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Overgewicht bij kinderen: de weg naar een integrale aanpak

In 2009 is het Jeroen Bosch Ziekenhuis in samenwerking met de gemeente 
’s-Hertogenbosch en zorgverzekeraar CZ gestart met het onderzoeksproject Lekker in je 
Vel. Een project gericht op het realiseren van leefstijlverandering in het gezin door inzet van 
groepscoaching.

Lekker in je Vel heeft onder andere inzicht gegeven in de noodzakelijke randvoorwaarden 
voor een effectieve en efficiënte leefstijlinterventie waaronder een goed functionerende 
ketensamenwerking. Nieuwe ervaringen met samenwerking tussen de betrokkenen in 
het sociale en zorgdomein heeft geleid tot een nieuwe kijk op hierop. Deze nieuwe kijk is 
recentelijk bekrachtigd in een proeftuin Ketenaanpak overgewicht bij kinderen. Vanuit de 
proeftuin stellen de betrokken partners hun kennis en kunde landelijk ter beschikking met 
als doel een impuls te geven aan het realiseren van een effectieve ketenaanpak elders in 
het land. 

Op 12 mei presenteren wij u de resultaten van het onderzoeksproject Lekker in je Vel en 
geven wij inzage in de producten en diensten van de proeftuin Ketenaanpak overgewicht 
bij kinderen. 

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Locatie:

Auditorium van het Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ ’s-Hertogenbosch

Aanmelden:

Aanmelden is mogelijk via m.sijben@jbz.nl  



Programma   
 14.30 uur  Ontvangst 
 
15.00 uur  Opening door Peter Langenbach 

  Lid van Raad van Bestuur van Jeroen Bosch Ziekenhuis 
 
15.15 uur  Resultaten studie ‘Lekker in je Vel’ 

  dr. Edgar van Mil – kinderarts-endocrinoloog 
  Charlotte van den Bosch - MSc, diëtist 
 
15.45 uur  Proeftuin als resultaat van Lekker in je Vel  

  drs. Irene Koster – gemeente ‘s-Hertogenbosch 
 
16.00 uur  Ondertekening ambitieverklaring partners proeftuin 

 

16.15 uur  De eerste resultaten van de proeftuin 

   drs. Marian Sijben – projectmanager Proeftuin ketenaanpak 
overgewicht bij kinderen 

17.00 uur  Afsluitende borrel

Dagvoorzitter :  dr. Tommy Visscher - Associate lector De gezonde stad, 

  Hogeschool Windesheim, Zwolle



Per auto

Vanuit richting Rotterdam/Waalwijk
Op de A59 neemt u afslag 45 ‘Ring ’s-Hertogenbosch West’ (= Vlijmenseweg). Volg de 
borden ‘H  JBZ’; het ziekenhuis ligt na ongeveer 500 meter aan uw rechterhand.

Vanuit richting Utrecht
Bij knooppunt Empel op de A2 houdt u de A59 richting Waalwijk aan. Op de A59 neemt 
u afslag 45 ‘Ring ’s-Hertogenbosch West’ (= Vlijmenseweg). Volg de borden ‘H  JBZ’; het 
ziekenhuis ligt na ongeveer 500 meter aan uw rechterhand.

Vanuit richting Nijmegen
Op de A50 richting ’s-Hertogenbosch aanhouden (A59). Bij ’s-Hertogenbosch vervolgt 
u de weg op de A2 richting Utrecht. Op de A2 neemt u bij knooppunt Empel de afslag 
Waalwijk (A59). Vervolgens neemt u afslag 45 ‘Ring ’s-Hertogenbosch West’ 
(= Vlijmenseweg). Volg de borden ‘H  JBZ’. Het ziekenhuis ligt na ongeveer 500 meter aan 
uw rechterhand.

Vanuit richting Eindhoven en Tilburg A2
Vanuit Eindhoven en Tilburg volgt u bij knooppunt Vught de borden richting 
’s-Hertogenbosch-Centrum (afslag 23). U volgt de borden ‘H JBZ’. Het ziekenhuis ligt na 
ongeveer 1500 meter aan uw rechterhand.

Routebeschrijving op maat

Via de website van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het mogelijk een routebeschrijving op 
maat te krijgen. 
U gaat daarvoor naar :  www.jeroenboschziekenhuis.nl/routes

U kunt uw auto tegen betaling parkeren in de parkeergarage (650 plaatsen) of op het 
parkeerterrein van het ziekenhuis (350 plaatsen). Deze bevinden zich allebei bij de 
hoofdingang (Voorplein) van het ziekenhuis.


