op de wachtlijst, maar er zijn heel
bleven. Met persoonsgebonden
budgetten hebben wij niets te ma- weinig tweepersoonskamers. En
na 59 jaar samen laten wij ze echt
ken, gelukkig niet. Wel heb ik
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niet gescheiden wonen.”
met zorgcoördinator Diane laatst
een gesprek gehad over mijn vader voor een indicatie, want die

de
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uit hoe hij de zalf voor zijn neus moet gebruiken. foto Nico Snels/BD

Overgewicht bij kinderen: zoeken naar juiste energiebalans
door Steffie van Gils
DEN BOSCH – Als het aan kinderarts

Edgar van Mil en ontwikkelingspsycholoog Arianne Struik ligt,
wordt het onderwerp overgewicht
bij kinderen anders bekeken. Niet
langer als een ziekte, ‘strijd tegen
de kilo’s’ of ‘eigen schuld dikke
bult’, maar als een onbalans in het
lichaam die met een positieve
benadering te keren is.
Samen ontwikkelden ze een aanpak waarin gekeken wordt naar
zowel fysieke als psychische en
omgevingsfactoren. Onlangs verscheen hun boek ‘Overgewicht en
obesitas bij kinderen - Verder kijken dan de kilo’s’. De kern: ieder
lichaam heeft unieke wensen met

betrekking tot beweging en voeding. Overgewicht is in feite een
gezonde reactie van het lichaam
op een verstoorde energiebalans.
Van Mil: „Het slaat simpelweg op
wat het niet direct nodig heeft.
De truc is dan ook niet rücksichtslos gaan diëten of lijnen, maar uitvinden wat jouw unieke energiebalans is en welke omgevingsfactoren een rol spelen in het eetpatroon.” De stress van gepest worden, bijvoorbeeld, of ouders die

䊳 Overgewicht is in feite een
gezonde reactie van het
lichaam op een verstoorde
energiebalans
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geen nee kunnen zeggen.
Dat een uniforme aanpak niet
goed werkt, zie je bijvoorbeeld in
gezinnen waar het ene kind een
gezond gewicht heeft en het andere overgewicht, zegt Van Mil.
„Het idee is dat er iets mis moet
zijn met het te dikke kind. Maar
slechts in ongeveer 2 procent van
de gevallen ligt er een medische
oorzaak aan ten grondslag.”
Van Mil en Struik zijn de eersten
die gegevens uit verschillende
werkvelden met elkaar verbinden, zeggen ze. Van Mil: „Veel kinderen, ouders en zorgverleners zitten met de handen in het haar.
Wat ze ook proberen; niets lijkt te
werken. Wij hebben een aantal
tools ontwikkeld waarmee je de
energiebalans van een kind in

beeld kunt brengen en de volgende stap kunt zetten: het gedrag beter aanpassen aan de behoeften
van het lijf. Daarbij draait het om
gezond zijn, niet om het getal dat
op de weegschaal staat.”
Van Mil en Struik schreven dit
boek in eerste instantie voor professionals in de zorg, om hen
handvatten te bieden kinderen en
gezinnen beter te begeleiden.
„Maar we hebben het toegankelijk en praktisch geschreven, zo-

䊳 Het boek is in eerste
instantie voor professionals,
maar ook ouders kunnen
ermee uit de voeten

dat ook docenten en ouders ermee uit de voeten kunnen”, zegt
Struik. Ouders spelen volgens
haar een centrale rol in het hele
proces. „Het is belangrijk dat zij
tijd investeren in fijne dingen die
ze wél kunnen doen in plaats van
hun kind eten te ontzeggen. Bij
een opdracht vult het kind een fictief emmertje met dingen waar
het blij van wordt. Bijvoorbeeld
een kwartiertje stoeien of buitenspelen met een van de ouders.”
Of zij nu de oplossing voor een
groeiend probleem hebben gevonden? Bij de werkgever van Van
Mil, het Jeroen Bosch Ziekenhuis,
werken ze in ieder geval met de
methode. Ook andere professionals reageren erg positief, zegt
Van Mil.
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