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Praktische info

Ratatouille richt zich tot schoolgaande kinderen van 
3de leerjaar t.e.m. 1ste middelbaar. 
Voor kinderen jonger of ouder, kunt u bij de 
coördinator informeren welke mogelijkheden er nog 
zijn.

Het programma wordt driemaal per jaar opgestart 
(september - januari - april) en duurt 12 weken. 
De sessies vinden plaats op twee locaties nl. AZ Delta 
campus Brugsesteenweg en de Stedelijke Basisschool 2  
De Octopus (Leeuwerikstraat 30) in Roeselare.

Kostprijs 
De totale kostprijs van het programma bedraagt 400 
euro.

Informeer voor terugbetaling bij de coördinator en uw 
ziekenfonds.
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Overgewicht neemt toe

Steeds meer kinderen kampen met gewichtsproblemen. 
In Vlaanderen heeft 15 procent van de 11-jarige jongens 
en 14 procent van de 11-jarige meisjes overgewicht. 
22 procent is zwaarlijvig. 
Een onevenwichtig voedingspatroon met te veel vet, 
suiker en zout en te weinig fysieke activiteit zijn de 
belangrijkste oorzaken. 

Vaak is het niet evident om het probleem als ouder zelf 
aan te pakken. 

Een gespecialiseerd multidisciplinair team van 
kinderartsen, diëtisten, psychologen, kinesisten en 
ergotherapeuten staat klaar om u te begeleiden bij de 
aanpak van het overgewicht van uw kind. 

Inhoud van het programma 
Ratatouille

De kinderen sporten in groep, tweemaal per week, dit 
op woensdag- en vrijdagnamiddag. 
Een bewegingstherapeut zet de kinderen actief aan het 
werk via sport en spel. 

Sporten in groep is plezierig en zorgt ervoor dat het 
zelfvertrouwen toeneemt. Uiteindelijk is het de 
doelstelling om het bewegen verder te zetten in een 
sportclub of vereniging. 

Daarnaast plannen we drie ouder-kind raadplegingen 
gezamenlijk bij de diëtiste en psycholoog. 

Tijdens de gesprekken kijken we  hoe een gezonde 
voeding en actieve levensstijl in het dagelijks leven 
geïntroduceerd kan worden.

Groepssessies

Om gezonde voedingskeuzes te leren maken 
organiseert de diëtiste groepssessies voor zowel ouders 
als kinderen. 

Indien nodig, kunnen er drie extra raadplegingen bij de 
psycholoog aangevraagd worden. 

Ratatouille: een multidisciplinair kinderobesitasteam staat klaar!


