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TEKST: PETER BEKKERING

GLOS 29

Enkele jaren geleden kwam naar voren dat in de Zuid-Limburgse
gemeente Brunssum naar verhouding meer kinderen zijn met
overgewicht en motorische achterstanden. De gemeente Brunssum
en RislcCare Preventie besloten daarom in 2014 hun samenwerking
te intensiveren en te starten met Brunssum in actie, dat zich richt op
basisscholen. Na drie jaar zijn de resultaten van deze campagne zo
positief en is het enthousiasme bij de deelnemende basisscholen zo
groot, dat is besloten nog drie jaar door te gaan. Daarbij wordt nu ook
de peuteropvang betrokken.
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We vinden her
belang rjk dat we
.ze7fook o de
werkvloer aanwezig
kunnen zjn

Menukaart Sportimpuls, een overzicht
van succesvol sport-en beweegaanbod
dat de afgelopen jaren ontwilciceld is
door verschillende partijen.

te vinden om goede interventies uit
te zetten." De twee interventies van
RiskCare Preventie staan oolz op de

we niet altijd zelf het wiel hoeven uit

loet voor een gezonde leefstijl voor
basisschoolleerlingen."Wij vinden dat

jaar met overgewicht. Daarnaast zijn
er veel samenwerlángsverbanden met
bestaande interventie-eigenaren, zoals
bijvoorbeeld Lel~lcer Fit!, een lespalz

en met 7jaar met een motorische
ontwildcelingsachterstand. Sldlls4life
is voor lánderen van 7 tot en met 19

den en overgewicht bij lánderen van
2 tot en met 19jaar. Daarbij heeft
RislcCare Preventie twee interventies
zelf ontwilciceld: KidsXtra en Sldlls4life.
ICidsXtra is voor lànderen van 2 tot

motorische ontwil~leelingsachterstan-

de Limburgse fysiopraktijlc
FysioStofberg. RiskCare Preventie
houdt zich bezig met preventie van

eroen Matthes is motorisch
remedial teacher en projectmanagerbij RislcCare Preventie,
een dochteronderneming van

op bewegen voor de jonge doelgroep.

interventies uitgevoerd en geco~rdineerd voor de gemeente Bronssom.
Interventies die vooral waren gericht
kunnen we hetJOGGgeld zo goed
mogelijk besteden voor de doelgroep

4
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gastles."Het doel was om aan leerla~achten te laten zien hoe ik het als
professional zou aanpakken". ►

Om in het tweede jaar een ezctra impuls te geven aan Lelrker Fit! verzorgde
Matthes op elite school in elke ldas een

in Actie."

factor is voor het succes van Bronssom

eigenaarschap van interventies zoals
Leldzer Fit! bij de scholen te leggen en
hen niet een draaiboek te geven waar
ze zich aan moesten houden een lcey-

bij bestaande projecten en thema's. Die
projecten en thema's zijn overigens
per school vaak verschillend georganiseerd.Ik denk dat de aanpak om het

zeggen niet dat ze het boekje moeten
afwerken, maar laten zien hoe de
onderdelen eruit kunnen aansluiten

Hetzelfde gebeurt met Lekker Fit!"We

bereiken."

aan de groepsleerla~achten. Daarbij is
inspireren belangrijk: we laten de leer-

deren met overgewicht een stijgende
lijn."Bronssom wilde zich daarom
aansluiten bij de landelijke campagne
Jongeren Op Gezond Gewicht. We
hebben ons toen de vraag gesteld: hoe

RiskCare Preventie werkt al sinds 2010

~;nir

~

la~achten aan de hand van reacties en
de ontwildeeling van kinderen zien wat
ze met de nieuwe methode kunnen

~,.

~~~

in Actie -het motorisch bewegingsonderwijsvoor de groepen 1 en 2-doen
we het eerst een halfjaar voor en
dragen we het daarna stapsgewijs over

ben tegen groepsleerkrachten gezegd:
het lijkt veel, maar het is allemaal in
plaats van." Bovendien helpt Bronssom
in Actie de school op weg."Bij HIeuters

waren en in negatieve zin hoger scoorden dan het landelijk gemiddelde.
Bovendien vertoonde het aantal lán-

leiden dat ze het uitvoeren zoals wij
het zouden doen."

samen met de gemeente Bronssom.
"In de eerste vier jaar hebben we twee

"daar is meestal geen tijd voor"-maar
als kwaliteitsimpuls van bestaande
zalzen die al werden gedaan."We heb-

zaken structuur te geven, vervolgens
om het screenen van de hele school

eigenaar voelen van het programma."
Belangrijk was ook om de interventies
niet te presenteren als een e~ctra taalt-

tot 2017 drie jaar lang op elite school
uitgevoerd, met maatwerk per school.
"Het is heel belangrijk om de juiste
structuur aan interventies op school
te geven en hetjuist te presenteren.
Want dan gaan scholen zich oolc deels

hier Curatie, maar dat is het eigenlijk
niet. Het is geen eerstelijnszorg, maar
meer het voorkomen dat het veel erger
wordt. Daarbij gaat het er eerst om
om preventief op scholen bepaalde

ofeen bepaalde groep en tenslotte
om het uithalen van de hiaten uit
de screening en het daarmee aan de
slag gaan." De campagne is van 2014

sluiten aan bij het gedachtengoed
van ons bedrijf: preventiefwerlcen en
vanuit signalering ook de geïndiceerde
preventie ingaan. We noemen dat

lánderen met overgewicht. Aanleiding
voor dit laatste waren GGD-onderzoelcen waaruit naar voren l~vam dat de
Brunssumse lánderen gemiddeld te dik

u
iá~d~ ~ d.DNdá~'a~~~'~v~~e~j
In 2014 gaf de gemeente Bronssom
aan dat ze meer wilden gaan focussen
op gezondheid,gezonde keuzes en

een gedegen methodiek van Wim van
Gelder en Hans Stroes, die ons aan
sprak omdat zij ook MRT-minded zijn."

Als eerste IZidsXtra. En als tweede een
kwaliteitsimpuls voor het bewegingsonderwijs aan ldeuters, gebaseerd op

.j~

"Wij verzorgen dan alleen opleiding en
coordinatie. We proberen in een dag
ofin twee dagdelen personeel dat met
onze interventies gaat werken zo op te

met organisaries in heel Nederland:

van RiskCare Preventie veel kunnen
betekenen in het motiveren en inspireren." Wel werkt RislzCare Preventie
voor haar eigen interventies samen

dat we merken dat we als medewerkers

ZUID-LIMBURG
RislcCare Preventie, gevestigd in
Zuid-Limburg,focust zich vooralsnog
bewust op Zuid-Limburg."We vinden
het belangrijk dat we zelf oolt op de
werkvloer aanwezig kunnen zijn, om-

Bronssom in Actie van de gemeente
Bronssom en RislcCare Preventie. De
campagne bestaat uit drie pijlers,
Preventie, Signalering en Curatie."Die

Het resultaat was de campagne

den preventief overgewicht aanpakken,
maar ook curatiefermee bezig zijn."

daarom niet alleen op motoriek en
bewegen, maar oolc op voeding en het
maken van gezonde keuzes."We wil-

op zoek gegaan naar een aanpak die
paste bij de gemeente Bronssom en die
toepasbaar is op iedere school. Zodat
iedere school zou zeggen dat ze mee
wilden doen." De aanpak richtte zich

primair onderwijs? Vervolgens zijn we

,. Zeker b~ het
leefsrl programma
Is hetelan ri k dat
ouders dit ómármen
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SLIM I N ACTY E
De Lelzker Fit! interventie heeft een
mooie wisselwerláng met een andere
interventie, Slim in actie, een interactieve worizshop voor ouders over
de thema's voeding,bewegen en het
maken van gezonde keuzes."Daarbij
willen we de ouders inspireren om ook
die gezonde keuzes te maken.Voornaamste uitdaging was om de ouders
op school te hijgen en de informatie
op de juiste manier te brengen. Daarvoor hebben we de lánderen gebruikt.
Die zijn per klaslokaal met allerlei thema's uit Leldzer Fit! -bijvoorbeeld het
maken van gezonde smoothies -aan
de slag gegaan en hebben vervolgens
de ouders uitgenodigd om te komen
lájlcen. Bijkomend voordeel is datje als
school op zo'n bijeenkomst de ouders
hunt laten zien hoe je bezig bent met
een gezonde leefstijl."
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MONITOREN EN SIGNALEREN
Naast preventie met interventies zoals
Leldcer Fitl en Slim in actie wil Brunssum in Actie ook monitoren en signaleren."Dat hebben we gedaan met het
digitaal leerlingvolgsysteem Stimuliz
van Wim van Gelder en Hans Stroes.
Daarbij hebben we een BMI-meting
gedaan en de motorische ontwildeeling
getest. Dankzij Stimuliz hebben we de
totale populatie inbeeld en zicht op
waar de hiaten zitten. Dat kunnen wijken ofscholen zijn, maar oolc bijvoorbeeld een bepaalde leeftijdscategorie
of de verdeling jongens-meisjes. Omdat
hetjaarlijles gedaan wordt,kun je bovendien het verloop goed monitoren.
Inmiddels hebben we dat drie maal
gedaan. Het allerbelangrijkste van
Stimuliz is echter datje de hinderen
eruit haalt waar je mee aan de slag
kunt middels de interventies IzidsXtra
en Slálls4life. Beiden zijn programma's
van twaalfweken die aan meimaal
twaalflánderen worden aangeboden.
De gemeente Brunssum heeft daarbij

,

RESULTATEN GOED
Na driejaar zijnde resultaten van
Brunssum in actie goed.Zo is het percentage van lánderen met een behoorlijlze motorische achterstand gedaald
van 29,8 naar 16,9 procent. Daarbij
maakt Matthes wel een lcanttelzening:
"In het derde jaar is de privacywetgeveeg veranderd en moesten ouders
actieftoestemming geven, terwijl het
in de eerste twee jaar omgekeerd was.
Dat heeft ertoe geleid dat de deelname
van circa 90 naar circa 70 procent is
gedaald. Nog steeds een goede score,
maar je moetje wel afvragen wells
soort lánderen in die ontbrekende
circa 20 procent zit: de gezonde lánderen ofjuist de probleelnlànderen?"

~ vve zjn o~ zoek
~ gegaan naar een
aanbak die haste b
de emeente Bronssom
en ie toepasbaar is
o~ iedere school
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Bij beide interventies van twaalf weleen
zijner vier ouderbijeenkomsten."Zeker bij het leefstijlprogramma is het
belangrijk dat ouders dit omarmen en
met het programma aan de slag willen
gaan.We leggen dan uit wat veel
bewegen betelzent voor de motorische
ontwikkeling van een kind. Maar we
vragen oolc aan de ouders wat ze graag
willen leren van ons."

~ aangegeven dat ze gedurende de loog
~ tijd van Brunssum in acfie jaarlijks
~ 481ánderen KidsXtra willen aanbie~ den en 48 kinderen Slálls4life." De
rapportages van Stimuliz worden door
~ Brunssum in actie besproken met de
GGD."Daarbij wordt gekeken naar de
gezinssituatie en vervolgens bepaald
ofde interventie voldoende is of dat
er meer zorg nodig is, bijvoorbeeld
~ lánderfysiotherapie."

interatieve workshop voor ouders.aver de thema's
vcedug, bewegen en het maken van gezonde heuzu.
IMvaering door sclxdiean,IeerErigen, bh~de speciesten
en FlickCare Preuenti~.

Slim in actie

Lessen over vcedrg, bewegen en hef maken van
gezonde keuzes Udvoering door groepsleerkrachten
20 uur extra begeleiárg voor iedere schaal door
Ral~Care Preventie. methode Lekher Fdl

Gejond in actie

f(btarcch bewegigsadervnu voor groep I-2
les vm 45 meuten per weep Urfvcemg door
Gemeente Brunswm en grcepsieerkrachi
hlettpde Bo4skssen in het speelokad

líleuters in actie

Preventie

Medio 2016 had Matches overleg met
Roda JC."Roda JC - ofeigenlijk beter de
aparte stichting Middenin de Maat
schappij -werd behoorlijk getriggerd
door het platform Jongeren Op Gezond
Gewicht en wilden daarmee oolc aan de

slag. Daarbij wilden ze zich richten op
het hele achterland van de BVO Roda JC,
Parizstad en Heuvelland." De samenwerlángleidde uiteindelijk tot een
interventie met vier programmalijnen:
supporters, hetjonge lánd, kinderen
met een hulpvraag op het gebied van
gezondheid en de eigen personeelsleden.Een gedeelte van de lessen war
kinderen met een hulpvraag op het
gebied van gezondheid wordt zelfs in
het Parkstadstadion gegeven. Hierbij
worden de lessen vanuit Lel~lzer Fit!
gebruikt in speciaal ontwild~elde Roda
JCboefjes. Omgekeerd zet Roda JC haar
profs in bij de uitvoering van Jongeren
Op Gezond Gewicht in Bronssom.
"Daarbij gebruiken we de(aantrelz

,1e merkt dat het
leefr, nu gaat het
erom ervoor ~e
.zongen dat het
b`Il'ft
J leven

Leefshjlpragrommo voor htderen vm 81/m 12jn~
met (ernsig)ovevgewchi en hun ouders. De feces ligt
ap hei maken van gezonde keuzes, meer bewegen en
gedra~sveranderhg VAvcemg door RiskCare Wevente
ap een centrde bcatie h Brimssimi.
4 pragrmxro"s a mmc 121uderen per Frogranrtn

Skills 4Life

ffbTorach beweegprogramia vaar Ivrdeien vm 4 t/m
8 pn met een mota~che achterstang beweegrg~t
of lemslgl overgewihi Urtva~ing doa R~kCa~e
Preventie ap een cenirde bcatie h Brinssum
4 pra~mmós o maz. 12 kntleren per progromrm

ISidsXtra

Curatie

RiskCarte
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PEUTE~?~~~~LZA~~~
De afgelopen tweejaar is RiskCare Prevenrie aalt steeds meer gaan beteleenen
voor peuterspeelzalen.Zo is er in samenwerlàngmet Sportimpuls gezorgd voor
een kwaliteitsimpuls voor het bewegingsonderwijs in alle peuterspeelzalen. Oolc
is er een screening gedaan om peuters
met overgewicht en motorische achterstand te signaleren.Dat alles heeft ertoe
geleid dat de gemeente Bronssom voor
de komende drie jaar heeft besloten peuters oolc op te nemen als doelgroep voor
Jongeren Op Gezond Gewicht."Daarbij
biezen we voor een methodiek,die we
voor groep 1 en 2 gebruiken, maar die
voor peuters op maat is gemaakt." ■

lángs-)la~acht van Roda JC bij ons
regulier programma." In de toekomst
moet de samenwerláng met Roda JC
oole leiden tot een gezonde BSO in het
Parkstadstadion metveel aandacht voor
voeding.Voor supporters is er inmiddels een vitaliteitsprogramma en voor
personeelsleden is er een programma
preventie en coaching.

~

st~mu~~~
Leerfngvol~ysteem voor de motoriuhe oniwiJreing en
de BRII voor ale ywcepen
Utvcerng door: Gemeente BruLssum en fi~kCare
Preventie

Signalering

~runssum in actie ~0 i~-ZU I~~

Inmiddels heeft de gemeente Brunssum medio juni 2017 besloten om nog
driejaar met Bronssom in actie door
te gaan."Dat betekent dat we ellsjaar
opnieuw testresultaten van Stimuliz
hebben.En dus een steeds beter beeld
over de effectiviteit van de aanpak."
Matthes geeft aan dat er twee redenen
waren voor de gemeente om met Brunssum in actie door te gaan:"Enerzijds de
positieve resultaten van de metingen,
anderzijds - en dat vonden ze nog
veel belangrijker - de manier waarop
lánderen, ouders, scholen en de loeten
nu met het thema bezig zijn.En het enthousiasme dat het losmaalzt.Je merkt
dat het leeft. Nu gaat het erom ervoor te
zorgen dat het blijft leven. De scholen
zijn inmiddels ook overtuigd omdat ze
de resultaten zien".
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