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Kinderbesc.h~rllJing

deed onderzoek
naa'r overleden .
baby-Florian
Bij Bureau Jeugdzorg
Overijssel werd enkele dagen voor
zijn opnaine in het ziekenhuis
alarm geslagen over de situatie van
heX twee maanden oude jongetje
Florian uit Rijssen. De baby overleed een week later.
Woensdag 23 maart werd rlorian
in kritieke toestand opgenomen in
het ziekenhuis. Hij overleed 31
maart. De 26-jarige moeder Michelle B. werd aangehouden. Het politieonderzoek is nog in volle gang.
Over de doodsoorzaak is nog niets
bekeridgemaakt. Yandaag wordt
Florian begraven.
RIJSSEN -

reau Jeugdzorg zegt dat er enkelt:!
dagen voor de ziekenhuisopname
een 'zorgmelding' over Florian is
binnengekomen. Hij kan niet zeggen om hoeveel dagen het precies
gaat. Jeugdzorg heeft de noodkreet
doorgespeeld aan de Raad voor de
Kinderbescherming.
Woordvoerder Richard Bakker
van de Raad zegt dat er een onderzoek is·ingesteld. Hij kan niet zeggen wat dat concreet heeft betekend.in de periode tot de opname
in het ziekenhUis. Jeugdzorg wil
niet ingaan op eerdere betrokkenheid van de instelling bij een ander kind van de moeder. Ze zou
ook een kleuter hebben die is ondergebracht in een pleeggezin.
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Een. -uur extra sporten isgenoeg
• Over vijf tot tien jaar jaar lijdt een op de twee kinde ren in Enschede aan overgewicht, zegt de GGO.
• Een uur extra beweging per week zorgt voor afname van overge..yicht en obesitas bij kinderen van Enschedese basisscholen:
.
• Aantal kinderen komt voor het eerst in aanraking met sportclub.
• Negentig .kinderen van twee scholen doen mee aan Europees project gericht op bewegen en gezonde voeding.
ENSCHEDE - Als er niet wordt ingegrepen lijdt over vijf tot tien jaar
een op de twee kinderen in Enschede aan overgewicht of obesitas. Op basis van cijfers van de
GGD heeft de gemeente Enschede
een jaar geleden de basisscholen
Het Bijvank en De Windroos aangemeld voor het Europees project
'Gezonde kinderen in een gezonde kindcimgeving'. Een initiatief

van Ronald Naul, hoogleraar sportwetenschap aan de universiteit
van Essen/Duisburg. Negentig Enschedese kinderen uit de groepen
3 en 4 worden vier jaar lang gevolgd. Het accent ligt op de gewichts- en motorische ontwikkeling. "Bewegen en gezonde voeding zijn de pijlers van dit project", zegt Jurgen Schiphorst, sportconsulent bij de gemeente Ensche-

deo "Sinds het begin van dit schooljaar wordt geld uitgetrokken voor
een extra bewegingsuur waar de
kinderen verplicht aan moeten
meedoen. Verder is er een sportinstuif en we zijn bezig om kinderen
via ' deo Sportboulevard Enschede
met een sportclub in contact te
brengen. Een fysiotherapeut kijkt
wat de betrokkene kan." Deze aanpak werpt nu al z'n vruchten af.
Dat blijkt uit de resultaten van de
tweede meting, begin dit jaar. Vit
de afgelopen week gepresenteerde
cijfers, het gaat om 50 leerlingen
uit de groepen 4, blijkt dat drie
kinderen met obesitas nu in de categorie overgewicht zijn beland.
Twee zevenjarigen die kampen
met overgewicht zitten nu op een
normaal gewicht. "Een mooi resul-

taat. . De teruggang bij obesitas is
bijna tien procent! Het frappante
is dat sommige kinderen zo fanatiek zijn dat de groep met ondergewicht is toegenomen van 2 naar
4.4 procent." De invloed is groot.
De motorische achterstanden worden snel ingelopen. Bovendien nemen de leerprestaties toe. "Ze hebben meer energie en worden geprikkeld om wat te gaan doen.
Daardoor hebben ze ook meer zin
om te leren. We worden ook door
ouders van oudere kinderen aangesproken. Of we niet wat aan het
overgewicht van hun kind kunnen
dQen? Ik moet dan 'nee' verkopen.
. s namelijk een geldkwestie."
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