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Managementsamenvatting 

Aanleiding – Begin 2012 is de huidige Gewichtsverloopkaart door het 

Voedingscentrum gelanceerd binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het doel 

van deze kaart is dat ouders van kinderen met (dreigend) overgewicht in de 

leeftijd van 2 – 4 jaar meer inzicht krijgen in een gezond gewichtsverloop bij 

kinderen. De bedoeling is dan ook dat de kaart wordt gebruikt tijdens het JGZ-

contactmoment op 2, 3 en/of 4-jarige leeftijd. 

Sinds de lancering zijn in totaal meer dan 10.000 sets met kaarten aangevraagd 

bij het Voedingscentrum, voornamelijk door JGZ-instellingen, gevolgd door 

diëtisten en gewichtsconsulenten. Tijdens werkbezoeken van het 

Voedingscentrum bij JGZ instellingen heeft het Voedingscentrum geconstateerd 

dat het gebruik van de Gewichtsverloopkaart verschilt per gebruiker en dat de 

kaart niet altijd gebruikt wordt zoals beschreven in de handleiding. Deze 

constatering leidde tot de behoefte om een onderzoek uit te voeren naar de 

Gewichtsverloopkaart, met als doel te achterhalen hoe de kaart in de dagelijkse 

praktijk wordt gebruikt, effecten die hiervan worden gezien en eventuele 

verbeterpunten van de kaart en de bijbehorende handleiding. 

 

Methode – Voor dit onderzoek is een online vragenlijst opgesteld en verspreid 

onder jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en diëtisten.  

Resultaten – In totaal hebben 317 professionals de online vragenlijst volledig 

ingevuld. Meer dan 90% van de professionals is bekend met de 

Gewichtsverloopkaart. De kaart wordt door meer dan 64% van de professionals 

gebruikt binnen de organisatie waar binnen zij werkzaam zijn. Ongeveer 50% van 

de JGZ professionals gebruikt de Gewichtsverloopkaart ook zelf. Bij de diëtisten is 

dit 72%.  

De Gewichtsverloopkaart hangt vaak aan de muur in de spreekkamer of 

wachtkamer maar wordt er vaak bij gepakt als er sprake is van overgewicht of als 

de ouders vragen hebben over het gewicht van hun kind. Jeugdverpleegkundigen 

gebruiken de Gewichtsverloopkaart voornamelijk tijdens het consult voor 3 jarige 

kinderen en in groep 7 van de basisschool. De jeugdartsen gebruiken de kaart 

voornamelijk tijdens het consult voor 2 jarige kinderen en voor 3 jaar en 9 

maanden en in groep 2 van de basisschool. De diëtisten gebruiken de kaart 

vooral bij 6 tot 10 jarige kinderen.  

De meeste professionals die aangeven de Gewichtsverloopkaart te gebruiken, 

gebruiken alleen de voorkant. Daarnaast wordt de voorkant van de 

Gewichtsverloopkaart vaak gebruikt in combinatie met de achterkant van de 

Gewichtsverloopkaart. De voorkant wordt gebruikt wanneer er sprake is van 

dreigend, matig of ernstig overgewicht en dient voornamelijk als visuele 

ondersteuning om ouders het overgewicht van hun kind te laten herkennen. De 

achterkant wordt alleen gebruikt in combinatie met de voorkant van de 

Gewichtsverloopkaart. 

Van de professionals die gebruik maken van de Gewichtsverloopkaart geeft 

minder dan driekwart aan bekend te zijn met de handleiding. Hiervan zegt iets 

meer dan de helft de handleiding te hebben gelezen. Minder dan de helft van de 



jeugdartsen en diëtisten en 25% van de jeugdartsen zeggen dat zij de 

Gewichtsverloopkaart gebruiken zoals omschreven in de handleiding. 

Meer dan 80% van de professionals geeft aan dat de Gewichtsverloopkaart helpt 

bij het bespreekbaar maken van overgewicht. Tenslotte heeft 51% van de 

jeugdverpleegkundigen, 39% van de jeugdartsen en 26% van de diëtisten 

behoefte aan extra informatie over de Gewichtsverloopkaart. Indien er behoefte is 

aan extra informatie gaat het vooral om digitale informatie. 

 

Conclusie – De constatering van het Voedingscentrum dat de Gewichtsverloop-

kaart in de dagelijkse praktijk niet altijd gebruikt wordt zoals oorspronkelijk 

bedoeld was, wordt bevestigd in dit onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat de 

Gewichtsverloopkaart in de dagelijkse praktijk niet alleen door JGZ-professionals 

die met kinderen in de leeftijd 0 - 4 jaar werken wordt gebruikt, ook 

jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen voor kinderen in de leeftijd 4 - 19 jaar 

gebruiken de kaart. Daarnaast wordt de kaart door diëtisten en vele andere 

professionals gebruikt. De meeste professionals geven aan alleen de voorkant van 

de Gewichtsverloopkaart te gebruiken. De achterkant wordt alleen gebruikt in 

combinatie met de voorkant van de Gewichtsverloopkaart. Over het algemeen zijn 

de professionals positief over de voorkant en achterkant van de 

Gewichtsverloopkaart. De Gewichtsverloopkaart wordt door de professionals met 

een gemiddelde van 7,5 of hoger beoordeeld. Het bespreken van de 

Gewichtsverloopkaart is volgens de professionals qua tijd makkelijk in te passen 

in het consult van de professional. De bijbehorende handleiding is niet bij alle 

professionals die de Gewichtsverloopkaart gebruiken, bekend. De inhoud van de 

handleiding wordt door minder dan de helft van de professionals daadwerkelijk 

toegepast.  

Dit onderzoek laat zien dat de Gewichtsverloopkaart helpt bij het bespreekbaar 

maken van overgewicht bij kinderen van 2 – 19 jaar. Op basis van de resultaten 

lijkt het effect van de Gewichtsverloopkaart te zijn dat ouders van kinderen met 

(dreigend) overgewicht in de leeftijd van 2 – 19 jaar meer inzicht hebben in een 

gezond gewichtsverloop bij kinderen en dat de kaart bij draagt aan het 

herkennen en erkennen van overgewicht bij kinderen van 2 – 19 jaar door 

ouders. Daarnaast zouden ouders zich door het gebruik van de 

Gewichtsverloopkaart meer bewust zijn van de risico’s van het overgewicht van 

hun kind. Tenslotte draagt de kaart bij aan de intentie van ouders om 

veranderingen door te voeren in eet- en/of beweeggewoontes van hun kind.  

Aanbevelingen – Op basis van dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan ten 

aanzien van de Gewichtsverloopkaart. Het feit dat niet alleen professionals van 0 

– 4 jaar de Gewichtsverloopkaart gebruiken maar ook gebruikt en gewaardeerd 

wordt door andere professionals die oudere kinderen zien en gezien het feit dat 

de kaart ook effect lijkt te hebben op ouders van kinderen in de leeftijd van 2 – 

19 jaar, leidt tot de aanbeveling om de doelgroep van de Gewichtsverloopkaart 

zoals oorspronkelijk bedoeld werd door het Voedingscentrum uit te breiden. 

Overige aanbevelingen zijn o.a. het vergroten van het effect op ouders van 

allochtone afkomst, het vergroten van het gebruik van de achterkant, het 

vergroten van het gebruik van de handleiding en overige aanpassingen aan de 

Gewichtsverloopkaart.  
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Overgewicht bij kinderen en herkenning door ouders 

Overgewicht bij kinderen of overgewicht op jonge leeftijd is een veel voorkomend 

probleem. Ongeveer 15% van jongeren (2 - 25 jaar) kampt met overgewicht. Bij 

3% is sprake van ernstig overgewicht (Knoops, 2013). De leeftijd tussen 2 en 6 

jaar blijkt de meest kritieke groeiperiode te zijn welke overgewicht op 

jongvolwassen leeftijd voorspelt (Kroon et al., 2010). Het is daarom belangrijk dat 

ouders in een vroeg stadium overgewicht bij hun kind herkennen.  

Tijdens de contactmomenten van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt de groei 

van het kind (lengte en gewicht) gemonitord en mogelijk overgewicht 

gesignaleerd. De groeicurve van het eigen kind ten opzichte van de gemiddelde 

groeicurve zegt de meeste ouders niet veel. Ook is bekend dat ouders 

overgewicht bij hun eigen kind doorgaans niet herkennen en de mogelijke risico’s 

die daarmee samenhangen niet goed in schatten (Rietmeijer-Mentink et al., 

2013). Om deze redenen heeft het Voedingscentrum praktisch en uniek 

materiaal ontwikkeld voor JGZ-medewerkers, de zogenaamde 

‘Gewichtsverloopkaart’. Deze is bedoeld ter ondersteuning van de JGZ-

medewerkers bij de inspanning ouders het overgewicht bij hun kind(eren) te 

laten herkennen en bespreekbaar te maken (Gudde & Stolwijk, 2011).  

De Gewichtsverloopkaart 

De Gewichtsverloopkaart is een geplastificeerde kaart (A3 formaat) met twee 

zijdes. Op de voorzijde staan twee gewichtsverlooplijnen (van 2 - 14 jaar): één 

van een kind met een gezond BMI en één van een kind met ernstig overgewicht 

(vergelijkbaar met BMI van 30 bij volwassenen). Op de achterkant van de kaart 

staan situatiefoto’s van kinderen. Deze situatiefoto’s kunnen helpen om het 

gesprek aan te gaan over de leefstijl van het kind en geven mogelijke 

aanknopingspunten voor verandering hierin.  

Bij de Gewichtsverloopkaart hoort een handleiding over de wijze waarop de kaart 

wordt gebruikt. De handleiding geeft tevens aanknopingspunten voor het gesprek 

met de ouders aan de hand van de foto’s en de materialen die beschikbaar zijn 

om ouders van meer informatie te voorzien over gezonde voeding voor jonge 

kinderen.  

 

Dagelijks gebruik van de Gewichtsverloopkaart 

De eerste opzet van de Gewichtsverloopkaart is in 2010 tijdens een pilot getest 

bij een aantal consultatiebureauvestigingen van Jong Florence in Den Haag. De 

verbeterpunten uit de pretest zijn verwerkt in een definitieve versie van de kaart 

en de bijbehorende handleiding. Vervolgens is begin 2012 de 

Gewichtsverloopkaart door het Voedingscentrum gelanceerd binnen de JGZ.  

Doel van deze kaart is dat ouders van kinderen met (dreigend) overgewicht in de 

leeftijd van 2 – 4 jaar meer inzicht hebben in een gezond gewichtsverloop bij 

kinderen. De bedoeling is dan ook dat de kaart wordt gebruikt tijdens het JGZ-

contactmoment op 2, 3 en/of 4-jarige leeftijd. 
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Sinds de lancering zijn in totaal meer dan 10.000 sets met kaarten aangevraagd 

bij het Voedingscentrum, voornamelijk door JGZ-instellingen, gevolgd door 

diëtisten en gewichtsconsulenten. Ongeveer 60% van alle JGZ-instellingen heeft 

de kaart aangevraagd. Tijdens werkbezoeken van het Voedingscentrum bij JGZ-

instellingen heeft het Voedingscentrum geconstateerd dat de kaart goed bekend 

is binnen de JGZ-instellingen, maar dat het gebruik hiervan verschilt en dat de 

Gewichtsverloopkaart niet altijd gebruikt wordt zoals beschreven in de 

handleiding. Deze constatering leidde tot de behoefte om te onderzoeken hoe de 

kaart in de dagelijkse praktijk wordt gebruikt, effecten die hiervan worden gezien 

en eventuele verbeterpunten van de kaart en de bijbehorende handleiding. 

 

1.2. Doel en vraagstellingen 

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe de Gewichtsverloopkaart in 

de dagelijkse praktijk wordt gebruikt, effecten die hiervan worden gezien en 

eventuele verbeterpunten van de kaarten en bijbehorende handleiding.  

Het bovenstaande doel leidt tot de volgende vraagstellingen. De vraagstellingen 

zijn gegroepeerd per onderwerp naar het gebruik in de dagelijkse praktijk, effect 

op ouders en verbeterpunten.  

Gebruik in de dagelijkse praktijk 

1. Door wie wordt de kaart in de dagelijkse praktijk gebruikt? 

2. Wanneer wordt de kaart (situatiefoto’s en de gewichtsverloopfoto’s) in de 

praktijk gebruikt? 

3. Wanneer de kaart gebruikt is, welke middelen worden vervolgens aangereikt? 

4. Is er behoefte aan nadere uitleg / training? 

 

Voor- en achterkant van de Gewichtsverloopkaart 

 

5. Bij welke indicatie wordt de kaart (situatiefoto’s en de gewichtsverloopfoto’s) 

gebruikt? 

6. Hoe wordt de kaart gebruikt? Visualisatie van het gewicht en/of koppeling met 

situaties op de andere kant? 

 

Handleiding 

 

7. Is de bijbehorende handleiding bekend? 

8. Zo ja, wordt de Gewichtsverloopkaart gebruikt zoals omschreven in de 

handleiding? 

 

Effect bij de ouders 

9. Erkennen en herkennen volgens de (JGZ-)professional de ouders overgewicht 

beter/ hebben ze beter inzicht in gezond gewicht door het gebruik van de 

Gewichtsverloopkaart? 
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10. Heeft de Gewichtsverloopkaart volgens de (JGZ-)professional bijgedragen tot 

de bereidheid tot veranderen van eet- en/of beweeggewoontes? 

11. Wat hebben ouders veranderd n.a.v. het gesprek met de 

Gewichtsverloopkaart? 

 

Verbeterpunten Gewichtsverloopkaart 

12. Wat zijn eventuele verbeterpunten in de Gewichtsverloopkaart qua vorm, 

gebruikt beeldmateriaal en inhoud? Dit geldt zowel voor de situatiefoto’s als 

de gewichtsverloopfoto’s. 

13. Wat zijn eventuele verbeterpunten in de bijbehorende handleiding qua vorm, 

gebruikt beeldmateriaal en inhoud? 

 

1.3. Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk twee, de methode, wordt een 

beschrijving gegeven van de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. In 

hoofdstuk drie worden de resultaten beschreven. In het daarop volgende 

hoofdstuk worden de conclusies gegeven. In hoofdstuk vijf worden aanbevelingen 

gedaan. In bijlage 1 is de online vragenlijst opgenomen en tenslotte zijn in bijlage 

2 alle resultaten van de online vragenlijst per vraag voor de verschillende 

doelgroepen apart in een tabel opgenomen.  
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2. Resultaten 

Voor dit onderzoek is een online vragenlijst opgesteld en verspreid onder de 

doelgroep. In dit hoofdstuk wordt de doelgroep en werkwijze van het onderzoek 

toegelicht. 

2.1. Doelgroep 

Het onderzoek richt zich op jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in het 

algemeen en jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen met als doelgroep 0-4 

jarigen in het bijzonder. Daarnaast zijn (eerste lijn kinder)diëtisten voor het 

onderzoek benaderd. 

2.2. Opbouw online vragenlijst 

De online vragenlijst (bijlage 1.1 en 1.2) bevatte in totaal 40 gesloten 

(meerkeuze) en 6 open vragen. Ook zijn stellingen in de vragenlijst opgenomen 

waarbij de 5-punts Likertschaal als antwoordoptie is gebruikt. 

Er is een automatisch doorverwijssysteem toegepast waardoor de professional 

alleen de voor hem/haar relevante vragen kreeg. In de vragenlijst kwamen diverse 

onderwerpen aan bod: bekendheid, dagelijks gebruik van de 

Gewichtsverloopkaart, het gebruik van de voor- en achterkant, het gebruik van de 

handleiding en het effect op ouders bij het gebruik van de Gewichtsverloopkaart. 

2.3. Verspreiding  

In overleg met het Voedingscentrum zijn de drie doelgroepen 

(jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en diëtisten) benaderd voor het onderzoek. 

De professionals zijn specifiek met een persoonlijke e-mail benaderd via een 

adressenbestand van iResearch. Tevens zijn e-mails verstuurd naar de 

professionals die de Gewichtsverloopkaart via het Voedingscentrum hebben 

aangevraagd en is een oproep in de professionals Nieuwsbrief en op de 

professionalssite van het Voedingscentrum geplaatst. Daarnaast is aandacht 

gevraagd voor het onderzoek via relevante verenigingen en kenniscentra zoals het 

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Artsen Jeugdgezondheidszorg 

Nederland (AJN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V & VN) en het 

Netwerk van Nederlandse Kinderdiëtisten. De genoemde verenigingen en 

kenniscentra hebben informatie over het onderzoek en een link naar de 

vragenlijst opgenomen in hun nieuwsbrief of op hun website. De verenigingen 

hebben ook bekendheid gegeven aan het onderzoek via Twitter.  

In Tabel 1 wordt het aantal direct via e-mail benaderde professionals 

weergegeven, uitgesplitst naar doelgroep. 
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Tabel 1. Verspreiding online vragenlijst naar doelgroepen. 

Doelgroep Aantal benaderd 

Jeugdverpleegkundige 374 

Jeugdarts 241 

Diëtisten  302 

Overige professionals 319 

 

2.4. Analyse  

De online vragenlijst is geanalyseerd door middel van het berekenen van 

frequenties en percentages van de professionals die de online vragenlijst volledig 

hebben ingevuld. Hierbij is een splitsing gemaakt in jeugdverpleegkundigen, 

jeugdartsen, diëtisten en overige professionals. Een vergelijking in frequenties en 

percentages is gemaakt tussen deze professionals, zodat eventuele 

opmerkelijkheden beschreven kunnen worden. 

Respondenten die aangegeven hebben werkzaam te zijn als manager, 

staffunctionaris of beleidsmedewerker hebben vragen gekregen die minder 

betrekking hebben op de uitvoerende werkzaamheden. Deze groep professionals 

is apart geanalyseerd en wordt in de resultaten beschreven als 

staffunctionarissen.  
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3. Resultaten 

De resultaten van de online vragenlijst worden in dit hoofdstuk beschreven aan 

de hand van de in paragraaf 1.3 beschreven vraagstellingen. In bijlage 2.1 zijn 

alle resultaten van de online vragenlijst per vraag voor de verschillende 

doelgroepen apart in een tabel opgenomen. Opvallende verschillen tussen de 

doelgroepen worden in dit hoofdstuk genoemd. Omdat de groep 

staffunctionarissen klein is worden van deze groep alleen de opmerkelijkste 

resultaten vermeld. Ook worden vanwege de kleine groep aantallen genoemd in 

plaats van percentages. In bijlage 2.2 zijn resultaten op de vragen die bestemd 

waren voor de staffunctionarissen in tabellen opgenomen. 

3.1. Algemeen 

3.1.1. Respons 

In totaal hebben 369 professionals de online vragenlijst ingevuld, waarvan 317 

professionals (86%) de vragenlijst volledig ingevuld hebben. Van deze groep is 

39% jeugdverpleegkundige, 22% jeugdarts, 23% diëtist en 15% overige 

professionals. In de groep overige professionals zitten onder andere 

gewichtsconsulenten, huisartsen, gezondheidsbevorderaars, pedagogen, 

fysiotherapeuten en praktijkondersteuners. De respons is weergegeven in Tabel 2. 

 

Tabel 2. Respons op de online vragenlijst. 

Doelgroep Respons in 
aantallen (n) 

Respons in percentage (%) 
van het aantal direct 
benaderden 

Respons in percentage (%) van het 
totaal aantal respondenten 

Jeugdverpleegkundige 125 33% 39% 

Jeugdarts 71 29% 22% 

Diëtisten  74 25% 23% 

Overige professionals 47 15% 15% 

3.1.2. Kenmerken professionals 

In de online vragenlijst is een aantal algemene vragen opgenomen om de 

kenmerken van de professionals in kaart te brengen. Zo is gevraagd naar beroep, 

functie, leeftijd van de kinderen die zij zien binnen de praktijk en bij welke 

organisatie zij werkzaam zijn.  

Zoals uit de respons blijkt (paragraaf 3.1.1) is de online vragenlijst het vaakst 

ingevuld door jeugdverpleegkundigen (Figuur 1).  
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Figuur 1.  Verdeling van respondenten naar beroep. 

 

Van de professionals die de online vragenlijst volledig hebben ingevuld is maar 

liefst 94% uitvoerend werkzaam of een combinatie van uitvoerend en 

manager/staf en is slechts 6% werkzaam als manager, staffunctionaris of 

beleidsmedewerker. Deze doelgroep zal verder in de resultaten beschreven 

worden als staffunctionarissen.  

Op de vraag waar de professionals werkzaam zijn, is een duidelijke splitsing te 

zien tussen de groep jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen en de groep 

diëtisten. De meeste jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen zijn werkzaam bij 

een GGD (70% van de jeugdverpleegkundigen, 77% van de jeugdartsen) of een 

CJG (44% van de jeugdverpleegkundigen, 35% van de jeugdartsen). 31% van de 

respondenten is werkzaam bij meer dan één organisatie. De diëtisten zijn 

voornamelijk werkzaam in een diëtistenpraktijk (82%) (Figuur 2). Voor de 

staffunctionarissen geldt dat zij voornamelijk werkzaam zijn bij een CJG (9 

personen). 
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Figuur 2.  Verdeling naar organisatie waarbij professionals werkzaam zijn. 
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In Figuur 3 wordt per doelgroep weergegeven welke leeftijdscategorie kinderen de 

professionals in de praktijk zien. De organisaties die Jeugdgezondheidszorg 

aanbieden werken soms alleen voor de doelgroep 0 - 4 jaar of alleen voor de 

doelgroep 4 - 19 jaar. Daarnaast zijn er JGZ-instellingen die de gehele doelgroep 

jeugd zien, van 0 - 19 jaar. De online vragenlijst is dan ook uitgegaan van deze 

categorieën.  

De diëtisten zien over het algemeen de gehele doelgroep jeugd van 0-19 jaar. Bij 

de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen die aan dit onderzoek hebben 

deelgenomen is dit beeld meer verspreid. Bijna de helft van de 

jeugdverpleegkundigen ziet alleen jongeren van 0-4 jaar, 26% ziet jongeren van 

4-19 jaar en 5% ziet de gehele doelgroep jeugd. Bij de jeugdartsen is dit 

respectievelijk 43%, 32% en 19%.  
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Figuur 3.  Verdeling naar de leeftijd van kinderen die gezien worden in de praktijk. 

 

3.2. Bekendheid van de Gewichtsverloopkaart 

De Gewichtsverloopkaart is bekend bij 289 professionals (91%). Als gekeken 

wordt naar de bekendheid per doelgroep, blijkt dat alle diëtisten aangeven 

bekend te zijn met de Gewichtsverloopkaart, gevolgd door bijna alle jeugdartsen 

(96%) en iets meer dan driekwart van de jeugdverpleegkundigen (79%). 15 van 

de 20 staffunctionarissen zijn bekend met de Gewichtsverloopkaart. 

De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen geven aan bekend te zijn geraakt met 

de Gewichtsverloopkaart door collega’s (respectievelijk 37% en 38%) of via een 

nieuwsbrief van de GGD (respectievelijk 26% en 21%). De diëtisten en de 

staffunctionarissen zijn bekend geraakt met de kaart via de website van het 

Voedingscentrum (respectievelijk 69%, 6 personen).  

Van de professionals die niet bekend zijn met de Gewichtsverloopkaart (n=32) 
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hebben 21 jeugdverpleegkundigen en 1 jeugdarts na het geven van informatie 

over de Gewichtsverloopkaart in de online vragenlijst, interesse gekregen in de 

Gewichtsverloopkaart. Van de staffunctionarissen die niet bekend zijn met de 

Gewichtsverloopkaart (n=5) heeft iedereen na de uitleg interesse gekregen in de 

kaart.  

 

3.3. Gebruik van de Gewichtsverloopkaart  

In deze paragraaf wordt ten eerste beschreven waarom de Gewichtsverloopkaart 

door sommige professionals niet gebruikt wordt. Daarna wordt ingegaan op de 

professionals die de Gewichtsverloopkaart wel gebruiken. Er wordt toegelicht 

wanneer en hoe deze wordt gebruikt en welke delen zij voornamelijk gebruiken.  

3.3.1. Geen gebruik van de Gewichtsverloopkaart 

Van de respondenten geven 35 uitvoerende professionals en 3 

staffunctionarissen aan dat de Gewichtsverloopkaart niet gebruikt wordt binnen 

de organisatie. In totaal maken 37 respondenten zelf geen gebruik van de 

Gewichtsverloopkaart, terwijl er binnen hun organisatie wel gebruik van gemaakt 

wordt. Redenen die hiervoor gegeven worden zijn dat de kaart niet past binnen 

de werkwijze van de organisatie, dat de kaart niet bij de doelgroep past en dat de 

organisatie gebruik maakt van andere materialen (Tabel 3). Andere redenen1 die 

gegeven worden zijn dat de kaart nog niet geïntroduceerd is (4 keer), dat er niet 

aan gedacht wordt de kaart te gebruiken (4 keer) en dat de kaart te 

confronterend of betutteld is (3 keer).  

 

Tabel 3. Reden waarom de Gewichtsverloopkaart niet gebruikt wordt. 

Wat is de reden dat u de Gewichtsverloopkaart niet gebruikt?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist

N 20 12 5

Past niet binnen onze werkwijze 15% 25% 20%

Past niet bij de doelgroep 15% 17% 0%

Onze organisatie maakt gebruik van andere materialen 15% 0% 40%

Anders, namelijk 65% 75% 40%  
 

3.3.2. Algemeen gebruik en beoordeling 

In vergelijking met de andere doelgroepen gebruiken de diëtisten de 

Gewichtsverloopkaart het meest binnen de organisatie waar ze werkzaam zijn 

(78%) en ook zelf (72%) (Figuur 4). 

 

                                                

1 Achter de reden staat tussen haakjes het aantal keer dat het door de respondenten genoemd is.  
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Figuur 4. Percentage van de respondenten met een uitvoerend beroep dat de         

Gewichtsverloopkaart binnen de organisatie of zelf gebruikt. 

Het merendeel van de professionals gebruikt de Gewichtsverloopkaart langer dan 

6 maanden (89% van de jeugdverpleegkundigen, 81% van de jeugdartsen en 

72% van de diëtisten).  

De Gewichtsverloopkaart wordt door de jeugdverpleegkundigen beoordeeld met 

een gemiddelde van 7,7, door de jeugdartsen met een 7,5, door de diëtisten met 

een 7,5 en door de staffunctionarissen met een 8,3. 

3.3.3. Wanneer wordt de kaart gebruikt? 

De Gewichtsverloopkaart wordt vaker gebruikt door professionals die werken met 

kinderen van 0 – 4 jaar dan door professionals die werken met kinderen van 4 – 

19 jaar (Figuur 5).  
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Figuur 5. Percentage van de respondenten werkend voor 0 – 4 jarigen  of 4 – 19 jarigen 

dat de Gewichtsverloopkaart binnen de organisatie of zelf gebruikt. 
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Van de JGZ-professionals die werken voor de 0-4 jarigen geeft 78% van de 

jeugdverpleegkundigen aan de kaart vooral te gebruiken bij het consult van 3 

jaar. De jeugdartsen die werken met kinderen in deze leeftijdscategorie gebruiken 

de kaart vooral bij het consult van 2-jaar (83%) en het consult van 3 jaar en 9 

maanden (72%) (Figuur 6). 
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Figuur 6.  Gebruik van Gewichtsverloopkaart tijdens consult 0-4 jaar. 

Dezelfde vraag is gesteld aan de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die 

werken voor de 4-19 jaren. Hierbij geven de jeugdverpleegkundigen aan de kaart 

vooral te gebruiken bij het consult in groep 7 van het basisonderwijs (68%). De 

jeugdartsen gebruiken de kaart vooral in groep 2 van het basisonderwijs (54%) 

(Figuur 7). De diëtisten hebben geen vast moment waarop zij kinderen zien, maar 

geven aan de Gewichtsverloopkaart voornamelijk te gebruiken bij kinderen in de 

leeftijd van 6 tot 10 jaar. 
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Figuur 7. Gebruik van Gewichtsverloopkaart tijdens consult 4-19 jaar. 

3.3.4. Hoe wordt de kaart gebruikt’? 

De belangrijkste drie manieren waarop de Gewichtsverloopkaart door de 

verschillende professionals gebruikt wordt, zijn: de kaart hangt aan de muur in 

de spreekkamer, de kaart wordt er alleen bij gepakt wanneer er sprake is van 

overgewicht en de kaart wordt erbij gepakt als de ouders vragen hebben over het 

gewicht van hun kind. Daarnaast geeft een derde van de jeugdverpleegkundigen 

aan dat ze de kaart aan de muur in de wachtkamer hebben hangen.  

3.3.5. Na het gebruik van de kaart 

Na afloop van een consult waarbij de Gewichtsverloopkaart gebruikt is, kunnen 

de professionals de ouders voorlichtingsmaterialen aanreiken. Van de diëtisten 

geeft maar liefst 92% voorlichtingsmateriaal mee aan de ouders. Onder de 

jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen wordt minder vaak materiaal uitgereikt 

(respectievelijk 60% en 50%). Het materiaal dat ze uitreiken is voornamelijk de 

folder ‘Gezond eten en bewegen met kinderen van 1 - 4 jaar’ van het 

Voedingscentrum. Diëtisten geven met name de folders ‘Gezond eten en 

bewegen met kinderen van 4 - 8 jaar’ en ‘Gezond eten en bewegen met kinderen 

van 9 - 13 jaar’, beide van het Voedingscentrum, aan de ouders.  

3.3.6. Behoefte aan extra informatie 

Aan de professionals is gevraagd of zij behoefte hebben aan extra informatie over 

de Gewichtsverloopkaart. 51% van de jeugdverpleegkundigen, 39% van de 

jeugdartsen en 26% van de diëtisten heeft behoefte aan extra informatie over de 

Gewichtsverloopkaart. De professionals hebben voornamelijk behoefte aan 

digitale informatie (33% van de jeugdverpleegkundigen, 36% van de jeugdartsen 

en 25% van de diëtisten).  
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3.3.7. Welke delen van de Gewichtsverloopkaart worden gebruikt? 

De Gewichtsverloopkaart bestaat uit twee zijdes. Op de voorkant staan twee 

gewichtsverlooplijnen (van 2 tot 14 jaar): één van kinderen met een gezond BMI 

en één van kinderen met ernstig overgewicht. Aan de achterkant van de kaart 

staan situatiefoto’s van kinderen. Aan de professionals is gevraagd welke delen 

van de kaart zij gebruiken (Figuur 8).  

De meeste professionals die aangeven de Gewichtsverloopkaart te gebruiken, 

gebruiken alleen de voorkant (56% van de jeugdverpleegkundigen, 81% van de 

jeugdartsen en 64% van de diëtisten. Er is slechts één jeugdarts die alleen de 

achterkant gebruikt. 44% van de jeugdverpleegkundigen, 17% van de 

jeugdartsen en 36% van de diëtisten geven aan beide kanten van de 

Gewichtsverloopkaart te gebruiken. 

Bij de staffunctionarissen gebruikt slechts 1 van de 11 professionals alleen de 

voorkant en 10 gebruiken beide kanten van de Gewichtsverloopkaart. 
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Figuur 8.  Gebruik van de delen van de Gewichtsverloopkaart.  

 

3.4. Voorkant 

In de vragenlijst zijn vragen opgenomen die specifiek betrekking hebben op de 

voorkant van de Gewichtsverloopkaart. In deze paragraaf worden 

achtereenvolgens het algemene gebruik en beoordeling van de voorkant, wanneer 

de voorkant gebruikt wordt en de genoemde verbeterpunten beschreven. 

3.4.1. Algemeen gebruik en beoordeling voorkant 

De professionals die aangegeven hebben de voorkant van de 

Gewichtsverloopkaart te gebruiken, zijn de respondenten die alleen de voorkant 

of zowel de voor- als achterkant van de Gewichtsverloopkaart gebruiken. Van 

degene die hebben aangegeven de voorkant te gebruiken (n=169), geeft bijna de 

helft (49% van de jeugdverpleegkundigen, 46% van de jeugdartsen en 49% van 

de diëtisten) aan dat ze de voorkant altijd gebruiken. 25% van de 
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jeugdverpleegkundigen, 31% van de jeugdartsen en 28% van de diëtisten zegt de 

voorkant vaak te gebruiken. 

Het bespreken van de voorkant van de Gewichtsverloopkaart is qua tijd 

‘makkelijk’ tot ‘zeer makkelijk’ in te passen voor de jeugdverpleegkundigen 

(58%), jeugdartsen (60%) en de diëtisten (74%). Bijna geen enkele professional 

geeft aan dit ‘moeilijk’ of ‘zeer moeilijk’ te vinden. 

Ook een aantal stellingen dat betrekking heeft op de bruikbaarheid, herkenning 

en het realistische beeld van de foto’s op de voorkant zijn voorgelegd aan de 

professionals. Het percentage professionals dat ‘eens’ of ‘helemaal eens’ heeft 

geantwoord op de verschillende stellingen over de voorkant van de 

Gewichtsverloopkaart is weergegeven in Tabel 4 evenals de gemiddelde score2 op 

de stellingen. 

Tabel 4. Stellingen ten aanzien van de voorkant van de Gewichtsverloopkaart. 

Stelling 

N

De foto’s op de voorkant zijn bruikbaar bij 

consultgesprekken. 

96% 4,60 91% 4,29 87% 4,38

Ouders kunnen hun kind herkennen in een van de 

foto’s op de voorkant van de Gewichtsverloopkaart. 

85% 4,18 69% 3,91 85% 4,15

Ouders vinden de beelden van het gewichtsverloop 

op de voorkant van de kaart realistisch 

weergegeven. 

64% 3,80 49% 3,44 68% 3,85

Jeugdverpleegkundige DiëtistJeugdarts

55 35 53

 
 

3.4.2. Wanneer wordt de voorkant gebruikt? 

De voorkant van de Gewichtsverloopkaart wordt vooral gebruikt wanneer er 

sprake is van dreigend, matig of ernstig overgewicht (Figuur 9 ).  

                                                

2 Berekend op basis van een schaal van 1 t/m 5, waarbij 1 is helemaal oneens en 5 helemaal eens. 

Een 3 staat voor Niet eens/Niet oneens. 
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Figuur 9. Indicatie gebruik voorkant Gewichtsverloopkaart. 

De voornaamste reden voor de professionals om de voorkant te gebruiken, is  

visuele ondersteuning om ouders het overgewicht van hun kind te laten 

herkennen (80% van de jeugdverpleegkundigen, 83% van de jeugdartsen en 

70% van de diëtisten).  

3.4.3. Verbeterpunten voorkant 

Aan de professionals is gevraagd of ze verbeterpunten hebben voor de voorkant 

van de Gewichtsverloopkaart. De volgende verbeterpunten3 worden genoemd: 

- Kleiner formaat ontwikkelen zodat de kaart handzamer is bij consult en/of 

meegegeven kan worden aan ouders (9 keer);  

- In de gewichtsverloopcurve een foto van elke leeftijd opnemen (8 keer); 

- Een versie van de Gewichtsverloopkaart ontwikkelen met kinderen van 

allochtone afkomst (8 keer); 

- Drie varianten ontwikkelen: normaal gewicht, matig overgewicht en 

ernstig overgewicht (6 keer);  

- De gewichtsverloopcurves van jongens en meisjes samen voegen op een 

zijde (2 keer);  

- Bij de gewichtsverloopcurve een BMI overzicht voor kinderen opnemen (2 

keer). 

 

                                                

3 Het aantal keer dat het verbeterpunt door de respondenten is genoemd, staat vermeld tussen 

haakjes. 
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3.5. Achterkant 

In de vragenlijst zijn tevens vragen opgenomen die specifiek betrekking hebben 

op de achterkant van de Gewichtsverloopkaart. In deze paragraaf worden 

achtereenvolgens geen gebruik van de achterkant, het algemene gebruik en 

beoordeling van de achterkant, wanneer de achterkant gebruikt wordt en de 

genoemde verbeterpunten beschreven. 

3.5.1. Geen gebruik van de achterkant 

Als professionals de achterkant van de Gewichtsverloopkaart gebruiken dan doen 

ze dit, met uitzondering van één jeugdarts, altijd in combinatie met de voorkant 

van de Gewichtsverloopkaart. Van de respondenten die de Gewichtsverloopkaart 

gebruiken, maken 56% van de jeugdverpleegkundigen, 83% van de jeugdartsen 

en 64% van de diëtisten geen gebruik van de achterkant.  

De belangrijkste reden4 die gegeven wordt waarom er geen gebruik wordt 

gemaakt van de achterkant is dat de professionals geen toegevoegde waarde zien 

in het gebruik van de achterkant naast het consult. Daarnaast wordt als reden5 

aangegeven dat de kaart vaak aan de muur hangt waardoor de situatiefoto’s niet 

zichtbaar zijn. 

3.5.2. Algemeen gebruik en beoordeling achterkant 

Zoals beschreven in paragraaf 3.5.1 wordt de achterkant van de 

Gewichtsverloopkaart gebruikt in combinatie met de voorkant van de kaart. Van 

degene die de achterkant gebruiken (n=66) zegt 71% van de jeugdartsen, 58% 

van de jeugdverpleegkundigen en 53% van de diëtisten deze soms te gebruiken 

(Figuur 10). 

                                                

4 Deze reden is 33 keer genoemd door de respondenten 

5 Deze reden is 17 keer genoemd door de respondenten 
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Figuur 10. Gebruik van achterkant van de Gewichtsverloopkaart. 

De achterkant is volgens 63% van de jeugdverpleegkundigen, 43% van de 

jeugdartsen en 74% van de diëtisten ‘makkelijk’ tot ‘zeer makkelijk’ qua tijd in te 

passen in het consult van de professional.  

Ook een aantal stellingen dat betrekking heeft op onder andere de bruikbaarheid, 

herkenning en relevantie van de foto’s op de achterkant zijn voorgelegd aan de 

professionals. Het percentage professionals dat ‘eens’ of ‘helemaal eens’ heeft 

geantwoord op de verschillende stellingen is weer gegeven in Tabel 5 evenals de 

gemiddelde score6 op de stellingen. 

 

                                                

6 Berekend op basis van een schaal van 1 t/m 5, waarbij 1 is helemaal oneens en 5 is helemaal eens. 

Een 3 staat voor Niet eens/Niet oneens. 
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Tabel 5. Stellingen ten aanzien van de achterkant van de Gewichtsverloopkaart.  

Stelling 

N

De situatiefoto’s op de achterkant zijn bruikbaar bij 

consultgesprekken.

83% 4,29 86% 4,14 84% 4,16

De situatiefoto’s op de achterkant van de 

Gewichtsverloopkaart zijn herkenbaar voor uw 

doelgroep.

79% 4,17 71% 3,86 89% 4,16

De situatiefoto’s op de achterkant van de kaart laten 

duidelijk het verschil zien tussen goede en minder 

goede gewoonten rond eten en bewegen.

83% 4,25 86% 4,29 95% 4,37

De situatiefoto’s op de achterkant van de 

Gewichtsverloopkaart hebben een tekstuele 

toelichting nodig voor de doelgroep.

29% 3,00 57% 3,43 68% 3,63

De situatiefoto’s op de achterkant van de 

Gewichtsverloopkaart zijn relevant voor mijn 

doelgroep.

79% 3,96 71% 3,86 89% 4,11

De situatiefoto’s op de achterkant van de 

Gewichtsverloopkaart zijn bruikbaar voor mijn 

doelgroep. 

79% 4,00 86% 4,29 84% 3,89

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist

24 7 19

 

De diëtisten geven het vaakst aan dat de situatiefoto’s op de achterkant tekstuele 

toelichting nodig hebben voor de doelgroep (68%). 

 

3.5.3. Wanneer wordt de achterkant gebruikt? 

Ook voor de achterkant van de Gewichtsverloopkaart geldt dat deze kant met 

name bij een indicatie van dreigend, matig of ernstig overgewicht bij het kind 

gebruikt wordt (Figuur 11). Van de diëtisten geeft 37% aan de achterkant van de 

Gewichtsverloopkaart ook te gebruiken bij normaal gewicht. De professionals 

geven aan de kaart ook te gebruiken bij het bespreken van (on)gezonde leefstijl7.  

                                                

7 In totaal is dit 8 keer genoemd door de respondenten 
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Figuur 11. Indicatie gebruik achterkant Gewichtsverloopkaart. 

De achterkant met de situatiefoto’s wordt voornamelijk (58% van 

jeugdverpleegkundigen, 71% van de jeugdartsen en 58% van de diëtisten) 

gebruikt als visuele ondersteuning bij herkenning van de eet- en 

beweeggewoonten van kinderen. 

3.5.4. Verbeterpunten achterkant 

Aan de professionals is gevraagd of ze verbeterpunten hebben voor de achterkant 

van de Gewichtsverloopkaart. De volgende verbeterpunten8 worden genoemd: 

- De situatiefoto’s uitbreiden met foto’s van oudere kinderen (12 keer); 

- Foto’s uitbreiden met foto’s met kinderen van allochtone afkomst (4 

keer);  

- Een tekstuele toelichting geven bij de foto’s: de foto’s zijn zonder 

toelichting vaak niet duidelijk voor ouders (2 keer).  

 

3.6. Handleiding 

Bij de Gewichtsverloopkaart hoort een handleiding waarin het gebruik van de 

Gewichtsverloopkaart wordt toegelicht. De handleiding geeft tevens 

aanknopingspunten om een gesprek met de ouders aan te gaan over het 

(over)gewicht van hun kind.  

                                                

8 Het aantal keer dat het verbeterpunt door de respondenten is genoemd, staat vermeld tussen 

haakjes. 
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3.6.1. Bekendheid van de handleiding 

Van de respondenten die gebruik maken van de Gewichtsverloopkaart (n=170) 

geeft 62% van de jeugdverpleegkundigen, 61% van de jeugdartsen, 74% van de 

diëtisten (Figuur 12) en 9 van de 11 staffunctionarissen aan bekend te zijn met 

de handleiding. 
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Figuur 12. Bekendheid van de handleiding  

3.6.2. Algemeen gebruik en beoordeling van de handleiding 

Van de professionals die bekend zijn met de handleiding (n=116) heeft 53% van 

de jeugdverpleegkundigen, 55% van de jeugdartsen, 64% van de diëtisten en 8 

van de 9 staffunctionarissen deze daadwerkelijk gelezen. 18% van de 

jeugdverpleegkundigen en de jeugdartsen die de handleiding kennen, geeft aan 

nog andere instructies te hebben ontvangen over het gebruik van de 

Gewichtsverloopkaart. Hierbij worden instructies vanuit de organisatie, 

mondelinge toelichting tijdens een bijscholing over overgewicht of uitleg via de 

praktijkondersteuner genoemd. Bij de diëtisten is dit 74%. 

De professionals geven als reden waarom ze de handleiding niet gelezen hebben 

dat dit niet nodig is, omdat de Gewichtsverloopkaart zelf al duidelijk maakt hoe 

ermee gewerkt moet worden. 

Een handleiding in de vorm van een instructiefilmpje zou jeugdverpleegkundigen 

enthousiasmeren de handleiding te gebruiken. De jeugdartsen hebben meer 

behoefte aan een digitale vorm van de handleiding. De diëtisten geven aan 

behoefte te hebben aan beide vormen9. 

Minder dan de helft van de jeugdverpleegkundigen en diëtisten en 25% van de 

jeugdartsen zeggen dat zij de Gewichtsverloopkaart gebruiken zoals omschreven 

in de handleiding (Figuur 13). 

                                                

9 Kanttekening hierbij is dat de groepen jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en diëtisten die de 

handleiding niet gelezen hebben slechts uit 7 professionals bestaan 
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Figuur 13. Gebruik van de Gewichtsverloopkaart zoals omschreven in de handleiding. 

Ook een aantal stellingen dat betrekking heeft op de bruikbaarheid en 

toepasbaarheid van de handleiding is voorgelegd aan de professionals. In Tabel 6 

wordt per stelling en per doelgroep zowel het percentage van de professionals 

dat ‘eens’ of ‘helemaal eens’ heeft geantwoord als de gemiddelde score10 op de 

stellingen weer gegeven.  

 

Tabel 6. Stellingen ten aanzien van de handleiding van de Gewichtsverloopkaart. 

Stelling 

N

De informatie in de handleiding is voldoende. 50% 3,78 75% 4,00 64% 3,80

De inhoud van de handleiding is relevant voor mij. 61% 3,94 67% 3,75 44% 3,56

Het gebruikte beeldmateriaal in de handleiding is 

nuttig.

50% 3,72 50% 3,42 56% 3,60

De tips in de handleiding zijn nuttig. 67% 3,94 58% 3,50 68% 3,76

De informatie in de handleiding is toepasbaar. 72% 3,94 67% 3,83 68% 3,80

De handleiding verdient nadere uitleg. 11% 2,50 33% 2,75 24% 2,84

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist

18 12 25

 

 

Meer dan de helft van de professionals beantwoordt de stellingen met ‘eens’ of 

‘helemaal eens’. Slechts een klein deel van de professionals vindt dat de 

handleiding nadere uitleg verdient.  

                                                

10 Berekend op basis van een schaal van 1 t/m 5, waarbij 1 is helemaal oneens en 5 is helemaal 

eens. Een 3 staat voor Niet eens/Niet oneens. 
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3.6.3. Verbeterpunten 

Aan de professionals is gevraagd of ze verbeterpunten hebben voor de 

handleiding van de Gewichtsverloopkaart. De volgende verbeterpunten11 worden 

genoemd: 

- Meer ingaan op hoe je ouders laat inzien dat een kind te zwaar is en dat 

het overgewicht op jonge leeftijd al risico’s met zich meebrengt (3 keer); 

- Ingaan op de problemen en situaties van de oudere kinderen (3 keer); 

- De informatie in de handleiding samengevat in een folder zodat deze 

meegegeven kan worden aan de ouders zou en goede ondersteuning voor 

de ouders zijn (2 keer).  

 

3.7. Effect van de Gewichtsverloopkaart op ouders  

In de online vragenlijst is naar de mening van de professionals gevraagd ten 

aanzien van het effect van de Gewichtsverloopkaart op de ouders. In Tabel 7 is 

zowel het percentage van professionals weergegeven dat ‘eens’ en ‘helemaal 

eens’ heeft geantwoord op de verschillende stellingen als de gemiddelde score12 

op de stellingen. 

Tabel 7. Stellingen ten aanzien van het effect van de Gewichtsverloopkaart op ouders.  

Stelling 

N

Ouders reageren positief op het gebruik van de 

Gewichtsverloopkaart

75% 3,84 69% 3,69 74% 3,89

De Gewichtsverloopkaart sluit aan bij de 

belevingswereld van ouders

67% 3,65 61% 3,49 70% 3,66

De Gewichtsverloopkaart helpt bij het bespreekbaar 

maken van overgewicht/obesitas

93% 4,42 86% 4,14 83% 4,25

Ouders herkennen overgewicht bij hun kind beter, 

na het gebruik van de Gewichtsverloopkaart

71% 3,89 50% 3,51 77% 4,00

Ouders erkennen overgewicht bij hun kind eerder 

na het gebruik van de Gewichtsverloopkaart

60% 3,62 44% 3,40 70% 3,75

Ouders zijn zich na het zien van de 

Gewichtsverloopkaart meer bewust van de risico’s 

van overgewicht bij hun kind

67% 3,73 42% 3,17 45% 3,32

De Gewichtsverloopkaart heeft bijgedragen aan de 

intentie van ouders om veranderingen door te 

voeren in eet- en/of beweeggewoontes van hun 

kind

58% 3,64 39% 3,23 49% 3,55

55 36 53

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist

 

                                                

11 Het aantal keer dat het verbeterpunt door de respondenten is genoemd, staat vermeld tussen 

haakjes. 

12 Berekend op basis van een schaal van 1 t/m 5, waarbij 1 is helemaal oneens en 5 is helemaal 

eens. Een 3 staat voor Niet eens/Niet oneens. 
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Het merendeel van de jeugdverpleegkundigen (93%), jeugdartsen (86%) en 

diëtisten (83%) geeft aan dat de Gewichtsverloopkaart helpt bij het bespreekbaar 

maken van overgewicht.  

De effecten die gezien worden bij gebruik van de Gewichtsverloopkaart zijn dat 

ouders volgens alle drie de doelgroepen van professionals positief reageren op 

het gebruik van de Gewichtsverloopkaart (75% van de jeugdverpleegkundigen, 

69% van de jeugdartsen, 74% van de diëtisten). Ook sluit de kaart volgens hen 

goed aan bij de belevingswereld van ouders. Het percentage van de jeugdartsen 

dat aangeeft dat ouders overgewicht bij hun kind beter herkennen, erkennen en 

meer bewust zijn van de risico’s na het gebruik van de Gewichtsverloopkaart is 

lager dan bij de andere professionals. Ook vinden minder jeugdartsen dat de 

Gewichtsverloopkaart bijgedragen heeft aan de intentie van ouders om 

veranderingen door te voeren in eet- en/of beweeggewoontes van hun kind.  

Ongeveer de helft van de jeugdverpleegkundigen en diëtisten geeft aan dat 

ouders naar aanleiding van het gebruik van de Gewichtsverloopkaart het kind 

hebben gestimuleerd om meer te bewegen. 55% van de jeugdverpleegkundigen, 

31% van de jeugdartsen en 43% van de diëtisten geven aan dat ouders meer op 

gezondere voeding zijn gaan letten. 31% van de jeugdartsen geven aan dat 

ouders het snoep- en drinkgedrag van hun kinderen hebben aangepast (Tabel 8). 

 

Tabel 8. Wat volgens professionals ouders veranderd hebben na het gebruik van de 

Gewichtsverloopkaart. 

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

Gezonde voeding 55% 31% 43% 46%

Snoepgedrag 38% 31% 36% 50%

Porties 20% 6% 21% 27%

Meer bewegen 53% 25% 49% 46%

Bewegingspatroon 20% 14% 6% 23%

Minder tv-kijken 7% 14% 13% 19%

Niets aangepast 11% 17% 2% 8%

Weet ik niet 24% 36% 34% 19%

Anders, namelijk 16% 39% 13% 19%  



 

Onderzoek naar het gebruik van de Gewichtsverloopkaart 25 

4. Conclusie 

Alvorens in dit hoofdstuk conclusies te trekken, wordt ingegaan op de 

kanttekeningen bij dit onderzoek. Daarna worden de belangrijkste conclusies 

puntsgewijs beschreven. Bij het beschrijven van de belangrijkste conclusies wordt 

de opzet van de resultaten aangehouden, namelijk bekendheid en gebruik van de 

Gewichtsverloopkaart, de voor- en achterkant, de handleiding en het effect van 

het gebruik op de ouders. Ten slotte wordt een eindconclusie gegeven.  

   

4.1. Kanttekeningen bij het onderzoek 

Voor de interpretatie van de resultaten en het trekken van conclusies is het van 

belang om een aantal kanttekeningen bij dit onderzoek te benoemen: 

- Gezien het feit dat een aantal vragen13 door een klein aantal 

respondenten is beantwoord, is enige voorzichtigheid gewenst bij het 

trekken van de conclusies.  

- De professionals zijn middels een adressenbestand van iResearch met 

een persoonlijke e-mail benaderd met het verzoek deel te nemen aan het 

onderzoek. Daarnaast zijn e-mails verstuurd naar de professionals die de 

Gewichtsverloopkaart via het Voedingscentrum hebben aangevraagd. 

Omdat deze laatste groep professionals de Gewichtsverloopkaart zelf 

heeft aangevraagd, mag men er vanuit gaan dat het gebruik van de 

Gewichtsverloopkaart onder deze professionals hoog is. Dit heeft mogelijk 

de resultaten voor wat betreft het gebruik van de Gewichtsverloopkaart 

beïnvloed.  

- Effecten van de Gewichtsverloopkaart op ouders: deze vragen zijn aan de 

professionals gesteld. Dit onderzoek levert een beeld van de inschatting 

van het effect volgens de professionals. Om het daadwerkelijke effect te 

meten zou een onderzoek onder ouders uitgevoerd moeten worden. 

4.2. Bekendheid van de Gewichtsverloopkaart 

 De Gewichtsverloopkaart kaart is goed bekend onder de 

jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en diëtisten. 

 Bekendheid van de Gewichtsverloopkaart is vooral verkregen door 

collega’s of via een nieuwsbrief van de GGD. De diëtisten zijn bekend 

geraakt met de kaart door de website van het Voedingscentrum. 

 

                                                

13 Het gaat hierbij om de vragen 22 t/m 26 voor de jeugdartsen en alle vragen voor de 

staffunctionarissen.  
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4.3. Gebruik van de Gewichtsverloopkaart 

 De Gewichtsverloopkaart wordt door het merendeel van de respondenten 

binnen de organisatie gebruikt.  

 De diëtisten gebruiken de Gewichtsverloopkaart vaker dan de andere 

professionals.  

 Professionals die werken met kinderen van 0 – 4 jaar gebruiken de 

Gewichtsverloopkaart vaker dan professionals die werken met kinderen 

van 4 – 19 jaar.  

 Redenen waarom geen gebruik gemaakt wordt van de 

Gewichtsverloopkaart zijn: dat de kaart niet past binnen de werkwijze van 

de organisatie, of dat de kaart niet past bij de doelgroep of dat de 

organisatie gebruik maakt van andere materialen.  

 De Gewichtsverloopkaart wordt door de professionals met een 

gemiddelde van 7,5 of hoger beoordeeld.  

 Jeugdverpleegkundigen gebruiken de Gewichtsverloopkaart voornamelijk 

tijdens het consult voor 3 jarige kinderen en in groep 7 van de 

basisschool. De jeugdartsen gebruiken de kaart voornamelijk tijdens het 

consult voor 2 jarige kinderen en voor 3 jaar en 9 maanden en in groep 2 

van de basisschool. De diëtisten gebruiken de kaart vooral bij 6 tot 10 

jarige kinderen.  

 De Gewichtsverloopkaart hangt vaak aan de muur in de spreekkamer of 

wachtkamer maar wordt er vaak bij gepakt als er sprake is van 

overgewicht of als de ouders vragen hebben over het gewicht van hun 

kind.  

 Aansluitend op het consult waarin gebruik gemaakt is van de 

Gewichtsverloopkaart reiken bijna alle diëtisten voorlichtingsmaterialen 

van het Voedingscentrum uit aan de ouders. 

 Onder de jeugdverpleegkundigen heeft meer dan de helft behoefte aan 

extra informatie over de Gewichtsverloopkaart. Bij de jeugdartsen en 

diëtisten ligt dit percentage lager. Indien er behoefte is aan extra 

informatie gaat het vooral om digitale informatie.  

 De meeste professionals geven aan alleen de voorkant van de 

Gewichtsverloopkaart te gebruiken. De achterkant wordt alleen gebruikt in 

combinatie met de voorkant van de Gewichtsverloopkaart.  

 

4.4. Voorkant 

 Bijna de helft van de professionals die aangegeven hebben de voorkant te 

gebruiken, gebruikt deze altijd. 

 De voorkant van de Gewichtsverloopkaart wordt vooral gebruikt wanneer 

er sprake is van dreigend, matig of ernstig overgewicht.  

 De voorkant wordt voornamelijk gebruikt als visuele ondersteuning om 

ouders het overgewicht van hun kind te laten herkennen. 

 Het bespreken van de voorkant is qua tijd makkelijk in te passen in het 

consult. 
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 Het overgrote deel van de professionals vindt dat de gewichtsverloopkaart 

helpt bij het bespreekbaar maken van overgewicht en dat de foto’s op de 

voorkant bruikbaar zijn bij de consultgesprekken. De jeugdartsen zijn in 

mindere mate van mening dat ouders hun kind herkennen in een van de 

foto’s op de voorkant van de Gewichtsverloopkaart. Ook vinden de 

jeugdartsen de beelden van het gewichtsverloop op de voorkant van de 

kaart minder realistisch weergegeven dan de jeugdverpleegkundigen en 

de diëtisten. 

 De belangrijkste verbeterpunten die professionals noemen ten aanzien 

van de voorkant van de Gewichtsverloopkaart zijn:  

 

 Kleiner formaat ontwikkelen; 

 In de gewichtsverloopcurve een foto van elke leeftijd opnemen; 

 Een versie van de Gewichtsverloopkaart ontwikkelen met kinderen 

van allochtone afkomst.  

 

4.5. Achterkant 

 Achterkant wordt alleen gebruikt in combinatie met de voorkant.  

 De belangrijkste redenen waarom professionals de achterkant van de 

Gewichtsverloopkaart niet gebruiken is omdat ze vinden dat de 

achterkant van de Gewichtsverloopkaart geen toegevoegde waarde heeft 

ten opzichte van het consult van de professional en omdat de kaart vaak 

in de spreek- of wachtkamer opgehangen wordt waardoor de 

situatiefoto’s niet zichtbaar zijn. 

 Meer dan de helft van de professionals die aangegeven heeft de 

achterkant te gebruiken, gebruikt deze ‘soms’. 

 De achterkant van de Gewichtsverloopkaart wordt met name gebruikt als 

er sprake is van dreigend, matig of ernstig overgewicht van het kind. Meer 

dan een derde van de diëtisten gebruikt de achterkant ook bij normaal 

gewicht. 

 De achterkant wordt gebruikt als visuele ondersteuning bij herkenning 

van eet- en/of beweeggewoonten van kinderen. 

 Het bespreken van de achterkant is qua tijd lastiger in te plannen in het 

consult dan de voorkant, maar nog steeds wordt dit als makkelijk ervaren. 

 De foto’s op de achterkant worden door het merendeel van de 

professionals als bruikbaar ervaren bij consultgesprekken.  

 De jeugdartsen vinden de situatiefoto’s op de achterkant minder 

herkenbaar voor de doelgroep dan de overige professionals.  

 De jeugdartsen en de diëtisten vinden dat de achterkant een tekstuele 

toelichting nodig heeft voor de doelgroep.  

 Professionals noemen de volgende verbeterpunten ten aanzien van de 

achterkant van de Gewichtsverloopkaart:  
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 De foto’s op de achterkant zijn te veel gericht op jonge kinderen. 

Deze zouden uitgebreid moeten worden met situaties die 

betrekking hebben op oudere kinderen;  

 Ontwikkelen van een versie van de achterkant voor kinderen van 

allochtone afkomst omdat deze kinderen vaak andere gewoontes 

en gebruiken hebben;  

 Een tekstuele toelichting geven bij de situatiefoto’s. 

 

4.6. Handleiding 

 De handleiding is niet bij alle professionals die de Gewichtsverloopkaart 

gebruiken bekend. Als de handleiding bekend is, wordt deze maar door 

iets meer dan de helft van de professionals gelezen. Het aanbieden van 

een instructiefilmpje of een digitale vorm van de handleiding zou mogelijk 

de professionals enthousiasmeren om de handleiding te gaan gebruiken.  

 Minder dan de helft van de jeugdverpleegkundigen en diëtisten en een 

kwart van de jeugdartsen geeft aan de Gewichtsverloopkaart te gebruiken 

zoals omschreven in de handleiding.  

 Meer dan de helft van de professionals is positief over de hoeveelheid 

informatie, de inhoud, het beeldmateriaal en de tips in de handleiding. 

 Professionals noemen de volgende verbeterpunten ten aanzien van de 

handleiding van de Gewichtsverloopkaart:  

 De handleiding ook toespitsen op oudere kinderen; 

 Handleiding meer laten ingaan op hoe je ouders laat inzien dat 

een kind te zwaar is en dat dit op jonge leeftijd al risico’s met zich 

mee brengt; 

 De informatie samenvatten en in een folder verwerken zodat deze 

meegegeven kan worden aan de ouders om thuis door te lezen. 

 

4.7. Effect van de Gewichtsverloopkaart op ouders 

 Volgens het merendeel van de professionals reageren ouders positief op 

het gebruik van de Gewichtsverloopkaart en sluit de kaart goed aan bij de 

belevingswereld van de ouders. 

 Het merendeel van de professionals geeft aan dat de 

Gewichtsverloopkaart helpt bij het bespreekbaar maken van overgewicht. 

 Volgens de professionals zorgt de Gewichtsverloopkaart ervoor dat ouders 

overgewicht bij hun kind beter herkennen en erkennen en dat zij zich 

meer bewust zijn van de risico’s.  

 Naar aanleiding van het gebruik van de Gewichtsverloopkaart hebben 

volgens de professionals de ouders hun kind met name gestimuleerd om 

meer te bewegen en zijn ze meer op gezonde voeding gaan letten. 
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4.8. Eindconclusie 

Het Voedingscentrum heeft de Gewichtsverloopkaart ontwikkeld met de 

bedoeling dat de kaart wordt gebruikt tijdens het JGZ-contactmoment op 2, 3 

en/of 4-jarige leeftijd. Uit het onderzoek blijkt dat de Gewichtsverloopkaart niet 

alleen door JGZ- professionals die met kinderen in de leeftijd 0 - 4 jaar werken, 

wordt gebruikt, maar ook door jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen die 

kinderen in de leeftijd 4 - 19 jaar zien. Daarnaast wordt de kaart door diëtisten en 

vele andere professionals gebruikt.  

Tevens is het de bedoeling dat de kaart tijdens het consult wordt besproken en 

dat de situatiebeelden mondeling worden toegelicht. Uit dit onderzoek blijkt dat 

de Gewichtsverloopkaart vaak aan de muur hangt in de spreekkamer of 

wachtkamer. Daarnaast wordt de kaart er ook vaak bij gepakt als er sprake is van 

overgewicht of als de ouders vragen hebben over het gewicht van hun kind.  

De meeste professionals geven aan alleen de voorkant van de 

Gewichtsverloopkaart te gebruiken. De achterkant wordt alleen gebruikt in 

combinatie met de voorkant van de Gewichtsverloopkaart. Over het algemeen zijn 

de professionals positief over de voorkant en achterkant van de 

Gewichtsverloopkaart. De bijbehorende handleiding is niet bij alle professionals 

die de Gewichtsverloopkaart gebruiken bekend. De inhoud van de handleiding 

wordt volgens de professionals zelf door minder dan de helft van de professionals 

daadwerkelijk toegepast.  

Over het dagelijks gebruik van de Gewichtsverloopkaart kan geconcludeerd 

worden dat de constatering van het Voedingscentrum dat de kaart niet altijd 

gebruikt wordt zoals oorspronkelijk bedoeld werd, wordt bevestigd in dit 

onderzoek.  

Dit onderzoek had ook als doel om de effecten van de Gewichtsverloopkaart op 

ouders te achterhalen. Uit dit onderzoek blijkt dat de Gewichtsverloopkaart 

volgens de professionals bijdraagt aan het herkennen en erkennen van 

overgewicht bij kinderen door ouders. Ook zijn ouders zich door het gebruik van 

de Gewichtsverloopkaart volgens de professionals meer bewust van de risico’s 

van het overgewicht van hun kind en heeft de kaart bijgedragen aan de intentie 

van ouders om veranderingen door te voeren in eet- en/of beweeggewoontes van 

hun kind.  
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5. Aanbevelingen 

Op basis van de conclusies uit dit onderzoek doet iResearch een aantal 

aanbevelingen ten aanzien van de Gewichtsverloopkaart.  

5.1. Uitbreiden van de doelgroep van de Gewichtsverloopkaart 

De constatering van het Voedingscentrum dat de kaart niet altijd gebruikt wordt 

zoals oorspronkelijk bedoeld, wordt bevestigd in dit onderzoek. Uit het onderzoek 

blijkt dat de Gewichtsverloopkaart niet alleen door JGZ-professionals die met 

kinderen in de leeftijd 0 - 4 jaar werken wordt gebruikt, maar ook door 

jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen die  kinderen in de leeftijd 4 - 19 zien. 

Daarnaast wordt de kaart door diëtisten en vele andere professionals gebruikt.  

Dit onderzoek laat tevens zien dat de Gewichtsverloopkaart helpt bij het 

bespreekbaar maken van overgewicht bij kinderen van 2 – 19 jaar. Op basis van 

de resultaten lijkt het effect van de Gewichtsverloopkaart te zijn dat ouders van 

kinderen met (dreigend) overgewicht in de leeftijd van 2 – 19 jaar meer inzicht 

hebben in een gezond gewichtsverloop bij kinderen en dat de kaart bij draagt aan 

het herkennen en erkennen van overgewicht bij kinderen van 2 – 19 jaar door 

ouders. Daarnaast zouden ouders zich door het gebruik van de 

Gewichtsverloopkaart meer bewust zijn van de risico’s van het overgewicht van 

hun kind.  

 

Het feit dat niet alleen professionals van 0 – 4 jaar de Gewichtsverloopkaart 

gebruiken maar ook gebruikt en gewaardeerd wordt door andere professionals 

die oudere kinderen zien en gezien het feit dat de kaart ook effect lijkt te hebben 

op ouders van kinderen in de leeftijd van 2 – 19 jaar, leidt tot de aanbeveling om 

de doelgroep van de Gewichtsverloopkaart zoals oorspronkelijk bedoeld werd 

door het Voedingscentrum uit te breiden. Deze aanbeveling leidt tot twee 

concrete aanpassingen: 

 De Gewichtsverloop en handleiding zodanig aanpassen dat ook aandacht 

besteed wordt aan kinderen tussen de 4 -19 jaar.  

 De Gewichtsverloopkaart bekend maken onder een bredere doelgroep 

zoals JGZ professionals die werken met kinderen van 4 – 19 jaar en 

diëtisten.  

 

5.2. Vergroten van het effect op ouders van allochtone afkomst 

In dit onderzoek is niet specifiek gevraagd naar het effect van het gebruik van de 

Gewichtsverloopkaart op ouders met een allochtone afkomst. Toch wordt 

meerdere keren aangegeven dat het volgens de professionals belangrijk is om 

aandacht te besteden aan deze doelgroep. Twaalf professionals zouden een 

andere versie van de Gewichtsverloopkaart of een aangepaste versie van de 
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bestaande Gewichtsverloopkaart willen zien voor ouders van een allochtone 

afkomst. Door foto’s te laten zien van kinderen van een allochtone afkomst, 

situaties te tonen die aansluiten bij de gebruiken en gewoonten van kinderen van 

een allochtone afkomst, zou de Gewichtsverloopkaart meer passend zijn bij de 

belevingswereld van ouders van een allochtone afkomst. Met deze aanpassingen 

zal het effect van het gebruik van de kaart onder deze ouders waarschijnlijk 

toenemen.  

5.3. Vergroten van het gebruik achterkant  

Uit dit onderzoek blijkt dat de achterkant van de Gewichtsverloopkaart minder 

vaak gebruikt wordt dan de voorkant. Concrete aanbevelingen om het gebruik van 

de achterkant van de kaart te vergroten zijn: 

 De situatiefoto’s die nu op de achterkant van de kaart staan, verplaatsen 

naar de voorkant van de kaart. Mocht de kaart opgehangen worden dan 

zijn ook de situatiefoto’s zichtbaar. Bij het plaatsen van de situatiefoto’s 

naast de gewichtsverloopcurve, zal de professional in het gesprek met de 

ouders ook eerder verwijzen naar de situaties.  

 Een korte tekstuele toelichting geven bij de situatiefoto’s op de achterkant 

van de Gewichtsverloopkaart. Hierdoor worden de situatiefoto’s zonder 

toelichting van de professional, ook voor ouders duidelijk.  

5.4. Vergroten van het gebruik van de handleiding  

De handleiding die bij de Gewichtsverloopkaart hoort, is slechts bij tweederde van 

de professionals bekend. Van deze professionals heeft maar ongeveer de helft de 

handleiding gelezen. De professionals die de handleiding gelezen hebben blijkt 

minder dan de helft de Gewichtsverloopkaart te gebruiken zoals omschreven in 

de handleiding. Om de bekendheid en het gebruik van de handleiding te 

vergroten zou een duidelijke koppeling gemaakt moeten worden tussen de 

Gewichtsverloopkaart en de handleiding. Dit kan op een eenvoudige manier door 

op de Gewichtsverloopkaart te vermelden dat bij de kaart een handleiding hoort 

en te verwijzen naar de digitale versie van de handleiding. Een uitgebreidere 

aanpassing zou kunnen zijn om delen van de handleiding op te nemen op de 

Gewichtsverloopkaart zodanig dat de professional bij het gebruik van de kaart 

gewezen wordt op de wijze van gebruik, handvatten en tips. Hierbij dient er wel 

aandacht uit te gaan naar de overzichtelijkheid van de kaart. 

5.5. Overige aanpassingen aan de Gewichtsverloopkaart 

Op basis van dit onderzoek heeft iResearch nog een aantal algemene 

aanbevelingen met betrekking tot de Gewichtsverloopkaart. 

 De Gewichtsverloopkaart verkleinen zodat de kaart minder snel 

opgehangen wordt en er makkelijker bij gepakt wordt tijdens een consult. 
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Hierbij moet het risico overwogen worden dat een kleiner formaat eerder 

uit het zicht is en hierdoor mogelijk minder gebruikt wordt.  

 Een grote groep professionals heeft behoefte aan extra digitale informatie 

over de Gewichtsverloopkaart. Van de papieren versie van de 

Gewichtsverloopkaart bestaat momenteel ook een digitale versie. Deze 

digitale versie is mogelijk niet bekend bij de professionals. Ook kan het 

zijn dat ze behoefte hebben aan aanvullende digitale informatie. Dit is op 

basis van dit onderzoek niet aan te geven. Aan de hand van een aantal 

interviews zou dit geïnventariseerd kunnen worden.  

 De informatie van de Gewichtsverloopkaart in een folder of flyer opnemen 

zodat de professional deze na een consult kan meegeven aan de ouders.  

 Op de voorkant een BMI-overzicht van kinderen toevoegen. 
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Bijlage 1.1 De online vragenlijst 

Introductietekst voor de vragenlijst  
 
Fijn dat u mee wilt doen aan het onderzoek naar de Gewichtsverloopkaart van het Voedingscentrum! 

Het invullen van de vragenlijst zal een kleine 15 minuten duren. Alle gegevens worden anoniem 

verwerkt. 

De Gewichtsverloopkaart bestaat uit twee geplastificeerde A3-kaarten. Eén voor jongens en één voor 

meisjes. Aan de voorzijde staan foto’s afgebeeld van jongens of meisjes die een gezond gewicht hebben 

en een bijbehorende lijn van kinderen op de grens van overgewicht - ernstig overgewicht. De achterzijde 

laat foto’s zien van herkenbare situaties met betrekking tot voeding en bewegen. Bij de kaarten hoort 

een handleiding waarin de werkwijze van de Gewichtsverloopkaart beschreven is. Plaatje 

Gewichtsverloopkaart 

Algemeen: 

1. Wat is uw beroep? 

o Jeugdverpleegkundige 

o Jeugdarts 

o Diëtist 

o Anders, namelijk 

2. Welke van onderstaande opties is het meest passend bij uw beroep?  

o Uitvoerend  

o Staffunctionaris / Team manager  naar stafvragen 

o Afdelingsmanager/afdelingshoofd naar stafvragen 

o Combinatie van uitvoerend en manager/staf 

o Beleid/ondersteunend naar stafvragen 

3. Wat is de leeftijd van de kinderen die u in uw praktijk ziet?  

o Alleen 0-4 jaar 

o Alleen 4- 19 jaar 

o 0 – 19 jaar 

o Anders, namelijk  

4. Binnen welke organisatie bent u werkzaam? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 GGD 

 CJG 

 Ouder en Kindcentrum 

 Thuiszorg 

 Diëtistenpraktijk 

 Anders, namelijk  

Bekendheid 

5. Bent u bekend met de Gewichtsverloopkaart van het Voedingscentrum? 

o Ja 

o Nee  door naar niet bekend of geen gebruik van de Gewichtsverloopkaart vraag 44 +uitleg 
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6. Hoe bent u bekend geraakt met de Gewichtsverloopkaart? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Via een nieuwsbrief GGD 

 Via de interventiedatabase van het Centrum Gezond Leven, RIVM 

 Via de website van het Voedingscentrum 

 Via een nieuwsbrief van het Voedingscentrum 

 Via een mailing van het Voedingscentrum 

 Via zoekmachines op het internet 

 Via collega’s 

 Anders, namelijk 

Dagelijks gebruik Gewichtsverloopkaart: 

7. Wordt de Gewichtsverloopkaart binnen uw organisatie gebruikt? 

o Ja 

o Nee  door naar niet bekend of geen gebruik van de Gewichtsverloopkaart vraag 42 

o Weet niet  door naar e-mail 45 vraag. 

8. Hoe wordt de Gewichtsverloopkaart binnen uw organisatie gebruikt? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 De kaart hangt aan de muur in de wachtruimte 

 De kaart hangt aan de muur in de spreekkamer 

 De kaart wordt er standaard bij gepakt tijdens de consulten 

 De kaart wordt er alleen bij gepakt als er sprake is van overgewicht 

 De kaart wordt erbij gepakt als de ouders vragen hebben over het gewicht van hun kind 

 Anders, namelijk 

9. Gebruikt u de Gewichtsverloopkaart zelf? 

o Ja, de kaart hangt aan de muur in de spreekkamer 

o Ja, ik pak de kaart er standaard bij tijdens de consulten  

o Ja, ik pak de kaart er alleen bij als er sprake is van overgewicht 

o Nee  door naar niet bekend of geen gebruik van de Gewichtsverloopkaart vraag 43 

o Anders, namelijk 

10. Tijdens welk consult bij de kinderen in de leeftijd 0-4 jaar, gebruikt u de Gewichtsverloopkaart? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Bij 2 jaar 

 Bij 2,5 jaar 

 Bij 3 jaar 

 Bij 3 jaar en 9 maanden 

 Anders, namelijk 

11. Tijdens welk consult bij de kinderen in de leeftijd 4-19 jaar, gebruikt u de Gewichtsverloopkaart? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 In groep 2 basisonderwijs 

 In groep 7 basisonderwijs 

 In klas 2 voortgezet onderwijs 

 In klas 4 voortgezet onderwijs 

 Anders, namelijk … 

12. Bij welke leeftijd gebruikt u de Gewichtsverloopkaart? (Meerdere antwoorden mogelijk) 



 

Onderzoek naar het gebruik van de Gewichtsverloopkaart 39 

 0 - 2 jaar 

 2- 4 jaar 

 4- 6 jaar 

 6- 10 jaar 

 10 jaar en ouder 

A0-4 (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 0 - 2 jaar 

 2- 4 jaar 

A4-19 (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 4- 6 jaar 

 6- 8 jaar 

 8-10 jaar 

 10 jaar en ouder 

13. Hoe lang werkt u al met de Gewichtsverloopkaart? 

o Minder dan 6 maanden 

o 6 maanden – 1 jaar 

o 1 – 2 jaar 

14. Welke delen van de Gewichtsverloopkaart gebruikt u? 

o Ik gebruik de voorkant met de foto’s van het gewichtsverloop  

o Ik gebruik de achterkant met situatiefoto’s  Door naar  gebruikt voorkant niet vraag 21 

o Ik gebruik beide kanten van de Gewichtsverloopkaart 

Voorkant 

U heeft aangegeven gebruik te maken van de voorkant van de Gewichtsverloopkaart (foto plaatsen). 

Hieronder volgen enkele vragen die specifiek gericht zijn op de voorkant van de Gewichtsverloopkaart. 

15. Als u de kaart gebruikt, hoe  vaak gebruikt u dan de voorkant van de Gewichtsverloopkaart? 

o Altijd 

o Vaak  

o Soms 

o Zelden 

16. Bij welke indicatie gebruikt u de voorkant van de Gewichtsverloopkaart? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Normaal gewicht bij het kind 

 Dreigend overgewicht bij het kind 

 Overgewicht bij het kind 

 Matig overgewicht bij het kind 

 Ernstig overgewicht/ Obesitas bij het kind 

 Anders, namelijk 

17. Wat is de voornaamste reden dat u gebruik maakt van de voorkant van de Gewichtsverloopkaart? 

o Om de groeicurve van het kind te bespreken 

o Om het onderwerp overgewicht bij ouders bespreekbaar te maken 
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o Als visuele ondersteuning om ouders het overgewicht van hun kind te laten herkennen 

o Om gerichte adviezen m.b.t. overgewicht te geven 

o Wanneer ouders vragen hebben over (over)gewicht 

o Anders, namelijk 

18. Het bespreken van de voorkant van de Gewichtsverloopkaart is qua tijd in te passen in het consult. 

o Zeer makkelijk 

o Makkelijk 

o Neutraal 

o Moeilijk 

o Zeer moeilijk 

 

19. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? 

 Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

De foto’s op de voorkant zijn bruikbaar 

bij consultgesprekken. 

o  o  o  o  o  

Ouders kunnen hun kind herkennen in 

een van de foto’s op de voorkant van de 

Gewichtsverloopkaart.  

o  o  o  o  o  

Ouders vinden de beelden van het 

gewichtsverloop op de voorkant van de 

kaart realistisch weergegeven. 

o  o  o  o  o  

 

20. Heeft u verbeterpunten voor de voorkant van de Gewichtsverloopkaart?  

Open vraag  Gebruikt alleen de voorkant,  dan door naar gebruikt achterkant niet vraag 28, zowel 

voor en achterkant gebruikt, door naar vraag 22 

Gebruikt voorkant niet: 

21. Kunt u aangeven waarom u geen gebruik maakt van de voorkant van de Gewichtsverloopkaart? 

Open vraag  Door naar achterkant vraag 22 

Achterkant: 

U heeft aangegeven gebruik te maken van de achterkant van de Gewichtsverloopkaart (foto plaatsen). 

Hieronder volgen enkele vragen die specifiek gericht zijn op de achterkant van de Gewichtsverloopkaart. 

22. Als u de kaart gebruikt, hoe vaak gebruikt u dan de achterkant van de Gewichtsverloopkaart? 

o Altijd 

o Vaak  

o Soms 

o Zelden 

23. Bij welke indicatie gebruikt u de achterkant van de Gewichtsverloopkaart? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Normaal gewicht bij het kind 

 Dreigend overgewicht bij het kind 

 Overgewicht bij het kind 
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 Matig overgewicht bij het kind 

 Ernstig overgewicht/ Obesitas bij het kind 

 Anders, namelijk 

24. Wat is de voornaamste reden dat u gebruik maakt van de achterkant van de Gewichtsverloopkaart? 

o Om het onderwerp overgewicht bij ouders bespreekbaar te maken 

o Als visuele ondersteuning bij herkenning van eet- en beweeggewoonten 

o Om gerichte adviezen m.b.t. eet-en beweeggewoonten te geven  

o Wanneer ouders vragen hebben over het eet- en beweegpatroon 

o Om ouders aanknopingspunten te bieden voor verandering in de leefstijl van hun kind 

o Anders, namelijk 

25. Het bespreken van de achterkant van de Gewichtsverloopkaart is qua tijd in te passen in het consult. 

o Zeer makkelijk 

o Makkelijk 

o Neutraal 

o Moeilijk 

o Zeer moeilijk 

 

26. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? 

 Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

De situatiefoto’s op de achterkant zijn 

bruikbaar bij consultgesprekken. 

o  o  o  o  o  

De situatiefoto’s op de achterkant van 

de Gewichtsverloopkaart zijn 

herkenbaar voor uw doelgroep.  

o  o  o  o  o  

De situatiefoto’s op de achterkant van 

de kaart laten duidelijk het verschil 

zien tussen goede en minder goede 

gewoonten rond eten en bewegen. 

o  o  o  o  o  

De situatiefoto’s op de achterkant van 

de Gewichtsverloopkaart hebben een 

tekstuele toelichting nodig voor de 

doelgroep  

o  o  o  o  o  

De situatiefoto’s op de achterkant van 

de Gewichtsverloopkaart zijn relevant 

voor mijn doelgroep. 

o  o  o  o  o  

De situatiefoto’s op de achterkant van 

de Gewichtsverloopkaart zijn 

bruikbaar voor mijn doelgroep.  

o  o  o  o  o  

 

27. Heeft u verbeterpunten voor de achterkant van de Gewichtsverloopkaart?  

Open vraag 
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Gebruikt achterkant niet: 

28. Kunt u aangeven waarom u geen gebruik maakt van de achterkant van de Gewichtsverloopkaart? 

Open vraag 

Handleiding: 

Bij de Gewichtsverloopkaart hoort een handleiding waarin de werkwijze van de Gewichtsverloopkaart 

beschreven is. (FOTO PLAATSEN) 

29. Bent u bekend met de bijbehorende handleiding van de Gewichtsverloopkaart? 

o Ja 

o Nee  door naar niet bekend vraag 35a 

29a. Heeft u nog andere instructie ontvangen over het gebruik van de Gewichtsverloopkaart? 

o Ja, namelijk 

o Nee 

30. Heeft u de handleiding gelezen? 

o Ja 

o Nee  door naar niet gelezen handleiding vraag 34 

o Weet niet  door naar ouders vraag 36 

31. Gebruikt u de Gewichtsverloopkaart zoals omschreven in de handleiding? 

o Ja 

o Nee 

o Soms evt open vraag in welke situatie wel en niet 

o Weet niet 

 

32. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? 

 Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

De informatie in de handleiding is 

voldoende. 

o  o  o  o  o  

De inhoud van de handleiding is 

relevant voor mij. 

o  o  o  o  o  

Het gebruikte beeldmateriaal in de 

handleiding is nuttig. 

o  o  o  o  o  

De tips in de handleiding zijn nuttig. o  o  o  o  o  

De informatie in de handleiding is 

toepasbaar. 

o  o  o  o  o  

De handleiding verdient nadere uitleg. o  o  o  o  o  

 

33. Heeft u verbeterpunten voor de handleiding van de Gewichtsverloopkaart?  

Open vraag 



 

Onderzoek naar het gebruik van de Gewichtsverloopkaart 43 

Niet gelezen handleiding 
34. U heeft aangegeven de handleiding niet gelezen te hebben. Wat is de reden dat u de handleiding 

van de Gewichtsverloopkaart niet heeft gelezen?  

Open vraag 

35. Zou het aanbieden van de handleiding in een andere vorm u kunnen enthousiasmeren tot het lezen 

van de handleiding? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Ja, ik heb behoefte aan een digitale vorm van de handleiding  

 Ja, Ik heb behoefte aan een instructiefilmpje 

 Ja, ik heb behoefte aan een training 

 Ja, anders namelijk 

 Nee 

Niet bekend met handleiding 

35a. Heeft u nog andere instructie ontvangen over het gebruik van de Gewichtsverloopkaart? 

o Ja, namelijk 

o Nee 

Ouders: 

Graag zouden we nog een aantal vragen willen stellen over hoe u aankijkt tegen het effect van de 

Gewichtsverloopkaart op ouders. 

36. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? 

 Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

Ouders reageren positief op het 

gebruik van de Gewichtsverloopkaart 

o  o  o  o  o  

De Gewichtsverloopkaart sluit aan bij 

de belevingswereld van ouders 

o  o  o  o  o  

De Gewichtsverloopkaart helpt bij het 

bespreekbaar maken van 

overgewicht/obesitas 

o  o  o  o  o  

Ouders herkennen overgewicht bij hun 

kind beter, na het gebruik van de 

Gewichtsverloopkaart 

o  o  o  o  o  

Ouders erkennen overgewicht bij hun 

kind eerder na het gebruik van de 

Gewichtsverloopkaart 

o  o  o  o  o  

Ouders zijn zich na het zien van de 

Gewichtsverloopkaart meer bewust 

van de risico’s van overgewicht bij hun 

kind 

o  o  o  o  o  

De Gewichtsverloopkaart heeft 

bijgedragen aan de intentie van ouders 

om veranderingen door te voeren in 

eet- en/of beweeggewoontes van hun 

o  o  o  o  o  
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kind 

 

37. Wat hebben ouders veranderd n.a.v. het gebruik van de Gewichtsverloopkaart? (Meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 Letten meer op gezondere voeding 

 Hebben het snoepgedrag van hun kind aangepast 

 Hebben de porties van maaltijden bij hun kind aangepast 

 Stimuleren het kind om meer te bewegen  

 Hebben voor een ander bewegingspatroon van hun kind gezorgd 

 Laten hun kind minder tv-kijken 

 Hebben niets aangepast 

 Weet ik niet  

 Anders, namelijk 
 

38. Reikt u ouders na het gebruik van de Gewichtsverloopkaart voorlichtingsmaterialen aan? 

o Ja 

o Nee  door naar afsluiting vraag 40 

39. Welke voorlichtingsmaterialen reikt u aan? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Folder Gezond eten en bewegen met kinderen van 1 - 4 jaar 

 Folder Gezond eten en bewegen met kinderen van 4 - 8 jaar 

 Folder Gezond eten en bewegen met kinderen van 9 - 13 jaar 

 Folder Gezond eten en bewegen met kinderen van 14 - 18 jaar 

 Boek: Gezond eten met de schijf van Vijf 

 Boek: Alles over gezond eten en bewegen met baby en peuter 

 Anders, namelijk 

Afsluiting: 

40. Wat voor cijfer geeft u de Gewichtsverloopkaart? (waarbij 1 = slecht, 10 = uitstekend) 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

o 10 

41. Heeft u behoefte aan extra informatie over de Gewichtsverloopkaart? (Meerdere antwoorden 

mogelijk)  Einde  vraag email 

 Nadere uitleg 

 Training 

 Digitale informatie 

 Nee, geen behoefte 

Niet bekend of geen gebruik van de Gewichtsverloopkaart 
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42. Wat is de reden dat uw organisatie de Gewichtsverloopkaart niet gebruikt? (Meerdere antwoorden 

mogelijk)  Einde  vraag email 

 Past niet binnen onze werkwijze 

 Past niet bij de doelgroep 

 Onze organisatie maakt gebruik van andere materialen 

 Anders, namelijk  

43. Wat is de reden dat u de Gewichtsverloopkaart niet gebruikt? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

Einde  vraag email 

 Past niet binnen onze werkwijze 

 Past niet bij de doelgroep 

 Onze organisatie maakt gebruik van andere materialen 

 Anders, namelijk 

Uitleg Gewichtsverloopkaart 

De Gewichtsverloopkaart is een hulpmiddel om met ouders van kinderen tussen de twee en vier jaar te 

praten over het gewicht van hun kind. De foto's op de kaart laten zien hoe een peuter met een gezond 

gewicht uitgroeit tot een (pre)puber met een gezond gewicht, maar ook hoe een peuter met ernstig 

overgewicht kan uitgroeien tot een (pre)puber met ernstig overgewicht, als zijn leefstijl niet wordt 

aangepast. Aan de hand van de foto's van de praktische situaties op de achterzijde van de kaart kunnen 

gerichte adviezen gegeven worden om de leefstijl te verbeteren. 

44. Heeft u interesse in de Gewichtsverloopkaart? 

o Ja  

o Nee 

Bestellen Gewichtsverloopkaart 
U heeft aangegeven interesse te hebben in de Gewichtsverloopkaart. 
Door hier te klikken kunt u de kaart via het Voedingscentrum bestellen. 
 
45. Onder de respondenten worden 15 kookboeken "Lekker voor weinig" verloot. 
Mocht u in aanmerking willen komen voor een van deze boeken, vul dan hieronder uw e-mail adres in. 

Afsluiting 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst!  

 

http://webshop.voedingscentrum.nl/gewichtsverloopkaart.html
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Bijlage 1.2 Stafvragen online vragenlijst 

1. Binnen welke organisatie bent u werkzaam? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 GGD 

 CJG 

 Ouder en Kindcentrum 

 Thuiszorg 

 Diëtistenpraktijk 

 Anders, namelijk  

Bekendheid 

2. Bent u bekend met de Gewichtsverloopkaart van het Voedingscentrum? 

o Ja 

o Nee  door naar niet bekend of geen gebruik van de Gewichtsverloopkaart vraag 44 +uitleg 

3. Hoe bent u bekend geraakt met de Gewichtsverloopkaart? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Via een nieuwsbrief GGD 

 Via de interventiedatabase van het Centrum Gezond Leven, RIVM 

 Via de website van het Voedingscentrum 

 Via een nieuwsbrief van het Voedingscentrum 

 Via een mailing van het Voedingscentrum 

 Via zoekmachines op het internet 

 Via collega’s 

 Anders, namelijk 

Dagelijks gebruik Gewichtsverloopkaart 

4. Wordt de Gewichtsverloopkaart binnen uw organisatie gebruikt? 

o Ja 

o Nee  door naar niet bekend of geen gebruik van de Gewichtsverloopkaart vraag 42 

o Weet niet  door naar e-mail 45 vraag. 

5. Hoe wordt de Gewichtsverloopkaart binnen uw organisatie gebruikt? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 De kaart hangt aan de muur in de wachtruimte 

 De kaart hangt aan de muur in de spreekkamer 

 De kaart wordt er standaard bij gepakt tijdens de consulten 

 De kaart wordt er alleen bij gepakt als er sprake is van overgewicht 

 De kaart wordt erbij gepakt als de ouders vragen hebben over het gewicht van hun kind 

 Anders, namelijk 
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6. Met welke delen van de Gewichtsverloopkaart bent u bekend? 

o Ik ben bekend met de voorkant met de foto’s van het gewichtsverloop  

o Ik ben bekend met de achterkant met situatiefoto’s  Door naar  gebruikt voorkant niet 

vraag 21 

o Ik ben bekend met beide kanten van de Gewichtsverloopkaart 

 

Voorkant 

U heeft aangegeven bekend te zijn met de voorkant van de Gewichtsverloopkaart (foto plaatsen). 

Hieronder volgen enkele vragen die specifiek gericht zijn op de voorkant van de Gewichtsverloopkaart. 

7.  In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? 

 Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

De foto’s op de voorkant zijn bruikbaar 

bij consultgesprekken. 

o  o  o  o  o  

Ouders kunnen hun kind herkennen in 

een van de foto’s op de voorkant van de 

Gewichtsverloopkaart.  

o  o  o  o  o  

Ouders vinden de beelden van het 

gewichtsverloop op de voorkant van de 

kaart realistisch weergegeven. 

o  o  o  o  o  

 

8. Heeft u verbeterpunten voor de voorkant van de Gewichtsverloopkaart?  

Open vraag  Gebruikt alleen de voorkant,  dan door naar gebruikt achterkant niet vraag 28, zowel 

voor en achterkant gebruikt, door naar vraag 22 

Gebruikt voorkant niet: 

9. Kunt u aangeven waarom u geen gebruik maakt van de voorkant van de Gewichtsverloopkaart?  

Open vraag  Door naar achterkant vraag 22 

Achterkant: 

U heeft aangegeven bekend te zijn met de achterkant van de Gewichtsverloopkaart (foto plaatsen). 

Hieronder volgen enkele vragen die specifiek gericht zijn op de achterkant van de Gewichtsverloopkaart. 
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10. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? 

 Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

De situatiefoto’s op de achterkant zijn 

bruikbaar bij consultgesprekken. 

o  o  o  o  o  

De situatiefoto’s op de achterkant van 

de Gewichtsverloopkaart zijn 

herkenbaar voor uw doelgroep.  

o  o  o  o  o  

De situatiefoto’s op de achterkant van 

de kaart laten duidelijk het verschil 

zien tussen goede en minder goede 

gewoonten rond eten en bewegen. 

o  o  o  o  o  

De situatiefoto’s op de achterkant van 

de Gewichtsverloopkaart hebben een 

tekstuele toelichting nodig voor de 

doelgroep  

o  o  o  o  o  

De situatiefoto’s op de achterkant van 

de Gewichtsverloopkaart zijn relevant 

voor mijn doelgroep. 

o  o  o  o  o  

De situatiefoto’s op de achterkant van 

de Gewichtsverloopkaart zijn 

bruikbaar voor mijn doelgroep.  

o  o  o  o  o  

 

11. Heeft u verbeterpunten voor de achterkant van de Gewichtsverloopkaart?  

Open vraag 

Gebruikt achterkant niet: 

12. Kunt u aangeven waarom u geen gebruik maakt van de achterkant van de Gewichtsverloopkaart? 

Open vraag 

Handleiding: 

Bij de Gewichtsverloopkaart hoort een handleiding waarin de werkwijze van de Gewichtsverloopkaart 

beschreven is. (FOTO PLAATSEN) 

13. Bent u bekend met de bijbehorende handleiding van de Gewichtsverloopkaart? 

o Ja 

o Nee  door naar niet bekend vraag 35a 

13a. Heeft u nog andere instructie ontvangen over het gebruik van de Gewichtsverloopkaart? 

o Ja, namelijk 

o Nee 
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14. Heeft u de handleiding gelezen? 

o Ja 

o Nee  door naar niet gelezen handleiding vraag 34 

o Weet niet  door naar ouders vraag 36 

15. Wordt de Gewichtsverloopkaart in uw organisatie gebruikt zoals omschreven in de handleiding? 

o Ja 

o Nee 

o Soms evt open vraag in welke situatie wel en niet 

o Weet niet 

 

16. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? 

 Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

De informatie in de handleiding is 

voldoende. 

o  o  o  o  o  

Het gebruikte beeldmateriaal in de 

handleiding is nuttig. 

o  o  o  o  o  

De tips in de handleiding zijn nuttig. o  o  o  o  o  

De informatie in de handleiding is 

toepasbaar. 

o  o  o  o  o  

De handleiding verdient nadere uitleg. o  o  o  o  o  

 

17. Heeft u verbeterpunten voor de handleiding van de Gewichtsverloopkaart?  

Open vraag 

Niet gelezen handleiding 
18. U heeft aangegeven de handleiding niet gelezen te hebben. Wat is de reden dat u de handleiding 

van de Gewichtsverloopkaart niet heeft gelezen?  

Open vraag 

19. Zou het aanbieden van de handleiding in een andere vorm u kunnen enthousiasmeren tot het lezen 

van de handleiding? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Ja, ik heb behoefte aan een digitale vorm van de handleiding  

 Ja, Ik heb behoefte aan een instructiefilmpje 

 Ja, ik heb behoefte aan een training 

 Ja, anders namelijk 

 Nee 

Niet bekend met handleiding 

19a. Heeft u nog andere instructie ontvangen over het gebruik van de Gewichtsverloopkaart? 

o Ja, namelijk 

o Nee 
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Afsluiting: 

20. Wat voor cijfer geeft u de Gewichtsverloopkaart? (waarbij 1 = slecht, 10 = uitstekend) 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

o 10 

21. Heeft u behoefte aan extra informatie over de Gewichtsverloopkaart? (Meerdere antwoorden 

mogelijk)  Einde  vraag email 

 Nadere uitleg 

 Training 

 Digitale informatie 

 Nee, geen behoefte 

Niet bekend of geen gebruik van de Gewichtsverloopkaart 
22. Wat is de reden dat uw organisatie de Gewichtsverloopkaart niet gebruikt? (Meerdere antwoorden 

mogelijk)  Einde  vraag email 

 Past niet binnen onze werkwijze 

 Past niet bij de doelgroep 

 Onze organisatie maakt gebruik van andere materialen 

 Anders, namelijk  

Uitleg Gewichtsverloopkaart 

De Gewichtsverloopkaart is een hulpmiddel om met ouders van kinderen tussen de twee en vier jaar te 

praten over het gewicht van hun kind. De foto's op de kaart laten zien hoe een peuter met een gezond 

gewicht uitgroeit tot een (pre)puber met een gezond gewicht, maar ook hoe een peuter met ernstig 

overgewicht kan uitgroeien tot een (pre)puber met ernstig overgewicht, als zijn leefstijl niet wordt 

aangepast. Aan de hand van de foto's van de praktische situaties op de achterzijde van de kaart kunnen 

gerichte adviezen gegeven worden om de leefstijl te verbeteren. 

23. Heeft u interesse in de Gewichtsverloopkaart? 

o Ja  

o Nee 

Bestellen Gewichtsverloopkaart 
U heeft aangegeven interesse te hebben in de Gewichtsverloopkaart. 
Door hier te klikken kunt u de kaart via het Voedingscentrum bestellen. 
 
24. Onder de respondenten worden 15 kookboeken "Lekker voor weinig" verloot. 
Mocht u in aanmerking willen komen voor een van deze boeken, vul dan hieronder uw e-mail adres in. 

Afsluiting 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst!  

 

http://webshop.voedingscentrum.nl/gewichtsverloopkaart.html
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Bijlage 2.1 Resultaten online vragenlijst 

Algemeen 

1. Wat is uw beroep?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 125 71 74 47

Beroep 39% 22% 23% 15%  

2. Welke van onderstaande opties is het meest passend bij uw beroep? 

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 125 71 74 47

Uitvoerend 92% 90% 93% 70%

Staf / Team manager 6% 3% 0% 4%

Afdelingsmanager 0% 0% 0% 2%

Uitvoerend en manager/staf 2% 7% 7% 9%

Beleid/ondersteunend 1% 0% 0% 15%  

3. Wat is de leeftijd van de kinderen die u in uw praktijk ziet? 

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 117 69 74 37

0-4 jaar 48% 43% 0% 11%

4-19 jaar 26% 32% 22% 41%

0-19 jaar 5% 19% 73% 19%

Anders 21% 6% 5% 30%  

4. Binnen welke organisatie bent u werkzaam? 

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 117 69 74 37

GGD 70% 77% 1% 3%

CJG 44% 35% 3% 14%

Ouder en Kindcentrum 3% 6% 0% 3%

Thuiszorg 12% 16% 15% 8%

Diëtistenpraktijk 0% 0% 82% 0%

Anders 6% 7% 9% 84%  

Bekendheid 

5. Bent u bekend met de Gewichtsverloopkaart van het Voedingscentrum?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 117 69 74 37

Ja 79% 96% 100% 89%

Nee 21% 4% 0% 11%  
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6. Hoe bent u bekend geraakt met de Gewichtsverloopkaart?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 92 66 74 33

Via een nieuwsbrief GGD 26% 21% 0% 0%

Via de interventiedatabase van het Centrum 

Gezond Leven, RIVM 1% 2% 0% 0%

Via de website van het Voedingscentrum 13% 8% 69% 85%

Via een nieuwsbrief van het Voedingscentrum 7% 6% 18% 18%

Via een mailing van het Voedingscentrum 11% 14% 16% 12%

Via zoekmachines op het internet 0% 2% 1% 6%

Via collega’s 37% 38% 20% 9%

Anders, namelijk 33% 38% 11% 9%  

Dagelijks gebruik Gewichtsverloopkaart 

7. Wordt de Gewichtsverloopkaart binnen uw organisatie gebruikt?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 92 66 74 33

Ja 82% 73% 78% 79%

Nee 8% 11% 19% 21%

Weet niet 11% 17% 3% 0%  

8. Hoe wordt de Gewichtsverloopkaart binnen uw organisatie gebruikt? 

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 75 48 58 26

De kaart hangt aan de muur in de wachtruimte 33% 21% 12% 8%

De kaart hangt aan de muur in de spreekkamer 56% 56% 50% 38%

De kaart wordt er standaard bij gepakt tijdens de consulten 3% 2% 9% 31%

De kaart wordt er alleen bij gepakt als er sprake is van overgewicht 49% 58% 38% 27%

De kaart wordt erbij gepakt als de ouders vragen hebben over het 

gewicht van hun kind 43% 40% 43% 38%

Anders, namelijk 12% 21% 14% 23%  

9. Gebruikt u de Gewichtsverloopkaart zelf?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 75 48 58 26

Ja, de kaart hangt aan de muur in de 

spreekkamer 19% 33% 24% 15%

Ja, ik pak de kaart er standaard bij tijdens de 

consulten 3% 0% 9% 27%

Ja, ik pak de kaart er alleen bij als er sprake is 

van overgewicht 37% 27% 45% 38%

Nee 27% 25% 9% 0%

Anders, namelijk 15% 15% 14% 19%  

10. Tijdens welk consult bij de kinderen in de leeftijd 0-4 jaar, gebruikt u de Gewichtsverloopkaart? 

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts

N 36 29

 Bij 2 jaar 28% 83%

Bij 2,5 jaar 19% 21%

Bij 3 jaar 78% 34%

Bij 3 jaar en 9 maanden 33% 72%

Anders, namelijk 33% 21%  
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11. Tijdens welk consult bij de kinderen in de leeftijd 4-19 jaar, gebruikt u de Gewichtsverloopkaart?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts

N 22 13

 In groep 2 basisonderwijs 32% 54%

In groep 7 basisonderwijs 68% 15%

In klas 2 voortgezet onderwijs 9% 23%

In klas 4 voortgezet onderwijs 5% 15%

Anders, namelijk … 41% 38%  

12. Bij welke leeftijd gebruikt u de Gewichtsverloopkaart?

Diëtist Overig

N 42 11

 0 - 2 jaar 11% 27%

2- 4 jaar 53% 27%

4- 6 jaar 79% 62%

6- 10 jaar 94% 81%

10 jaar en ouder 77% 77%  

13. Hoe lang werkt u al met de Gewichtsverloopkaart?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 36 53 26

Minder dan 6 maanden 11% 19% 28% 12%

6 maanden – 1 jaar 65% 47% 38% 65%

1 – 2 jaar 24% 33% 34% 23%  

14. Welke delen van de Gewichtsverloopkaart gebruikt u?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 36 53 26

Ik gebruik de voorkant met de foto’s van het 

gewichtsverloop 56% 81% 64% 38%

Ik gebruik de achterkant met situatiefoto’s 0% 3% 0% 0%

Ik gebruik beide kanten van de 

Gewichtsverloopkaart 44% 17% 36% 62%  

Voorkant 

15. Als u de kaart gebruikt, hoe  vaak gebruikt u dan de voorkant van de Gewichtsverloopkaart?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 35 53 26

Altijd 49% 46% 49% 58%

Vaak 25% 31% 28% 19%

Soms 18% 20% 13% 23%

Zelden 7% 3% 9% 0%  
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16. Bij welke indicatie gebruikt u de voorkant van de Gewichtsverloopkaart?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 35 53 26

Normaal gewicht bij het kind 7% 11% 21% 19%

Dreigend overgewicht bij het kind 78% 60% 74% 77%

Overgewicht bij het kind 84% 89% 87% 69%

Matig overgewicht bij het kind 67% 74% 68% 50%

Ernstig overgewicht/ Obesitas bij het kind 64% 69% 62% 35%

Anders, namelijk 7% 14% 11% 23%  

17. Wat is de voornaamste reden dat u gebruik maakt van de voorkant van de Gewichtsverloopkaart?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 35 53 26

Om de groeicurve van het kind te 

bespreken 0% 0% 4% 4%

Om het onderwerp overgewicht bij 

ouders bespreekbaar te maken 7% 11% 13% 8%

Als visuele ondersteuning om ouders 

het overgewicht van hun kind te laten 

herkennen 80% 83% 70% 58%

Om gerichte adviezen m.b.t. 

overgewicht te geven 5% 0% 4% 8%

Wanneer ouders vragen hebben over 

(over)gewicht 5% 6% 6% 12%

Anders, namelijk 2% 0% 4% 12%  

18. Het bespreken van de voorkant van de Gewichtsverloopkaart is qua tijd in te passen in het consult.

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 35 53 26

Zeer makkelijk 5% 11% 26% 27%

Makkelijk 53% 49% 47% 38%

Neutraal 38% 37% 25% 35%

Moeilijk 4% 3% 0% 0%

Zeer moeilijk 0% 0% 2% 0%  

19.1. De foto’s op de voorkant zijn bruikbaar bij consultgesprekken.

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 35 53 26

Helemaal oneens 0% 3% 0% 0%

Oneens 0% 3% 0% 0%

Neutraal 4% 3% 13% 8%

Eens 33% 43% 36% 31%

Helemaal eens 64% 49% 51% 62%  

19.2. Ouders kunnen hun kind herkennen in een van de foto’s op de voorkant van de Gewichtsverloopkaart. 

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 35 53 26

Helemaal oneens 0% 0% 0% 0%

Oneens 4% 11% 4% 0%

Neutraal 11% 20% 11% 8%

Eens 49% 31% 51% 35%

Helemaal eens 36% 37% 34% 58%  
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19.3. Ouders vinden de beelden van het gewichtsverloop op de voorkant van de kaart realistisch weergegeven.

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 35 53 26

Helemaal oneens 0% 3% 0% 0%

Oneens 11% 14% 9% 8%

Neutraal 25% 34% 23% 15%

Eens 36% 34% 42% 42%

Helemaal eens 27% 14% 26% 35%  

20. Heeft u verbeterpunten voor de voorkant van de Gewichtsverloopkaart?

Kleiner formaat zodat de kaart handzamer is bij consult en 

meegegeven kan worden aan ouders 9

Van elke leeftijd een plaatje laten zien 8

Versie ontwikkelen met kinderen van allochtone afkomst 8

Drie varianten maken: normaal gewicht, matig overgewicht, 

ernstig overgewicht 6

De gewichtsverloopcurves van jongens en meisjes  samen voegen 

op een zijde 2

BMI-overzicht voor kinderen als aanvulling 2  

Gebruikt voorkant niet 

 21. Kunt u aangeven waarom u geen gebruik maakt van de 

voorkant van de Gewichtsverloopkaart? 

N 1

Nog geen reden voor gehad 1  

Achterkant 

22. Als u de kaart gebruikt, hoe vaak gebruikt u dan de achterkant van de Gewichtsverloopkaart?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 24 7 19 16

Altijd 13% 0% 11% 13%

Vaak 17% 29% 26% 56%

Soms 58% 71% 53% 25%

Zelden 13% 0% 11% 13%  

23. Bij welke indicatie gebruikt u de achterkant van de Gewichtsverloopkaart?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 24 7 19 16

Normaal gewicht bij het kind 13% 14% 37% 19%

Dreigend overgewicht bij het kind 71% 57% 79% 63%

Overgewicht bij het kind 58% 86% 84% 75%

Matig overgewicht bij het kind 54% 57% 89% 63%

Ernstig overgewicht/ Obesitas bij het 

kind 54% 43% 74% 44%

Anders, namelijk 25% 29% 21% 25%  
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24. Wat is de voornaamste reden dat u gebruik maakt van de achterkant van de Gewichtsverloopkaart?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 24 7 19 16

Om het onderwerp overgewicht bij 

ouders bespreekbaar te maken 0% 29% 0% 0%

Als visuele ondersteuning bij 

herkenning van eet- en 

beweeggewoonten 58% 71% 58% 50%

Om gerichte adviezen m.b.t. eet-en 

beweeggewoonten te geven 8% 0% 5% 13%

Wanneer ouders vragen hebben over 

het eet- en beweegpatroon 0% 0% 0% 0%

Om ouders aanknopingspunten te 

bieden voor verandering in de leefstijl 

van hun kind 25% 0% 37% 31%

Anders, namelijk 8% 0% 0% 6%  

25. Het bespreken van de achterkant van de Gewichtsverloopkaart is qua tijd in te passen in het consult.

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 24 7 19 16

Zeer makkelijk 4% 0% 21% 25%

Makkelijk 58% 43% 53% 50%

Neutraal 25% 43% 26% 25%

Moeilijk 13% 14% 0% 0%

Zeer moeilijk 0% 0% 0% 0%  

26.1. De situatiefoto’s op de achterkant zijn bruikbaar bij consultgesprekken.

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 24 7 19 16

Helemaal oneens 0% 0% 0% 0%

Oneens 4% 0% 11% 0%

Neutraal 13% 14% 5% 6%

Eens 33% 57% 42% 44%

Helemaal eens 50% 29% 42% 50%  

26.2. De situatiefoto’s op de achterkant van de Gewichtsverloopkaart zijn herkenbaar voor uw doelgroep. 

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 24 7 19 16

Helemaal oneens 0% 0% 0% 6%

Oneens 8% 0% 5% 13%

Neutraal 13% 29% 5% 0%

Eens 33% 57% 58% 38%

Helemaal eens 46% 14% 32% 44%  

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 24 7 19 16

Helemaal oneens 0% 0% 0% 0%

Oneens 0% 0% 0% 6%

Neutraal 17% 14% 5% 0%

Eens 42% 43% 53% 63%

Helemaal eens 42% 43% 42% 31%

26.3. De situatiefoto’s op de achterkant van de kaart laten duidelijk het verschil zien tussen goede en minder goede gewoonten rond eten en bewegen.
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26.4. De situatiefoto’s op de achterkant van de Gewichtsverloopkaart hebben een tekstuele toelichting nodig voor de doelgroep 

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 24 7 19 16

Helemaal oneens 8% 0% 11% 13%

Oneens 33% 29% 5% 25%

Neutraal 29% 14% 16% 25%

Eens 8% 43% 47% 31%

Helemaal eens 21% 14% 21% 6%  

26.5. De situatiefoto’s op de achterkant van de Gewichtsverloopkaart zijn relevant voor mijn doelgroep.

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 24 7 19 16

Helemaal oneens 0% 0% 0% 6%

Oneens 13% 14% 0% 6%

Neutraal 8% 14% 11% 6%

Eens 50% 43% 68% 56%

Helemaal eens 29% 29% 21% 25%  

26.6. De situatiefoto’s op de achterkant van de Gewichtsverloopkaart zijn bruikbaar voor mijn doelgroep. 

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 24 7 19 16

Helemaal oneens 0% 0% 5% 0%

Oneens 13% 0% 5% 19%

Neutraal 8% 14% 5% 6%

Eens 46% 43% 63% 44%

Helemaal eens 33% 43% 21% 31%  

27. Heeft u verbeterpunten voor de achterkant van de Gewichtsverloopkaart?

De situatiefoto’s uitbreiden met foto’s van oudere kinderen 12

Foto’s uitbreiden met foto’s met kinderen van allochtone afkomst 4

Korte tekstuele aanvulling op foto's 2  

Gebruikt achterkant niet 

28. Kunt u aangeven waarom u geen gebruik maakt van de 

achterkant van de Gewichtsverloopkaart?

Zien geen toegevoegde waarde van de kaart 33

Vastgeplakt aan de muur, voorkant zichtbaar en dus geen gebruik achterkant17

Te druk 8

Kleiner formaat 3  

Handleiding 

29. Bent u bekend met de bijbehorende handleiding van de Gewichtsverloopkaart?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 36 53 26

Ja 62% 61% 74% 81%

Nee 38% 39% 26% 19%  
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29a. Heeft u nog andere instructie ontvangen over het gebruik van de Gewichtsverloopkaart?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 34 22 39 21

Ja 18% 18% 74% 0%

Nee 82% 82% 26% 100%  

30. Heeft u de handleiding gelezen?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 34 22 39 21

Ja 53% 55% 64% 90%

Nee 21% 32% 18% 0%

Weet niet 26% 14% 18% 10%  

31. Gebruikt u de Gewichtsverloopkaart zoals omschreven in de handleiding ?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 18 12 25 19

Ja 44% 25% 40% 47%

Nee 11% 17% 8% 11%

Soms 22% 33% 28% 21%

Weet niet 22% 25% 24% 21%  

32.1. De informatie in de handleiding is voldoende.

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 18 12 25 19

Helemaal oneens 0% 0% 4% 0%

Oneens 0% 8% 0% 0%

Neutraal 50% 17% 32% 37%

Eens 22% 42% 40% 26%

Helemaal eens 28% 33% 24% 37%  

32.2. De inhoud van de handleiding is relevant voor mij.

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 18 12 25 19

Helemaal oneens 0% 0% 0% 0%

Oneens 0% 8% 0% 5%

Neutraal 39% 25% 56% 42%

Eens 28% 50% 32% 26%

Helemaal eens 33% 17% 12% 26%  

32.3. Het gebruikte beeldmateriaal in de handleiding is nuttig.

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 18 12 25 19

Helemaal oneens 0% 0% 0% 0%

Oneens 6% 17% 8% 5%

Neutraal 44% 33% 36% 42%

Eens 22% 42% 44% 26%

Helemaal eens 28% 8% 12% 26%  
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32.4. De tips in de handleiding zijn nuttig.

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 18 12 25 19

Helemaal oneens 0% 0% 0% 0%

Oneens 0% 17% 8% 5%

Neutraal 33% 25% 24% 32%

Eens 39% 50% 52% 32%

Helemaal eens 28% 8% 16% 32%  

32.5. De informatie in de handleiding is toepasbaar.

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 18 12 25 19

Helemaal oneens 0% 0% 0% 0%

Oneens 0% 0% 8% 5%

Neutraal 28% 33% 24% 37%

Eens 50% 50% 48% 26%

Helemaal eens 22% 17% 20% 32%  

32.6. De handleiding verdient nadere uitleg.

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 18 12 25 19

Helemaal oneens 17% 17% 16% 26%

Oneens 28% 25% 20% 11%

Neutraal 44% 25% 40% 47%

Eens 11% 33% 12% 16%

Helemaal eens 0% 0% 12% 0%  

33. Heeft u verbeterpunten voor de handleiding van de Gewichtsverloopkaart?

Ingaan op problemen en situaties van oudere kinderen 3

Informatie samenvatten in folder om mee te geven aan ouders 3

Meer ingaan op hoe je ouders laat inzien dat kind te zwaar is en op 

jonge leeftijd al risico's met zich meebrengt 2  

Niet gelezen handleiding 
 

34. Wat is de reden dat u de handleiding van de 

Gewichtsverloopkaart niet heeft gelezen?

N 21

Geen tijd 10

Visueel was het al duidelijk hoe met de gewichtskaart te werken 4

Mondelinge toelichting geweest 2

Lang geleden gelezen 1

Komt schools over 1  
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35. Zou het aanbieden van de handleiding in een andere vorm u kunnen enthousiasmeren tot het lezen van de handleiding?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 7 7 7 0

Ja, ik heb behoefte aan een digitale vorm van de handleiding 0% 57% 29% 0%

Ja, Ik heb behoefte aan een instructiefilmpje 71% 0% 29% 0%

Ja, ik heb behoefte aan een training 29% 14% 0% 0%

Ja, anders namelijk 0% 0% 0% 0%

Nee 29% 29% 57% 0%  

Niet bekend met handleiding 

35a. Heeft u nog andere instructie ontvangen over het gebruik van de Gewichtsverloopkaart?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 21 14 14 5

Ja 5% 7% 0% 0%

Nee 95% 93% 100% 100%  

Ouders 

36.1. Ouders reageren positief op het gebruik van de Gewichtsverloopkaart

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 36 53 26

Helemaal oneens 0% 3% 0% 0%

Oneens 4% 6% 4% 0%

Neutraal 22% 22% 23% 23%

Eens 62% 58% 55% 50%

Helemaal eens 13% 11% 19% 27%  

36.2. De Gewichtsverloopkaart sluit aan bij de belevingswereld van ouders

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 36 53 26

Helemaal oneens 2% 3% 6% 4%

Oneens 11% 17% 4% 15%

Neutraal 20% 19% 21% 31%

Eens 55% 53% 58% 31%

Helemaal eens 13% 8% 11% 19%  

36.3. De Gewichtsverloopkaart helpt bij het bespreekbaar maken van overgewicht/obesitas

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 36 53 26

Helemaal oneens 0% 3% 0% 0%

Oneens 0% 0% 4% 0%

Neutraal 7% 11% 13% 12%

Eens 44% 50% 38% 42%

Helemaal eens 49% 36% 45% 46%  



 

Onderzoek naar het gebruik van de Gewichtsverloopkaart 63 

36.4. Ouders herkennen overgewicht bij hun kind beter, na het gebruik van de Gewichtsverloopkaart 

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 36 53 26

Helemaal oneens 0% 3% 2% 0%

Oneens 4% 11% 0% 0%

Neutraal 25% 36% 21% 31%

Eens 49% 31% 51% 27%

Helemaal eens 22% 19% 26% 42%  

36.5. Ouders erkennen overgewicht bij hun kind eerder na het gebruik van de Gewichtsverloopkaart

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 36 53 26

Helemaal oneens 0% 3% 2% 0%

Oneens 7% 14% 6% 0%

Neutraal 33% 39% 23% 27%

Eens 51% 31% 55% 42%

Helemaal eens 9% 14% 15% 31%  

36.6. Ouders zijn zich na het zien van de Gewichtsverloopkaart meer bewust van de risico’s van overgewicht bij hun kind

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 36 53 26

Helemaal oneens 0% 3% 9% 0%

Oneens 7% 19% 13% 0%

Neutraal 25% 36% 32% 31%

Eens 55% 39% 26% 35%

Helemaal eens 13% 3% 19% 35%  

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 36 53 26

Helemaal oneens 0% 3% 2% 0%

Oneens 5% 11% 6% 0%

Neutraal 36% 47% 43% 15%

Eens 47% 36% 34% 62%

Helemaal eens 11% 3% 15% 23%

36.7. De Gewichtsverloopkaart heeft bijgedragen aan de intentie van ouders om veranderingen door te voeren in eet- en/of beweeggewoontes van hun kind

 

37. Wat hebben ouders veranderd n.a.v. het gebruik van de  Gewichtsverloopkaart? 

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 36 53 26

Letten meer op gezondere voeding 55% 31% 43% 46%

Hebben het snoepgedrag van hun kind aangepast 38% 31% 36% 50%

Hebben de porties van maaltijden bij hun kind aangepast 20% 6% 21% 27%

Stimuleren het kind om meer te bewegen 53% 25% 49% 46%

Hebben voor een ander bewegingspatroon van hun kind gezorgd 20% 14% 6% 23%

Laten hun kind minder tv-kijken 7% 14% 13% 19%

Hebben niets aangepast 11% 17% 2% 8%

Weet ik niet 24% 36% 34% 19%

Anders, namelijk 16% 39% 13% 19%  

38. Reikt u ouders na het gebruik van de Gewichtsverloopkaart voorlichtingsmaterialen aan?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 36 53 26

Ja 60% 50% 92% 88%

Nee 40% 50% 8% 12%  
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39. Welke voorlichtingsmaterialen reikt u aan?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 33 18 49 23

Folder Gezond eten en bewegen met 

kinderen van 1 - 4 jaar 73% 78% 57% 61%

Folder Gezond eten en bewegen met 

kinderen van 4 - 8 jaar 24% 17% 82% 70%

Folder Gezond eten en bewegen met 

kinderen van 9 - 13 jaar 21% 0% 80% 65%

Folder Gezond eten en bewegen met 

kinderen van 14 - 18 jaar 0% 0% 53% 61%

Boek: Gezond eten met de schijf van 

Vijf 12% 11% 6% 17%

Boek: Alles over gezond eten en 

bewegen met baby en peuter 6% 6% 8% 26%

Anders, namelijk 24% 39% 41% 26%  

Afsluiting 

40. Wat voor cijfer geeft u de Gewichtsverloopkaart? (waarbij 1 = slecht, 10 = uitstekend)

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 36 53 26

1 0% 0% 0% 0%

2 0% 0% 2% 0%

3 0% 0% 0% 0%

4 0% 0% 2% 0%

5 2% 6% 0% 0%

6 9% 11% 8% 4%

7 27% 22% 30% 31%

8 44% 47% 49% 38%

9 18% 14% 8% 19%

10 0% 0% 2% 8%  

41. Heeft u behoefte aan extra informatie over de Gewichtsverloopkaart? 

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 55 36 53 26

Nadere uitleg 22% 3% 0% 0%

Training 11% 3% 4% 4%

Digitale informatie 33% 36% 25% 35%

Nee, geen behoefte 49% 61% 74% 65%  

Niet bekend of geen gebruik van de Gewichtsverloopkaart 
 
42. Wat is de reden dat uw organisatie de Gewichtsverloopkaart niet gebruikt?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 7 7 14 7

Past niet binnen onze werkwijze 0% 0% 0% 14%

Past niet bij de doelgroep 0% 29% 7% 29%

Onze organisatie maakt gebruik van 

andere materialen 29% 29% 36% 0%

Anders, namelijk 71% 57% 57% 57%  



 

Onderzoek naar het gebruik van de Gewichtsverloopkaart 65 

43. Wat is de reden dat u de Gewichtsverloopkaart niet gebruikt?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 20 12 5 0

Past niet binnen onze werkwijze 15% 25% 20% 0%

Past niet bij de doelgroep 15% 17% 0% 0%

Onze organisatie maakt gebruik van 

andere materialen 15% 0% 40% 0%

Anders, namelijk 65% 75% 40% 0%  

44. Heeft u interesse in de Gewichtsverloopkaart?

Jeugdverpleegkundige Jeugdarts Diëtist Overig

N 25 3 0 4

Ja 84% 33% 0% 50%

Nee 16% 67% 0% 50%  
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Bijlage 2.2 Resultaten stafvragen online vragenlijst 

Algemeen 

1. Binnen welke organisatie bent u werkzaam? 

Staf

N 20

GGD 10%

CJG 45%

Ouder en Kindcentrum 0%

Thuiszorg 15%

Diëtistenpraktijk 0%

Anders 30%  

Bekendheid 

2. Bent u bekend met de Gewichtsverloopkaart van het Voedingscentrum?

Staf

N 20

Ja 75%

Nee 25%  

3. Hoe bent u bekend geraakt met de Gewichtsverloopkaart?

Staf

N 15

Via een nieuwsbrief GGD 0%

Via de interventiedatabase van het Centrum Gezond Leven, 

RIVM 7%

Via de website van het Voedingscentrum 40%

Via een nieuwsbrief van het Voedingscentrum 20%

Via een mailing van het Voedingscentrum 40%

Via zoekmachines op het internet 7%

Via collega’s 13%

Anders, namelijk 7%  

Dagelijks gebruik Gewichtsverloopkaart: 

4. Wordt de Gewichtsverloopkaart binnen uw organisatie gebruikt?

Staf

N 15

Ja 73%

Nee 20%

Weet niet 7%  
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5. Hoe wordt de Gewichtsverloopkaart binnen uw organisatie gebruikt? 

Staf

N 11

De kaart hangt aan de muur in de wachtruimte 27%

De kaart hangt aan de muur in de spreekkamer 64%

De kaart wordt er standaard bij gepakt tijdens de consulten 9%

De kaart wordt er alleen bij gepakt als er sprake is van overgewicht 64%

De kaart wordt erbij gepakt als de ouders vragen hebben over het 

gewicht van hun kind 64%

Anders, namelijk 9%  

6. Met welke delen van de Gewichtsverloopkaart bent u bekend?

Staf

N 11

Ik ben bekend met de voorkant met de foto’s van het 9%

Ik ben bekend met de achterkant met situatiefoto’s 0%

Ik ben bekend met beide kanten van de Gewichtsverloopkaart 91%  

Voorkant 

7.1. De foto’s op de voorkant zijn bruikbaar bij consultgesprekken.

Staf

N 11

Helemaal oneens 0%

Oneens 0%

Neutraal 9%

Eens 9%

Helemaal eens 82%  

7.2. Ouders kunnen hun kind herkennen in een van de 

foto’s op de voorkant van de Gewichtsverloopkaart. 

Staf

N 11

Helemaal oneens 0%

Oneens 0%

Neutraal 9%

Eens 36%

Helemaal eens 55%  
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7.3. Ouders vinden de beelden van het gewichtsverloop 

op de voorkant van de kaart realistisch weergegeven.

Staf

N 11

Helemaal oneens 0%

Oneens 0%

Neutraal 55%

Eens 18%

Helemaal eens 27%  

Achterkant 

10.1. De situatiefoto’s op de achterkant zijn bruikbaar bij consultgesprekken.

Staf

N 10

Helemaal oneens 0%

Oneens 0%

Neutraal 20%

Eens 40%

Helemaal eens 40%  

10.2. De situatiefoto’s op de achterkant van de 

Gewichtsverloopkaart zijn herkenbaar voor uw doelgroep. 

Staf

N 10

Helemaal oneens 0%

Oneens 20%

Neutraal 20%

Eens 20%

Helemaal eens 40%  

10.3. De situatiefoto’s op de achterkant van de kaart laten 

duidelijk het verschil zien tussen goede en minder goede 

gewoonten rond eten en bewegen.

Staf

N 10

Helemaal oneens 0%

Oneens 0%

Neutraal 10%

Eens 70%

Helemaal eens 20%  
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10.4. De situatiefoto’s op de achterkant van de Gewichtsverloopkaart 

hebben een tekstuele toelichting nodig voor de doelgroep. 

Staf

N 10

Helemaal oneens 0%

Oneens 40%

Neutraal 20%

Eens 0%

Helemaal eens 40%  

10.5. De situatiefoto’s op de achterkant van de 

Gewichtsverloopkaart zijn relevant voor mijn doelgroep.

Staf

N 10

Helemaal oneens 0%

Oneens 0%

Neutraal 20%

Eens 50%

Helemaal eens 30%  

10.6. De situatiefoto’s op de achterkant van de 

Gewichtsverloopkaart zijn bruikbaar voor mijn doelgroep. 

Staf

N 10

Helemaal oneens 0%

Oneens 0%

Neutraal 30%

Eens 30%

Helemaal eens 40%  

Handleiding 

13. Bent u bekend met de bijbehorende handleiding van de Gewichtsverloopkaart?

Staf

N 11

Ja 82%

Nee 18%  

13a. Heeft u nog andere instructie ontvangen over het gebruik van de Gewichtsverloopkaart?

Staf

N 9

Ja 0%

Nee 100%  



 

Onderzoek naar het gebruik van de Gewichtsverloopkaart 71 

14. Heeft u de handleiding gelezen?

Staf

N 9

Ja 89%

Nee 0%

Weet niet 11%  

15. Gebruikt u de Gewichtsverloopkaart zoals omschreven in de handleiding ?

Staf

N 8

Ja 13%

Nee 0%

Soms 38%

Weet niet 50%  

16.1. De informatie in de handleiding is voldoende.

Staf

N 8

Helemaal oneens 0%

Oneens 0%

Neutraal 0%

Eens 63%

Helemaal eens 38%  

16.2. Het gebruikte beeldmateriaal in de handleiding is nuttig.

Staf

N 8

Helemaal oneens 0%

Oneens 0%

Neutraal 0%

Eens 75%

Helemaal eens 25%  

16.3. De tips in de handleiding zijn nuttig.

Staf

N 8

Helemaal oneens 0%

Oneens 0%

Neutraal 0%

Eens 63%

Helemaal eens 38%  
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16.4. De informatie in de handleiding is toepasbaar.

Staf

N 8

Helemaal oneens 0%

Oneens 0%

Neutraal 0%

Eens 75%

Helemaal eens 25%  

16.5. De handleiding verdient nadere uitleg.

Staf

N 8

Helemaal oneens 13%

Oneens 38%

Neutraal 13%

Eens 38%

Helemaal eens 0%  

Niet bekend met handleiding 

19a. Heeft u nog andere instructie ontvangen over het gebruik van 

de Gewichtsverloopkaart?

Staf

N 2

Ja 0%

Nee 100%  

Afsluiting 

20. Wat voor cijfer geeft u de Gewichtsverloopkaart? (waarbij 1 = slecht, 10 = uitstekend)

Staf

N 11

1 0%

2 0%

3 0%

4 0%

5 0%

6 0%

7 9%

8 64%

9 18%

10 9%  
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21. Heeft u behoefte aan extra informatie over de Gewichtsverloopkaart? 

Staf

N 11

Nadere uitleg 0%

Training 0%

Digitale informatie 0%

Nee, geen behoefte 100%  

Niet bekend of geen gebruik van de Gewichtsverloopkaart 
 

22. Wat is de reden dat uw organisatie de Gewichtsverloopkaart niet gebruikt?

Staf

N 3

Past niet binnen onze werkwijze 33%

Past niet bij de doelgroep 0%

Onze organisatie maakt gebruik van andere materialen 0%

Anders, namelijk 67%  

23. Heeft u interesse in de Gewichtsverloopkaart?

Staf

N 5

Ja 100%

Nee 0%  

 


