
KIND NAAR 
GEZONDER GEWICHT 
DEN HELDER

Kind naar Gezonder gewicht is passende ondersteuning en zorg aan 
kinderen met overgewicht of obesitas en het gezin. Eén Centrale 
Zorgverlener coördineert het begeleidingstraject en  bouwt een 
vertrouwensband op met het kind en het gezin. De gezamenlijk inzet 
met andere professionals (uit zowel het medisch-als sociaaldomein) 
is de gezondheid van kinderen te verbeteren.

Er spelen vaak meerdere problemen bij deze gezinnen. De CZV kijkt 
samen met het gezin welke factoren het overgewicht in stand houden. 
De CZV maakt samen met het gezin een plan van aanpak. Zij bege-
leidt, motiveert coördineert en verwijst zo nodig door naar andere 
ondersteuning. De CZV is de spin in het web vanwege contact met 
kind het gezin en de samenwerking tussen betrokken partijen.

Gezinnen krijgen in dit project zelf de regie en werken aan een betere 
kwaliteit van leven. In Den Helder is een CZV. Heb jij een gezin dat je 
wilt aanmelden? Dat kan vanaf nu.



Criteria
•  Ouder(s) of verzorger(s) met kind in de 

leeftijd 3 t/m 12 jaar 
•  Er is sprake van overgewicht of obesitas 

bij het kind
•  Het reguliere aanbod van voedings- 

advies is niet voldoende gebleken
• Het gezin is woonachtig in Den Helder
•  Het gezin is gemotiveerd om een actieve 

rol aan te nemen

Aanmeldprocedure
1.  Na toestemmen van de ouder(s) of 

verzorger(s): mail naam, geboorteda-
tum, adres en contactgegevens van het 
kind naar de CZV (zie kader).

2.  De CZV neemt contact op met  
het gezin.

3.  De CZV plant een intakegesprek  
met het gezin (thuis).

4.  Na de intake bepaalt de CZV samen 
met het gezin of een begeleidings-
traject gestart wordt.

5.  Na de start van het traject is de CZV 
het aanspreekpunt voor het gezin.
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