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Bijlage			4.			Voorbeelden			overzicht			beweeginterventies			met		
aanwijzingen			voor			effectiviteit			
 
Beweeginterven�es  Primaire  

doelgroep  
Inhoud  Beoordeling 

/erkenning  
Rol   JGZ  

B-Fit  Kinderen  
van   2   t/m   15  
jaar.  

Voorkomen   en  
stabiliseren   van  
de   groei   van  
overgewicht.  

Eerste  
aanwijzingen  
voor  
effec�viteit.   

Deze   interven�e   wordt   op   de   school  
uitgevoerd,   door   een   B-Fit   coach.   De  
JGZ   hee�   een   ac�eve,   adviserende   rol  
spelen   naar   scholen   over   het   bestaan  
en   gebruik   van   deze   interven�e.  

Vallen   is   ook   een  
sport  

Kinderen  
van   4   t/m   12  
jaar.  

Gericht   op  
veilig   vallen.   

Eerste  
aanwijzingen  
voor  
effec�viteit.  

De   interven�e   vindt   plaats   op   de  
basisschool,   �jdens   de   lessen  
bewegingsonderwijs.   De   JGZ   hee�   een  
ac�eve,   adviserende   rol   spelen   naar  
scholen   over   het   bestaan   en   gebruik  
van   deze   interven�e.  

PLAYgrounds  Kinderen  
van   6   t/m   12  
jaar.  

S�muleren   van  
lichamelijke  
ac�viteit   door  
inrich�ng  
schoolplein  

Goede  
aanwijzingen  
voor  
effec�viteit.  

De   school   (evt.   in   samenwerking   met  
de   gemeente)   voert   deze   interven�e  
uit.   De   JGZ   hee�   een   ac�eve,  
adviserende   rol   naar   scholen   over   het  
bestaan   en   gebruik   van   deze  
interven�e.  

Lekker   Fit!  
Basisonderwijs.   

Kinderen  
van   6   t/m   12  
jaar.  

S�muleren   van  
een   gezonder  
voedingspatroo 
n   en   kwalita�ef  
en   beter  
bewegen.   

Eerste  
aanwijzingen  
voor  
effec�viteit.   

De   uitvoerders   van   deze   interven�e  
zijn   vakleerkracht   Lichamelijke  
Opvoeding,   een   schooldië�st   en  
sportdocenten   van   een  
(school)sportvereniging.   De   JGZ   hee�  
een   ac�eve,   adviserende   rol   spelen  
naar   scholen   over   het   bestaan   en  
gebruik   van   deze   interven�e.  

LEFF  Kinderen  
van   7   t/m   12  
jaar   met  
overgewicht  
of   obesitas.  

S�muleren   van  
een   gezonder  
voedings-   en  
beweegpatroo 
n.   

Eerste  
aanwijzingen  
voor  
effec�viteit.  

LEFF   wordt   op   landelijk   niveau  
gecoördineerd.   Lokale   coördina�e  
gebeurt   door   gemeente   of   o.a.  
welzijnsorganisa�es,   sportorganisa�e  
en   GGD-en.   De   JGZ   kan   een   rol   spelen  
bij   de   toeleiding   en   werving   naar   LEFF  
voor   jeugdigen   (Kenniscentrum   Sport   &  
Bewegen).  
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Realfit  Jongeren  
tussen   13   en  
18   jaar.  

Afname   of  
stabilisa�e   van  
overgewicht.   

Goede  
aanwijzingen  
voor  
effec�viteit.   

De   uitvoering   vindt   plaats   door   een  
fitnesscentrum.   De   JGZ   hee�   een  
ac�eve,   adviserende   rol   naar   jeugdigen  
over   bestaan   van   deze   interven�e.  

 

Houdingsinterven�e  
 

Houdingsinterven�e  Primaire  
doelgroep  

Inhoud  Beoordeling/ 
erkenning  

Rol   JGZ  Link  

Zit   met   Pit!   Groep   5   of   6  

 

Het   aanleren   van  
een   goede  
houding   en  
gezond   gedrag  
rondom   zi�en,  
bewegen   en  
computergebruik 
.   

Goed  
beschreven.   

Een   ac�eve,  
adviserende   rol  
spelen   naar   scholen  
over   het   bestaan   en  
gebruik   van   deze  
interven�e.  

Meer  
informa�e   
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https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1402968
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1402968

