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1. Veel overgewichtinterventies resulteren in gewichtsverlies, maar 
het verlies in gewicht is niet genoeg om écht verschil te maken
(hoofdstuk 2) 

2. De eerste duizend dagen van een nieuw leven vormen een 
wezenlijke periode voor de ontwikkeling van overgewicht en meer 
interventies zouden zich op deze periode moeten richten (hoofdstuk 
3) 

3. Veel interventies focussen op het kind en de ouders, maar aan 
sociale netwerken van zowel kinderen als ouders wordt nog te weinig 
aandacht besteed (hoofdstuk 3) 

4. De meest omvangrijke overgewichtaanpak in Nederland – 
Jongeren Op Gezond Gewicht – lijkt effectief voor een specifieke 
groep kinderen, maar niet voor alle kinderen (hoofdstuk 4) 

5. Geïntegreerde aanpakken om overgewicht te voorkomen en 
verminderen, zoals EPODE en JOGG, zijn veelbelovend op papier, 
maar onderzoek naar de praktijk laat zien dat het ingewikkeld is om 
ze te implementeren en evalueren (hoofdstuk 4) 

6. Zonder overheidsbemoeienis zal overgewicht een probleem 
blijven
(hoofdstuk 5) 

7. Overgewicht is niet alleen een probleem van het individu, maar 
vooral ook een maatschappelijk probleem 

8. Het sociaalecologisch model dat vaak gebruikt wordt om de 
complexiteit van overgewicht uit te leggen bestaat uit cirkels in 
cirkels, maar een doolhof zou misschien dichterbij de waarheid 
liggen; we zijn op zoek naar de oplossing, maar hoe die eruitziet en 
hoe dichtbij we zijn, is moeilijk in te schatten 

9. “Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln 
kann” – Francis Picabia 

10. Achteraf is ‘t mooi wonen (Nederlands gezegde (in sommige 
delen van Nederland…))
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