou kunnen zijn”.  
  
Psycholoog: “Wat denk ik ook wel meespeelt is als je die wijken vergelijkt per structuur. Hoe veel 
structuur hebben mensen in huizen gewoon in gezinnen. Vaak zie je dat al in de wijken dat het 
allemaal meer gestructureerd is. En in de wijken waar dat minder is dat ook terug te zien. Structuur 
speelt uiteindelijk door in je eetpatroon, dus hoe meer structuur hoe meer ritme een gezin hee^. 
Vaak ben je opgevoed met een ontbijt, lunch en avondeten op bepaalde Ajden en daar is je lichaam 
heel erg bij gebaat. En dan ga je het zelf ook meer overnemen. Dus dat kan je zeker nog meenemen. 
En uhm… Ja uiteindelijk als je echt financiële problemen hebt is er ook gewoon stress in je gezin, en 
stress dat werkt ook door en zorgt ervoor dat je psychisch meer problemen hebt. Dus dat zou ik me 
kunnen voorstellen dat, dat ook in de wijken waar meer geldzorgen zijn dat het meer leidt tot 
eetproblemen”.  
  
Fenna: “Ja, er zijn dus echt heel erg veel verschillende factoren die invloed kunnen hebben tot een 
eetstoornis en uiteindelijk over of ondergewicht”.  
  
Psycholoog: “Ja precies”.  
  
Fenna: “Hee^ u zelf nog vragen?”  
  
Psycholoog: “Nee eigenlijk niet, dus ik wil jullie veel succes wensen met het onderzoek”.  
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Fenna: “U heel erg bedankt voor u Ajd”.  
  
Psycholoog: “Ja geen probleem”. 
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