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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 Rijswijk is op toename jeugd
voorbereid
Rijswijk is een gemeente waar relatief veel ouderen wonen, waardoor de grijze druk nu
hoog is. Het aantal 0 t/m 4-jarigen is echter in Rijswijk hoger dan gemiddeld in
Nederland1. De jonge kinderen wonen vooral in een aantal wijken. Het is de verwachting
dat het aandeel jeugd in Rijswijk gaat toenemen. De gemeente moet zich er nu op
voorbereiden dat zij tijdig is ingericht en ingespeeld op een nieuwe en omvangrijke
doelgroep, de opgroeiende kinderen.

Voorzieningen voor jeugdigen
Door de verwachte toename van het aantal jeugdigen in Rijswijk is het nodig om de
voorzieningen daarop tijdig aan te passen. Meer jeugd vraagt om meer aanbod gericht
op deze specifieke groep, zodat zij gezond kan opgroeien tot evenwichtige volwassenen
met een gezonde leefstijl.
Daarnaast neemt het aantal eenoudergezinnen in Rijswijk toe. Jongeren die opgroeien in
een eenoudergezin hebben vaker gedrags- en gezondheidsproblemen dan jongeren die
opgroeien bij beide ouders. Ook presteren zij vaak slechter op school 2. Dit maakt het
mede relevant de jeugdhulpvoorzieningen op orde te hebben.
De groene druk vraagt daarom voldoende:







Scholen: Ieder kind kan regulier primair onderwijs volgen ter voorbereiding op
de middelbare of hogere school.
Sport en spelvoorzieningen: Bewegen is van belang voor een gezonde
leefstijl en een gezond gewicht.
Jeugdhulpvoorzieningen: aan ieder kind dat dit nodig heeft moet Rijswijk
passende zorg kunnen bieden. De jeugdige kan daarin worden geadviseerd en
moet de juiste vorm van jeugdhulp kunnen kiezen. Dit betekent dat jeugdhulp
daadwerkelijk beschikbaar moet zijn. Daarbij horen ook maatregelen voor de
aanpak van kindermishandeling3.
Aandacht voor kinderen in gezinnen die leven onder de armoedegrens:
Het Nederlands Jeugd-instituut4 geeft aan dat één op de acht kinderen in
Nederland in een dergelijke situatie leeft. Hoe langer een gezin geldgebrek heeft,
hoe groter de kans is op nadelige gevolgen voor het welbevinden en de
ontwikkeling van de kinderen. De problemen waar kinderen mee te maken
krijgen, variëren van sociale uitsluiting tot psychische problemen. Wie als kind
met geldzorgen te maken krijgt, loopt bovendien meer risico op latere leeftijd in
een vergelijkbare situatie terecht te komen.

Meer cijfers over dit onderwerp
Het aantal 0 t/m 19-jarigen ten opzichte van het aantal 20 t/m 64-jarigen is lager dan
gemiddeld in Nederland. Toch is de verwachting dat het aandeel jeugd ten opzichte van
de rest van de bevolking gaat toenemen in Rijswijk. (bron: CBS)
Gezondheidsmonitor 2018
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Een gezonde start naar een rookvrije generatie
Aandacht voor een rookvrije generatie is in Rijswijk op zijn plaats. Dat ieder kind de
kans moet krijgen om rookvrij op te groeien. In de kernboodschap roken wordt dit
toegelicht.

Fysieke inrichting en leefomgeving
De verwachte toename van het aantal jeugdigen in Rijswijk vraagt ook een passende
inrichting van de wijk:









Korte termijn: De voorzieningen in de wijk zijn voor nu voldoende toegespitst
op jeugdige inwoners, zoals de aanwezigheid van speeltuintjes, scholen en
welzijnsvoorzieningen. Maar denk ook aan bijvoorbeeld veilige fietsroutes.
Bij nieuwbouw van scholen moet rekening gehouden worden met de
luchtkwaliteit. Realiseer geen nieuwe scholen binnen 50 meter van een drukke
(stads)weg of binnen 300 meter van een autosnelweg. Houd rekening met de
(verkeers)veiligheid om de school. Ook moeten de constructie en de
voorzieningen gericht zijn op een optimaal binnenmilieu. Ga uit van tenminste
ambitieniveau B uit het Programma van Eisen voor Frisse Scholen 5.
Woningvoorraad: Het percentage eenoudergezinnen stijgt in Rijswijk. In de
toekomst zullen er daarom nog meer huishoudens zijn waarbij beide ex-partners
een eengezinswoning nodig hebben als zij invulling willen geven aan
co-ouderschap.
Lange termijn: Wanneer de groeikernen later weer vergrijzen, dienen deze
eenvoudig heringericht te kunnen worden zodat er weer voldoende voorzieningen
in de directe woonomgeving gerealiseerd kunnen worden voor ouderen.

Gerelateerde beleidsterreinen/domeinen




Sociaal Domein
Maatschappelijke ontwikkelingen
Ruimtelijke ontwikkelingen

Advies verdere inzet
De gemeente Rijswijk moet zich op korte termijn bezinnen op de (her)verdeling van
financiële middelen en budget moeten reserveren om de noodzakelijke voorzieningen
voor jeugdigen te realiseren. Een preventieve aanpak van jongs af aan voor een gezonde
leefstijl, een rookvrije generatie en gehoorschade staat in de betreffende
kernboodschappen.
Ter inspiratie voor een kwalitatieve inzet voor jeugd en jongeren kunt u de volgende
informatie raadplegen: Nederlands Jeugdinstituut6, de preventieagenda van het
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid7 en de Handreiking voor gemeenten voor
kindgericht armoedebeleid8.
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Om de gemeentelijke inrichting op lange termijn blijvend te laten aansluiten op de
behoeften van de verschillende leeftijdsgroepen, is een passende inrichting nodig. Ter
inspiratie noemen we ‘Denken over de toekomst van wijken 9.

Referenties
1. Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/rijswijk/themas/bevolking/bev
olkingsomvang-en-samenstelling/
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden,
gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/themas/kwetsbaar/
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/jeugdhulp-bij-gemeenten
Kalthoff, H. (2018). Opgroeien en opvoeden in armoede. Utrecht: Nederlands
Jeugdinstituut
www.rvo.nl/file/programma-van-eisen-frisse-scholen-september-2015
www.nji.nl/
www.ncj.nl/themadossiers/preventieagenda/
www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/handreiking-vo
or-gemeenten-voor-kindgericht-armoedebeleid/?id=369

9.
repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A7742a26e-efe9-4fa0-ac82-45da32
e64a90
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1.2 Minder eenzaam in Rijswijk
In Rijswijk voelt (47%) van de inwoners van 19 jaar en ouder zich matig tot (zeer)
ernstig eenzaam. Van de jongeren tussen 12 en 18 jaar voelt 46% zich matig tot zeer
ernstig eenzaam1. Bij de ouderen (65 jaar en ouder) is dit percentage in 2016 52% 2.
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 3.
Eenzaamheid is een persoonlijke, subjectieve 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.
Hierbij kan deze worden onderscheiden 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, suïcide en een hogere kans op overlijden 4.
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
algemeen5.

Aanpak op maat
Om eenzaamheid aan te pakken is het belangrijk dat een individuele en collectieve
aanpak ontwikkeld worden, die op elkaar aansluiten. Voor Rijswijk geldt dat er naast de
specifieke groepen jongeren en ouderen andere groepen te onderscheiden zijn die (ook
in Haaglanden en landelijk) meer eenzaamheid ervaren.

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.
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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?6

Maatwerk Ouderen
Het landelijk actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'7 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 ook 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.
Overige partijen die kunnen worden betrokken zijn bijvoorbeeld: wijkteams,
welzijnsorganisaties, wijkorganisaties, maatschappelijk en sociaal werkers,
woningcorporaties, clubs en verenigingen, bibliotheken 8.
Meer cijfers over dit onderwerp
- In totaal voelen naar schatting 18.000 inwoners van Rijswijk zich matig tot (zeer)
ernstig eenzaam (47%).
- Een derde van de inwoners (32%) is emotioneel eenzaam, bijna de helft is sociaal
eenzaam (48%).
- Bijna twee derde van de inwoners in Haaglanden van niet-westerse afkomst voelt zich
eenzaam.
- Ook sociaaleconomische status hangt samen met het ervaren van eenzaamheid.
- Volgens de Jongerenenquête 2015 voelt 46% van de jongeren in Rijswijk zich matig tot
zeer ernstig eenzaam (in Haaglanden is dit 44%)9.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018

Gerelateerde beleidsterreinen/domeinen
De aanpak van eenzaamheid raakt aan de volgende domeinen:
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Maatschappelijke ontwikkelingen
Ruimtelijke ontwikkelingen (creëren ontmoetingsplekken)
Sociaal Domein & Jeugd

Advies verdere inzet
Voor een effectieve aanpak van eenzaamheid in Rijswijk is een samenhangende lokale
aanpak nodig die aansluit bij lokale activiteiten zoals HappyFit!. Deze aanpak is er om
Rijswijkers te stimuleren gezond en fit te leven en het welbevinden te bevorderen. De
effectiviteit wordt mogelijk groter als ook wordt aangesloten bij de innovatieve projecten
van Rijswijk binnen het sociaal domein, zoals: Samen Sterk, Samen Tegen Schulden en
Welzijn op Recept.
Voor een aanpak van eenzaamheid wijzen wij ter inspiratie op de Handreiking lokale
aanpak eenzaamheid10, Handreiking lokale aanpak eenzaamheid 2017, Coalitie Erbij 11,
'Een tegen eenzaamheid' gericht op ouderen12 en het studierapport Kwetsbaar en
Eenzaam13 .
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. De gemeente bevordert dit door voor gemeentelijk gesubsidieerde
interventies een voorwaarde in relatie tot preventie van eenzaamheid op te nemen in de
subsidieregeling.

Referenties
1. Jongerenenquête 2015, GGD Haaglanden
2. Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden

3.
4.

5.
6.

7.

8.

gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/rijswijk/themas/sociale-gezon
dheid/eenzaamheid/
Coalitie Erbij https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/wanneer-een-probleem
Gezondheidsmonitor, GGD Haaglanden
gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/rijswijk/themas/sociale-gezon
dheid/eenzaamheid/
Coalitie Erbij https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/wanneer-een-probleem
Eenzame jongeren vragen om maatwerk, G. Lodder, bericht: 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
Handreiking lokale aanpak eenzaamheid, 2017, Coalitie Erbij
www.gezondin.nu/thema/sociale-omgeving/publicaties/160-handreiking-lokale-aa
npak-eenzaamheid
Jongerenenquête 2015, GGD Haaglanden

9.
10.
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www.gezondin.nu/thema/sociale-omgeving/publicaties/160-handreiking-lokale-aanpa
k-eenzaamheid

11.
www.gezondin.nu/thema/sociale-omgeving/publicaties/160-handreiking-lokale-aa
npak-eenzaamheid

12.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eenzaamheid/nieuws/2018/03/20/minister-de
-jonge-start-met-aanpak-eenzaamheid-onder-ouderen
13. www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Kwetsbaar_en_eenzaam
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1.3 Gehoor van de toekomst
Het gehoor heeft een grote invloed op de ervaren kwaliteit van leven. 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-, leer- en
slaapproblemen en in het ergste geval levenslange (gedeeltelijke)
arbeidsongeschiktheid.
Een geringe gehoorschade opgelopen op jonge leeftijd zal op latere leeftijd grotere
problemen veroorzaken omdat het door de onomkeerbaarheid moet worden opgeteld bij
het gehoorverlies dat ontstaat door ouderdom.
Gehoorproblematiek levert de samenleving ook economische schade op, zoals in het
geval van behandeling, productieverlies, werkverzuim, inkomstenderving en
arbeidsongeschiktheid1.
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
horen2.

Opgroeiende jeugd
Gehoorschade kan het gevolg zijn van het ouder worden. Dat is natuurlijke slijtage,
maar trilharen beschadigen ook door geluid. 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 blootgesteld.
Het kinderoor kan minder geluid verdragen dan een volwassen oor. Gehoorschade bij
kinderen ontstaat vaak onmerkbaar en geleidelijk, waardoor de gevolgen vaak pas
duidelijk zichtbaar worden als het kind ouder wordt.
De zogenaamde groene druk in Rijswijk3 (de veranderende verhouding tussen het aantal
0-19 jarigen ten opzichte van het aan 20-64 jarigen) maakt het aannemelijk dat de
(aandacht voor de) problematiek rondom gehoorschade voor de gemeente Rijswijk zal
toenemen.

Jongeren eigen regie
Preventieve maatregelen voor de jeugd zijn de ingang voor grote gezondheidswinst in de
toekomst. Om te beginnen kan dit door jongeren bewust te maken van het risico op
(blijvende) gehoorschade door op een te hoog volume muziek te luisteren via oortjes of
koptelefoon, maar ook door zonder gehoorbescherming festivals en concerten te
bezoeken.
Het adviseren van oordoppen met muziekfilter is een mogelijkheid, evenals het
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voorlichten over de geluidsbegrenzer die in iedere smartphone zit 4.
Cijfers
Van de jongeren in Rijswijk heeft 31% last van het gehoor, waarvan 2% vaak of altijd.
Zij hebben dit vooral tijdens of na een bezoek aan een evenement met muziek, door
werken in lawaaiige omstandigheden en tijdens of na het luisteren van muziek met een
koptelefoon of oortjes. Van de Rijswijkse jongeren draagt 34% dagelijks oortjes of een
koptelefoon op straat5.

Verantwoordelijkheden van de omgeving
Naast het aanspreken van de jeugd zelf heeft de omgeving een belangrijk rol. Het is
belangrijk om de jeugd (en hun ouders) jong bewust te maken van de risico’s op
gehoorschade, liefst voordat zij de leeftijd hebben om muziek te luisteren/filmpjes te
kijken met een koptelefoon op, of de leeftijd hebben om uit te gaan. Op heel jonge
leeftijd ligt deze rol bij de ouders, maar school vervult hierin ook een voorbeeldfunctie.
In het voortgezet onderwijs en bijvoorbeeld het MBO kan er bewustwording gecreëerd
worden tijdens stages en praktische schoolactiviteiten, waarbij gehoorbescherming
noodzakelijk is.
Met goed lesmateriaal leren de kinderen en jongeren om risico’s op gehoorschade in te
schatten, en kunnen ze de juiste beschermingsmaatregelen kiezen om gehoorschade te
voorkomen. Ook kunnen organisatoren van (school)feesten erop gewezen worden hun
muziek minder hard te zetten.
De voorlichting aan (ouders van) jonge kinderen en jongeren kan het beste beginnen
voordat de slechte gewoontes zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld om zonder oordoppen uit te
gaan. Op deze leeftijd zijn kinderen en jongeren bovendien vatbaarder voor voorlichting
en minder op zoek naar risico’s.

Integrale aanpak
De gemeente heeft vanuit de verantwoordelijkheid voor publieke gezondheid een rol in
het ontwikkelen van beleid op (bewustwording van) risico’s, voorlichting én handhaving.
Maar ook in het adviseren over een beperking van het geluidsniveau bij evenementen.
Veel organisatoren van festivals, horeca-exploitanten en betrokken overheidsinstanties
besteden (relatief) weinig aandacht aan het risico op gehoorschade bij hun overwegend
jonge bezoekers. Inpandig of op de festivallocatie komen echter geluidsniveaus voor die
zelfs bij kortdurende blootstelling levenslange gehoorschade kunnen veroorzaken. Vanuit
het oogpunt van de volksgezondheid is dat een ongewenste situatie.
Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om de veiligheid en gezondheid van burgers
bij publieksevenementen zoveel mogelijk te waarborgen. De Wet publieke gezondheid,
en vanaf 2021 de Omgevingswet, bieden gemeenten een wettelijke basis voor
geluidvoorschriften. Het gaat dan om het beschermen, bevorderen en bewaken van de
gezondheid van de bevolking.
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Gerelateerde beleidsterreinen/domeinen




Maatschappelijke ontwikkelingen
Ruimtelijke ontwikkelingen
Sociaal Domein

Advies verdere inzet
Gehoorschade is een probleem dat op jonge leeftijd kan ontstaan en langs de gehele
levenslijn (in toenemende mate) problemen geeft. Dat maakt dat het inzetten op
preventie bij de jeugd de grootste gezondheidswinst oplevert.
En aantal landelijke partners is hiervoor in te zetten zoals de Hoorstichting 6 en Gezonde
School7. Ook lokale partners zoals GGD Haaglanden en Jeugdgezondheidszorg
Zuid-Holland West kunnen een grote rol spelen in de ondersteuning bij (de inzet op) dit
thema.

Referenties
1. Maes I., Cima R., Vlaeyen J., Anteunis L., Joore M.Tinnitus: A cost study(2013):
www.loketgezondleven.nl/content/tinnitus-cost-study

2.

3.
4.
5.
6.
7.

www.hoorstichting.nl/het-gehoor/werking-van-het-gehoor/functies-van-het-geho
or/
Zie ook de kernboodschap Jeugd en Groene druk
www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=33&rlpag=1684
Gezondheid & leefstijl jongeren Rijswijk 2016, GGD Haaglanden 2016
www.hoorstichting.nl
www.gezondeschool.nl
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1.4 Gezond gewicht en bewegen in
Rijswijk
Rijswijk wil dat haar inwoners vitaal oud worden. Dat zij fit en gezond zijn en blijven.
Wie op jonge leeftijd gezond is, voldoende beweegt en een gezond gewicht heeft, zal op
latere leeftijd minder gezondheidsproblemen hebben. Rijswijk zet met de aanpak Happy
Fit in op het stimuleren van haar inwoners om gezond en fit te leven.
Gezond eten en drinken en voldoende bewegen en slapen, leveren een positieve bijdrage
aan het bereiken en behouden van een gezond gewicht.
De afgelopen jaren is in Rijswijk het percentage inwoners met overgewicht nagenoeg
gelijk gebleven1. Het is in de komende jaren noodzakelijk met investeringen het
percentage overgewicht en obesitas echt omlaag te brengen. Mensen met een gezond
gewicht en gezonde leefstijl lopen immers minder gezondheidsrisico’s en kunnen langer
zelfstandig participeren.

Focus op de eerste 1000 dagen
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. Samenwerking met de professionals binnen geboortezorg
en consultatiebureaus van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is hierbij
noodzakelijk. Het bestaande netwerk perinatale gezondheid kan hierbij een belangrijke
bijdrage leveren.

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 partijen en organisaties als:







Scholen 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
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
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gezondheidsgerelateerde beslissingen2.
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
beweegvriendelijke schoolpleinen en veilige speelplekken.

Aanpak op maat
Om gezond te leven is het belangrijk dat mensen weten wat hiervoor nodig is aan
voeding, beweging en slaap3. En dat ze ook de vaardigheden hebben om dit te kunnen
toepassen. Bij het bevorderen van gezond gewicht is het in Rijswijk belangrijk om
daarbij gericht in te zetten op een aantal specifieke groepen.







Overgewicht komt meer voor bij mensen met een lage opleiding 4. Om deze groep
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 5. 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 wakker6,7. De aanpak zou afgestemd
moeten worden op de specifieke behoefte en culturele gewoonten van deze
groepen.

Meer cijfers over dit onderwerp
Lichaamsgewicht
- Van de inwoners van Rijswijk van 19 jaar en ouder kampt 49% met (ernstig)
overgewicht.
- Met name inwoners met een lage sociaaleconomische status hebben overgewicht.
- Bij inwoners met een niet-westerse afkomst is ongeveer 55% te zwaar, terwijl dit
onder inwoners met een autochtone en overig westerse afkomst minder dan de helft is. 9% van de jongeren in Rijswijk (12 tot en met 18 jaar) heeft (ernstig) overgewicht.
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Zie Gezondheidmonitor 2018.
Lichaamsbeweging
- Zes op de tien inwoners van Rijswijk voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen8,9.
- Verhoudingsgewijs minder inwoners met een laag inkomen bewegen voldoende.
- Ook bij inwoners met een niet-westerse afkomst is het percentage dat voldoende
beweegt lager.
Zie Gezondheidsmonitor 2018.

Integrale samenwerking
Naast de overheid kunnen private partijen veel bereiken in het gezonder maken van de
omgeving. Met 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 een gezinsbrede aanpak waarin maatwerk kan
worden toegepast belangrijk.

Gerelateerde beleidsterreinen/domeinen




Sociaal domein
Maatschappelijke ontwikkelingen
Ruimtelijke ontwikkelingen

Advies verdere inzet
Rijswijk heeft met de aanpak Happy Fit een start gemaakt om een gezonde leefstijl en
welbevinden door voeding en beweging te bevorderen. Om de lat hoger te leggen moet
deze aanpak, die gebruik maakt van de methodiek Jongeren Op Gezond Gewicht
(JOGG)10 , gecontinueerd en zo mogelijk geïntensiveerd worden. Hierbij kan
programmatisch werken vanuit een levensloop-benadering helpen. Rekening houdend
met de verwachte toename van jeugdigen (beschreven in kernboodschap groene druk)
is daarbij aandacht voor de eerste 1000 dagenaan te bevelen.
Voorbeelden om in Rijswijk binnen de aanpak Happy Fit de lat hoger te leggen, zijn:





Gezonde Kinderopvang11
Gezonde School12
‘Plezier in bewegen’ van de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad
voor Volksgezondheid en Samenleving, 201813.
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Aanvullend op de aanpak Happy Fit zou de gemeente voor jongeren en mensen met
overgewicht en obesitas een sluitende keten van preventie en zorg moeten organiseren.
Het landelijke ketenmodel Overgewicht en Obesitas bij kinderen 14 is in ontwikkeling.
Aansluitend daarop kan de leefstijlcoach voor volwassenen worden ingezet 15. Vanaf 2019
wordt de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering.
De gemeente kan in gesprek gaan met gezondheidscentra over hoe bewezen effectieve
GLI’s voor volwassen kunnen worden ingevoerd en wat voor jongeren mogelijk is.

Referenties
1. Gezondheidsmonitor GGD Haaglanden, 2018.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/rijswijk/themas/leefstijl/lichaa
msgewicht/
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. Beschikbaar op URL:
www.healthliteracyeurope.net/hls-eu.
Een kwart van de jongeren voelt zich ‘s morgens niet uitgerust.
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/rijswijk/themas/leefstijl/uitger
ust-opstaan/
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/rijswijk/themas/leefstijl/lichaa
msgewicht/
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
Gezondheidsmonitor GGD Haaglanden
gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/rijswijk/themas/leefstijl/voedi
ng
Gezondheidsmonitor GGD Haaglanden
gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/rijswijk/themas/leefstijl/uitger
ust-opstaan/
www.sportzorg.nl/bibliotheek/nederlandse-norm-gezond-bewegen-nngb
De Commissie Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad kwam in augustus
2017 met een nieuwe beweegrichtlijn. Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen
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.
jongerenopgezondgewicht.nl
www.gezondekinderopvang.nl
www.gezondeschool.nl
www.nederlandse-sportraad.nl/plezier-in-bewegen
www.ketenaanpakovergewichtkinderen.nl/ketenaanpak/inhoud-ketenaanpak
www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/01/nza-maakt-vergoeding-preventie-mogeli
jk
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1.5 Ouderdom en kwetsbaarheid
Nederland vergrijst en dit is niet anders in Rijswijk, ook al is er hier naast vergrijzing een
sterke verjonging zichtbaar1. Vergrijzing heeft grote impact op de volksgezondheid en de
zorg2. 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 zelfs 20% van de
inwoners van 65 jaar en ouder in Rijswijk kwetsbaar. Het onderwerp is dan ook terecht
opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022.
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 3. Het langer
zelfstandig wonen maakt dat eenzaamheid, maar ook de druk op de mantelzorg
toeneemt. Daarnaast ontstaat er kwetsbaarheid voor (financieel) misbruik.
Kwetsbaarheid hangt ook samen met sociaaleconomische status, geslacht en afkomst 4.
Over dit onderwerp
In Rijswijk is 13% van de 65- tot en met 74-jarigen kwetsbaar, bij 85-plussers is dat
45%. Zie voor meer informatie de Gezondheidsmonitor.

Vallen en opstaan
Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij
ouderen5. Risicofactoren kunnen liggen in de inrichting van de woning, gebruikte
geneesmiddelen en de toegankelijkheid van de openbare ruimte 6. Het percentage
ouderen dat gevallen is in het afgelopen jaar is hoger bij ouderen van niet-westerse
afkomst en bij ouderen die alleen wonen.
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, waardoor
het risico op toekomstige gezondheidsklachten toeneemt. 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 ook
sprake zijn van cognitieve (geheugenproblemen), psychische en/of sociale
kwetsbaarheid. Ouderen noemen zelf vaak factoren die onder sociale kwetsbaarheid
vallen7. Omdat ouderen steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis wonen, wordt
hun sociaal 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 8.
Uiteraard zijn er ook ouderen die mantelzorg geven en daar juist druk van kunnen
ervaren. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van de mantelzorgondersteuning.
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Weerbaarheid
Door hun kwetsbare en vaak afhankelijke positie lopen ouderen ook meer risico het
slachtoffer te worden van mishandeling. Ouderenmishandeling betreft niet alleen
lichamelijke of psychische mishandeling. Ook verwaarlozing, financiële uitbuiting en
seksueel misbruik vallen hieronder. 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.

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
gaan9. 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 mantelzorgorganisatie Mezzo (landelijk) en Welzijn
Rijswijk (lokaal) - gebruik maken van de kennisbank Aanpak ouderenmishandeling. Deze
kennisbank is ontwikkeld in het kader van het actieplan 'Ouderen in veilige handen' van
de Rijksoverheid10.

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 11.
Om de eigen regie te versterken kunnen, naast het versterken van het sociale netwerk,
techniek en sociale innovaties een rol spelen. Domotica, eHealth en nieuwe woonvormen
kunnen ervoor zorgen dat ouderen langer thuis wonen en zelf hun zorg organiseren. Het
in Rijswijk gestarte innovatieproject Flatcoach12 is hiervan een goed voorbeeld. Hierin
staat het langer thuis wonen van ouderen en de extra zorg en begeleiding die zij hierbij
nodig hebben centraal. 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 13. De organisatie
van zorg moet hierop aansluiten en dit strookt niet met het benadrukken van de inzet
van mantelzorg, burenhulp en vrijwilligers.
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- Een kwart van de ouderen van 65 jaar en ouder (27%) in Rijswijk heeft een verhoogd
valrisico, dit percentage is vergelijkbaar met Haaglanden 14.
- Volgens de Gezondheidsenquête 2016 is in Rijswijk 29% van de inwoners van 65 jaar
en ouder in het afgelopen jaar één of meerdere keren gevallen. Het percentage ouderen
dat in het afgelopen jaar is gevallen is vergelijkbaar met de percentages in 2008 en
2012.
- Vooral alleenstaanden ervaren gevoelens van eenzaamheid. Meer hierover leest u in de
kernboodschap Eenzaamheid.
- Door de vergrijzing neemt sociale problematiek toe. In 2040 zijn er in Nederland
700.000 meer eenzame 75-plussers dan nu.
- In Rijswijk is het percentage ouderen dat weinig regie heeft op het eigen leven (15%)
hoger dan in andere gemeenten in de regio Haaglanden (zonder Den Haag) 15.
- Domotica is de integratie van techniek en bediening in de woning, ook voor de
dienstverlening van buitenaf naar de woning.

Gerelateerde beleidsterreinen/domeinen




Maatschappelijke ontwikkelingen
Ruimtelijke ontwikkelingen
Sociaal Domein

Advies voor verdere inzet
Voor de ondersteuning van kwetsbare ouderen en het aanpakken van de problematiek
hieromtrent zijn door de gemeente Rijswijk al meerdere interventies ingezet, zoals de
aanpak Happy Fit, Rijswijk blijft staan16 en de Flatcoach. Het verdient uiteraard
aanbeveling hiermee door te gaan en zelfs te intensiveren gezien de omvang van het
probleem.
Kijkend naar de cijfers en de problematiek kan voor Rijswijk de focus qua inzet liggen op
ouderen van niet-westerse afkomst (44% procent van deze groep valt in de groep
kwetsbare ouderen). Ook de financiële kwetsbaarheid is op dit moment een landelijk
speerpunt, waarbij Rijswijk gebruik kan maken van de landelijke campagne 17. Het
ministerie van VWS heeft een bureau opdracht gegeven voor het opzetten van nieuwe
lokale allianties tegen financieel misbruik. Voor het afgelopen jaar is bewust gekozen om
niet een alliantie te starten in Rijswijk. Mocht die behoefte er komen dan kunnen de
contacten via de GGD Haaglanden gelegd worden.
Belangrijk bij deze complexe problematiek is de inzet van diverse kanten op elkaar aan
te laten sluiten zodat met een samenhangende aanpak (verbinding kernboodschappen
armoede, eenzaamheid en vrijwilligerswerk) een grotere kans op blijvend effect bestaat.

Referenties
1. Zie meer hierover in de kernboodschap Groene Druk.
2. Gobbens RJJ, Van Assen MALM, Wijnen-Sponselee Mth, Schols JMGA. The Tilburg
Frailty Indicator: Psychometric Properties. J Am Med Dir Assoc 2010 (11)5:
344-355.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tilburg Frailty Indicator in de Gezondheidsenquête 2016.
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
www.veiligheid.nl/valpreventie/kennis-en-cijfers/cijfers
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018
Aandachtspunten publieke gezondheid Rijswijk 2018-2022

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling/financiele-uitbuiting-ou
deren-voorkomen
10. www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/
11. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018, pagina 11

12.
www.innovatiesociaaldomeinrijswijk.nl/innovatieprogramma/Lopende+projecten/
395857.aspx
13. zie Trendscenario, onderdeel Drijvende krachten (9, 16, 20, 24-31), VTV-2018
14. Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
15. Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden

16.
www.innovatiesociaaldomeinrijswijk.nl/innovatieprogramma/Lopende+projecten/
715345.aspx
17. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling
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1.6 Een rookvrije generatie in Rijswijk
Genotmiddelen1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Het gebruik van
middelen zorgt vaak voor een aangename of stimulerende werking op korte termijn.
Gelijktijdig heeft het een negatief effect op de gezondheid. Daarbij zijn genotmiddelen
vaak verslavend.
Het is belangrijk dat Rijswijk zich blijft inzetten op zowel de preventie van
genotmiddelengebruik als de gerichte aanpak bij bestaande problematiek. Deze focus
blijkt ook uit een onlangs verschenen onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid2.
Onder het gebruik van 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 zijn niet beperkt tot de rokers zelf. De
negatieve gevolgen van roken gelden ook voor niet-rokers, omdat zij tabaksrook
inademen (passief-/meeroken). Het beperken van roken levert dus gezondheidswinst op
voor een veel grotere groep dan de rokers alleen.
Het percentage rokende volwassen van 19 jaar en ouder in Rijswijk ligt rond het
landelijke gemiddelde3.
Roken
Van de inwoners van 19 jaar en ouder Rijswijk rookt 19%. Dit zijn zowel dagelijkse
rokers als gelegenheidsrokers. Bijna een derde van de inwoners is een ex-roker en bijna
de helft heeft nooit gerookt. Het percentage rokers van 19 tot en met 64 jaar is sinds
2012 gelijk gebleven.
Meer cijfers over roken vindt u in de gezondheidsmonitor.

Huidige aanpak rookpreventie
In de “Nota volksgezondheid gemeente Rijswijk 2013-2016” is een duidelijke weg
ingeslagen als het gaat om de aanpak van roken. Zo zet de gemeente in op
preventieactiviteiten gericht op jongeren en hun ouders. Er is ook specifiek aandacht
voor de leeftijdscategorie tussen de 15 en 17 jaar oud.
De uitgangspunten uit deze Nota Volksgezondheid van Rijswijk uit 2013 zijn deze nog
steeds actueel. Dit komt ook omdat het aantal rokende inwoners tussen de 19 en 64 jaar
de afgelopen jaren niet significant is gedaald. Blijvende aandacht, continuering en
wellicht intensivering van de bestaande aanpak is daarom van belang.

Integrale aanpak tabakspreventie
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De kern van effectief tabaksbeleid ligt in de samenhang tussen vier beleidspijlers:






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

Tabaksgebruik en problemen door gebruik zijn altijd het resultaat van een combinatie
van factoren. De persoon, zijn sociale omgeving, de beschikbaarheid van tabak en het
overheidsbeleid vormen samen een systeem dat uiteindelijk het gedrag van de gebruiker
bepaalt. Ook spelen het toezicht houden op en handhaving van de verschillende wetten
rondom het gebruik van tabak een belangrijke rol.
Tabakspreventie kan niet alleen op het individu gericht zijn. Het meest succesvol zijn
strategieën die vooral de omgeving van de gebruiker beïnvloeden. Vaak wordt gekozen
voor een omgevingsgerichte aanpak waarbij de genoemde pijlers in een bepaalde setting
(bijvoorbeeld school, sportkantine, evenement, openbare ruimte) in samenhang worden
ingezet.
Naast het inzetten op de pijlers is het van belang om adequaat te reageren op
problemen bij tabaksgebruikers. Het is belangrijk deze problemen tijdig te herkennen en
aansluitend de juiste advisering en ondersteuning te bieden. Dit kan voorkomen dat
zwaardere vormen van zorg nodig zijn.

Interventies
Rijswijk voert verschillende interventies uit op het gebied van tabakspreventie. Zo geven
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Kraamzorg voorlichting. Zij spreken over de
gevolgen van het meeroken. Ook is er een online lespakket van het Trimbos instituut 4
beschikbaar voor scholen om met het onderwerp roken en meeroken aan de slag te
gaan.
Om de effecten van de inspanningen te vergroten is het aan te bevelen om de integrale
aanpak tabakspreventie als prominenter thema in de Nota Volksgezondheid op te
nemen. Dat is in lijn met de prioriteit die landelijk aan dit onderwerp wordt gegeven.

Advies verdere inzet
Een belangrijke nationaal speerpunt is de beweging op weg naar een rookvrije generatie.
In Rijswijk hebben enkele organisaties, zoals sportverenigingen en een kinderboerderij,
zich al aangesloten bij de Rookvrije Generatie5. Het is wenselijk om dit speerpunt verder
te integreren in het lokale beleid.
Een generatie kinderen die opgroeit zonder de schadelijke gevolgen van (mee)roken en
vrij van de verleiding om te gaan roken. Rookvrij opgroeien betekent dat een nieuwe
generatie nergens meer geconfronteerd wordt met sigaretten en in méér vrijheid kan
kiezen voor een rookvrije toekomst. Dat begint bij de eerste omgeving van het kind: de
baarmoeder. Het is belangrijk dat het kind daarin rookvrij kan groeien. Huisartsen en
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verloskundigen begeleiden vrouwen bij een rookvrije zwangerschap.
Na de geboorte is een rookvrije thuisomgeving belangrijk. Het Centrum Jeugd en Gezin
coacht jonge ouders hierbij. Later volgen rookvrije omgevingen als de speeltuin, de
school en de sportvereniging.
Het is goed als een gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door de eigen gebouwen
helemaal rookvrij te maken: geen inpandige rookruimtes meer en niet roken bij de
ingang van het gebouw.
Integraal gemeentelijk tabaksbeleid beschrijft de:





Lokale probleemanalyse
Beleidsfocus en doelen
De pijlers:
 Voorlichting en educatie
 Advies en ondersteuning
 Fysieke en sociale omgeving
 Regelgeving, toezicht en handhaving

Referenties
1. Tabak, alcohol en drugs
2. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2018), Van verschil naar
potentieel www.wrr.nl/publicaties/policy-briefs/2018/08/27/van-verschil-naar-potentieel.-ee
n-realistisch-perspectief-op-de-sociaaleconomische-gezondheidsverschillen
3. Volksgezondheid en Zorg. Roken en Gezondheid www.volksgezondheidenzorg.info/kaart/rokers-2016-0
4. De gezonde school en genotsmiddelen - www.dgsg.nl
5. rookvrijegeneratie.nl
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1.7 Vrijwilligers versterken Rijswijk
Met het motto “Rijswijk maken we samen!”1 nodigt de gemeente haar inwoners uit om
mee te doen. Eigen verantwoordelijkheid nemen wordt gestimuleerd, ook door
initiatieven van burgers zo goed mogelijk te faciliteren. Rijswijk gaat uit van de eigen
kracht van haar inwoners en nodigt ze uit een sociaal netwerk te creëren. Elke inwoner
van Rijswijk die vrijwilligerswerk doet, draagt hier aan bij en levert hiermee een bijdrage
aan de verbetering van de samenleving en de eigen gezondheid.
Uit de Gezondheidsmonitor 2018 van GGD Haaglanden blijkt dat in Rijswijk 22% van de
inwoners van 19 jaar en ouder vrijwilliger is. Het percentage vrijwilligers onder
65-plussers in Rijswijk daalde van 27% in 2012 naar 21% in 2016.

Voor elkaar
Samenleven betekent verantwoordelijkheid voelen voor elkaar en de directe omgeving.
Vrijwilligerswerk is werk dat in georganiseerd verband (bijvoorbeeld sportvereniging of
school) onbetaald wordt uitgevoerd. Dit draagt bij aan de leefbaarheid in de eigen wijk
of straat: als vrijwilliger draag je een steentje bij aan het welzijn van andere inwoners
en betrek je een mede-inwoner bij het maatschappelijke leven in Rijswijk.
GGD West-Brabant heeft onderzocht welke factoren van belang zijn om iemand ertoe te
brengen als vrijwilliger aan de slag te gaan. De belangrijkste factoren 2 zijn:




het zelf in kunnen plannen van het werk
de mogelijkheid om het eenmalig te kunnen doen

Hoe het werk van een vrijwilliger er inhoudelijk uitziet, hangt af van persoonlijke
mogelijkheden en voorkeuren en de (mogelijkheden van de) organisatie waar de
vrijwilliger aan de slag gaat. Als taalvrijwilliger kun je bijvoorbeeld gekoppeld worden
aan een (vrijwilligers)organisatie in de buurt, zoals de bibliotheek aan de Vliet of Welzijn
Rijswijk.
In het Asielzoekerscentrum in Rijswijk organiseert het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) de dagbesteding. Ook worden de inwoners op locatie begeleid door
vrijwilligers via Vluchtelingen-Welzijn Rijswijk met bijvoorbeeld taallessen.

Ervaren gezondheid en vrijwilligerswerk
Er is een samenhang tussen gezondheid en het doen van vrijwilligerswerk en andersom.
De mensen in de regio Haaglanden die vrijwilligerswerk doen, lijken gezonder dan de
mensen die dat niet doen. De vrijwilligers hebben een betere ervaren gezondheid, zijn
minder beperkt door de gezondheid en hebben minder risico op een angststoornis of
depressie3.
Dit zou kunnen doordat vrijwilligers bij start van vrijwilligerswerk gezonder zijn, want
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met een minder goede gezondheid is het lastig vrijwilligerswerk te doen. Het kan ook
zijn dat het doen van vrijwilligerswerk een positief gezondheidseffect heeft. Het zorgt
voor een zinvolle dagbesteding, bevordert het gevoel van vitaal zijn, versterkt de
persoonlijkheid (meer regie over het eigen leven), vergroot het sociale netwerk en geeft
een gevoel van voldoening. Kortom, het doen van vrijwilligerswerk heeft positieve
effecten op de gezondheid. Daarnaast is de bijdrage die een vrijwilliger levert aan het
welzijn en de gezondheidswinst van anderen belangrijk. Inwoners die vrijwilligerswerk
‘ontvangen’ ervaren minder eenzaamheid en zijn minder kwetsbaar.
Motivatie voor vrijwilligerswerk kan dus zijn: dat je er zelf gezonder van wordt en dat je
bijdraagt aan de gezondheid van anderen.
Cijfers uit de Gezondheidsmonitor
Een vijfde van de inwoners van Rijswijk doet vrijwilligerswerk (22%). Dit percentage is
lager dan in Zuid-Holland West (28%) en Nederland (30%).Eén op de zeven inwoners
van Rijswijk heeft belangstelling voor vrijwilligerswerk. Het aandeel vrijwilligers is het
hoogst onder 65- tot en met 74-jarigen en hoogopgeleiden 4.
Eén op de acht jongeren (13%) doet vrijwilligerswerk in Rijswijk. Dit is iets lager dan in
Haaglanden gemiddeld (17%). Van de jongeren doet 19% geen vrijwilligerswerk, maar
zou dit wel willen.
Zie Gezondheidsmonitor 2018

Vrijwilligers in Rijswijk
Ook voor Rijswijk zijn vrijwilligers van groot belang. Ze versterken de sociale cohesie in
de stad door zich belangeloos in te zetten voor hun club, vereniging of stichting.
Anderen zorgen voor langdurig zieken of voor mensen met een handicap.
Gemeenten kunnen vrijwilligers ondersteunen, bijvoorbeeld door een budget te
reserveren voor nieuwe initiatieven waarop vrijwilligers een beroep kunnen doen. Het is
belangrijk dat de aanvraagprocedures hiervoor niet bureaucratisch (en dus
drempelverhogend) zijn.
In Rijswijk biedt het Vrijwilligerscentrum ondersteuning aan iedereen die vrijwilliger is of
wil worden. De Vrijwilligersacademie zorgt voor cursussen en heeft een vacaturebank.
Als iemand echt aan de slag gaat als vrijwilliger, faciliteert de gemeente dit met
bijvoorbeeld de vrijwilligerspas en de Vrijwilligersacademie. Ook is er jaarlijks een
vrijwilligersdag waarop zij in het zonnetje worden gezet.

Gerelateerde beleidsterreinen/domeinen




Maatschappelijke ontwikkelingen
Ruimtelijke ontwikkelingen
Sociaal Domein

Advies verdere inzet
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Vrijwilligerswerk kan een grote invloed hebben op de publieke gezondheid, van jong tot
oud. Voor Rijswijk is de uitbreiding van het aantal vrijwilligers hierom van belang. Vanuit
de cijfers en de genoemde aandachtspunten blijkt dat er drie groepen zijn waarop
ingezet kan worden.







Het aantal 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet is dalende. Er is voor deze groep
zelf grote gezondheidswinst te behalen is (zie ook kernboodschappen
Eenzaamheiden Kwetsbare ouderen). Hier ligt een taak voor de gemeente om
deze groep (meer) voor het vrijwilligerswerk te winnen. De Vrijwilligersacademie
biedt (potentiële) vrijwilligers al de mogelijkheid om aan te geven wat hun
wensen zijn. Wellicht kan er ook gericht onderzoek gedaan worden om hun
wensen en mogelijkheden in beeld te krijgen.
Er blijkt een groot potentieel aan jongeren te zijn dat vrijwilligerswerk wil doen
en de zogenaamde groene druk vergroot dit potentieel in de toekomst 5. Om
jongeren te werven voor vrijwilligerswerk, kan benadrukt worden dat ze op deze
manier meer contact kunnen maken met anderen binnen bijvoorbeeld het
verenigingsleven. Zo kunnen ze een belangrijke rol spelen in hun sociale
omgeving6. Belangrijk om mee te nemen bij deze inspanningen om het aantal
jonge vrijwilligers uit te breiden zijn de drie meest voorkomende redenen om
geen vrijwilligerswerk te doen:
 Ik kan er geen tijd voor vrijmaken. (38%)
 Ik besteed mijn tijd liever aan andere zaken. (26%)

De mogelijkheid heeft zich nog niet voorgedaan. (18%)7
Een derde groep mogelijke vrijwilligers is te vinden in het asielzoekerscentrum.
Hier worden nu al veel vrijwilligers ingezet ten bate van de asielzoekers, maar er
is ook een groot potentieel aan vrijwilligers. Het doen van vrijwilligerswerk door
de asielzoekers zelf, zolang zij nog geen status of werk hebben, biedt hen
mogelijkheden tot inburgering, verder leren van de taal, inzet expertise vanuit
thuisland enzovoorts.

Referenties
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 Rijswijk maken we Samen!'
Motieven en gelegenheidsfactoren voor vrijwilligerswerk 2018, GGD West-Brabant
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
Zie ook Kernboodschap Jeugd en Groene druk
Gezondheid & leefstijl jongeren Rijswijk 2016
Jongerenenquête 2016, GGD Haaglanden
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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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