
 

 

 

RESULTATEN 2 JAAR JOGG 

 

 

 

 

Met plezier naar een gezonde 

leefstijl! 

Een groot aantal partijen werkte de afgelopen 

jaren hard aan het stimuleren van een gezonde 

leefstijl voor de jeugd in ’s-Hertogenbosch. Zij 

bereikten grote en kleine resultaten, vaak niet van 

de ene op de andere dag, maar pas na een lang 

voortraject.  De JOGG-aanpak (JOGG = Jongeren 

op gezond gewicht) brengt hier steeds meer een 

beweging op gang. Kennis, bewustwording en 

houding veranderen bij de professionals van de 

instellingen. Zij zien steeds meer in dat zij hier een 

rol hebben. Ze gaan zich mede-eigenaar voelen 

van het gezond laten opgroeien van de jeugd. 

Allerlei organisaties sloten zich dan ook aan bij de 

JOGG_aanpak: kinderopvang, scholen, zorg-, 

welzijns- en sportinstellingen, etc. 

 

De afgelopen jaren verzamelden de GGD, de combinatiefunctionarissen van ’S-PORT en enkele 

vakleerkrachten op 14 basisscholen gegevens, die we op dit moment analyseren.  

De GGD heeft de volgende cijfers over het overgewicht bij de jeugdigen 2 t/m 15 jaar (2015):  

• met overgewicht (inclusief obesitas): 2.871 (12%) 

• met obesitas: 582 (2,5%) 

Trends in overgewicht 2005-2015 in ’s-Hertogenbosch 

 groep 2: tussen 8 en 14% (regio tussen 9 en 12%): geen duidelijke trend 

 groep 7: tussen 14 en 18%(regio tussen 15 en 18%): een dalende trend. 

 klas 2 voortgezet onderwijs tussen 14 en 16% (regio tussen 13 en 15%): geen duidelijke 

trend, regio licht stijgend. 

Na twee jaar gedragsinterventies zijn nog geen of nauwelijks effecten op te verwachten. De 

ervaringen in Frankrijk leerden dat langdurige inzet op de integrale JOGG-aanpak leidt tot 

verdere daling van het overgewicht bij de jeugd.  



 

 

 
 

Hieronder de inzet en samenwerking rondom preventie - zorg in de afgelopen twee jaar.

Preventie 

In de wijken Noord–West en Zuidoost is er 

nauw overleg tussen de GGD-medewerkers 

in de wijk en de combinatiefunctionarissen 

van ‘S-PORT over de ontwikkeling van de  

gezonde scholen / les je dorst. Voor de 

wijkactiviteiten in het kader van ‘Beweten’ 

en ‘Samen gezond in’ werken we verder 

nauw samen met Divers.  

 Op 14 scholen/kindcentra drinken 

kinderen door het project ‘Les je dorst’ 

dagelijks meer 

water en minder 

zoete drankjes 

dan een jaar 

geleden. Dat zijn 

1.782 bidons en 

hetzelfde aantal 

kinderen. 

 22 basisscholen/kindcentra zijn een 

Gezonde school (waarvan 14 scholen in 

de aandachtswijken). Daarvan hebben 

er 9 het vignet ‘bewegen en sport’ en is 

bij 4 scholen het vignet in aanvraag. 

Van deze 9 scholen hebben er twee ook 

al het vignet voeding en is dit bij 2 

scholen in aanvraag. 

 Zes van de 11 scholen voor voortgezet 

onderwijs zijn Gezonde Scholen. 

Daarnaast creëerde het St. Jans Lyceum 

vanuit de leerlingen zelf, met 

ondersteuning van het project Power-

Up, een nieuwe gezonde kantine. 

 Vanuit het wijkgezondheidswerk van de 

GGD vonden in 2015 182 activiteiten in 

de wijk plaats. Een groot deel vond 

plaats vanuit de projecten ‘Samen  

gezond in’ en ‘Beweten’. Hierbij staat de 

samenwerking met andere partijen 

centraal. 

 Op basisscholen waar een 

combinatiefunctionaris werkt is er één 

keer per jaar een gezondheidsweek, in 

samenwerking met GGD-medewerkers 

en stagiaires van Fontys Eindhoven. In 

die week staat het belang van sport en 

bewegen in combinatie met een 

gezonde leefstijl centraal. Voor alle 

groepen 1 tot en met 8 zijn er 

activiteiten tijdens en buiten schooltijd. 

Alle 14 gezonde scholen in de 

aandachtswijken doen mee aan deze 

weken. 

 Scholen (met een combinatie-

functionaris) organiseren Plein Actief: 

het spelen op het plein waarbij aandacht 

is voor een gezonde leefstijl. 

 Pukkiesport: een beweegaanbod voor 2-

3 jarigen met hun ouders. De GGD sluit 

hierbij aan en geeft informatie over 

gezonde leefstijl met het accent op 

water drinken en groente en fruit eten. 

 Er is een meerjarige stageovereenkomst 

met Fontys Hogeschool Eindhoven: 

studenten Welness worden geplaatst bij 

de combinatiefunctionarissen van  

’S-PORT. Leerlingen, leerkrachten en 

ouders krijgen informatie over een 

gezonde leefstijl. Meten, wegen, 

signalering en doorverwijzing staan 

centraal en ook het project 

‘Beweegmaatjes’. We leiden inactieve 

leerlingen hand-in-hand toe naar 

beweegaanbod. 



 

 

 

 

 Sjors Sportief, een platform voor 

sportverenigingen: kennismakingslessen 

voor kinderen in het basisonderwijs. 

Ieder van de 12.000 kinderen krijgt een 

boekje. Dit resulteert in ruim 3.000 

deelnames van 2.000 kinderen.  

 Met het project B-Fit in West werken    

’S-PORT, Kanteel (Kinderopvang en 

Peuterarrangementen), GGD, en 

sportaanbieders samen om jonge 

kinderen (2-3 jarigen) en hun ouders 

toe te leiden naar een beweegaanbod in 

combinatie met een gezonde leefstijl. 

We betrekken partners in de wijk, zoals 

huisarts, diëtist, praktijkondersteuner, 

actief. 

 Tien basisscholen/kindcentra deden in 

2015 mee aan het nationale 

schoolontbijt 

 Daarnaast realiseerden drie VO-scholen 

een watertappunt: St Jans Lyceum, 

Pierson en de Rijzert en is er bij één 

school nog een watertappunt in 

wording. 

 Er kwamen vijf openbare 

watertappunten: Stationsplein, Parade, 

Markt aan het Puthuis, Arena en Nuland 

markt. Er zijn er nog 3 in de planning (1 

Watertoren en 2 Cruijfcourts).   

 ’S-PORT  informeerden sportaanbieders 

via een nieuwsbrief, Sportcafé 

(netwerkbijeenkomst) en persoonlijke 

gesprekken met bestuurders hoe een 

gezonde leefstijl structureel onder de 

aandacht te brengen. Met accent op de 

Gezonde Kantine en water drinken. 

 

 

 

Zorg 

Voor kinderen boven een gezond gewicht 

zijn er verschillende interventies 

beschikbaar: 

 In de wijken Noord, Zuidoost en 

West organiseert ’S-PORT Gymplus. 

Dit is beweegaanbod voor kinderen 

met een licht motorische en/of 

sociale beweegachterstand. De 

combinatiefunctionaris verzorgt de 

lessen. De medewerkers van de 

GGD en fysiotherapie sluiten een 

keer aan om informatie te geven.  

 LEFF1 is tot nu toe 2 keer in de wijk 

Noord georganiseerd. 21 jeugdigen 

en hun ouder(s) namen deel aan 

LEFF. In april 2016 startte er in 

West een groep. (doelgroep: 

kinderen boven een gezond gewicht 

in de leeftijd tussen 6-13 jaar) 

 Vanuit Cool (Coaching op leefstijl) 

zijn 3 groepen gedraaid voor de 

leeftijd van 4-12 jaar De groepen 

bestonden uit circa 9 jeugdigen en 

hun ouder(s). Voor de 12-18 jarige 

zijn er twee groepen geweest, welke 

allebei bestonden uit 8 jeugdigen.  

 In Maaspoort startte een project 

Breakout Challenge. ’S-PORT en een 

jongerenwerker van de Poort 

werken hierin samen. Twintig 

jongeren werkten in 10 weken, 2 

keer per week, aan een gezonde 

leefstijl. In het jongerencentrum, dé 

ontmoetingsplek voor jongeren, 

stonden thema’s als ontbijten, 

                                                
1 LEFF is de Nederlandse versie van het Engelse effectieve 

leefstijlprogramma MEND (Mind, Exercise, Nutrition… Do it!). 

MEND is al succesvol in Engeland, Amerika, Canada en Australië. 

De afgelopen 10 jaar hebben ruim 85.000 gezinnen aan MEND 

meegedaan. Onderzoek laat zien dat kinderen die MEND hebben 

gedaan, lekkerder in hun vel zitten en dat MEND gezinnen helpt 

hun eet- en beweeggedrag blijvend te veranderen. Het effect is: 

ze worden fitter, gezonder en blijer. 



 

 

 

 

slapen, water drinken, groente en 

fruit eten en bewegen centraal. 

Ketenaanpak 

De ketenaanpak overgewicht is een 

onderdeel van de pijler preventie en zorg. 

De implementatie van de ketenaanpak vindt 

plaats in de wijken Noord, Zuidoost en 

Maaspoort. Binnen de ketenaanpak staat de 

samenwerking met de kinderopvang, de 

scholen, de huisartsen, de professionals in 

de sociale wijkteams en de kinderarts 

centraal. 

Tot nu toe zijn er 4 gezondheidscentra 

betrokken bij de ketenaanpak: 

 Gezondheidscentrum Noord 

 Gezondheidscentrum Samen Beter  

 Gezondheidscentrum Maaspoort  

 Gezondheidscentrum Den Bosch 

Oost  

Op dit moment zijn er 21 huisartsen 

betrokken bij de ketenaanpak. 

 De jeugdverpleegkundigen in de 

wijken Noord en Zuidoost gaven de 

samenwerking met de scholen en 

combinatiefunctionarissen verder 

vorm. Op de scholen waar een 

combinatiefunctionaris werkzaam is, 

zijn alle kinderen gemeten en 

gewogen en hebben ze samen 

gekeken welke acties er uitgezet 

konden worden, zowel op 

kindniveau als op schoolniveau. 

 In de wijk Maaspoort zijn dit 

schooljaar alle kinderen in de 

groepen 4 van de basisscholen 

gemeten en gewogen door de 

jeugdverpleegkundige van de GGD. 

Ouders zijn hierover geïnformeerd 

en zij konden deze meetgegevens 

zelf inzien 

op mijnkindinbeeld.nl. De ouders 

van de kinderen, welke boven een 

gezond gewicht zaten, kregen een 

gesprek met de jeugd-

verpleegkundige. Zij keek samen 

met de ouders naar hun eventuele 

behoefte aan verdere begeleiding. 

 Inmiddels neemt 60% van de 

basisscholen in de wijken Noord en 

Zuidoost deel aan de ketenaanpak. 

Voor de wijk Maaspoort is dit maar 

liefst 100%! 

 Binnen de ketenaanpak wordt ook 

aandacht besteed aan de 

uitwisseling van patiëntgegevens en 

samenwerking tussen de kinderarts 

van het JBZ en de JGZ. JGZ pakt 

hierin de leefstijl begeleiding op.  

 Tevens wordt er op dit moment een 

werkwijze ontwikkeld om ook de 

keten rondom jongeren met 

overgewicht op de VO scholen 

sluitend te maken. In 2016 zal er 

een pilot plaatsvinden op 2 VO 

scholen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De toekomst 

Er is een mooie basis gelegd voor potentiele 

eindresultaten in de toekomst. Immers nog 

meer gezonde activiteiten en initiatieven 

liggen in de planning om het uiteindelijk 

doel: een daling van het % kinderen en 

jongeren van 0 – 19 jaar met overgewicht in 

het jaar 2018 tov 2015 en een stabilisatie 

van het % kinderen met obesitas in het jaar 

2018 t.o.v. 2015 te bereiken. 

Subdoelen voor 2016: 

 Er wordt sterker naar buiten 

gecommuniceerd wat de gemeente 

doet als JOGG stad, onder de 

communicatienoemer                      

‘Samen Gezond’. 

 Eind 2016 zijn alle scholen in de 

aandachtswijken ‘gezonde school’ en 

hebben de scholen ingezet op de 

vignetten ‘bewegen’ en ‘voeding’  

 Eind 2016 zijn er 20 ‘les je dorst’ 

scholen - kinderdagverblijven 

 Gezondheid is een thema binnen de 

trendoverleggen van de wijkteams.  

 Eind 2016 neemt 90% van de 

basisscholen en 75 % van de 

huisartsen deel aan de ketenaanpak 

overgewicht in de proeftuinwijken 

Zuidoost, Noord, Maaspoort. De 

ketenaanpak is verder bij zes  

kinderdagverblijven/peuterspeel-

zalen geïmplementeerd. 

 Meten is weten. De lokale JOGG-

aanpak wordt daarom gemonitord 

en geëvalueerd op proces en effect.  

 Er wordt al samengewerkt met 

publiek-private partijen, zoals 

Brabant Water en een aantal 

zorgverzekeraars. De komende 

periode zal er gekeken worden met 

welke partijen er mogelijk een 

nieuwe en/of intensievere 

samenwerking plaats kan vinden. 

 Kanteel heeft aangegeven dat zij 

water drinken als focus gaan 

opnemen in hun gezondheidsbeleid. 

Dit zal gedurende het jaar 2016 

verder worden geïmplementeerd.  

 

 

 


