
₁ Met overgewicht wordt ook obesitas bedoeld. 
 

 

 

IGJ houdt toezicht op leefstijlbegeleiding voor volwassenen die 
roken of overgewicht hebben 

 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is gestart om leefstijlbegeleiding in de zorg te 
agenderen en stimuleren. Het gaat om geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. We kijken in 
dit toezicht naar hoe persoonsgericht leefstijlbegeleiding is voor volwassenen die roken en/of 
overgewicht¹ hebben. Het betreft personen die geen van de volgende chronische ziekte hebben: 
diabetes type II, Cardiovasculaire aandoening, COPD of astma. 
 

Wat levert dit toezicht u als betrokkene op? 

Verschillende zorg- en hulpverleners zijn betrokken bij leefstijlbegeleiding voor volwassenen die 
roken of overgewicht hebben. Door het verbeteren van de gezondheid kunnen zij echt een verschil 
maken in het leven van de cliënt. Het is belangrijk dat zij persoonsgerichte, integrale en 
deskundige zorg bieden. Dit toezicht heeft als doel om het belang van goede leefstijlbegeleiding te 
agenderen, en te stimuleren om het zo goed als mogelijk uit te voeren. We kijken samen met 
zorgverleners en cliënten naar hoe we de zorg kunnen verbeteren. Dit betekent dat wij ook 
verbeterpunten noemen die buiten de reikwijdte van de zorgverlener liggen. We verwachten van 
betrokken zorgverleners en organisaties dat zij, waar zij kunnen, de genoemde verbeterpunten 
oppakken. 

 
Hoe voert de inspectie dit toezicht samen met u uit? 

In dit toezicht staat het leren van de ervaringen van cliënten centraal. We organiseren diverse 
lokale bijeenkomsten met bestuurders/managers en zorgverleners binnen de huisartsenzorg, 
paramedische zorg, tweede lijn, gemeente, GGD, zorgverzekeraar. Ook worden specifiek de 
cliënten, verwijzers en leefstijlbegeleiders (zoals leefstijl-, of stoppen met roken coach) betrokken. 
We doen dit toezicht in drie regio’s in Nederland waar sprake is van een bovengemiddeld aantal 
inwoners die roken en/of overgewicht hebben.  
 

Waarom dit toezicht? 

De inspectie wil in lijn met het Nationale Preventieakkoord en het kabinetsbeleid bijdragen aan 
bewustwording bij zorgprofessionals van een persoonsgerichte aanpak van preventie. 
Leefstijlbegeleiding is onderdeel van goede zorg. Wij zien erop toe dat dit onderdeel van zorg op 
een goede manier wordt aangeboden. Dit betekent onder andere dat het belangrijk is dat de 
begeleiding op de persoon wordt afgestemd. 
 

Wat levert het toezicht op?  

De inspectie bespreekt de uitkomsten van het toezicht met de betrokken partijen in dat gebied. In 
deze bijeenkomst geven we aan wat er goed gaat en waar verbetering nodig is. Zo stimuleren we 
persoonsgerichte leefstijlbegeleiding voor volwassenen die roken en overgewicht hebben. 
Daarnaast maken we van ieder gebied een beknopt lokaal rapport. Dit publiceren we ook op onze 
website. 


