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Waarom lastig om te bespreken?
• Vrees voor negatieve reacties van kind of ouder
• Onderwerpen zijn gevoelig en emotioneel
• Gebrek aan zelfvertrouwen, tijd en training
• Omgaan met weerstand
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2. Inzicht in de doelgroep
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WAT VINDT NEDERLAND?

Kinderen met een
ongezonde leefstijl
krijgen een slechte
opvoeding van hun
ouders.

COMPLEXE CONTEXT GEWICHTSPROBLEMATIEK
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Welbevinden van de kinderen
• Hoe omschrijven kinderen zelf andere kinderen die:
•
•

een gezond gewicht hebben
overgewicht of obesitas hebben

• Kinderen boven een gezond gewicht ervaren vooroordelen en
kunnen worden gestigmatiseerd, door hun gewicht
• Kinderen boven een gezond gewicht hebben vaker last van:
•

Slecht zelfvertrouwen, depressie, minder goed sociaal
functioneren, sociale buitensluiting, pesten, slechtere
schoolprestaties
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Verwachtingen kinderen
• Ik wil graag een gezond gewicht bereiken en hoop dat ik
dan niet meer gepest word
• Ik wil aan het einde van LEFF in gewoon gewicht zijn. Nou
gewoon gewicht hebben!
• Dat ik meer zelfvertrouwen krijg en dat ik net zo ben net als
alle andere kinderen
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Plezierige en onplezierige woorden

Verwachtingen ouders

• Overgewicht: dan voel je je ook niet zo goed

• Ik wens dat na deze 10 weken, ze wat gewicht is verloren
en lekkerder in haar vel zit

• Dan heb je een gewicht dat je je niet leuk voelt
• Dat woord is echt niet prettig

• Dat ze gelukkig is met haar eigen lichaam.
• Ik hoop dat iedereen over 10 weken weer vol
zelfvertrouwen in het leven staan en volledig tevreden kan
zijn met zichzelf.
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Hoe dan wel?

Onderzoek naar terminologie
• Nederland
•
•

Meisjes vonden de woorden dik, vet en zwaar zeer onwenselijk.
Jongens geen voorkeur
Gebruik van termen die kind of ouders denigrerend vinden, kan
goede communicatie in de weg staan en een negatief effect op
motivatie hebben.

• Amerika
•

Wanneer ouders bepaalde woorden gebruiken om hun gewicht
te beschrijven, voelen kinderen verdriet, schaamte en
verlegenheid
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Perspectief van de ouder
•

Bang voor wijzende vinger professional

•

Terughoudend om hulp te zoeken

•

Schaamte

•

Minder zelfvertrouwen

3. Wat helpt?
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Het onderwerp aansnijden
• Framen in termen van groei en gezondheid
•
•

Niet confronterend of bedreigend
‘De meeste kinderen die dezelfde lengte en leeftijd hebben als
Peter, wegen ongeveer X kilo. Peter zit X kilo boven dat
gezonde gewicht’

• Kinderen zijn in de groei
•

Focus op het afremmen van gewichtsstijging of stabiel houden
van het gewicht, zodat het kind in een gezonder gewicht kan
groeien

• Begrip voor complexe context
•
•

•

Normale reactie op abnormale omgeving
Factoren in de biologie, psychologie en omgeving van het kind
die het huidige gewicht hebben veroorzaakt en/of in stand
houden
Niet overal invloed op!
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negeren
tegenhouden

Aanverwante of onderliggende problemen

vermijden
zeggen wat ze denken
dat we willen horen

rechtvaardigen

schuldig

boos
bekritiseerd

eenzaam

overweldigd

Professionals in de keten
kijken behalve naar
leefstijlkeuzes ook
nadrukkelijk naar de
omstandigheden waarin
kind en gezin verkeren.

defensief

hopeloos
begrepen worden
gehoord worden
empathie

hoop
steun

(h)erkenning
zelfvertrouwen
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Argumentenkaartjes
• Samen met een gezin op zoek naar wat belangrijk voor hen
is, biedt een opening voor gesprek, aansluitend bij de
drijfveren van ouders.
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Je houding

Een empathische houding

• Manier waarop is belangrijker dan boodschap zelf!

• Open, uitnodigende vragen stellen

• Wees je bewust dat gezin wellicht bang is voor veroordelende

• Actief luisteren

en beschuldigende houding

• Empathie tonen

• Creëer daarom een veilige, open gesprekssituatie, waarin je

• Focussen op wat goed gaat

het perspectief van het gezin onderzoekt

• Positieve veranderingen in perspectief plaatsen

• Probeer een vertrouwensband te krijgen

• Herhalen en samenvatten wat er gezegd is
• Geen kritiek of oordelen uiten
• Motiverende en begripvolle houding
• Positief en sensitief reageren
• Respectvol communiceren
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Termen om te vermijden
• Dik, zwaar, slap, vet etc
• Dun, mager, slank etc
• Ideaal gewicht
• Normaal gewicht
• Een obees kind
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Termen die weinig weerstand oproepen
• Communiceer begrijpelijk
• Leg alle termen die je gebruikt uit
• Gebruik zoveel mogelijk neutrale of positieve termen:
•

Gezond groeien

•

Boven gezond gewicht

•

Gewicht dat minder goed past bij lengte en leeftijd

•

Belangrijk om te werken aan een gezonder gewicht
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Echt aan de slag?
• Schrijf je in voor de training ‘Praten over gewicht’ die we 24
mei organiseren op de VU in Amsterdam!
• Meer informatie? Mail: s.niemer@vu.nl
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