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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 Een rookvrije generatie en
verantwoord omgaan met alcohol en
drugs in MiddenDelfland
Onder genotmiddelen verstaan we middelen zoals tabak, alcohol en drugs. Het gebruik
van genotmiddelen zorgt vaak voor een aangename of stimulerende werking op korte
termijn. Tegelijkertijd heeft het gebruik een negatief effect op de gezondheid. Daarbij
zijn genotmiddelen vaak verslavend.
Het is daarom van groot belang dat Midden-Delfland blijft inzetten op de preventie van
roken en het gebruik van alcohol en drugs. Hierbij zijn handhaven van regelgeving en
het houden van toezicht van groot belang. Daarnaast is (blijvende) inzet nodig voor een
gerichte aanpak bij reeds bestaande problematiek. Vanuit de focus op
gezondheidspotentieel raadt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1 aan
om beleidsaandacht te richten op roken en overmatig alcoholgebruik.

Roken
Roken is het direct inhaleren van tabaksrook. Meeroken is het inademen van tabaksrook
uit de omgeving door niet-rokers (passief roken). Van alle genotmiddelen veroorzaakt
roken de grootste ziektelast in Nederland. Zo is roken verantwoordelijk voor een groot
deel van de sterfgevallen aan longkanker en voor de ziektegevallen van COPD
(chronische bronchitis en longemfyseem). Daarnaast verhoogt roken de kans op
meerdere aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes.
De negatieve gezondheidseffecten van roken gelden ook voor meerokers. Het
beschermen tegen het beginnen met roken en het stoppen met roken leveren dus
gezondheidswinst op voor een veel grotere groep dan de rokers alleen. Bij jongeren is in
de afgelopen jaren een daling te zien in het rookgedrag2. Om deze gunstige trend voort
te zetten is blijvende actie nodig.
In Midden-Delfland rookt 16% van de inwoners van 19 jaar en ouder. Dit zijn zowel
dagelijkse rokers als gelegenheidsrokers. Dit percentage is vergelijkbaar met
Zuid-Holland West en lager dan in Haaglanden en Nederland3.
Van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) uit Midden-Delfland heeft 10% ooit gerookt en
rookt 4% regelmatig (wekelijks). Van de jongeren wordt 7% thuis aan tabaksrook
blootgesteld4.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.

Alcohol
Het drinken van alcohol brengt verschillende gezondheidsrisico’s met zich mee. Vooral
op jonge leeftijd is alcoholgebruik schadelijk. Jongeren zijn gevoeliger voor de risico’s
van alcohol, omdat hun lichaam en brein nog in ontwikkeling zijn. Het lichaam en/of
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brein kan daarom niet alleen schade oplopen, maar ook in de ontwikkeling worden
gestoord. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in gedragsproblemen of in een hogere
gevoeligheid voor alcoholverslaving op latere leeftijd 5. Het beschermen tegen
alcoholgebruik op jonge leeftijd levert dus een groot potentieel aan gezondheidswinst.
- Ruim een derde van de inwoners (19 jaar en ouder) van Midden-Delfland voldoet aan
het advies geen of maximaal één glas alcohol per dag te drinken (36%). In Haaglanden
voldoet 45% aan dit advies.
- Het percentage zware drinkers (van 19 jaar en ouder) is in Midden-Delfland 10%. Dit
betekent wekelijks op minstens één dag minimaal zes glazen (mannen) of vier glazen
(vrouwen) alcohol. In Haaglanden is dit 9%.
- Het percentage overmatige drinkers is 19%. Dit betekent voor mannen meer dan 14
glazen per week en voor vrouwen meer dan 7 glazen per week. In Haaglanden is dit
17%.3
- Het percentage overmatige drinkers is voor wat betreft de doelgroep ouderen het
hoogst bij de 65 tot en met 74-jarigen (27%).
- Iets meer dan een vijfde van de jongeren van 12 tot en met 18 jaar (22%) heeft in de
afgelopen vier weken aan binge drinken gedaan. In Haaglanden was dit 17%. Dit
betekent dat zij vijf of meer glazen dronken bij een gelegenheid. 4
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.

Drugs
Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen, waardoor er geestelijke en lichamelijke
effecten optreden. Dit wordt ook wel de psychoactieve werking genoemd. Drugsgebruik
brengt verschillende (korte en lange termijn) gezondheidsrisico’s met zich mee,
afhankelijk van het type drugs dat wordt gebruikt. Bij jongeren, die veel uitgaan en
vrienden hebben die drugs gebruiken, wordt door relatief een groot deel drugs gebruikt 6.
In een preventieve aanpak is daarom aandacht voor bijvoorbeeld groepsdruk relevant.
- In Midden-Delfland heeft 6% van de volwassenen (19 tot en met 64 jaar) het
afgelopen jaar cannabis gebruikt. Dat is lager dan in Haaglanden (9%).
- Het percentage inwoners in Haaglanden dat in het afgelopen jaar cannabis heeft
gebruikt is het hoogst bij 19- tot en met 34-jarigen (18%).3
- In Midden-Delfland gebruikte 8% van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) ooit
softdrugs (cannabis of wiet). Dit is in Haaglanden 10%.
- Het percentage jongeren in Midden-Delfland dat ooit harddrugs (XTC (ecstasy, MDMA),
cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, GHB, lachgas en heroïne)
heeft gebruikt is 5%. In Haaglanden is dit 4%.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.

Continueren bestaande aanpak genotmiddelen
Midden-Delfland heeft een werkgroep genotmiddelen, waarin de gemeente samenwerkt
met Brijder Verslavingszorg, JGZ Zuid-Holland West, het Maatschappelijk Team en GGD
Haaglanden. De werkgroep zet zich in voor de uitvoering en coördinatie van interventies

7 van 22 - Gezondheidsmonitor & Kernboodschappen Haaglanden (12-8-2021 14:13)

en activiteiten ter preventie van genotmiddelengebruik (roken, alcohol en drugs) door
jongeren, zoals die zijn weergegeven in het Actieplan 2017-2018 7. Activiteiten richten
zich op kinderen, ouders en professionals. Daarbij ligt er nadruk op minder schadelijk
alcohol- en drugsgebruik.
Landelijke regelgeving kan helpen bij de lokale inzet rond genotmiddelenpreventie.
Naast schoolgebouwen moeten ook schoolpleinen vanaf 2020 geheel rookvrij zijn. Als
Midden-Delfland inzet op een Rookvrije Generatie stimuleert dat onder andere het niet
roken op plaatsen waar kinderen opgroeien en bewegen. Denk aan sportterreinen,
speeltuinen en kinderboerderijen. Het draagt bij aan bewustwording en gezond gedrag.
Open communicatie stimuleert ook een aanspreekcultuur, waarbij roken in de nabijheid
van kinderen als ongewenst kan worden aangegeven.

Integrale aanpak roken alcohol en drugsbeleid
De kern van effectief genotmiddelenbeleid en de uitvoering ervan ligt in de samenhang
tussen een viertal beleidspijlers:

1.
2.
3.
4.

voorlichting & educatie
signalering, advies & ondersteuning
fysieke & sociale omgeving
regelgeving, toezicht & handhaving

Genotmiddelengebruik en problemen door (overmatig) gebruik zijn altijd het resultaat
van een combinatie van factoren. De persoon, zijn sociale en fysieke omgeving (denk
ook aan reclame), de beschikbaarheid van genotmiddelen en het overheidsbeleid
vormen samen een systeem dat uiteindelijk het gedrag van de gebruiker bepaalt.
Daarnaast spelen ook het toezicht houden op en handhaving van de verschillende wetten
rondom het gebruik van genotmiddelen een belangrijke rol.
Genotmiddelenpreventie zou niet alleen op het individu gericht moeten zijn. Het meest
succesvol zijn strategieën die vooral de omgeving van de gebruiker beïnvloeden en de
potentiële gebruiker beschermen tegen het beginnen met gebruik van genotmiddelen.
Vaak wordt dan ook gekozen voor een omgevingsgerichte aanpak, waarbij deze pijlers in
een bepaalde setting (bijvoorbeeld school, sportkantine, evenement, openbare ruimte)
in samenhang worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de Gezonde School 8.
Naast het inzetten op de genoemde pijlers is het van belang om adequaat te reageren
op problemen die ontstaan bij genotmiddelengebruikers. Het vroegtijdig herkennen van
deze problemen en aansluitend de juiste advisering en ondersteuning bieden,
voorkomen dat zwaardere vormen van zorg nodig zijn.

Gerelateerde beleidsterreinen





Onderwijs
(Jeugd)zorg
Openbare orde en veiligheid
Seniorenbeleid
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Advies verdere inzet
Het voortzetten van een integrale preventieve aanpak van genotmiddelengebruik is
nodig om de effecten van de gedane inspanningen te vergroten. Dit betekent ook
samenwerken met regelgeving en handhaving en samenwerken met partijen waar de
(risico) doelgroepen te vinden zijn.
Een effectieve aanpak vraagt een lange adem. Een integrale aanpak is ook in lijn met de
prioriteit die landelijk aan dit onderwerp wordt gegeven (Nationaal Preventieakkoord).
Daarbij moet rekening worden gehouden met de reden achter het gebruik van
genotmiddelen, de risico’s van de verschillende middelen en de levensfase waarin deze
middelen worden gebruikt. Dit geldt zeker bij mensen die kwetsbaar zijn voor het
gebruik van genotmiddelen.

Referenties
1. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2018), Van verschil naar

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

potentieel www.wrr.nl/publicaties/policy-briefs/2018/08/27/van-verschil-naar-potentieel.-ee
n-realistisch-perspectief-op-de-sociaaleconomische-gezondheidsverschillen
De Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/midden-delfland/themas/leefs
tijl/roken
Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
Jongerenenquête 2015, GGD Haaglanden
Volksgezondheid en Zorg. Alcoholgebruik en Gezondheid www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/gevol
gen#node-alcoholgebruik-en-gezondheid
RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: gevolgen van
drugsgebruik www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/gevolgen-va
n-drugsgebruik-voor-de-gezondheid
Aanvraag preventiebudget 2017-2018, Gemeente Midden-Delfland, JGZ
Zuid-Holland West, Brijder jeugd, GGD Haaglanden
www.gezondeschool.nl
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1.2 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. 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 doen1.
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, maar vooral bij jongeren is het van belang om
gezond mediagebruik en mediawijsheid te stimuleren. In veel gevallen maken ze 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
uitgewerkt3 in het Mediawijsheid Competentiemodel, waarin 10 competenties benoemd
worden verdeeld in de niveaus:

1.
2.
3.
4.

begrip
gebruik
communicatie
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 er echter sprake van risicovol gedrag op het
gebied van sociale media en gamen. 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. Smartphonegebruik speelt een rol bij één op de vijf fietsongelukken waar
jongeren bij betrokken zijn4.
Problematisch gamen vertoont grote sociale en fysieke gelijkenissen met andere
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verslavingen, waaronder gok- en genotmiddelenverslavingen 5.
Ook het moment of tijdstip van mediagebruik kan ongezond zijn. Zo heeft het gebruik
van smartphone of tablet vlak voor het slapen gaan 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 6. Slaap is
van cruciaal belang voor het functioneren van de hersenen. Korte periodes van
slaaptekort hebben al langdurige gevolgen op de werking van het geheugen. Ook het
vermogen om te leren kan worden verstoord door te weinig slaap 7.
Uit de Jongerenenquête 2015 blijkt dat 22% van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) in
Midden-Delfland zich ’s morgens niet uitgerust voelt bij het naar school gaan. In
Haaglanden is dit 24%. Van de jongeren die zich ’s morgens niet (altijd) uitgerust
voelen, zegt 52% dat dit komt door te laat naar bed gaan en 44% doordat ze niet
kunnen slapen of lang wakker liggen. Andere genoemde redenen zijn in bed nog tv
kijken of de smartphone/tablet gebruiken (34%) en ’s avonds of ’s nacht berichtjes op
hun telefoon krijgen (10%).

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 wanhoop8.
- In 2015 was 3% van de jongeren (van 12 tot en met 18 jaar) van Midden-Delfland
online gepest (cyberpesten). In Haaglanden is dit ook 3% 9.
- Ruim acht op de tien jongeren van 12 tot en met 18 jaar in Midden-Delfland (82%) zijn
(bijna) dagelijks actief op sociale media. Dit is hetzelfde percentage als bijvoorbeeld in
Westland. Voor Zuid-Holland West is dit 79%, voor Haaglanden 77%. Vooral meisjes zijn
(bijna) dagelijks actief op sociale media (91% versus 73% van de jongens). 5% van de
jongeren in Midden-Delfland heeft risico op problematisch gebruik van sociale media 10.
- Dagelijks gamen gebeurt vooral door jongens: 21% tegenover 8% bij de meisjes. In
de gehele regio Haaglanden wordt gezien dat het percentage jongens dat (bijna)
dagelijks gamet significant hoger is dan het percentage meisjes.

Sexting
Sexting is het uitvoeren van seksuele communicatie online. Dit kunnen berichten zijn,
maar ook beelden. Meestal wordt de term gebruikt voor het maken of verspreiden van
seksueel getinte beelden. Het maken en verspreiden van seksueel getinte beelden wordt
gezien als risicovol gedrag met negatieve gevolgen. Beeldmateriaal kan bijvoorbeeld
gebruikt worden om te pesten of te chanteren11. Sexting is strafbaar als het
minderjarigen betreft en het kan dus ook juridische gevolgen hebben.
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- Van de jongeren van 12-18 jaar in Midden-Delfland heeft 9% wel eens aan sexting
gedaan. Dit cijfer is vergelijkbaar met dat van de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland
West, waar 8% van de jongeren wel eens aan sexting heeft gedaan.
- Van de jongeren heeft 4% wel eens een naaktfoto of seksfilmpje van iemand anders
die ze persoonlijk kennen verstuurd of doorgestuurd. En 4% heeft wel eens een
naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf aan iemand anders gestuurd.
- Van de jongeren geeft 2% aan wel eens een nare ervaring te hebben gehad met het
versturen van een naaktfoto of seksfilmpje. Daarnaast heeft 3% wel eens zijn of haar
borsten, billen of geslachtsdelen voor de webcam laten zien 12.

Integrale aanpak
Preventieve maatregelen voor de jeugd rond mediagebruik vormen de ingang voor het
behalen van grote gezondheidswinst in de toekomst. In het Hoofdlijnenakkoord
2018-2022 'Duurzaam vooruit!' geeft de gemeente Midden-Delfland aan dat zij het van
belang vindt dat jeugdproblematiek vroegtijdig gesignaleerd wordt. Van schooluitval,
gebruik en misbruik van alcohol tot zorgvragen. De gemeente geeft aan ook hier te
focussen op preventie, samen met organisaties en verenigingen die betrokken zijn bij de
jeugd. Dit is een uitstekend uitgangspunt om de problematiek omtrent sexting aan te
pakken. Om te beginnen kan dit door jongeren bewust te maken van de risico’s van
sociale media en gamen.
Naast het aanspreken van de jeugd zelf speelt ook de omgeving een belangrijke 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 van de jongeren. Strenge regels ten aanzien van de inhoud van het
internetgebruik en sterk negatief reageren op het excessieve internetgebruik van het
kind lijken echter minder effectief te zijn13.
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. Veilig Verkeer Nederland heeft het lespakket 'Op de fiets? Even niets…' 14
ontwikkeld, zodat kinderen leren over de risico’s van smartphonegebruik tijdens het
fietsen. Met deze les zet Veilig Verkeer Nederland extra munitie in om het gebruik van
smartphones in het verkeer te voorkomen bij jonge weggebruikers.
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
verkeerssituaties.

Gerelateerde beleidsterreinen




(Jeugd)zorg
Onderwijs
Omgevingswet
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Openbare orde en veiligheid

Advies verdere inzet
Om de effecten van de inspanningen te vergroten, is het nodig de integrale preventieve
aanpak, zoals hierboven aangegeven en bijvoorbeeld genoemd in het Hoofdlijnen
Akkoord, te continueren en te intensiveren. Dit betekent zo nodig ook samenwerken met
regelgeving en handhaving en met partijen waar de (risico) doelgroepen te vinden zijn.
Een effectieve aanpak vraagt een lange adem. Lokale partners zoals GGD Haaglanden en
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West kunnen een grote rol spelen in de
ondersteuning bij (de inzet op) dit thema.
De Gezonde School-aanpak15 helpt bij het structureel en integraal aanpakken van deze
thema´s op school, zowel op het primair onderwijs (PO) als op het voortgezet onderwijs
(VO) en MBO. De Gezonde School-aanpak is een landelijk programma dat veel
ondersteuning kan bieden op het gebied van mediawijsheid. Scholen kunnen door de
GGD begeleid en ondersteund worden bij het formuleren van beleid voor mediawijsheid.
Bijvoorbeeld door mediawijsheid op te nemen in het lesprogramma, voorlichting te
geven, het gesprek aan te gaan en (sociale) media op te nemen in het
schoolveiligheidsplan16.
Ook de landelijke website Mediawijsheid biedt ondersteuning met dossiers voor onder
andere ouders, scholen en professionals die samen werken met het onderwijs 17.

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.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

vvn.nl/nieuws/2017/smartphone-oorzaak-van-1-op-de-5-fietsongevallen-met-jon
geren
Gezondheidsmonitor GGD Haaglanden 2018
Loket Gezond Leven - Sociale media en Gezonde school
Dewald JF, Meijer AM, Oort FJ, Kerkhof GA, Bögels SM. The influence of sleep
quality, sleep duration and sleepiness on school performance in children and
adolescents: A metaanalytic review. Sleep Medicine Reviews 2010; 14: 179–189
Jongerenenquête Gezondheid en Leefstijl jongeren Midden-Delfland 2016, GGD
Haaglanden
Jongerenenquête Gezondheid en Leefstijl jongeren Midden-Delfland 2016, GGD
Haaglanden
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
Nederlands Jeugdinstituut (NJi) - www.nji.nl/109702-Gevolgen
Jongerenenquête Gezondheid en Leefstijl jongeren Midden-Delfland 2016, GGD
Haaglanden
Jongerenenquête Gezondheid en Leefstijl jongeren Midden-Delfland 2016, GGD
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Haaglanden
14. vvn.nl/opdefiets
15. www.gezondeschool.nl
16. www.gezondeschool.nl
17. www.mediawijsheid.nl
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1.3 Leefomgeving, beweging en voeding
in MiddenDelfland
Een gezonde leefomgeving is een omgeving, buiten en binnen, die als prettig wordt
ervaren, bijdraagt aan de ervaren gezondheid en uitnodigt tot gezond gedrag. De missie
van Midden-Delfland is om het groene landschap met de stedelijke omgeving te
verbinden en om samen met de inwoners en partners aan een betere kwaliteit van leven
te werken.
Ruim acht op de tien inwoners (82%) van Midden-Delfland (19 jaar en ouder) ervaart de
eigen gezondheid als (zeer) goed1. Van de jongeren in Midden-Delfland (12 tot en met
18 jaar) ervaart 94% de eigen gezondheid als (zeer) goed2.
Bijna de helft van de inwoners van Midden-Delfland van 19 jaar en ouder (48%) kampt
echter met (ernstig) overgewicht2. Gezond eten en drinken, voldoende bewegen en
slapen leveren een positieve bijdrage aan een gezond gewicht. Mensen met een gezond
gewicht en een gezonde leefstijl lopen minder gezondheidsrisico’s en kunnen langer
zelfstandig participeren.
Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving is een belangrijk goed
voor Midden-Delfland, de enige Cittaslow gemeente in Nederland. Een gezond milieu, het
versterken van de landschappelijke kwaliteiten en een goede infrastructuur staan hoog
op de agenda. Midden-Delfland koestert het cultuurhistorisch erfgoed, de plaatselijke
tradities en het aanbieden en promoten van streekproducten 3.

Groene leefomgeving
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 inwoners van Midden-Delfland. 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, te sporten of te ontspannen. Maar de buitenruimte gaat ook over een
groene gemeente, die bestendig is tegen klimaatverandering, zoals hittestress en
overvloedige regenval.
Daarnaast bevordert groen de gezondheid van de inwoners. Groen vermindert stress,
dempt het hitte-eilandeffect en biedt recreatiemogelijkheden. Mensen oordelen vaker
positief over hun gezondheid naarmate zij in een groenere omgeving wonen 4. In
Midden-Delfland vindt 6% van de inwoners groen belangrijk en tegelijk dat er
onvoldoende groen is in de buurt5.
- Van de jongeren in Midden-Delfland voldoet 85% niet aan de Nederlandse Norm
Gezond Bewegen6,7 (NNGB). Voor Haaglanden is dit 87%3.
- Vier op de tien (41%) jongeren (12 tot en met 18 jaar) uit Midden-Delfland eet
dagelijks groente. In de regio Haaglanden eet de helft van de jongeren dagelijks
groente. Verder eet 34% dagelijks fruit. In Haaglanden is dit 36% 3. Zie de
Gezondheidsmonitor 2018.
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Focus op de eerste 1000 dagen
De eerste duizend dagen (van conceptie tot de tweede verjaardag) zijn cruciaal voor de
ontwikkeling van een kind. Dit begint bij een gezonde leefstijl, waaronder voeding en
beweging, ter voorbereiding op een eventuele zwangerschap. Bij het bevorderen van een
gezonde leefstijl is het belangrijk om de focus te leggen op die eerste duizend dagen en
de ouders hierin te ondersteunen. Samenwerking met geboortezorg en
consultatiebureaus van het Centrum voor Jeugd en Gezin is hierbij noodzakelijk.

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 veel 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:







School en kinderopvang
Sportclubs en verenigingen
Buurthuizen
Centra voor jeugd en gezin
Gezondheidscentra

Gezonde keuze is de makkelijkste keuze
Voor mensen die weinig te besteden hebben, stress ervaren en gebrekkige
gezondheidsvaardigheden8 hebben is het niet eenvoudig om gezonde keuzes te maken.
De omgeving kan gezond gedrag stimuleren door de gezonde keuze de makkelijkste
keuze te laten zijn. 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 en door het verkleinen van het snackfood-aanbod in de gemeente.
Ook een omgeving die uitnodigt om te bewegen, helpt mensen de gezonde keuze te
maken.

Aanpak op maat
Om gezond te leven is het belangrijk dat mensen weten wat hiervoor nodig is ten
aanzien van voeding, beweging en slapen. En dat ze de vaardigheden hebben om dit te
kunnen toepassen. Het is belangrijk om daarbij gericht in te zetten op een aantal
specifieke groepen:





Overgewicht komt meer voor bij mensen met een lage opleiding. 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 zoals overgewicht. Een
aanpak zou daarom rekening moeten houden met wat schaarste betekent voor
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eigen regie.

Integrale samenwerking
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
(2021) zal hiervoor een mooie basis bieden, doordat gezondheid in het fysieke domein
wordt verankerd. De komende jaren zal dit dan ook vertaald moeten worden naar
bijvoorbeeld regionale en lokale Omgevingsvisies en Omgevingsplannen.

Gerelateerde beleidsterreinen





Cittaslow
Omgevingswet
Ruimtelijke ordening (kernen)
Participatie

Advies verdere inzet
Het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 'Duurzaam vooruit!' van Midden-Delfland heeft
aandacht voor een groene omgeving en kwaliteit van leven. Hiermee toont de gemeente
haar ambities om het kenmerkende groene karakter van de gemeente te behouden en
zich in te zetten voor de gezondheid van haar inwoners. Voor de aanpak zijn landelijke
en wetenschappelijk gevalideerde interventies beschikbaar. GGD Haaglanden kan hierbij
adviseren en ondersteunen.
Daarnaast is op scholen in Midden-Delfland aandacht voor een gezonde leefstijl, waarbij
een integrale werkwijze wordt nagestreefd. Eén school is reeds gecertificeerd als
Eco-school9. Ook zijn scholen actief bezig met de Gezonde School-aanpak 10 of werken
volgens de KiVa-methode11. Om de lat hoger te leggen en het lichaamsgewicht van haar
inwoners omlaag te brengen, is het belangrijk dat Midden-Delfland haar preventieve
activiteiten voortzet. Een integrale en planmatige aanpak zoals de Gezonde School kan
hierbij helpen.

Referenties
1. Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
2. Jongerenenquête 2016, GGD Haaglanden
3. www.middendelfland.nl/over-midden-delfland/cittaslow_42852
4.
www.rivm.nl/publicaties/klimaatverandering-in-stedelijk-gebied-groen-en-waterb
erging-in-relatie-tot-bodem
5. Gezondheidsenquête Haaglanden 2016, Leefomgeving en gezondheid
6. www.sportzorg.nl/bibliotheek/nederlandse-norm-gezond-bewegen-nngb
7. De Commissie Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad kwam in augustus
2017 met een nieuwe beweegrichtlijn. Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen
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zouden volwassenen wekelijks ten minste 2,5 uur matig intensief moeten bewegen
en kinderen dagelijks minstens een uur. De cijfers die hier worden beschreven
hebben betrekking op de NNGB, Fitnorm en Combinorm, aangezien ten tijde van het
uitvoeren van de Gezondheidsenquête 2016 er over deze nieuwe beweegrichtlijn nog
niet gepubliceerd was.
8. Mensen met weinig gezondheidsvaardigheden hebben moeite om informatie over
gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het
nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen.
9. www.eco-schools.nl
10. www.gezondeschool.nl
11. www.kivaschool.nl
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1.4 Eenzaamheid in MiddenDelfland
In Midden-Delfland voelt (40%) van de inwoners van 19 jaar en ouder zich matig tot
(zeer) ernstig eenzaam. Bij ouderen (65 jaar en ouder) was het percentage in 2016
46%1. 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 2.
Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring, waarin bestaande relaties worden afgewogen
tegen de eigen wensen of verwachtingen ten aanzien van relaties. Het gevoel van gemis
in kwaliteit van bestaande relaties of in het aantal bestaande contacten kan leiden tot
eenzaamheid. Er is een onderscheid in:




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)

Eenzaamheid vergroot mogelijk de kans op de ziekte van Alzheimer en het krijgen van
hartaandoeningen. Eenzaamheid kan ook leiden tot depressie en een hogere kans op
overlijden3. Het ervaren van eenzaamheid zet mogelijk een zichzelf versterkende
negatieve spiraal in werking. Het leidt tot verminderd welbevinden en een gevoel van
algemene ontevredenheid over het leven.
Meer cijfers over dit onderwerp
- In totaal voelen naar schatting 5.500 inwoners van Midden-Delfland zich matig tot
(zeer) ernstig eenzaam (40%).
- Ruim een kwart van de inwoners van Midden-Delfland (27%) is emotioneel eenzaam,
vier op de tien zijn sociaal eenzaam (40%).
- Bij volwassenen (19 tot en met 64 jaar) in Midden-Delfland was het percentage
inwoners dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelde in 2016 (38%) hoger dan in
2005 (31%), 2009 (29%) en 2012 (27%).
- Ook sociaaleconomische status hangt samen met het ervaren van eenzaamheid. 1
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.

Maatwerk
Naast de doelgroep ouderen zijn er in Midden-Delfland nieuwe groepen die meer
eenzaamheid ervaren. Zo blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2018 dat eenzaamheid onder
volwassenen in de loop der jaren is toegenomen. Dit vraagt voor wat betreft dit thema
specifieke aandacht voor deze doelgroep.
In Haaglanden voelt een hoger percentage 85-plussers zich eenzaam in vergelijking met
inwoners jonger dan 85 jaar. Het landelijk actieprogramma 'Eén Tegen Eenzaamheid' 4 is
gericht op het voorkómen van eenzaamheid bij 75-plussers. Het programma heeft twee
actielijnen:
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het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid
het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid

In de aanpak van eenzaamheid bij ouderen dient ook rekening gehouden te worden met
de kwetsbaarheid van ouderen. 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.
Van de inwoners van 65 jaar en ouder in Midden-Delfland is 13% kwetsbaar. Dit is lager
dan in Zuid-Holland West (16%) en in Haaglanden (19%)5.
Daarnaast vraagt overmatig alcoholgebruik (meer dan 14 glazen per week (mannen) of
meer dan 7 glazen per week (vrouwen)) onder de jongste groep ouderen (65- tot en
met 74-jarigen) de aandacht. Het percentage overmatige drinkers is in deze groep het
hoogst (27%). Het percentage overmatige drinkers is in Midden-Delfland het hoogst bij
inwoners met een midden en hoog opleidingsniveau (18%) en een hoger inkomen
(18%)6.

Gerelateerde beleidsterreinen





Seniorenbeleid
Wmo
Participatie
Sociale zaken

Advies verdere inzet
Midden-Delfland streeft ernaar dat iedereen meedoet en dat inwoners controle houden
over hun eigen leven7. Een duurzame aanpak kan goed worden verweven met de sterke
sociale cohesie, wat goed past bij de filosofie van de gemeente. Een integrale aanpak ter
stimulering van ontmoeting draagt bij aan het voorkomen of verminderen van
eenzaamheid. Alleen op die manier en door met meerdere partijen samen te werken,
zijn wezenlijke verbeteringen voor veel mensen te verwachten.
Het is belangrijk dat in een gezamenlijke aanpak mensen en organisaties deelnemen, die
eenzaamheid bij inwoners van Midden-Delfland vroegtijdig kunnen signaleren en deze
personen weten te bereiken. Partijen die naast het Maatschappelijk Team
Midden-Delfland, Stichting Welzijn Midden-Delfland, Careyn en Pieter Foreest kunnen
worden betrokken zijn bijvoorbeeld: wijkorganisaties, woningcorporaties, clubs,
verenigingen en bibliotheken8.
Voor een aanpak van eenzaamheid wijzen wij ter inspiratie op de Handreiking lokale
aanpak eenzaamheid 20179, een initiatief van Coalitie Erbij, en het studierapport
Kwetsbaar en Eenzaam10.
Aangezien eenzaamheid onder volwassenen in de loop der jaren is toegenomen, is
aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden op jonge leeftijd vanuit preventief
oogpunt belangrijk. Door op jonge leeftijd al te leren hoe je sociale contacten aangaat en
onderhoudt, kun je hier de rest van je leven profijt van hebben.
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Er zijn veel voorbeelden van een programmatische aanpak en interventies, die kunnen
worden ingezet bij het bestrijden van eenzaamheid. Denk hierbij aan activiteiten die
eenzaamheid tegengaan, maar ook aan interventies die het tegengaan van eenzaamheid
als subdoel hebben.

Referenties
1. Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden -

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/midden-delfland/themas/socia
le-gezondheid/eenzaamheid
Coalitie Erbij https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/wanneer-een-probleem
www.eenzaam.nl/component/content/article?id=83:gevolgen
Eén tegen eenzaamheid, Ministerie van VWS, 2018 www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/03/20/actieprogramma-een-t
egen-eenzaamheid
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/midden-delfland/themas/kwet
sbaar/kwetsbare-ouderen
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/midden-delfland/themas/leefs
tijl/alcoholgebruik
Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 Duurzaam vooruit! Gemeente Midden-Delfland
Handreiking lokale aanpak eenzaamheid, 2017, Coalitie Erbij www.gezondin.nu/thema/sociale-omgeving/publicaties/160-handreiking-lokale-aa
npak-eenzaamheid

9.
www.gezondin.nu/thema/sociale-omgeving/publicaties/160-handreiking-lokale-aa
npak-eenzaamheid
10. www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Kwetsbaar_en_eenzaam
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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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