
'Ik zie dat mijn zoon een stuk beter in 

zijn vel zit. Hij is vrolijker en spreekt 

uit zichzelf vaker af met vrienden. 

Dat is voor mij een hele geruststelling.'

Zo wordt 
het lichter 
voor 
uw kind 
Overgewicht bij pubers? 
Pak het samen aan

Wanneer u die volgende stap wilt zetten

Dus: heeft uw tienerzoon of -dochter overgewicht? 
U en uw kind hoeven het niet alleen te doen. 

Ondersteun uw kind op zijn of haar weg naar een 
zelfverzekerd leven. Vraag daar professionele bege-
leiding bij. Neem hiervoor contact op met uw huisarts. 

Of gaat u naar het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG). 
Zij kunnen u alvast eerste adviezen geven en verder 
helpen. Het CJG bij u in de buurt vindt u op www.cjg.nl
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‘Het ging heel geleide
lijk. 

Maar ik zag het we
l: Anna was 

zwaarder dan haar
 leeftijdgenoten. 

Maar ja, probeer da
ar maar eens 

over te beginnen me
t een puber.’

Vindt u dat uw kind 
eigenlijk (iets) te zwaar is?

Vaak gaat het geleidelijk en valt het als ouder niet zo 

snel op. Wanneer uw kind ‘een paar kilo’s meer’ heeft 

dan leeftijdgenoten, hoeft dat geen probleem te zijn. 

Maar het kan ook tot situaties leiden die niet meer 

prettig zijn: wanneer uw zoon of dochter bijvoorbeeld 

steeds minder met vrienden onderneemt, zich erg 

onzeker over zichzelf voelt of gepest wordt.

Overgewicht hebben, kan het leven van pubers behoor-

lijk zwaar en eenzaam maken. Daarnaast hebben deze 

jongeren op latere leeftijd een sterk verhoogd risico 

op bijvoorbeeld suikerziekte, hart- en vaatziekten en 

ademhalingsproblemen.

De redenen waarom iemand overgewicht heeft, 

zijn heel verschillend. Belangrijk is te bedenken dat 

het niet iemands ‘schuld’ is. Maar dat het tijd is 

om er iets aan te doen.

Wat kunt u doen?
Zomaar even je leefstijl - of in dit geval: 

dat van uw kind en gezin - veranderen is niet makkelijk.

 Om dat alleen te doen, dat is een hele klus. Vraagt u daar-

om een deskundige die u daarbij kan helpen.   

Er zijn deskundige begeleiders die gespecialiseerd zijn 

in het werken met pubers met overgewicht. Zij kennen de 

ontwikkeling van jongeren en weten wat hen bezig houdt. 

Een begeleider zal daarnaast uw zoon of dochter niet 

veroordelen maar juist op een positieve manier stimuleren. 

Zodat het gewenste doel beter en op een prettige manier 

bereikt kan worden.

En: hulpverlening is vaak dichterbij en 

minder duur dan u wellicht denkt.

Uw kind heeft u daarbij nodig 
Wanneer uw zoon of dochter wordt begeleid, heeft 

hij of zij de steun van het hele gezin daarbij nodig. 

In je eentje werken aan je leefstijl terwijl je omgeving 

niet mee doet, is bijna onmogelijk.

De begeleider stelt daarom een gezamenlijk plan op. 

Daarin staat bijvoorbeeld: 

• wat willen u en uw kind bereiken? 

• hoe kunt u dat doen?

• welke manier past het beste bij uw gezin? 

De begeleider geeft advies bij het opstellen van het plan. 

Uw kind en u blijven daarbij altijd ‘de baas’. Belangrijk 

is ook dat de hulp bij u in de buurt is en betaalbaar. 

Nadat ze zijn afgevallen, gaan veel mensen toch weer 

eten en (minder) bewegen zoals ze dat vroeger deden. 

Dat is helemaal niet gek of erg. Daarom is hulp juist 

zo belangrijk. Die hulp blijft zolang dat nodig is. 

Zodat het écht gaat lukken.

‘Mijn vrouw en ik bleven maar praten en tips 
geven aan onze zoon. Alsof je tegen een 
muur praat natuurl i jk . Maar toen we Johan 
- de deskundige in leefsti j l - inschakelden, 
begon er opeens iets te veranderen.’

‘Als mijn ouders, broertje en zus lekkere dingen 

blijven eten terwijl ik wil afvallen, dat werkt niet. 

Z ij moeten me daarbij helpen. 

Anders ga ik gewoon weer stiekem eten’

om er iets aan te doen.

Wat kunt u doen?Wat kunt u doen?
Zomaar even je leefstijl - of in dit geval: 

dat van uw kind en gezin - veranderen is niet makkelijk.

 Om dat alleen te doen, dat is een hele klus. Vraagt u daar-
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