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1. Kernboodschappen
Alle inwoners zouden gelijke kansen moeten hebben op een goede gezondheid. Er zijn
echter verschillen in de gezondheid tussen groepen inwoners. Om deze effectief aan te
pakken zijn een langetermijnaanpak en een integrale benadering nodig.
Beleidsadviezen van GGD Haaglanden geven gemeenten een handvat hoe zij de
gezondheidssituatie van hun inwoners kunnen verbeteren, nu en in de toekomst.

Een leven lang gezond meedoen
Iedere inwoner kan zijn leven lang gezond meedoen in de samenleving, dat is het
streven. Vanaf het begin van de zwangerschap tot 100 jaar en eventueel nog ouder.
Lichamelijk gezond en mentaal gezond. Een vroege start van een gezonde leefstijl loont.
Om gezondheidsverschillen op lange termijn daadwerkelijk te verkleinen, is het nodig
om op de juiste momenten in de levenslijn interventies te plegen. Wie jong bepaalde
vaardigheden aanleert, heeft daar zijn/haar leven lang profijt van. Daarom is het van
belang de gezondheid in de verschillende levensfasen in samenhang te benaderen.
De vier levensfasen van de levenslijn lopen in elkaar over:

1.
2.
3.
4.

Gezonde start
Gezond opgroeien
Gezond blijven
Vitaal oud zijn

Een integrale aanpak
Effectief gezondheidsbeleid komt tot stand wanneer gezondheid ook een rol speelt bij de
beleidsvorming op andere beleidsterreinen. Dit beleid is gericht op vaardigheden en
gedrag, op de fysieke en sociale (leef)omgeving van de inwoners en op de
toegankelijkheid van zorg-/gemeentelijke voorzieningen.
Dit vraagt om een brede visie op gezondheid in alle sectoren. Hierdoor is het mogelijk
om bij beleidsbeslissingen vanuit iedere sector bewust ook de effecten van beleid op de
gezondheid van de inwoners te betrekken. Van zorg tot werk & inkomen, van jeugd tot
ruimtelijke ordening, en vele andere beleidsterreinen.
Dit vraagt om een langdurige en brede aanpak op gemeentelijk niveau, in wijken en
buurten. Een cultuursensitieve aanpak die rekening houdt met inwoners met beperkte
gezondheidsvaardigheden en inwoners met een slechte(re) gezondheid.
Op een vernieuwende manier kijken naar uitdagingen en met lef het eens over een
andere boeg gooien. Samenwerking in de keten betekent dat partijen gezamenlijk de
gezondheid van inwoners verbeteren: gemeente, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties,
scholen, vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen, GGD.
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Een positieve kijk op gezondheid
Gezondheid is mede bepalend voor de ontwikkeling en bloei van elk mens in zijn hele
levensloop. Het gaat over de mogelijkheiden die mensen hebben om met ziekten,
beperkingen en tegenslagen om te gaan.
Zitten zij lekker in hun vel?
Kunnen zij meedoen in de samenleving?
Hebben zij de regie over hun leven en zijn zij zelfredzaam?
Zijn er voldoende ondersteuningsmomenten/-mogelijkheden in hun omgeving?
Door gezondheid ook te zien als middel om andere doelen te bereiken, kan de gemeente
kansen benutten voor individuele inwoners en voor de samenleving als geheel.
Meer lezen over positieve gezondheid? Institute of Positive Health

Voortzetting landelijke speerpunten en doelen
Het gaat de goede kant op met de gezondheid in Nederland. Omdat de uitdagingen nog
altijd groot zijn, blijven de landelijke speerpunten en doelen uit de vorige landelijke nota
“Gezondheid dichtbij” van kracht. Lees meer in de Kamerbrief over Landelijke nota
gezondheidsbeleid 2016-2019

Landelijke doelen
Doelen uit het ingezette gezondheidsbeleid:







De gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door
een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en
leven.
Preventie een prominente plaats geven in de gezondheidszorg.
Gezondheidsbescherming op peil houden en nieuwe bedreigingen het hoofd
bieden.
Stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en
hoogopgeleiden.

Landelijke speerpunten
Verbeteren van trends voor:






Roken
Overmatig alcoholgebruik
(Ernstig) overgewicht
Bewegen
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Depressie
Diabetes
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1.1 Gezonde leefstijl: voeding en
bewegen in LeidschendamVoorburg
Bijna de helft (49%) van de inwoners van Leidschendam-Voorburg van 19 jaar en ouder
kampt met (ernstig) overgewicht. Dit percentage blijft bij 19- tot 64-jarigen vrijwel
gelijk sinds 2008. Het is in de komende jaren dus noodzakelijk met investeringen het
percentage overgewicht en obesitas echt omlaag te brengen.
In 2017 startte het project Goed bezig!, waaronder de activiteiten van Jongeren Op
Gezond Gewicht (JOGG) vallen. Eerder formuleerde Leidschendam-Voorburg al haar visie
op Sport en Bewegen, die moet bijdragen aan een gezonde en actieve leefstijl van
inwoners. Voldoende beweging en een gezond eetpatroon dragen bij aan een gezonde
leefstijl. De gemeente vindt het belangrijk dat al op jonge leeftijd een gezonde leefstijl
wordt aangeleerd en dat meer inwoners een gezonde leefstijl hebben 1.
Mensen met een gezond gewicht en gezonde leefstijl lopen minder gezondheidsrisico’s
en kunnen langer zelfstandig participeren. De ambitie van Leidschendam-Voorburg is dat
meer inwoners gezond leven. Hierbij ligt de nadruk op meer bewegen en sporten 2. In
Leidschendam-Voorburg is op deze punten verbetering te realiseren. Gezond eten en
drinken en voldoende bewegen en slapen, leveren eveneens een positieve bijdrage aan
het bereiken en behouden van een gezond gewicht en een gezonde leefstijl 3. Uiteraard
hoort bij een gezonde leefstijl ook niet roken.
- Van de inwoners (19 jaar en ouder) van Leidschendam-Voorburg voldoet 28% aan de
richtlijn groente. Dat is vergelijkbaar met Zuid-Holland West (29%). Minder dan de helft
(41%) voldoet aan de richtlijn fruit. Dit wijkt niet af van Zuid-Holland West (41%) 4.
- Meer dan de helft van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) uit Leidschendam-Voorburg
eet dagelijks groente. In de regio Haaglanden is dit precies de helft. Verder eet 38%
dagelijks fruit. In Haaglanden eet 36% dagelijks fruit.5
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.
- Het percentage inwoners (19 jaar en ouder) van Leidschendam-Voorburg dat aan de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) voldoet (64%) is vergelijkbaar met
Zuid-Holland West (63%)4.
- Bijna negen op de tien (88%) jongeren (12 tot en met 18 jaar) in
Leidschendam-Voorburg voldoen niet aan de NNGB (t.o.v. 87% in Haaglanden) 5.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.
- 19% procent van de volwassenen (19 tot en met 64 jaar) voelt zich meestal niet of
nooit uitgerust als zij ’s morgens uit bed komen. Dit percentage is vergelijkbaar met
Zuid-Holland West (17%)4.
- 25% van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) in Leidschendam-Voorburg voelt zich ’s
morgens niet uitgerust bij het naar school gaan5.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.

Focus op de eerste 1000 dagen
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De eerste 1000 dagen (van conceptie tot de tweede verjaardag) zijn cruciaal voor de
ontwikkeling van een kind. Bij het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezond
gewicht is het daarom van belang om de focus te leggen op die eerste 1000 dagen en de
ouders hierin te ondersteunen. Het bestaande netwerk perinatale gezondheid kan
hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Landelijk is er steeds meer aandacht om de
kansen voor het kind in de eerste 1000 dagen te beschermen en te bevorderen.

Streven gezond is de norm
Om gezond gewicht te bevorderen is het van belang dat een gezonde leefstijl normaal is
op plekken waar kinderen en ouders vaak komen. Dit kan worden bereikt door in
samenwerking met partijen en organisaties in de directe woon- en leefomgeving
eenduidig dezelfde boodschap ten aanzien van een gezonde leefstijl uit te dragen. Het
gaat bijvoorbeeld om partijen en organisaties als:








Scholen en kinderopvang
Sportclubs en verenigingen
Wijkcentra
Jeugdgezondheidszorg
Gezondheidscentra
Geboortezorg

Stimuleren dat de gezonde keuze de makkelijkste
keuze is
Voor mensen die weinig te besteden hebben, stress ervaren en gebrekkige
gezondheidsvaardigheden hebben is het niet eenvoudig om gezonde keuzes te maken.
Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid
te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van
gezondheidsgerelateerde beslissingen6.
De omgeving kan gezond gedrag stimuleren door de gezonde keuze de makkelijkste
keuze te laten zijn. Dit kan bijvoorbeeld door een gezond (en betaalbaar) aanbod van
eten en drinken beschikbaar te stellen in sport-, werk- en schoolkantines en op plekken
waar mensen recreëren. Ook het verkleinen van het fastfood-aanbod in de stad en een
omgeving die uitnodigt tot bewegen, helpen mensen de gezonde keuze te maken.

Fysieke omgeving nodigt uit tot beweging
Door adequate inrichting van de fysieke omgeving kan bewegen heel laagdrempelig zijn
en eenvoudig te integreren in het dagelijkse leven. Denk aan:





veilige fietspaden en voldoende fietsenstallingen waardoor inwoners sneller de
fiets pakken.
een groene omgeving om te wandelen, die ook toegankelijk is voor ouderen en
mindervaliden zonder kans op vallen.
een omgeving die kinderen uitnodigt om te bewegen, bijvoorbeeld
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beweegvriendelijke schoolpleinen en veilige speelplekken.

Aanpak op maat
Om gezond te leven is het belangrijk dat mensen weten wat hiervoor nodig is als het
gaat om voeding, beweging en slaap7. Ook moeten ze de vaardigheden hebben om dit te
kunnen toepassen. Bij het bevorderen van gezond gewicht is het in
Leidschendam-Voorburg belangrijk om daarbij gericht in te zetten op een aantal
specifieke groepen:







Overgewicht komt meer voor bij mensen met een lage opleiding 8. Om deze
mensen goed te kunnen bereiken, is het van belang om met de aanpak in te
zetten op laaggeletterden en mensen met minder gezondheidsvaardigheden.
Niet goed kunnen rondkomen is van grote invloed op de leefstijl. Mensen met een
lager inkomen hebben vaker gezondheidsproblemen inclusief overgewicht 9. Een
aanpak zou daarom rekening moeten houden met wat schaarste betekent voor
eigen regie.
Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaak een minder
gezonde leefstijl en worden minder uitgerust wakker10,11. De aanpak zou
afgestemd moeten worden op de specifieke behoefte en culturele gewoonten van
deze groepen.

Integrale samenwerking
Om de gezonde leefstijl de norm te laten zijn, is het van belang dat de verschillende
beleidsterreinen bijdragen vanuit hun eigen domein (health in all policies). Zo kan er een
lijn worden aangebracht tussen gezondheidsbeleid op school en kinderopvang door
aandacht voor voeding en beweging en inzet op gezonde kantines bij de
sportverenigingen. Hierin zou de aandacht breder kunnen zijn dan gezonde voeding en
beweging, door ook in te zetten op een Rookvrije Generatie.
Naast de overheid kunnen ook private partijen veel bereiken in het gezonder maken van
de omgeving. Door middel van publiek-private samenwerking kan de gemeente private
partijen stimuleren en faciliteren om hier hun rol in te pakken.

Sluitende keten
Naast het voorkómen van overgewicht is het belangrijk dat er goede en tijdige
signalering van overgewicht en obesitas is en dat er voldoende passende ondersteuning
en zorg ingezet kan worden. Hierbij is van belang dat er gewerkt wordt vanuit een
gezinsbrede aanpak, waarin maatwerk kan worden toegepast.

Referenties
1. Sociaal Kompas, Beleidsplan Sociaal Domein, 2017-2020, Gemeente
Leidschendam-Voorburg
2. Samen aan Zet: Coalitieakkoord Leidschendam-Voorburg 2018-2022,
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Leidschendam-Voorburg
3. Onder 'leefstijl' verstaan we gedrag waarvoor een relatie met goede gezondheid
of met gezondheidsproblemen is vastgesteld (RIVM) www.rivm.nl/leefstijlmonitor
4. Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
5. Jongerenenquête 2015, GGD Haaglanden
6. Pelikan JM, Röthlin F, Ganahl K. Comparative report on health literacy in eight EU
member states. The European Health Literacy Project 2009-2012. The HLS-EU
Consortium; 2012: www.healthliteracyeurope.net/hls-eu

7.

8.
9.
10.
11.

gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/leidschendam-voorburg/them
as/leefstijl/uitgerust-opstaan
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
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1.2 Gezond mediagebruik door de jeugd
Wanneer wordt gamen een verslaving? Is het verstandig om de smartphone onder het
kussen te leggen? Wat is wel en wat is geen gezond mediagebruik? Het is lastig om hier
harde uitspraken over te doen, aangezien er onvoldoende onderzoek naar is gedaan.
Toch is wel te zeggen dat goed en bewust omgaan met media leuk is en ruimte biedt
aan welzijn en aan gezond opgroeien. Dit omdat het de kans op gezondheidsproblemen,
zoals overgewicht en slaapgebrek, verkleint. Dat vraagt wel zelfbeheersing en
begrenzing en dát moeten jongeren vaak nog leren. Dat zij media altijd en overal
kunnen gebruiken, betekent niet dat ze dit ook moeten doen 1.
Media spelen een steeds belangrijker rol in onze samenleving. We kunnen haast niet
meer zonder en onze communicatie is ingrijpend veranderd. Dit raakt alle lagen van de
bevolking, in alle fases van het leven. Vooral bij jongeren is het van belang om gezond
mediagebruik en mediawijsheid te stimuleren. Zij maken immers geen onderscheid meer
tussen online en offline gedrag, veel van hun sociale leven speelt zich online af.

Mediawijsheid
De term 'Mediawijsheid' staat voor de verzameling competenties die men nodig heeft om
actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving 2. Dit is verder
uitgewerkt in het Mediawijsheid Competentiemodel3, waarin tien competenties zijn
benoemd verdeeld in de niveaus:

1. begrip
2. gebruik
3. communicatie en strategie

Ongezond gebruik van media
Het overgrote deel van de jongeren heeft zijn sociale media- en gamegedrag prima
onder controle. Bij een kleine groep is echter sprake van risicovol gedrag. Als een
jongere moeite heeft om het gebruik van sociale media onder controle te houden wordt
gesproken van problematisch gebruik. Kenmerken hiervan zijn:





overmatige aandacht voor sociale media en buitensporig gebruik hiervan
slechter slapen
verwaarlozing van huiswerk, school en sociale contacten

Dit kan leiden tot verminderde schoolprestaties, slaaptekort en vereenzaming. De relatie
tussen langdurig tv-kijken of computergebruik en overgewicht bij jongeren is ook
aangetoond. Daarnaast speelt smartphonegebruik een rol bij één op de vijf
fietsongelukken waarbij jongeren betrokken zijn. Problematisch gamen vertoont grote
sociale en fysieke gelijkenissen met andere verslavingen, waaronder gok- en
genotmiddelenverslavingen4.
Ook het moment of tijdstip van mediagebruik kan ongezond zijn. Zo heeft het gebruik
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van smartphone of tablet vlak voor het slapen negatieve gevolgen voor de nachtrust. De
lichtsterkte (lux) stelt de aanmaak van melatonine uit, waardoor je moeilijk in slaap valt.
Ook een opwindende game vlak voor het slapen is niet bevorderlijk voor een goede
nachtrust. De hersenen blijven nog lang na het spelen actief 5.

Cyberpesten
Cyberpesten is pesten via media zoals internet of een mobiele telefoon. Cyberpesten is
vaak extremer dan gewoon pesten, omdat de pester de emoties van het slachtoffer niet
ziet en daardoor eerder dingen doet die hij anders nooit zou zeggen, schrijven of doen.
De slachtoffers weten vaak niet door wie ze gepest worden en voelen zich daardoor
machteloos. Het slachtoffer kan zich ook erg onveilig gaan voelen, het pesten dringt
namelijk door in zijn persoonlijke leefwereld, zijn eigen huis. Dit drijft het slachtoffer
vaak tot wanhoop6.
- In 2015 is 3% van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) in Leidschendam-Voorburg wel
eens gepest via internet. Dit is vergelijkbaar met 2010 toen 5% van de jongeren via
internet werd gepest.
- Bijna acht op de tien jongeren (77%) van 12 tot en met 18 jaar in
Leidschendam-Voorburg zijn dagelijks actief op sociale media. Voor Zuid-Holland West is
dit 79%, voor Haaglanden 77%.
- Vooral meisjes zijn (bijna) dagelijks actief op sociale media (84% versus 69% van de
jongens).
- 3% van de jongeren in Leidschendam-Voorburg heeft risico op problematisch gebruik
van sociale media.
- Dagelijks gamen gebeurt vooral door jongens: 39% ten opzichte van 7% bij de
meisjes6.
De grote verschillen in de percentages tussen jongens en meisjes kunnen de gemeente
handvatten bieden voor de aanpak.

Gehoorschade
Bij ongezond mediagebruik horen ook de mogelijke risico’s op gehoorschade.
Gehoorschade ontstaat doordat trilharen in het binnenoor blijvend beschadigd zijn. In
ernstige gevallen leidt dit tot levenslange handicaps als oorsuizingen, geluidsvervorming
en gehoorverlies. De mogelijke gevolgen zijn sociale isolatie, stress, concentratie-, leeren slaapproblemen en in het ergste geval levenslange (gedeeltelijke)
arbeidsongeschiktheid.
Meestal ontstaan gehoorproblemen geleidelijk, maar gehoorschade is onomkeerbaar en
heeft een grote sociale impact. Zo is gehoor voor kinderen van belang voor een goede
taalontwikkeling en is een goed gehoor nodig om veilig deel te kunnen nemen aan het
verkeer. Met name voor fietsers is het belangrijk om naderend verkeer goed te kunnen
horen. Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn, dat is bijvoorbeeld het geluid van een
haardroger of langs een drukke autoweg. De beschadiging kan in één keer gebeuren als
het geluid erg hard is, maar gebeurt ook als je te vaak of langdurig aan hard geluid
wordt blootgesteld7.
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- Van de 12- tot en met 18-jarigen in Leidschendam-Voorburg heeft 35% wel eens last
van het gehoor. Dit was in 2010 hetzelfde en is vergelijkbaar met de regio’s
Zuid-Holland West (31%) en Haaglanden (33%).
- Zij hebben dit vooral tijdens of na een bezoek aan een concert/festival/dance event
(27%), tijdens of na een school- of verenigingsfeest (22%) en tijdens of na het luisteren
met een koptelefoon/oortjes (13%).
- Van de jongeren draagt 33% dagelijks oortjes op straat om muziek te luisteren of
filmpjes te kijken op hun mobiel. Ter vergelijking: voor Zuid-Holland West is dit 32% en
voor Haaglanden is dit 34%6.

Integrale aanpak
Preventieve maatregelen rond mediagebruik voor de jeugd zijn de ingang voor grote
gezondheidswinst in de toekomst. Om te beginnen kan dit door jongeren bewust te
maken van de risico’s van:





sociale media en gamen
op een te hoog volume muziek luisteren via oortjes of koptelefoon
zonder gehoorbescherming festivals en concerten bezoeken 8

Naast het aanspreken van de jeugd zelf, speelt ook de omgeving een belangrijk rol.
Ouders kunnen een rol vervullen in het voorkomen van problematisch sociale media
gebruik en gamen door het stellen van regels over de inhoud van het internetgebruik,
het laten zien van gezond voorbeeldgedrag en het effectief reageren op excessief
gebruik. Echter, strenge regels ten aanzien van de inhoud van het internetgebruik en
sterk negatief reageren op het excessieve internetgebruik van het kind lijken minder
effectief te zijn6.
Scholen spelen ook een belangrijke rol bij het aanleren van mediawijsheid. Door op
school structureel aandacht te besteden aan bewust, veilig en positief gebruik van
digitale media, worden jongeren mediawijs en leren ze hun eigen en andermans grenzen
te respecteren.
Ook gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om de veiligheid en gezondheid van
burgers zoveel mogelijk te waarborgen. Dit kan door het ontwikkelen van beleid op
(bewustwording van) risico’s, voorlichting én handhaving, bijvoorbeeld ten aanzien van
(de beperking van het geluidsniveau bij) publieksevenementen. De Wet publieke
gezondheid en vanaf 2021 de Omgevingswet bieden gemeenten een wettelijke basis
voor gerichte geluidvoorschriften. Het gaat dan om het beschermen, bevorderen en
bewaken van de gezondheid van de bevolking.

Referenties
1. Loket Gezond Leven - Sociale media en Gezonde school
2. www.beeldengeluid.nl/kennis/kennisthemas/mediawijsheid-bij-beeld-en-geluid
3. Door Mediawijzer.net, het landelijk expertisecentrum van het ministerie van OCW
dat tot doel heeft om de mediawijsheid van kinderen en jongeren van 0 tot 18
jaar te bevorderen.
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4. Gezondheidsmonitor GGD Haaglanden 2018
5. Loket Gezond Leven - Sociale media en Gezonde school
6. Gezondheid en Leefstijl Jongeren Leidschendam-Voorburg 2016, GGD Haaglanden
7.
www.hoorstichting.nl/het-gehoor/werking-van-het-gehoor/functies-van-het-geho
or
8. www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=33&rlpag=1684
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1.3 Gezondheidsvaardig in
LeidschendamVoorburg
Mensen met weinig gezondheidsvaardigheden hebben moeite om informatie over
gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van
gezondheid gerelateerde beslissingen. In Nederland heeft 29-54% van de inwoners
weinig gezondheidsvaardigheden1. Een belangrijke aanwijzing voor
gezondheidsvaardigheden is laaggeletterdheid. En dat is weer af te leiden uit het aantal
jaren onderwijs (tot MBO-niveau 1 of minder dan tien jaar onderwijs in het land van
herkomst2). Naast het bevorderen van leefstijl heeft Leidschendam-Voorburg ook
aandacht voor gezondheidsvaardigheden en taalvaardigheid.
Het onderzoeksinstituut Nivel beschrijft dat mensen met lage gezondheidsvaardigheden
gemiddeld een slechtere gezondheid hebben, minder goede ervaringen met de zorg
hebben en meer kosten maken3. Gezondheidsvaardigheden zijn belangrijk, omdat wordt
verwacht dat mensen eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid.
Daarnaast draagt het bevorderen van gezondheidsvaardigheden bij aan het verkleinen
van gezondheidsachterstanden.
In Leidschendam-Voorburg komen lage gezondheidsvaardigheden vooral voor bij
statushouders, ouderen, expats en mensen met een lage sociaal economische status.
Het is goed te realiseren dat een derde van de hoog opgeleiden lage
gezondheidsvaardigheden heeft. Bovendien kunnen bij mensen die gezondheidsvaardig
zijn deze vaardigheden (tijdelijk) lager zijn door hoge stress of ingrijpende situaties.
Meer cijfers over dit onderwerp
- In Leidschendam-Voorburg is 7,1% van de bevolking laaggeletterd.
- Een derde tot de helft van de Nederlanders heeft weinig gezondheidsvaardigheden.
- Onder laagopgeleiden heeft het merendeel slechte gezondheidsvaardigheden, onder
hoogopgeleiden een derde.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018

Verbeteren van vaardigheden waaronder
taalvaardigheid
Europees onderzoek laat zien dat programma’s ter verbetering van
gezondheidsvaardigheden vooral effectief zijn als ze zich niet alleen richten op kennis,
maar vooral ook op het oefenen in de praktijk4. Bij mensen met lage
gezondheidsvaardigheden is het belangrijk om de doelen en stapjes in een
gezondheidsprogramma goed af te stemmen op de mogelijkheden van de persoon zelf.
Het bereiken van relatief kleine doelen creëert een positief gevoel over het eigen kunnen
en stimuleert de motivatie om met het programma verder te gaan 5.
Een speciale plek in de groep mensen met lage gezondheidsvaardigheden is weggelegd
voor de groep laaggeletterden. Een ander onderzoek toont aan dat mensen die een
aantal maanden taalscholing hebben gevolgd, na afloop taalvaardiger zijn en zich zowel
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fysiek als psychisch ook gezonder voelen6. Samenwerkingspartners zijn
welzijnsorganisaties, jeugdgezondheidszorgorganisaties en vluchtelingenbegeleiding.

Aanbod en communicatie zorg en preventie
'Gezondheidsvaardige organisaties' maken het mensen makkelijk hun weg te vinden
binnen de organisatie of het zorgstelsel, om aangeboden gezondheidsinformatie te
begrijpen en toe te passen, en optimaal gebruik te maken van de ondersteuning en
zorg7. Dit betekent onder meer dat:










iedereen in de organisatie zich bewust is van beperkte gezondheidsvaardigheden
en dat dit is ingebed in beleid en werkprocessen.
informatiemateriaal begrijpelijk is en aansluit op het begripsniveau rond
gezondheid, online en offline, voor mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden.
tekst op taalniveau A2 of maximaal B1 is met begrijpelijke afbeeldingen (laat de
doelgroep materialen testen).
informatie en diensten gemakkelijk vindbaar en toegankelijk zijn voor iedereen
(laat de doelgroep dit testen).
medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden voor effectieve
persoonlijke communicatie met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
(opleiding en training).
medewerkers in alle contactmomenten met patiënt of cliënt zorgen voor een
check op begrip bij de patiënt of cliënt (terugvraagmethode).

Deze aanbevelingen gelden voor zorgorganisaties, (lokale) overheden, de publieke
gezondheid en onderwijssector. Uiteraard geldt ook dat daar waar vooral het principe
Click-Call-Face wordt toegepast, er altijd een vangnet voor laaggeletterden moet zijn.

Verbinden preventie, welzijn en zorg
Publieke gezondheidszorg, welzijnsactiviteiten en curatieve zorg worden via afzonderlijke
stelsels gefinancierd en aangestuurd. Daardoor zijn er ondanks de inzet van vele
gemotiveerde zorgwerkers vaak nog afstemmingsproblemen en suboptimale resultaten 8.
Landelijk zijn er meerdere praktijkprojecten, die in dit thema werken op het snijvlak van
preventie, welzijn en zorg. Ze richten zich op het verminderen van lichamelijke
gezondheidsrisico’s, het vroeg ingrijpen bij psychosociale problematiek, een
geïntegreerde aanpak bij lichamelijk onverklaarbare klachten en de aansluiting van
beweeginterventies in de zorg op het regulier sportaanbod.
Een dergelijke geïntegreerde aanpak kan in Leidschendam-Voorburg aanvullend zijn op
bevordering van gezondheidsvaardigheden en interventies voor kwetsbare groepen ter
bevordering van sociaal psychische gezondheid.

Referenties
1. De verschillen in methode tussen studies om de gezondheidsvaardigheden te
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schatten, verklaren waarschijnlijk het grote verschil tussen beide schattingen.
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden

2.

3.

4.

5.
6.

7.

www.gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/beleid/factsheet-gezondheidsvaar
digheden
Hijmans, M., Zwikker H., Van der Heide, I. & Rademakers, J. (2016).
Kennisvraag: Zorg op maat: Hoe kunnen we de zorg beter laten aansluiten bij
mensen met lage gezondheidsvaardigheden. NIVEL
Hijmans, M., Zwikker H., Van der Heide, I. & Rademakers, J. (2016).
Kennisvraag: Zorg op maat: Hoe kunnen we de zorg beter laten aansluiten bij
mensen met lage gezondheidsvaardigheden. NIVEL
Hibbard, J.H. & Mahoney, E. (2010). Toward a theory of patient and consumer
activation. Patient education and counseling, 78 (3), p. 377 – 381.
De Greef, M., Segers, M., Nijhuis, J. & Lam, J.F. (2014). Impact onderzoek
taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied
van sociale inclusie en leesvaardigheid Deel A. Maastricht: Maastricht University.
Brach, et al (2012):
nam.edu/perspectives-2012-ten-attributes-of-health-literate-health-care-organiz
ations

8.
www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/programmas/programm
a-detail/op-een-lijn/t/themas
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1.4 Minder eenzaam in
LeidschendamVoorburg
In Leidschendam-Voorburg voelt 34% van de inwoners van 19 jaar en ouder zich matig
eenzaam en 12% voelt zich (zeer) ernstig eenzaam1. Van de jongeren tussen 12 en 18
jaar voelt 39% van de jongeren zich matig tot zeer ernstig eenzaam 2. Bij de ouderen (65
jaar en ouder) was dit percentage in 2016 43%1.
Meetellen en meedoen in Leidschendam-Voorburg staat voorop in het Sociaal Kompas 3.
Iedereen voelt zich gedurende zijn of haar leven wel eens eenzaam. Eenzaamheid is
vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Dan kan
eenzaamheid je ongelukkig maken of je belemmeren in het functioneren 4.
Eenzaamheid is een persoonlijke, subjectieve ervaring waarin bestaande relaties worden
afgewogen tegen de eigen wensen of verwachtingen. Het gevoel van gemis in de
kwaliteit van bestaande relaties of in het aantal bestaande contacten kan leiden tot
eenzaamheid. Eenzaamheid is er in twee soorten:




emotionele eenzaamheid: sterk gemis van een intieme relatie of emotionele band
met een partner of vriend(in)
sociale eenzaamheid: gemis van betekenisvolle relaties met een bredere groep
mensen

Het ervaren van eenzaamheid kan gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals een
mogelijk verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer en hartaandoeningen. Eenzaamheid
kan ook leiden tot depressie en een hogere kans op overlijden 5.
Eenzaamheid zet mogelijk een zichzelf versterkende negatieve spiraal in werking. Het
leidt tot verminderd welbevinden en een gevoel van algemene ontevredenheid over het
leven. Gevolg kan zijn dat mensen de neiging hebben ongezond te gaan leven. Dan
bestaat het gevaar dat problemen zich opstapelen. Denk aan zelfverwaarlozing,
slaapproblemen, gezondheidsklachten, verslaving en schulden. Dat heeft weer een
negatieve uitwerking op de zelfwaardering en tevredenheid met het leven in het
algemeen6.
Meer cijfers over dit onderwerp
- In totaal voelen naar schatting 25.000 inwoners van Leidschendam-Voorburg zich
matig tot (zeer) ernstig eenzaam (46%).
- Een derde van de inwoners (33%) is emotioneel eenzaam, bijna de helft is sociaal
eenzaam (47%).
- Bijna twee derde van de inwoners in Haaglanden van niet-westerse afkomst voelt zich
matig tot (zeer) ernstig eenzaam.
- Ook de sociaal-economische status hangt samen met het ervaren van eenzaamheid.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.

Aanpak op maat
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Om eenzaamheid aan te pakken is het belangrijk dat een individuele en een collectieve
aanpak worden ontwikkeld, die op elkaar aansluiten. Voor Leidschendam-Voorburg geldt
dat naast de specifieke groepen jongeren en ouderen ook andere groepen te
onderscheiden zijn die (ook in Haaglanden en landelijk) meer eenzaamheid ervaren.
Daarnaast blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2018 dat eenzaamheid onder volwassenen in
de loop der jaren is toegenomen. Dit vraagt aandacht voor de volwassen groep en ook
voor preventie op jonge leeftijd. Bijvoorbeeld door het vroeg aanleren van sociale
contacten.

Maatwerk jongeren
Er zijn grofweg twee typen eenzame jongeren:




'sociaal onhandigen' die vaardigheden missen om kwalitatief goede
vriendschappen te sluiten.
'doemdenkers' waarvan eenzaamheid het gevolg kan zijn van een 'zwarte bril'
waardoor de kwaliteit van relaties wordt onderschat.

Daarom moet gekeken worden welke onderliggende factoren een rol spelen, voordat een
aanbod gedaan wordt. Is het trainen van sociale vaardigheden nodig of is werken aan
het zelfbeeld belangrijk?7

Maatwerk ouderen
Het landelijk actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'8 is gericht op het voorkómen van
eenzaamheid bij 75-plussers. Het programma heeft twee actielijnen:




het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid
het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid.

In de aanpak van eenzaamheid bij ouderen moet daarbij rekening gehouden worden met
de thema’s in de kernboodschap kwetsbare ouderen.

Lokaal samenwerken aan eenzaamheid
Het is belangrijk om in te zetten op een duurzame aanpak van eenzaamheid. Alleen op
die manier en door met meerdere partijen samen te werken, zijn wezenlijke
verbeteringen voor veel mensen te verwachten.
Om effectieve activiteiten individueel aan te kunnen bieden, is het belangrijk dat in een
gezamenlijke aanpak mensen en organisaties deelnemen die deze personen (vroegtijdig)
kunnen bereiken. Denk aan eenzame mensen zelf, de betrokken personen rond eenzame
mensen, vrijwilligers en/of professionals. Betrek ook managers of bestuurders van
betrokken organisaties. Daarnaast kunnen burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties,
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven van meerwaarde zijn.
Leidschendam-Voorburg pakt dit op door het project ‘Bouwen aan een gezonde wijk’,
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geïnitieerd door de gemeente, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, GGD
Haaglanden en Lijn1. Maar ook door onder (zorg)vrijwilligers en sleutelpartners over
verschillende problematieken, zoals eenzaamheid bij cliënten meer bekendheid te geven.
Daarnaast zet de gemeente in op het voorkomen en bestrijden van chronische
eenzaamheid door de draagkracht van kwetsbare inwoners te versterken. Bijvoorbeeld
door het verbinden met hulp in hun omgeving, interventies gericht op de eigen houding
en vaardigheden, het versterken van netwerken in de buurt en door de inzet van sport
en culturele activiteiten en voorzieningen voor jong en oud.
Bevorder de participatie van ouderen om eenzaamheid tegen te gaan, zoals met de
Ooievaarspas of gezamenlijke activiteiten gericht op ouderen 9. Overige partijen die
kunnen worden betrokken zijn bijvoorbeeld wijkteams, welzijnsorganisaties,
wijkorganisaties, maatschappelijk en sociaal werkers, woningcorporaties, clubs,
verenigingen en bibliotheken10.

Gerelateerde beleidsterreinen
De aanpak van eenzaamheid raakt aan de volgende domeinen:






Maatschappelijke ontwikkelingen
Ruimtelijke ontwikkelingen (creëren van ontmoetingsplekken)
Sociaal Domein & Jeugd
Sport en Bewegen

Referenties
1. Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/leidschendam-voorburg/them
as/sociale-gezondheid/eenzaamheid
Jongerenenquête 2015, GGD Haaglanden
Sociaal Kompas, Beleidsplan Sociaal domein, 2017-2020, Gemeente
Leidschendam-Voorburg
Coalitie Erbij https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/wanneer-een-probleem
Gezondheidsmonitor, GGD Haaglanden
gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/leidschendam-voorburg/them
as/sociale-gezondheid/eenzaamheid
Coalitie Erbij https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/wanneer-een-probleem
Eenzame jongeren vragen om maatwerk, G. Lodder (20 april 2016) www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/bsi/kinderen-opvoeding/2016/eenzame-jo
ngeren-maatwerk
Eén tegen eenzaamheid, Ministerie van VWS, 2018,
www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/03/20/actieprogramma-een-t
egen-eenzaamheid
Sociaal Kompas, Beleidsplan Sociaal domein, 2017-2020, Gemeente
Leidschendam-Voorburg
Handreiking lokale aanpak eenzaamheid, 2017, Coalitie Erbij -
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www.gezondin.nu/thema/sociale-omgeving/publicaties/160-handreiking-lokale-aanpa
k-eenzaamheid
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1.5 Kwetsbare ouderen
Nederland vergrijst en dit is niet anders in Leidschendam-Voorburg. Vergrijzing heeft
grote impact op de volksgezondheid en de zorg1. Mensen worden steeds ouder, het
aandeel ouderen in de samenleving neemt toe en ouderen blijven steeds langer
zelfstandig wonen. Dit resulteert ook in een grotere groep kwetsbare ouderen. Volgens
de Gezondheidsmonitor 2018 is 15% van de inwoners van 65 jaar en ouder in
Leidschendam-Voorburg kwetsbaar2. Aandacht voor ouderen is dan ook opgenomen in
het Coalitieakkoord 'Samen aan Zet 2018-2022'3 en in het Sociaal Kompas. Daarbij is
een hoofddoel het zo lang mogelijk houden van regie over het eigen leven en zelfstandig
functioneren van inwoners4.
Kwetsbaarheid van ouderen is een proces van het opstapelen van lichamelijke en/of
sociale tekorten in het functioneren, waardoor de kans op ernstige
gezondheidsproblemen (functiebeperkingen, opname, overlijden) toeneemt. Het langer
zelfstandig wonen maakt dat eenzaamheid, maar ook de druk op de mantelzorg
toeneemt5. Daarnaast ontstaat er kwetsbaarheid voor ouderenmishandeling waaronder
(financieel) misbruik. Kwetsbaarheid hangt ook samen met sociaaleconomische status,
geslacht en afkomst6.
Meer cijfers over dit onderwerp
- In Leidschendam-Voorburg is 29% van de inwoners van 65 jaar en ouder in het
afgelopen jaar één of meerdere keren gevallen. In Zuid-Holland West was dat 28%.
- Een kwart van de ouderen van 65 jaar en ouder (26%) in Leidschendam-Voorburg
heeft een verhoogd valrisico.
- Het percentage ouderen dat in 2016 is gevallen is vergelijkbaar met de percentages in
2008 en 20127.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.
Door de vergrijzing neemt sociale problematiek toe. In 2040 zijn er in Nederland
700.000 meer eenzame 75-plussers dan nu.
Bij 65-plussers is het percentage inwoners dat het gevoel heeft dat ze matig of veel
regie hebben over het eigen leven in 2016 afgenomen ten opzichte van 2012. Het
percentage inwoners in Leidschendam-Voorburg dat matig of veel regie ervaart over het
eigen leven (89%) is vergelijkbaar met Zuid-Holland West (90%) 8.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.

Vallen en opstaan
Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij
ouderen9. Risicofactoren voor valongelukken kunnen liggen in de inrichting van de
woning, gebruikte geneesmiddelen en de toegankelijkheid van de openbare ruimte 10.
Overigens bepaalt de toegankelijkheid van de openbare ruimte ook de mogelijkheid voor
ouderen om naar buiten te gaan, te bewegen, mensen te ontmoeten en dergelijke. Het
percentage ouderen dat gevallen is in het afgelopen jaar is hoger bij ouderen van
niet-westerse afkomst en bij ouderen die alleen wonen.
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Valongelukken bij ouderen veroorzaken gezondheidsproblemen zoals verwondingen en
opnames in het ziekenhuis. Ook kunnen valongelukken indirect leiden tot vermindering
van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, mobiliteit, zelfvertrouwen en activiteit. Hierdoor
neemt het risico op toekomstige gezondheidsklachten toe. Daarnaast vormt de afname
in lichamelijke en geestelijke conditie op zichzelf weer een risicofactor voor een nieuwe
val.

Sociale kwetsbaarheid en veiligheid
Er zijn veel verschillende benaderingen van kwetsbaarheid. Naast fysiek kan er sprake
zijn van cognitieve (geheugenproblemen), psychische en/of sociale kwetsbaarheid.
Ouderen noemen zelf vaak factoren die onder sociale kwetsbaarheid vallen 11. Omdat
ouderen steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis wonen, wordt hun sociale
netwerk kleiner, ontstaat meer eenzaamheid en een grotere druk op mantelzorgers. Dit
vraagt om een aanpak die gericht is op zowel het faciliteren van de oudere inwoners als
het ondersteunen van mantelzorgers. Er zijn ook ouderen die mantelzorg geven en daar
juist druk van kunnen ervaren. Mantelzorgers kunnen in Leidschendam-Voorburg terecht
bij Mantelzorglv.nl.

Weerbaarheid
Door hun kwetsbare en vaak afhankelijke positie lopen ouderen meer risico het
slachtoffer te worden van ouderenmishandeling: lichamelijke of psychische
mishandeling, verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel misbruik. Er kan sprake
zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is lang niet altijd het geval. Soms kunnen
mensen de zorg voor hun naasten (mantelzorg) of voor cliënten niet meer aan. Dit kan
ontspoorde mantelzorg tot gevolg hebben. Het stimuleren van weerbaarheid vergroot de
veiligheid in de leefomgeving, thuis én in de digitale wereld.
Bij ouderenmishandeling in Leidschendam-Voorburg komt psychische mishandeling in de
vorm van beledigen en treiteren het vaakst voor (4%), gevolgd door financiële
benadeling (1,3%). De overige vier categorieën (niet helpen bij verzorging, beperking
vrijheid, slaan en schoppen en ongewenste seksuele benadering) treffen minder dan 1%
van de ouderen12.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.

Financiële weerbaarheid versterken
Veel ouderen hebben nu eenmaal hulp nodig, ook voor hun financiële administratie. Het
feit dat tegenwoordig heel veel geldzaken via internet gaan, maakt het voor veel
ouderen nog lastiger en kan ouderen sterk afhankelijk maken van anderen. De
Rijksoverheid is een campagne gestart om financieel misbruik van ouderen tegen te
gaan13. Zo wil zij kennis van en bewustwording rond financieel misbruik vergroten.
De gemeente heeft een verantwoordelijkheid in de preventie en de aanpak van huiselijk
geweld, waaronder ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. Zij kan hiervoor,
naast de al bestaande contacten met Sociaal Service Punt Leidschendam-Voorburg,
gebruik maken van de kennisbank Aanpak ouderenmishandeling. Deze kennisbank is
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ontwikkeld in het kader van het actieplan 'Ouderen in veilige handen' van de
Rijksoverheid14.

Aanspreken op eigen regie
Het aantal mensen dat onvoldoende het gevoel heeft regie over hun eigen leven te
hebben stijgt. Juist voor ouderen met veel problemen kan het lastig zijn om hun wensen
en behoeften goed te verwoorden. Dit geldt ook voor ouderen met een
migratieachtergrond en ouderen met een cognitieve beperking 15.
Om de eigen regie te versterken kunnen, naast het versterken van het sociale netwerk,
techniek en sociale innovaties een rol spelen. Domotica 16, e-health en nieuwe
woonvormen kunnen ervoor zorgen dat ouderen langer thuis wonen en zelf hun zorg
organiseren. Deze ontwikkelingen voorzien echter niet in alle zorgbehoeften.
Zorgprofessionals blijven nodig, maar dan wel in een meer ondersteunende rol.
Er zijn echter ook veranderingen en trends die de zelfredzaamheid van ouderen
verminderen en daarmee dus hun zorgvraag vergroten. Zo wordt het organiseren van
mantelzorg moeilijker, omdat het mantelzorgpotentieel afneemt. Hierdoor gaan ouderen
waarschijnlijk vaker een beroep doen op professionele zorgverleners 17. De organisatie
van zorg moet hierop aansluiten en dit strookt niet met het benadrukken van de inzet
van mantelzorg, burenhulp en vrijwilligers.

Gerelateerde beleidsterreinen





Maatschappelijke ontwikkelingen
Ruimtelijk domein
Sociaal domein
Sport en beweging

Referenties
1. Gobbens RJJ, Van Assen MALM, Wijnen-Sponselee Mth, Schols JMGA. The Tilburg

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Frailty Indicator: Psychometric Properties. J Am Med Dir Assoc 2010 (11)5:
344-355
Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/leidschendam-voorburg/them
as/kwetsbaar/kwetsbare-ouderen
Samen aan Zet – coalitieakkoord Leidschendam-Voorburg 2018-2022
Sociaal Kompas, Beleidsplan Sociaal Domein, 2017-2020, Gemeente
Leidschendam-Voorburg
Tilburg Frailty Indicator in de Gezondheidsenquête 2016
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
www.veiligheid.nl/valpreventie/kennis-en-cijfers/cijfers
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
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11. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018
12. Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
13.

14.
15.
16.
17.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling/financiele-uitbuiting-ou
deren-voorkomen
www.aanpak-ouderenmishandeling.nl
Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018, pagina 11
Domotica is de integratie van techniek en bediening in de woning, ook voor de
dienstverlening van buitenaf naar de woning.
Trendscenario, onderdeel Drijvende krachten (9, 16, 20, 24-31), VTV-2018
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1.6 Een gezonde leefomgeving, een
gezond LeidschendamVoorburg
Een gezonde leefomgeving is een omgeving, buiten en binnenshuis, die als prettig wordt
ervaren, die bijdraagt aan de ervaren gezondheid en uitnodigt tot gezond gedrag. De
druk op de gezondheid door omgevingsfactoren (geluid, lucht, water, bodem, externe
veiligheid) moet daarbij zo laag mogelijk zijn. Daarnaast is in een gezonde leefomgeving
het risico op infecties beperkt en wordt gezonde (en duurzame) mobiliteit gestimuleerd.
In het Coalitieakkoord Leidschendam-Voorburg 2018-2022 'Samen aan Zet' gaat de
gemeente er vanuit dat een groene omgeving ook een leefbare omgeving is en dat de
gemeente daarom bijvoorbeeld inzet op behouden van aanplant van nieuwe bomen. In
de op te stellen omgevingsvisie komt ook veel aandacht voor het groene karakter van de
gemeente.
Zo’n groene leefomgeving nodigt uit tot sporten, spelen en bewegen en heeft voldoende,
passend groen en 'blauw' (water) van goede kwaliteit. Er zijn gezonde, veilige en
duurzame woningen, scholen, kinderopvang, gebouwen en passende voorzieningen. Ten
slotte is een gezonde leefomgeving voldoende divers en veilig. Zij houdt ook rekening
met de behoeften van (toekomstige) bewoners en specifieke (gevoelige)
bevolkingsgroepen, zoals kinderen en mensen met chronische ziekten 1.
In de Leefbarometer krijgen alle gemeenten een score voor hun totale leefbaarheid 2.
Leidschendam-Voorburg kreeg in 2016 een 'goed'. Dit is iets hoger dan de scores in de
voorgaande jaren. Nederland krijgt in 2016 een ruim voldoende voor de totale
leefbaarheid.

Buitenruimte en groen
Een groot deel van het openbare leven speelt zich af in de buitenruimte. Mensen
ontmoeten elkaar op straat, op pleinen en in parken. Een aantrekkelijke buitenruimte is
belangrijk voor de stad. Het is een plek waar je graag bent en die uitnodigt om vaker
terug te komen. Het stimuleert ontmoeting en motiveert mensen om er te spelen,
sporten of ontspannen. Dit bevordert de gezondheid van de inwoners. Contact met
groen vermindert en herstelt (chronische) stress en biedt recreatie- en
sportmogelijkheden, waardoor mensen meer gaan bewegen 3.
In Leidschendam-Voorburg is het percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat groen
belangrijk vindt en tegelijk vindt dat er onvoldoende groen is in de buurt met 6% lager
dan dat van de regio Zuid-Holland West4 (9%)5.
In de woonvisie van de gemeente krijgt het behoud van het groene karakter een
belangrijke plek.
De buitenruimte gaat ook over een groene stad, die bestendig is tegen
klimaatverandering, zoals hittestress en overvloedige regenval. In het coalitieakkoord
wordt geconstateerd dat we als gevolg van klimaatverandering vaker te maken krijgen
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met extreem weer en dat de gemeente voorbereid wordt op bijvoorbeeld hevige regenen sneeuwbuien (klimaatadaptatie). Bijvoorbeeld door te zorgen voor meer groen en
voldoende waterberging.

Luchtkwaliteit
Luchtverontreiniging beïnvloedt de gezondheid nadelig. Fijnstof en stikstofdioxide
vormen samen met ozon de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen als het gaat om
de gezondheid. Hoewel de gezondheidsrisico’s door afname van concentraties minder
zijn geworden, veroorzaken de huidige luchtverontreinigingsniveaus nog steeds een
verkorting van de gemiddelde gezonde levensverwachting met meer dan een jaar 6.
De grootste bron van luchtvervuiling in Leidschendam-Voorburg is het wegverkeer. De
hoogste concentraties fijnstof vind je met name langs drukke wegen (meer dan 10.000
motorvoertuigen per dag). In Leidschendam-Voorburg zijn dit de snelwegen A4, A12,
N14, de Noordsingel en de Prins Bernhardlaan7.
Vanwege luchtvervuiling moet er aandacht blijven voor de nieuwe locaties voor scholen
en kinderopvang. Die moeten niet vlakbij verkeersaders komen te liggen. Bij nieuwbouw
van woningen is het van belang dat problemen voorkómen worden. Zo moet
bijvoorbeeld aandacht zijn voor de positionering van woningbouw en moet kritisch
gekeken worden naar de (risico’s van de) positie van kantoorpanden, die omgebouwd
worden naar woningen.
Het is positief dat de gemeente in haar Duurzaamheidsagenda 2016-2020 “Op weg naar
een duurzamer Leidschendam-Voorburg” aandacht heeft voor luchtkwaliteit.
De verwachting is dat de bijdrage van houtrook aan luchtverontreiniging belangrijker
wordt, omdat het gebruik van de houtkachel als hernieuwbare energiebron kan
toenemen door klimaat- en energiebeleid. Een kwart (24%) van de inwoners van
Haaglanden (19 jaar en ouder) heeft in het afgelopen jaar matige tot ernstige
geurhinder van (hout)stook ervaren. In Leidschendam-Voorburg was dit 23% 4.

Geluidshinder
49% van de inwoners van Leidschendam-Voorburg (19 jaar en ouder) heeft in het
afgelopen jaar matige geluidshinder ervaren, 2% van de inwoners ervoer ernstige
geluidshinder. Wegverkeer is de belangrijkste bron van geluidshinder in
Leidschendam-Voorburg, waarbij het vooral gaat om brommers/scooters (32%) en
wegverkeer op wegen waar het verkeer niet harder mag dan 50 km/uur (24%) 5.
Het verbeteren van verkeerssituaties in de stad en het verminderen van geluidshinder
kunnen de leefbaarheid van de stad vergroten en de door burgers ervaren stress
verminderen. De belangrijkste gezondheidseffecten van blootstelling aan geluid in de
woonomgeving zijn hinder en slaapverstoring. Hinder kan leiden tot stress en
blootstelling aan geluid kan leiden tot een verminderd prestatievermogen en
leerproblemen bij kinderen5. Bij een geluidsbelasting van meer dan 60 decibel neemt het
risico op hart- en vaatziekten aantoonbaar toe.

26 van 29 - Gezondheidsmonitor & Kernboodschappen Haaglanden (12-8-2021 14:13)

In het Actieplan Geluid 2018-2023 zet de gemeente in op technische maatregelen om de
geluidproductie door verkeer en geluidbelasting van gevels te verminderen. Er is echter
onvoldoende aandacht voor het stimuleren van gezonde mobiliteit (lopen, fietsen) en
gebruik van openbaar vervoer als maatregelen om te zorgen voor minder verkeer. Naast
het beperken van geluidhinder zou dat ook bijdragen aan vermindering van de
luchtverontreiniging en meer bewegen.

Gezond binnenmilieu
Voor een gezonde leefomgeving is meer nodig dan alleen een aantrekkelijke
buitenruimte. Een gezonde leefomgeving gaat ook over een gezond binnenmilieu én
gezondheid.
Een slecht binnenmilieu heeft effect op de gezondheid van bewoners, vooral bij groepen
die hiervoor extra gevoelig zijn, zoals kinderen, ouderen en mensen met
luchtwegklachten. Het binnenmilieu wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit
van de buitenlucht, maar binnen kan de lucht ook slechter worden door bijvoorbeeld
vocht, stoffen uit meubels, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. Ook het
binnenmilieu op scholen, zowel bestaande bouw als nieuwbouw, blijft de aandacht
vragen.

Vocht en schimmel
In een vochtige woning kan schimmel ontstaan en komen meer huisstofmijten voor. Dit
kan zorgen voor meer luchtwegklachten, allergieën, luchtweginfecties en astma (zowel
het ontstaan ervan als de toename van klachten).
10% van de inwoners van Leidschendam-Voorburg (19 jaar en ouder) heeft in 2016 last
gehad van vocht of schimmel in de woon- of slaapkamer. Dit zijn ongeveer 5.500
inwoners. Dit is hoger dan in de regio Zuid-Holland West (7%) en gelijk aan Haaglanden
(10%)8.
Mensen met een laag inkomen wonen vaak in woningen van een slechtere kwaliteit met
beperkte isolatie- of ventilatiemogelijkheden. Hierdoor zijn er sneller problemen met
vocht en schimmel. De gemeente heeft hierin een verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld
afspraken over toezicht en handhaving maken met woningcorporaties of ondersteunen
bij sanering van woningen.
Daarnaast is het van belang te blijven voorlichten op het gebied van binnenmilieu. Alle
inwoners hebben immers vanuit eigen regie ook een verantwoordelijkheid. Zij hebben
echter niet altijd de mogelijkheden deze problematiek zelf op te pakken. Op dit punt is
grote gezondheidswinst te behalen9.

Integrale aanpak
In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV-2018) staat gemeld dat een
ongezond binnen- en buitenmilieu in de toekomst 4% van de ziektelast veroorzaakt, met
luchtverontreiniging als belangrijkste oorzaak10.
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De omgeving waarin we wonen, werken en leren heeft op allerlei manieren invloed op
onze gezondheid. Vanwege de invloed van milieufactoren op de gezondheid is aandacht
voor gezondheidsbescherming nog steeds noodzakelijk. Het RIVM geeft aan dat van de
gevallen van ziekten en vervroegd overlijden, die zijn gerelateerd aan milieufactoren,
99% wordt veroorzaakt terwijl wél aan de (milieu)norm wordt voldaan 11. Ook het
recente advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 'De stad als gezonde
habitat' (2018) betoogt dat de meeste gezondheidswinst te behalen is door een
combinatie van gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering.
De Omgevingswet biedt een mooie basis doordat het belang van gezondheid in het
fysieke domein hierin is verankerd. De komende jaren moet dit vertaald worden naar
regionaal en lokaal niveau. In Leidschendam-Voorburg krijgt dit vorm in het Kompas
voor de Leefomgeving, een eerste stap naar een Omgevingsvisie.

Gerelateerde terreinen




Sociaal domein
Ruimtelijk domein
Dienstverlening
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2. Colofon
Dit rapport is een uitgave van:
GGD Haaglanden
Postbus 16130
2500 BC Den Haag
Tel: 088-355 01 00
E-mail: info@ggdhaaglanden.nl
gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl

Overname van gegevens is toegestaan, mits voorzien van duidelijke bronvermelding.
Aan de informatie van deze gezondheidsmonitor kunnen geen rechten worden ontleend.
Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie
bijzonder op prijs.
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