
Deze dia-indeling is 
zo gemaakt dat zelf 
een afbeelding kan 
worden geplaatst. 
 
Klik met de 
rechtermuisknop in 
de achtergrond en 
kies Achtergrond 
opmaken. 
Klik op Opvulling 
met figuur of 
bitmappatroon en 
dan op Bestand. 
Kies de afbeelding 
en klik op Invoegen, 
daarna op Sluiten. 
 
Klik niet op overal 
toepassen, omdat 
dan de achtergrond 
van alle dia’s wordt 
aangepast. 
Met Ctrl+Z kan dit 
hersteld worden.  
 
Voor het mooiste 
resultaat is de 
verhouding 1280 x 
720 pixels.  Dit 
zorgt ervoor dat de 
foto in de 
achtergrond scherp 
wordt, en niet 
vervormt. 

The Amsterdam Healthy Weight Programme –  
an example of an integral programmatic approach on 
tackling health inequalities  
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Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

The Amsterdam Healthy Weight Program –  
an example of an integral programmatic approach 
on tackling health inequalities  

 
 Facts & figures 
 Why: mission, vision  & strategy 
 How: leading principles  
 What: zooming in on what we do 
 Results, trends, effects and impact 
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Childhood obesity in Amsterdam 

 18,5 % of all Amsterdam youngsters (0-19 years) is overweight 
or (severely) obese (2012: 21%) 
 

 In absolute numbers: 24.500 youngsters 
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Why:  
Our Mission, Vision and Strategy 

 Mission: For all of Amsterdam’s children to have a healthy weight 
in 2033 
 long term: it takes a generation! 
 

 Vision: healthy weight is a collective responsibility and the healthy 
option should be the easy option 
 everyone is needed: it takes a village to raise a child 
 

 Strategy: healthier behaviour in a healthier environment 
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How: 
Leading principles for the programme 

 Political Leadership 
 Programmatic approach 
 Integral & consistent  
 Area-orientated 
 Learning Approach 
 Excellence of Professionals 
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Political Leadership 

 Political commisionar with an strong intrinsic motivation 
 Ambassador 
 Ahead in carrying out the policy implications : practise 

what you preach 
 

 Unanimous support of City council  
 Financial means secured until 2033 
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Programmatic approach  

 Focus on social effects, not only on results 
 Social effects: ‘ER’-aims 
 Constant monitoring of output (results) and outcome (trend & effects) 
 Working together with partners (within the municipalty, externally and 

both professional & civil society) 
 
What helps us?  
 In-depth insight in urgency, causes and figures 
 Making it personal, telling the stories 
 Showing results  
 Our rollercoaster  
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 ‘Whitehead & Dalgren Rainbow’ as 
theoretical framework 

 Prevention ánd Health Care 
 No cherry picking 
 Practice what we preach 
 Using the programme management 

tools 
 

Integral & consistent  
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Amsterdam adaption of rainbow model 
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Area-orientated: 
 
focus on  
low SES neighbourhoods 
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 Are we on the right track ?  
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Learning Approach 

The essence: Learning by doing, doing by learning.  
 
 Every quarter: output information (http://www.aagg.nl/) 
 Every year: outcome information – monitoring of healthy behaviours & weight  
 Constantly:  

– examination of possible interventions 
– use of evidence by development of interventions / policy etc 
– evaluation studies of interventions (on process and/of effect)  
– literature reviews 

 Internal quality expert team 
 External scientific advisory board 
 Dissemination of knowledge among stakeholders 
 Sarphati Amsterdam 

 
 

 
 
 

http://www.aagg.nl/
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Use of Behavioural Insights 
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linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Excellence of Professionals 

 Making them more excellent in their current jobs by training them 
 Learning community 
 Providing communication products, e-tools…  

 



Deze dia-indeling is 
zo gemaakt dat zelf 
een afbeelding kan 
worden geplaatst. 
 
Klik met de 
rechtermuisknop in 
de achtergrond en 
kies Achtergrond 
opmaken. 
Klik op Opvulling 
met figuur of 
bitmappatroon en 
dan op Bestand. 
Kies de afbeelding 
en klik op Invoegen, 
daarna op Sluiten. 
 
Klik niet op overal 
toepassen, omdat 
dan de achtergrond 
van alle dia’s wordt 
aangepast. 
Met Ctrl+Z kan dit 
hersteld worden.  
 
Voor het mooiste 
resultaat is de 
verhouding 1280 x 
720 pixels.  Dit 
zorgt ervoor dat de 
foto in de 
achtergrond scherp 
wordt, en niet 
vervormt. 

 Healthy food and drink 
 Active lifestyle 
 Sleep well 
 

Not two, but three rules of thumb  
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Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

 
 
What: the Amsterdam Healthy Weight 
Programme in action 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KGzhH-
PgWUI&index=3&list=PLEdZBKyckRnyc1byZQ0Tthlm4QShCet88 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KGzhH-PgWUI&index=3&list=PLEdZBKyckRnyc1byZQ0Tthlm4QShCet88
https://www.youtube.com/watch?v=KGzhH-PgWUI&index=3&list=PLEdZBKyckRnyc1byZQ0Tthlm4QShCet88
https://www.youtube.com/watch?v=KGzhH-PgWUI&index=3&list=PLEdZBKyckRnyc1byZQ0Tthlm4QShCet88
https://www.youtube.com/watch?v=KGzhH-PgWUI&index=3&list=PLEdZBKyckRnyc1byZQ0Tthlm4QShCet88


Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

What:  
We work on… 
 Healthy schools : learning healthy habits early 
 Engaged community: everyone around the child contributes 
 Healthy environment that facilitates making the healthy choice 
 A ‘activating city’: the built environment nudges active behaviour 
 A good health care ‘chain’ of welfare, support and cure for children with 

overweight & obesity and their parents 
 Training of (semi)professionals in close contact with our end users 
 Lobby the food industry 
 Healthy children growing up in poverty 
 Etc…. 

 
 Thus: all the segments of the rainbowmodel 
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 Results on output and behaviour 
 Trend in Amsterdam 
 Impact of the AHWP 
 Effects of the AHWP 

Results, trend, effects and 
impact 
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Some results (output) in 2016 

 102 primary schools in the programme or finished (225 total) 
 25.000 pupils reached (60.000 total)  
 Pilot in 16 pre-schools 
 2 areas started with a new action plan for active youth 
 Experiments with augmented reality (pokemon), pop-up play grounds 
 58% sportevents is child marketing proof 
 1300 obese childres are in a special care programme 
 > 60 health care interventions for 750 children with overweight/obesity 
 More than 100 health ambassadors 
 …. 
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Results on behaviour 
Infants: Use of formula 

  2 weeks 3 months 6 months 

  
2012 2015 2012 2015 2012 2015 

Breastfeeding 69 69 40 44* 
 

20 25* 
 

Infant Formula 13 11* 
 

40 36* 
 

61 58* 
 

Combination of both 
18 20* 

 
20 20 19 18* 

 

 Most significant change: more breastfeeding   
    (at 3 and 6 months of age) 
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Primary school: nutrition habits 

 Most significant change: less sugary drinks 
    (at 5- and 10-years of age) 

 
5-jarigen  10-jarigen  

2012/'13 2014/'15 2012/'13 2014/'15 

Every day breakfast 96 97* 93 95* 

Every day vegetables 86 87 84 86* 

Every day fruits 94 95* 84 89* 

Max 3 snacks a day 98 99* 97 97* 

Max 2 sugary drinks a day 65 75* 61 72* 
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Primary school: Physical activity 

 Most significant change: at least 1 hour a day of moderate 
to vigorous physical activity (at 5 and 10 years of age) 
 

5 year olds  10 year olds  

2012/'13 2014/'15 2012/'13 2014/'15 

Average of 1 hour or more of active 
behaviour a day 41 47* 49 53* 

Membership of a sport club 53 56* 69 71* 

Average of 2 hours or less of screen time 
(outside school) 94 95* 88 88 



Deze dia-indeling is 
zo gemaakt dat zelf 
een afbeelding kan 
worden geplaatst. 
 
Klik met de 
rechtermuisknop in 
de achtergrond en 
kies Achtergrond 
opmaken. 
Klik op Opvulling 
met figuur of 
bitmappatroon en 
dan op Bestand. 
Kies de afbeelding 
en klik op Invoegen, 
daarna op Sluiten. 
 
Klik niet op overal 
toepassen, omdat 
dan de achtergrond 
van alle dia’s wordt 
aangepast. 
Met Ctrl+Z kan dit 
hersteld worden.  
 
Voor het mooiste 
resultaat is de 
verhouding 1280 x 
720 pixels.  Dit 
zorgt ervoor dat de 
foto in de 
achtergrond scherp 
wordt, en niet 
vervormt. 

Amsterdam Trend 

 Higher prevalence of overweight (including obesity) among Turkish 
& Moroccan descent  

 Decline overweight: Dutch and Moroccan descent 
 Decline obesity: Dutch, Moroccan, Surinamese and Turkish descent 

8,8% 
7,3%* 

17,2% 
15,9% 

24,3% 24,4% 
23,2% 

19,7%* 

10,5% 10,5% 

18,5% 
16,4% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2012 2013 2014 2015

1,5%* 

7,1% 

4,3%* 

13,3% 

9,9%* 

8,0% 

6,1%* 

2,1% 2,2% 

6,1% 
5,6% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2012 2013 2014 2015

Nederlands

Surinaams

Turks

Marokkaans

overig westers

overig niet-westers

Overweight Obesity 



Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
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toetscombinatie Alt+Shift+← of 
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opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Amsterdam Trend per SES group 
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Amsterdam trend per age group 
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 Currently we don’t know enought about the impact 
of the output 
 

           part of the next programme plan 
 

 (Inter)national: rising or stabilising trend,  
     declining trend in A’dam is positive 
 Conclusions about the effectiveness of the AHWP 

cannot yet be drawn 
 
 
 

 

Impact & effect 
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Take home message 

 Every one is needed to make a difference 
 

 1 + 1 = 3 
 

 Sharing is caring 
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More information? 

 Amsterdam.nl/zoblijvenwijgezond  
 aanpakgezondgewicht@amsterdam.nl 
 Twitter:    @GavoorGezond020 
 Facebook:  Zoblijvenwijgezond 
 Please enlist for our newsletter! 

mailto:aanpakgezondgewicht@amsterdam.nl
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Thank you for your attention! 


