Goed bezocht symposium over veranderende rol professional
Maandag 14 november vond het afsluitende symposium ter afsluiting van de
eerste periode van Bossche proeftuin ketenaanpak overgewicht plaats. De professional als succesfactor stond in dit symposium centraal waarbij het thema
‘stigmatisering’ deze middag bijzondere aandacht kreeg. Kijk voor meer informatie over deze inspirerende middag, foto’s en het persbericht op onze website.

Nieuwe website Bossche ketenaanpak overgewicht
Sinds 5 oktober is onze nieuwe website live! We nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen. De website is te
bezoeken via de volgende link: www.proeftuinovergewichtdenbosch.nl. Onze modules, instrumenten, hulpmiddelen en
filmpjes over de ketenaanpak zijn hier te downloaden. Voor meer verdiepende informatie over de Bossche ketenaanpak verwijzen we u graag naar onze bijeenkomsten en workshops.

Filmpjes ketenaanpak in première
Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het samenstellen van filmpjes
ter aanvulling op informatie over de visie van de ketenaanpak, de werkwijze van de huisarts, jeugdgezondheidszorg en kinderarts. Klik hier om de
filmpjes te bekijken. Iedereen die medewerking heeft verleend aan het
maken van deze filmpjes, nogmaals bedankt!

Scholing Samen Gezond
Dinsdag 8 november vonden 60 Bossche professionals hun weg naar een inspirerende bijeenkomst van Samen Gezond waarin de workshop ‘negen typen ouders- wie zit er tegenover je’ centraal stond. Tijdens deze workshop zijn de
professionals aan de slag gegaan met het vraagstuk ‘wat past bij welk type ouder, en wat niet?’ Kijk voor foto’s en
activiteiten op de website: samengezond-denbosch.nl of via Facebook samengezonddenbosch.

Vierde wijk in Den Bosch gestart
De wijk West is als vierde wijk in Den Bosch gestart met het invoeren van de ketenaanpak. De daar werkende jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen zijn inmiddels bekend met de rol van de JGZ binnen deze aanpak. De eerste gesprekken met de huisartsen van Medizz hebben plaatsgevonden. Fijn om zoveel enthousiasme en betrokkenheid te
bemerken bij deze groep professionals. Hierna nog 2 wijken te gaan voor volledige dekking van Den Bosch!
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Schrijf je nu in voor de bijeenkomst / workshop op 13 december of 6 maart 2017
Op 13 december 2016 en 6 maart 2017 organiseert de proeftuin de bijeenkomst ‘Kijkje in de Bossche ketenaanpak’
en de workshop ‘Werken in de praktijk met de materialen uit de proeftuin’. Tijdens de bijeenkomt ‘Kijkje in de Bossche
ketenaanpak’ wordt ingegaan op de belangrijkste onderdelen van de ketenaanpak en de factoren die hebben bijgedragen aan het succesvol implementeren van deze aanpak. De bijeenkomst is informatief van aard maar biedt ook
ruimte voor vragen en het onderling uitwisselen van ervaringen. De workshop ‘Werken in de praktijk met materialen uit
de proeftuin’ geeft handreikingen in het gebruik van de modules en hulpmiddelen. De beschikbare materialen uit de
proeftuin vormen de basis voor de inhoud van de workshop. Aanmelden kan nog tot uiterlijk donderdag 8 december.
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar.

Onderzoek effectiviteit Bossche ketenaanpak
Vanaf 1 januari start Sanne de Laat van GGD Hart voor Brabant als promovendus een
onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van de jeugdgezondheidszorg in de ketenaanpak overgewicht. In dit onderzoek wordt de leefstijl en kwaliteit van leven van kinderen met overgewicht in ’s-Hertogenbosch gevolgd en vergeleken met die van een controlegroep. Ervaringen van zorgverleners, ouders en kinderen met deze nieuwe ketenaanpak worden eveneens in kaart gebracht. De inzet van Sanne wordt mogelijk gemaakt
door subsidiering door ZonMw en financiering door GGD Hart voor Brabant.

Kinderopvang als nieuwe ketenpartner
De pilot met de kinderopvang gaat van start! Afgelopen tijd is in samenwerking met Kanteel en Smallsteps gekeken
naar hoe de rol van de kinderopvang vorm kan krijgen in de keten. Binnen de pilot zal de afgesproken werkwijze worden getoetst.

En verder…
-

Ook huisartsenpraktijk Zuiderhoed (Praktijk drs. M.G.C. Franken, Praktijk drs. P.J. Kistemaker, Praktijk drs. M.
Vorstenbosch & drs. S. Jacobs) gaat zich aansluiten aan de Bossche aanpak. Zij starten binnenkort met het
actief signaleren, doorverwijzen en samenwerken met de JGZ.
Op de deelnemende scholen zijn de kinderen weer gemeten en gewogen, komende tijd zullen de gesprekken
met de ouders plaatsvinden
21 november start er een nieuwe groep LEFF in Zuidoost

Belangrijke data:
13 december

13.30-16.30

6 maart 2017 13.30-16.30

Bijeenkomst en workshop Bossche proeftuin
locatie: GGD Hart voor Brabant, ’s-Hertogenbosch
Bijeenkomst en workshop Bossche proeftuin
locatie: Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch

De Proeftuin ketenaanpak overgewicht bij kinderen is ontstaan in afstemming met het ministerie van VWS. Het doel is om kennis
te ontsluiten vanuit een ‘best practice’ situatie waarin de benodigde ketensamenwerking voor het verminderen van overgewicht
bij kinderen gerealiseerd is. De proeftuin is een initiatief van het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC), behorend en verbonden aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis, GGD Hart voor Brabant en gemeente ‘s- Hertogenbosch. Er wordt samengewerkt met
zorgverzekeraar CV, VGZ, gemeente Oss, JOGG Oss, ziekenhuis Bernhoven, Care 4 Obesity en Jongeren Op Gezond Gewicht. Op
de website www.proeftuinovergewichtdenbosch.nl vindt u meer informatie over de proeftuin.

Aan en afmelden nieuwsbrief
Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? U kunt een e-mail sturen aan m.sijben@jbz.nl

2

