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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 Gezond gewicht in Wassenaar
Wassenaar wil dat haar inwoners vitaal en gezond zijn. Bijna de helft van de inwoners
van Wassenaar van 19 jaar en ouder (44%) kampt met (ernstig) overgewicht. Dit
percentage blijft vrijwel gelijk sinds 20081. 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.
Gezond eten en drinken en voldoende bewegen en slapen leveren een positieve bijdrage
aan het bereiken en behouden van een gezond gewicht en het voorkomen van
gezondheidsproblemen. Dat sluit aan bij het coalitieakkoord 2, waarin onder meer staat
dat Wassenaar wil werken aan meer preventie en een betere samenwerking in de keten.
Ook zet de gemeente in op bewegen, sporten en een actief verenigingsleven.
- Van de inwoners van Wassenaar voldoet 36% aan de richtlijn groente en 48% aan de
richtlijn fruit.1 Zie de Gezondheidsmonitor 2018.
- Het percentage volwassenen in Wassenaar dat aan de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen (NNGB) voldoet (70%) is hoger dan in Haaglanden (62%), Zuid-Holland West
(63%) en Nederland (63%)1.
- Van de jongeren in Wassenaar voldoet 89% niet aan de NNGB (ten opzichte van 87%
in Haaglanden)3,4. Zie de Gezondheidsmonitor 2018.
- Van de inwoners van Wassenaar voelt 16% zich meestal niet of nooit uitgerust als zij ’s
morgens uit bed komen. Dit percentage is vergelijkbaar met Haaglanden (19%) en
Zuid-Holland West (17%)1. Zie de Gezondheidsmonitor 2018.

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, Centra voor Jeugd en Gezin en de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland
West is hierbij noodzakelijk. Landelijk is er steeds meer aandacht om de kansen voor het
kind in de eerste 1000 dagen te beschermen en te bevorderen.

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






Scholen en kinderdagverblijven
Sportclubs en verenigingen
Buurthuizen
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
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Gezondheidscentra
Geboortezorg

Gezonde keuze moet de makkelijkste keuze zijn
Voor mensen die weinig te besteden hebben, stress ervaren en gebrekkige
gezondheidsvaardigheden hebben (vaardigheden die van invloed zijn op gezondheid en
het maken van beslissingen ten aanzien van gezondheid) is het niet eenvoudig om de
gezonde keuze te maken. 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 om te bewegen, helpen mensen de gezonde keuze te maken.
In Wassenaar is hierin een start gemaakt met onder meer de Gezonde School en de
Gezonde Kinderopvang.

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 slaap5. En dat ze ook de vaardigheden hebben om dit te kunnen
toepassen. Bij het bevorderen van gezond gewicht is het in Wassenaar belangrijk om
daarbij gericht in te zetten op een aantal specifieke groepen.





Overgewicht komt meer voor bij mensen met een lage opleiding 6. 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 1. Een
aanpak zou daarom rekening moeten houden met wat schaarste betekent voor
eigen regie. Schaarste verandert je manier van denken, waardoor er vaak een
beperkte mate van eigen regie aanwezig is om met gezondheid aan de slag te
gaan.
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Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaak een minder
gezonde leefstijl en worden minder uitgerust wakker1. De aanpak zou afgestemd
moeten worden op de specifieke behoefte en culturele gewoonten van deze
groepen.

Integrale samenwerking
Om de gezonde leefstijl de norm te laten zijn is het van belang dat de verschillende
beleidsterreinen bijdragen vanuit hun eigen domein (health in all policies).
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 hierin hun rol 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 domeinen






Financiën (Financiën, Dienstverlening, Afval, Accommodaties en Sporthal)
Sociaal Domein A (Onderwijs, Duurzaamheid, Burgerparticipatie, Cultuur en
Ouderenzorg)
Sociaal Domein B (Participatie, Sociale Zaken, Jeugdzorg, Vrijwilligersbeleid)
Fysiek Domein A (Economische Ontwikkeling, Verkeer en Vervoer)
Fysiek Domein B (Wonen, ruimtelijke Ordening, Cultureel Erfgoed)

Advies verdere inzet
Omdat overgewicht veel voorkomt in Wassenaar en vooral op jongere leeftijd nog
gunstig te beïnvloeden is, is het continueren en intensiveren van een aanpak van
Gezonde School7 en Gezonde Kinderopvang8 noodzakelijk. Een samenhangende aanpak
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)9 en 'Plezier in bewegen'10 kunnen helpen om de lat
hoger te leggen. Dit vergroot de kans om het percentage overgewicht en obesitas
structureel omlaag te brengen en het risico op de ontwikkeling van
gezondheidsproblemen te voorkomen. Hierbij kan programmatisch werken vanuit een
levensloop benadering helpen. Aan te bevelen is om daarbij, zoals genoemd, oog te
hebben voor de eerste 1000 dagen.
Aanvullend op een dergelijke aanpak zou de gemeente voor jongeren en volwassenen
met overgewicht en obesitas een sluitende keten van preventie en zorg moeten
organiseren. Het landelijke ketenmodel Overgewicht en Obesitas bij kinderen 11 is in
ontwikkeling. Aansluitend daarop kan de leefstijlcoach voor volwassenen worden
ingezet12. Vanaf 2019 wordt de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) vergoed vanuit
de basisverzekering. De gemeente kan in gesprek gaan met gezondheidscentra over hoe
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bewezen effectieve GLI’s voor volwassen kunnen worden ingevoerd en wat voor
jongeren mogelijk is.

Referenties
1. Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/wassenaar/themas/leefstijl/lic
haamsgewicht
2. Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk. Coalitieakkoord 2018-2022,
Gemeente Wassenaar
3. Jongerenenquête 2015, GGD Haaglanden
4. 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.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/wassenaar/themas/leefstijl/uit
gerust-opstaan
Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
www.gezondeschool.nl
www.gezondekinderopvang.nl/gezonde-kinderopvang
jongerenopgezondgewicht.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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1.2 Bescherming tegen genotmiddelen
Genotmiddelen 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,
maar heeft ook een negatief effect op de gezondheid. Daarbij zijn genotmiddelen vaak
verslavend. Het is daarom van groot belang dat Wassenaar zich blijft inzetten op
bescherming tegen het gebruik van verslavende genotmiddelen door preventie en
gezond gedrag stimuleert. Daarnaast is inzet nodig op een gerichte aanpak bij reeds
bestaande problematiek. Deze focus blijkt eveneens uit een onlangs verschenen
onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1. Hierbij is ook de
inzet op het gebied van het handhaven van regelgeving en het houden van toezicht van
groot belang.

Roken
Van de 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 niet-rokers,
omdat zij tabaksrook inademen en dus passief meeroken. Het beschermen tegen het
beginnen met roken, het aanmoedigen om te stoppen met roken en de ondersteuning
daarbij, leveren gezondheidswinst op voor een grotere groep dan de rokers alleen.
Ook het waterpijp roken is schadelijk voor de gezondheid. Het duurt langer dan het
roken van een sigaret. Je krijgt meer rook en schadelijke stoffen binnen.
In Wassenaar 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 (21%) en Nederland (20%). Onder 19- tot en met 64-jarigen in
Wassenaar is het percentage rokers gedaald van 28% in 2005 naar 18% in 2016 2.
Van de Wassenaarse jongeren (12 tot en met 18 jaar) heeft 18% ooit gerookt, rookt 6%
regelmatig (wekelijks) en rookt 3% dagelijks. Het percentage rokers onder jongeren
neemt sterk toe met de leeftijd. In de afgelopen 4 weken heeft 5% van de jongeren
waterpijp gerookt. 27% heeft ooit waterpijp gerookt. Dit is hoger dan in Zuid-Holland
West (21%) en Haaglanden (20%). Van de jongeren wordt 10% thuis aan tabaksrook
blootgesteld3.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.

Problematisch alcoholgebruik
Ook het nuttigen van (overmatig) alcohol brengt verschillende gezondheidsrisico’s met
zich mee. Vooral op jonge leeftijd is alcoholgebruik schadelijk. Jongeren zijn gevoeliger
voor alcohol, omdat hun lichaam en brein nog in ontwikkeling zijn. Het lichaam en/of
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
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gevoeligheid voor alcoholverslaving op latere leeftijd 4. Het beschermen tegen
alcoholgebruik op jonge leeftijd levert dus een groot potentieel aan gezondheidswinst.
Over het algemeen gaan 55-plussers met het ouder worden minder drinken. Het
tegenovergestelde gebeurt bij 55-plussers die overmatig drinken. Zij gaan met het ouder
worden juist meer drinken. Een groot deel van de 55-plussers lijkt zich niet bewust dat
alcohol verslavend en niet goed voor de gezondheid is. Naarmate de leeftijd hoger
wordt, geeft men vaker aan geen idee te hebben van de huidige norm voor verantwoord
alcoholgebruik5. Redenen en aanleidingen voor 55-plussers om alcohol te drinken zijn
onder andere: ontspanning, gezelligheid, lekker, positieve associaties met alcohol,
eenzaamheid, weinig structuur (o.a. door pensionering, veel vrije tijd), de aanwezigheid
van stressfactoren (o.a. verlies van dierbare, verlies van werk, lichamelijke ziekte,
mantelzorgen) en gewoontegedrag.
Zaken die helpen in het minderen of stoppen met drinken zijn het actief op de hoogte
stellen van anderen, alcoholvrije drankjes inslaan en een partner, vriend of familielid die
ondersteunt en aanmoedigt. Ook wilskracht en gemotiveerd zijn spelen een belangrijke
rol. Aandacht voor de groep ouderen die overmatig drinkt is van belang.
- Het percentage zware drinkers (19 jaar en ouder) is in Wassenaar 9%. Dit betekent
wekelijks op minstens één dag minimaal zes glazen (mannen) of vier glazen (vrouwen)
alcohol. Dit is vergelijkbaar met het percentage in Haaglanden (9%).
- Het percentage overmatige drinkers is in Wassenaar 25%. Dit betekent voor mannen
meer dan 14 glazen per week en voor vrouwen meer dan 7 glazen per week. Het
percentage overmatige drinkers in Wassenaar is hoger dan in Zuid-Holland West (18%),
Haaglanden (17%) en Nederland (19%).
- Het percentage overmatige drinkers in Wassenaar van 19 tot en met 64 jaar is gedaald
van 44% in 2005 naar 20% in 2016.
- Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners met een midden en
hoog opleidingsniveau, namelijk 18%. Het percentage is 15% bij inwoners met een laag
opleidingsniveau en inkomen.
- Het percentage zware drinkers is in Haaglanden het hoogst bij de jongvolwassenen
(19- tot en met 34-jarigen).
- Het percentage overmatige drinkers is in Haaglanden het hoogst bij de jongste groep
ouderen (65- en 74-jarigen)6.
- Meer dan een kwart van de jongeren van 12 tot en met 18 jaar (27%) heeft in de
afgelopen vier weken aan binge drinken gedaan in Wassenaar. In Haaglanden was dit
significant minder 17%. Binge drinken betekent dat zij vijf of meer glazen dronken bij
een gelegenheid7.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.

Drugsgebruik
Drugsgebruik kan leiden tot een verslaving of een overdosis. Drugsgebruik brengt
verschillende (acute en lange termijn) gezondheidsrisico’s met zich mee, afhankelijk van
het type drugs dat wordt gebruikt.
Sinds 1972 is er een onderscheid gemaakt tussen soft- en harddrugs 8. Met een
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gevarenschaal wordt gekeken naar de lichamelijke gevolgen, de kans op lichamelijke en
geestelijke afhankelijkheid en de kans op maatschappelijke problemen. Sommige
(soft)drugs worden gezien als een minder risicovol dan andere (hard)drugs.
- In Wassenaar heeft 5% van de inwoners (19-65 jaar) het afgelopen jaar cannabis
gebruikt. Dat is vergelijkbaar met Zuid-Holland West (8%).
- Het percentage inwoners dat in Haaglanden het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt
is het hoogst bij 19- tot en met 34-jarigen (18%).
- In Wassenaar gebruikte 13% van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) ooit softdrugs
(cannabis of wiet). Dit is in Haaglanden 10%.
- In Wassenaar gebuikte 3% van de jongeren de afgelopen vier weken softdrugs. In
Haaglanden is dit 4%.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.

Continueren bestaande aanpak genotmiddelen
Wassenaar zet in op een intensieve en langdurige aanpak van vroege signalering en
preventie om gezondheidswinst te behalen. In het Preventie- en handhavingsplan
Alcohol Gemeenten Voorschoten en Wassenaar9 staat de integrale aanpak van
alcoholproblematiek beschreven. Het plan beoogt de samenhang tussen preventie en
handhaving verder gestalte te geven. Wassenaar continueert en intensiveert de
preventie van overmatig alcoholgebruik.
Schoolgebouwen en schoolpleinen moeten vanaf 2020 geheel rookvrij zijn. Veelal wordt
hier aan voldaan. Echter de communicatie via schoolgids, website of met een zichtbaar
bord bij het schoolplein blijft nog achter. Enkele scholen hebben borden van de Rookvrije
Generatie met een link naar de Gezonde School opgehangen. De inzet van de Rookvrije
Generatie stimuleert om niet te roken op plaatsen waar kinderen opgroeien en zich
bewegen. Dat kan dus ook in speeltuinen of bij kinderboerderijen zijn. Het draagt bij aan
bewustwording en het daadwerkelijk bereiken van gezond gedrag. Open communicatie
stimuleert ook een aanspreekcultuur, waarbij roken in de nabijheid van kinderen als
ongewenst kan worden aangegeven. Daarnaast wordt in Wassenaar elk jaar meegedaan
aan Stoptober, waarbij mensen worden aangemoedigd een maand niet te roken.

Integrale aanpak tabakspreventie en lokaal 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 en 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, de
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beschikbaarheid van rookwaar, alcohol en/of drugs en het overheidsbeleid vormen
samen een systeem dat uiteindelijk het gedrag van de gebruiker bepaalt. Daarnaast
speelt ook het toezicht houden op en de 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 beginnen met het 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 10. Ook in het
gezinssysteem kan de preventieve rol van Jeugdgezondheidszorg sneller toe leiden naar
GGZ.
Naast het inzetten op de pijlers voor preventie is het van belang om adequaat te kunnen
reageren op problemen die ontstaan bij genotmiddelengebruikers. Het vroegtijdig
herkennen van deze problemen en aansluitend de juiste advisering en ondersteuning
bieden, kan voorkomen dat zwaardere vormen van zorg nodig zijn.

Advies verdere inzet
Om de effecten van de inspanningen te vergroten is het nodig de integrale aanpak ter
bescherming tegen verslavende genotmiddelen te continueren en te intensiveren. Dit
betekent ook samenwerken met regelgeving, handhaving en preventief 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. 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.
Om de lat hoger te leggen kan Wassenaar zich meer inzetten voor een Rookvrije
Generatie11, rookvrije openbare gebieden zoals sportkantines en de Gezonde School.
Integraal gemeentelijk beleid, ter bescherming tegen verslavende middelen en
problematisch gebruik, beschrijft de:





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

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

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

potentieel:
www.wrr.nl/publicaties/policy-briefs/2018/08/27/van-verschil-naar-potentieel.-ee
n-realistisch-perspectief-op-de-sociaaleconomische-gezondheidsverschillen
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
Factsheet Alcohol onder 50-plussers, Veerbeek M, Heijkants C, Willemse
B.Trimbos-instituut, 2017
Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
Volksgezondheidenzorg.info, Alcoholgebruik, Cijfers & Context
www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidi
ge-situatie
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
Preventie- en handhavingsplan alcohol:
hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Preventieplannen_dhw/wassenaar-e
n-voorschoten.pdf
www.gezondeschool.nl
www.rookvrijegeneratie.nl
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1.3 Mediawijsheid, gamen en sociale
media
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 gezond opgroeien, omdat het de kans op gezondheidsproblemen, zoals
overgewicht en slaapgebrek, verkleint. Dat vraagt wel zelfbeheersing en begrenzing en
dát moeten jongeren vaak nog leren. Dat zij media altijd en overal kunnen gebruiken,
betekent niet dat ze dit ook moeten doen1.
Media spelen een steeds belangrijkere 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. Zij maken immers geen
onderscheid meer tussen online en offline gedrag. Veel van hun sociale leven speelt zich
af online.
In deze kernboodschap wordt met de term mediagebruik zowel social media als gamen
bedoeld, tenzij specifiek anders toegelicht.

Mediawijsheid
De term mediawijsheid staat voor de verzameling competenties die men nodig heeft om
actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving 2. Dit is verder
uitgewerkt in het Mediawijsheid Competentiemodel3, waarin 10 competenties benoemd
worden verdeeld in de niveaus:

1. begrip
2. gebruik
3. communicatie en strategie

Ongezond mediagebruik
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. Als een
jongere moeite heeft om het gebruik 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
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aangetoond. Smartphonegebruik speelt een rol bij één op de vijf fietsongelukken,
waarbij jongeren betrokken zijn. Problematisch mediagebruik vertoont grote sociale en
fysieke gelijkenissen met andere verslavingen, waaronder gok- en
genotmiddelenverslavingen4.
Ook het moment of tijdstip van mediagebruik kan ongezond zijn. Zo heeft het gebruik
van smartphone of tablet vlak voor het slapen gaan negatieve gevolgen voor de
nachtrust. De lichtsterkte stelt de aanmaak van melatonine uit, waardoor je moeilijk in
slaap valt. Ook een opwindende game vlak voor het slapen is niet bevorderlijk voor een
goede nachtrust. De hersenen blijven nog lang na het spelen actief 5.

Cyberpesten
Cyberpesten is pesten via media zoals internet of een mobiele telefoon. Cyberpesten is
vaak extremer dan gewoon pesten, omdat de pester de emoties van het slachtoffer niet
ziet en daardoor eerder dingen doet die hij anders nooit zou zeggen, schrijven of doen.
De slachtoffers weten vaak niet door wie ze gepest worden en voelen zich daardoor
machteloos. Het slachtoffer kan zich ook erg onveilig gaan voelen. Het pesten dringt
namelijk door in zijn persoonlijke leefwereld, zijn eigen huis. Dit drijft het slachtoffer
vaak tot wanhoop6.
- In 2015 is 4% van de jongeren in Wassenaar wel eens gepest via internet. Dit is
vergelijkbaar met Zuid-Holland West en Haaglanden (beide 3%).
- Bijna acht op de tien jongeren van 12 tot en met 18 jaar in Wassenaar (78%) zijn
dagelijks actief op sociale media. Voor Zuid-Holland West is dit 79% en voor Haaglanden
77%.
- Vooral meisjes zijn (bijna) dagelijks actief op sociale media (88% versus 68% van de
jongens).
- Dagelijks gamen gebeurt vooral door jongens: 28% ten opzichte van 6% bij de
meisjes6.
- Bij 3% van de jongeren in Wassenaar is er risico op problematisch gebruik van sociale
media en problematisch gamen.
De grote verschillen in de percentages tussen jongens en meisjes kunnen de gemeente
handvatten bieden voor een gerichte aanpak.

Gehoorschade
Meestal ontstaan gehoorproblemen geleidelijk, maar gehoorschade is onomkeerbaar en
heeft een grote sociale impact. Zo is gehoor voor kinderen van belang voor een goede
taalontwikkeling en is een goed gehoor nodig om veilig deel te kunnen nemen aan het
verkeer. Met name voor fietsers is het belangrijk om naderend verkeer goed te kunnen
horen .
Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn, dat is bijvoorbeeld het geluid van een
haardroger of langs een drukke autoweg. De beschadiging kan in één keer gebeuren
als het geluid erg hard is, maar gebeurt ook als je te vaak of langdurig aan hard geluid
wordt blootgesteld7.
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Van de 12 tot en met 18 jarigen in Wassenaar heeft 29% wel eens last van gehoor. Dit
was in 2010 iets lager (26%) en is lager dan in de regio’s Zuid-Holland West (31%) en
Haaglanden (33%).
Zij hebben dit vooral tijdens of na bezoek aan een concert/festival/dance event (39%),
tijdens of na een school- of verenigingsfeest (21%), het uitgaan (20%) of tijdens of na
het luisteren met een koptelefoon/oortjes (19%).
Van de jongeren draagt 30% (vrijwel) dagelijks oortjes op straat om muziek te luisteren
of filmpjes te kijken op hun mobiel. Ter vergelijking: voor Haaglanden is dit 34% 6.

Integrale aanpak
Preventieve maatregelen rond mediagebruik voor de jeugd zijn de ingang voor grote
gezondheidswinst in de toekomst. Om te beginnen kan dit door jongeren bewust te
maken van de risico’s van sociale media en gamen. En 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
bezoeken8.
Naast het aanspreken van de jeugd zelf speelt ook de omgeving een belangrijk rol.
Ouders kunnen een rol vervullen in het voorkomen van problematisch sociale media
gebruik en gamen door het stellen van regels over de inhoud van het internetgebruik,
het laten zien van gezond voorbeeldgedrag en het effectief reageren op excessief
gebruik van de jongeren. Echter, strenge regels ten aanzien van de inhoud van het
internetgebruik en sterk negatief reageren op het excessieve internetgebruik van het
kind lijken minder effectief te zijn6.
Scholen spelen ook een belangrijke rol bij het aanleren van mediawijsheid. Door op
school structureel aandacht te besteden aan bewust, veilig en positief gebruik van
digitale media, worden jongeren mediawijs en leren ze hun eigen en andermans grenzen
te respecteren.
Ook gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om de veiligheid en gezondheid van
burgers zoveel mogelijk te waarborgen. Dit kan door het ontwikkelen van beleid op
(bewustwording van) risico’s, voorlichting én handhaving ten aanzien van bijvoorbeeld
(de beperking van het geluidsniveau bij) publieksevenementen. De Wet publieke
gezondheid en vanaf 2021 de Omgevingswet bieden gemeenten een wettelijke basis
voor gerichte geluidvoorschriften.

Advies verdere inzet
Lokale partners zoals GGD Haaglanden en Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West,
maar ook landelijke partners zoals de Hoorstichting 9, kunnen een grote rol spelen in de
ondersteuning bij (de inzet op) dit thema. De Gezonde School-aanpak 10 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
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ondersteund worden bij het formuleren van beleid voor mediawijsheid. Bijvoorbeeld door
het gesprek aan te gaan, een mediawijze school te worden en (sociale) media op te
nemen in het schoolveiligheidsplan11. Ook de landelijke website Mediawijsheid biedt
ondersteuning voor onder andere ouders, scholen en professionals die samen werken
met het onderwijs12.
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. Wetgeving kan voor
gemeenten een handvat zijn om handhaving op geluidvoorschriften in te richten.

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. Jongerenenquête Gezondheid en Leefstijl Jongeren Wassenaar 2016, GGD
Haaglanden
5. Loket Gezond Leven - Sociale media en Gezonde school
6. Jongerenenquête Gezondheid en Leefstijl Jongeren Wassenaar 2016, GGD
Haaglanden

7.

8.
9.
10.
11.
12.

www.hoorstichting.nl/het-gehoor/werking-van-het-gehoor/functies-van-het-geho
or
www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=33&rlpag=1684
www.hoorstichting.nl
www.gezondeschool.nl
www.gezondeschool.nl
www.mediawijsheid.nl
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1.4 Ouderen en kwetsbaarheid
Nederland vergrijst en dit is niet anders in Wassenaar. Vergrijzing heeft grote impact op
de volksgezondheid en de zorg1. Mensen worden steeds ouder, het aandeel ouderen in
de samenleving neemt toe en ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Dit
resulteert ook in een grotere groep kwetsbare ouderen. Volgens de Gezondheidsmonitor
2018 is 13% van de inwoners van 65 jaar en ouder in Wassenaar kwetsbaar 2. Met een
integraal ouderenbeleid wil Wassenaar kwetsbaarheid voorkomen en stimuleren dat
ouderen gezond en zelfstandig actief blijven3.
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 4. Het langer
zelfstandig wonen maakt dat behoud van regie over het leven belangrijk is. Ook vergroot
de inzet van mantelzorg. Kwetsbaarheid hangt daarnaast samen met
sociaaleconomische status (zie ook de kernboodschap over moeite met rondkomen),
geslacht en afkomst5.
Omdat ouderen steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis wonen, wordt hun
sociaal netwerk kleiner, ontstaat meer eenzaamheid (zie de kernboodschap over
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.
Meer cijfers over dit onderwerp
Bij 65-plussers is het percentage inwoners dat het gevoel heeft dat ze (matig of veel)
regie hebben over het eigen leven in 2016 niet veranderd ten opzichte van 2012 (89%).
Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder in Wassenaar dat matig of veel regie
ervaart over het eigen leven is hoger dan dat in Haaglanden, maar vergelijkbaar met
Zuid-Holland West en Nederland6.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.
Van de inwoners van 65 jaar en ouder in Wassenaar ontving 11% in het afgelopen jaar
mantelzorg. Dit percentage is vergelijkbaar met Zuid-Holland West, Haaglanden en
Nederland. Het percentage inwoners van Haaglanden (van 65 jaar en ouder) dat in het
afgelopen jaar mantelzorg ontving neemt toe met de leeftijd 3. Zo ontving 6% van de 65tot en met 74-jarigen mantelzorg, bij 85-plussers is dat 33% 7.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.
In Haaglanden is het percentage mantelzorgers (dus mantelzorggevers) het hoogst bij
50 tot en met 74-jarigen. Ongeveer 10% van de mantelzorgers in Wassenaar voelt zich
tamelijk zwaar belast tot overbelast door de mantelzorg.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.

Aanspreken op eigen regie
Het aantal mensen dat onvoldoende het gevoel heeft regie over hun eigen leven te
hebben, stijgt in de toekomst. Juist voor ouderen met veel problemen kan het lastig zijn
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om hun wensen en behoeften goed te verwoorden. Dit geldt ook voor ouderen met een
migratieachtergrond en ouderen met een cognitieve beperking 8.
Om de eigen regie te versterken kunnen, naast het versterken van het sociale netwerk,
techniek en sociale innovaties een rol spelen. Domotica 9, eHealth en nieuwe
woonvormen kunnen ervoor zorgen dat ouderen langer thuis wonen en zelf hun zorg
organiseren. Deze ontwikkelingen voorzien echter niet in alle zorgbehoeften.
Zorgprofessionals blijven nodig, maar dan wel in een meer ondersteunende rol.
Er zijn echter ook veranderingen en trends, die de zelfredzaamheid van ouderen
verminderen en daarmee dus hun zorgvraag vergroten. Zo wordt het organiseren van
mantelzorg moeilijker, omdat het mantelzorgpotentieel afneemt. Hierdoor gaan ouderen
waarschijnlijk vaker een beroep doen op professionele zorgverleners 10. De organisatie
van zorg moet hierop aansluiten en dit strookt niet met het benadrukken van de inzet
van mantelzorg, burenhulp en vrijwilligers.

Mantelzorg
Mantelzorg is vrijwillige en onbetaalde zorg aan mensen die voor langere tijd ziek,
hulpbehoevend of gehandicapt zijn. Iemand is mantelzorger als diegene minimaal 8 uur
in de week of minimaal 3 maanden voor een ander zorgt. Het verlenen van mantelzorg
kent positieve aspecten zoals: het geven van een goed gevoel, het leren kennen van
nieuwe mensen en het leren van nieuwe dingen. Echter kan het verlenen van mantelzorg
ook leiden tot overbelasting en afname van de eigen gezondheid bij de mantelzorger.
Mantelzorg is niet wederkerig. De persoon die mantelzorg ontvangt (cliënt) kan zich
afhankelijk voelen van de mantelzorger. Dat kan het moeilijk maken om de regie te
houden en het te zeggen wanneer hij/zij de mantelzorg anders wil inrichten. Ook kan de
persoon die mantelzorg ontvangt zich bezwaard voelen. Voor de mantelzorger bestaat
de kans dat hij/zij steeds meer doet dan was afgesproken en het sociale leven er onder
gaat lijden. Het kan ook zijn dat de mantelzorg (te) zwaar wordt naast het werk en/of
dat het emotioneel en lichamelijk te belastend wordt11. Mantelzorg zou dan kunnen
ontsporen.
Ondersteuning van mantelzorg draagt er aan bij dat de mantelzorger niet overbelast
raakt. Mantelzorgers kunnen in Wassenaar terecht bij Stichting Maatschappelijke
Ondersteuning Wassenaar. De helft van de mantelzorgers in Wassenaar is bekend met
een steunpunt (49%), 13% heeft wel eens contact gehad 12. Hier liggen dus
mogelijkheden voor verbetering.
Het Kennisdossier mantelzorgbeleid door gemeenten13 geeft adviezen en voorbeelden,
die helpen bij het vinden, versterken, verlichten en verbinden van mantelzorgers.
Wassenaar kan inzetten op een beter bereik van de doelgroep. Dit kan door aandacht te
hebben voor de mantelzorgers die Wassenaar wil bereiken en waar die groep zich
bevindt. Maar ook door professionals toe te rusten om in contact te komen met
(overbelaste) mantelzorgers en overbelasting te herkennen.
Pas als de mantelzorgers in beeld zijn, kan navraag plaatsvinden tegen welke
(gezondheids)problemen zij aanlopen om vervolgens het beleid daarop af te stemmen.
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Ook het betrekken van mantelzorgers bij het keukentafelgesprek of door de
mantelzorgwaardering te gebruiken als contactmoment, kan input voor beleid worden
verzameld.

Weerbaarheid
Door hun kwetsbare en vaak afhankelijke positie lopen ouderen 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 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. Veel ouderen hebben nu eenmaal hulp nodig, zoals 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
gaan14. Zo wil zij kennis van en bewustwording rond financieel misbruik vergroten.

Regierol Wassenaar
De gemeente heeft meerdere rollen in de organisatie van mantelzorgondersteuning. Als
uitvoerder, sinds de invoering van de Wmo, maar ook via keukentafelgesprekken (sinds
2015). Dit kan geborgd worden in sociale wijkteams.
De gemeente heeft ook een rol als opdrachtgever van de ingekochte
mantelzorgondersteuning en de monitoring daarvan. En als regisseur van het lokale
beleid en uitvoering gericht op mantelzorgondersteuning. Als regisseur kan een
gemeente verbindingen leggen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.
Intern gaat het om verbindingen tussen verschillende beleidsdomeinen zoals zorg en
welzijn, maar juist ook sociale zaken, wonen en parkeren. Extern is het de taak van
gemeenten om lokale samenwerkingspartners te mobiliseren zich gezamenlijk in te
zetten voor mantelzorgondersteuning.
De regisseursrol vraagt het intern en extern agenderen van thema’s en betrokken
partijen uitdagen om samen te werken en mee te doen. Een samenspel tussen formele
en informele zorgorganisaties is nodig om als gemeente mantelzorgers goed te
ondersteunen15.

Vallen en opstaan
Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaken van letsel door ongevallen bij
ouderen16. Risicofactoren voor valongelukken kunnen liggen in de inrichting van de
woning, gebruikte geneesmiddelen en de toegankelijkheid van de openbare ruimte 17. Het
percentage ouderen dat gevallen is in het afgelopen jaar is hoger bij ouderen van
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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.
- In Wassenaar is 26% 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 in Wassenaar
vergelijkbaar met Zuid-Holland West en Haaglanden.
- Het percentage ouderen dat in het afgelopen jaar is gevallen (26%) is vergelijkbaar
met het percentage in 2012, maar lager dan in 2008 (34%) 18.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.

Advies verdere inzet
Langer thuis wonen is onderdeel van het sociaal beleid in Wassenaar 19, waarbij aandacht
is voor wonen, ondersteuning, omgeving en vervoer. Belangrijk bij de complexe
problematiek is de inzet van diverse kanten op elkaar aan te laten sluiten, zodat met een
samenhangende aanpak een grotere kans op blijvend effect bestaat. Bijvoorbeeld door
de kernboodschappen moeite met rondkomen en eenzaamheid met elkaar te verbinden.
Wassenaar heeft via het sociaal domein en met inzet van Stichting Maatschappelijke
Ondersteuning Wassenaar de ondersteuning van de mantelzorger georganiseerd. Gezien
de bevinding dat ‘slechts’ de helft van de mantelzorgers bekend is met de Stichting
Maatschappelijke Ondersteuning ligt hier een verbetermogelijkheid. Andersom geldt ook
dat Wassenaar beter zicht kan krijgen op wie in de gemeente mantelzorg verlenen en
welke behoeften zij hebben. Daarbij is aandacht voor behoud en mogelijk bevorderen
van de psychische en lichamelijke gezondheid van de mantelzorger gewenst. Ook kan er
aandacht zijn voor het behoud van de regierol door de cliënt zelf, zodat mantelzorg
wordt ingericht zoals gewenst. Aanvullend daarop kan Wassenaar zich inzetten op het
versterken van de netwerken rondom de cliënt.
Bronnen voor inspiratie kunnen zijn:





infographic mantelzorg beter bereiken20
stappenplan mantelzorgers betrekken21
infographic samenwerken met informele zorg22
aan de slag met sociale netwerken23

Referenties
1. 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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2. Gezondheidsmonitor 2018 

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/wassenaar/themas/kwetsbaar
/kwetsbare-ouderen
Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk, Een aantrekkelijk en duurzaam dorp
voor iedereen, Coalitieakkoord 2018-2022
Tilburg Frailty Indicator in de Gezondheidsenquête 2016
Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018, pagina 11
Domotica is de integratie van techniek en bediening in de woning, ook voor de
dienstverlening van buitenaf naar de woning.
zie Trendscenario, onderdeel Drijvende krachten (9, 16, 20, 24-31), VTV-2018
wijzijnmind.nl/psychipedia/mantelzorg
Gezondheidsenquête 2018, GGD Haaglanden
Kennisdossier mantelzorgbeleid door gemeenten, 2017, Vilans en Movisie
www.aandachtvooriedereen.nl

14.

15.
16.
17.
18.
19.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling/financiele-uitbuiting-ou
deren-voorkomen
Kennisdossier mantelzorgbeleid door gemeenten, 2017, Vilans en Movisie
www.aandachtvooriedereen.nl
www.veiligheid.nl/valpreventie/kennis-en-cijfers/cijfers
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
Iedereen doet mee, Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021, gemeente
Wassenaar Gemeente Voorschoten

20.
gemeenten.movisie.nl/publicaties-infographics/infographic-mantelzorgers-beter-b
ereiken

21.
gemeenten.movisie.nl/doel/mantelzorg-versterken/beleid/mantelzorgers-betrekk
en
22. gemeenten.movisie.nl/doel/mantelzorg-versterken/beleid/gemeente-als-regisseur
23. Movisie, Vilans en ActiZ
www.vilans.nl/producten/werkwijzer-werken-aan-sociale-netwerken-van-clienten
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1.5 Minder eenzaam in Wassenaar
In Wassenaar voelt 43% van de inwoners van 19 jaar en ouder zich matig tot (zeer)
ernstig eenzaam1. Van de jongeren tussen 12 en 18 jaar voelt 40% zich matig tot zeer
ernstig eenzaam2. Bij de ouderen (65 jaar en ouder) was dit percentage in 2016 45%. 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 3.
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.

Het ervaren van eenzaamheid kan gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals een
mogelijk verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer en hartaandoeningen. Eenzaamheid
kan ook leiden tot depressie en een hogere kans op overlijden 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, verslavingen en schulden. Dat heeft weer een
negatieve uitwerking op de zelfwaardering en tevredenheid met het leven in het
algemeen5.
Meer cijfers over dit onderwerp
- In totaal voelen naar schatting 8.000 inwoners van Wassenaar zich matig tot (zeer)
ernstig eenzaam (43%).
- Ruim een kwart van de inwoners (27%) is emotioneel eenzaam, bijna de helft is
sociaal eenzaam (46%).
- Bijna twee derde van de inwoners in Haaglanden van niet-westerse afkomst voelt zich
eenzaam.
- Bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status (lager opleidingsniveau, lager
inkomen) en inwoners die moeite hebben met rondkomen, is het percentage dat zich
matig tot zeer ernstig eenzaam voelt hoger dan bij inwoners met een hogere
sociaaleconomische status en/of inwoners die geen moeite hebben met rondkomen. 1
- Van de jongeren voelt 40% in Wassenaar zich matig tot zeer ernstig eenzaam. In
Haaglanden is dit 44%).2
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.
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Aanpak op maat
Om eenzaamheid aan te pakken is het belangrijk dat een individuele aanpak en een
collectieve aanpak worden ontwikkeld en dat die op elkaar aansluiten. Voor Wassenaar
geldt dat er naast de groepen jongeren en ouderen andere groepen te onderscheiden
zijn die 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.

Daarom moet gekeken worden welke onderliggende factoren een rol spelen, voordat een
aanbod wordt gedaan. Is het trainen van sociale vaardigheden nodig of is werken aan
het zelfbeeld belangrijk?6

Maatwerk Ouderen
Een hoger percentage 85-plussers voelt zich eenzaam in vergelijking met inwoners
jonger dan 85 jaar. 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 het Beleidsplan Sociaal Domein van Wassenaar is het langer zelfstandig thuis wonen
van kwetsbare groepen opgenomen. Daarbij hoort aandacht voor eenzaamheid.
Eenzaamheid onder ouderen is een risicofactor voor ouderenmishandeling.
Ouderenmishandeling (als beledigen, treiteren of financiële benadeling) kan met opzet
plaatsvinden of een gevolg zijn van ontspoorde mantelzorg 8.

Lokaal samenwerken aan eenzaamheid
Het is belangrijk om in te zetten op een duurzame aanpak van eenzaamheid. Dit
betekent een combinatie van een individuele en een collectieve benadering, integraal en
structureel. 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.
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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, verenigingen en
bibliotheken9.

Gerelateerd domeinen






Financiën (Financiën, Dienstverlening, Afval, Accommodaties en Sporthal)
Sociaal Domein A (Onderwijs, Duurzaamheid, Burgerparticipatie, Cultuur en
Ouderenzorg)
Sociaal Domein B (Participatie, Sociale Zaken, Jeugdzorg, Vrijwilligersbeleid)
Fysiek Domein A (Economische Ontwikkeling, Verkeer en Vervoer)
Fysiek Domein B (Wonen, ruimtelijke Ordening, Cultureel Erfgoed)

Advies verder inzet
Wassenaar vindt het belangrijk dat iedereen mee doet, dat mensen zo lang mogelijk de
regie over hun eigen leven houden en benoemt mede daarom als doel: minder mensen
zijn eenzaam10. Een duurzame aanpak kan goed verweven worden in samenhang met de
doelen voor lokaal gezondheidsbeleid, waarbinnen naast gezonde voeding aandacht is
voor sport- en bewegen, gezonde scholen en kinderopvang en publiek private
samenwerking.
In Wassenaar is een werkgroep eenzaamheid met maatschappelijke partners en
inwoners, die zich richt op het voorkomen en signaleren van eenzaamheid, het
afstemmen van bestaande activiteiten en zo nodig organiseren van nieuwe. Daarbij
wordt expliciet genoemd het aanleren van sociale vaardigheden op jonge leeftijd. Dit kan
bijvoorbeeld via Gezonde Kinderopvang11 en de Gezonde School12. In deze twee
methoden is aandacht voor werken aan sociaal emotioneel welbevinden.
Voor een aanpak van eenzaamheid wijzen wij ter inspiratie op de Handreiking lokale
aanpak eenzaamheid 201713, een initiatief van Coalitie Erbij en het studierapport
Kwetsbaar en Eenzaam14.
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. Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/wassenaar/themas/sociale-ge
zondheid/eenzaamheid
2. Jongerenenquête 2015, GGD Haaglanden
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3. Coalitie Erbij https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/wanneer-een-probleem

4. www.eenzaam.nl/component/content/article?id=83:gevolgen
5. Coalitie Erbij 6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

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
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/wassenaar/themas/kwetsbaar
/huiselijk-geweld-en-oudermishandeling
Handreiking lokale aanpak eenzaamheid, 2017, Coalitie Erbij
www.gezondin.nu/thema/sociale-omgeving/publicaties/160-handreiking-lokale-aa
npak-eenzaamheid
Iedereen doet mee. Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021 Gemeente Wassenaar
Gemeente Voorschoten.
www.gezondekinderopvang.nl/gezonde-kinderopvang
www.gezondeschool.nl/

www.gezondin.nu/thema/sociale-omgeving/publicaties/160-handreiking-lokale-aa
npak-eenzaamheid
14. www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Kwetsbaar_en_eenzaam
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1.6 Moeite met rondkomen in Wassenaar
'Iedereen doet mee'1 is waar Wassenaar zich de komende jaren voor inzet. Helaas is het
niet voor iedereen vanzelfsprekend om mee te doen. Dit geldt niet alleen op het gebied
van gezondheid, sociaal welbevinden of participatie, maar ook voor mensen met een
laag inkomen die moeite hebben met rondkomen. Rondkomen betekent 'alle nodige
uitgaven kunnen doen'2. Het kunnen meedoen wordt ook bepaald door gezondheid,
opleiding, achtergrond en kansen op de arbeidsmarkt.
In Wassenaar hebben 603 huishoudens een inkomen tot 110% van het sociaal
minimum3. Wassenaar wil aandacht geven aan deze in haar gemeente onzichtbare groep
mensen en heeft het thema armoede/financiën opgenomen in het Beleidsplan Sociaal
Domein 2018-2021.
Schulden gaan vaak samen met stress en kunnen een oorzaak zijn van
gezondheidsproblemen. Zelfs bij kleine schulden kunnen er al concentratieverlies en
problemen met de gezondheid ontstaan. Mensen hebben door financiële schaarste veel
aan hun hoofd. Dat kan gaan over de angst voor de deurbel, omdat er misschien een
schuldeiser staat, over de zorgen dat de oude wasmachine het begeeft zonder dat er
geld is voor reparatie of over de schaamte dat de kinderen geen nieuwe kleren kunnen
dragen.
Voor mensen die langere tijd leven in een situatie van schaarste worden andere zaken,
zoals gezondheid, bijzaak. Ze hebben mede hierdoor ook hogere gezondheidsrisico’s en
een lagere levensverwachting4. Ze verkeren over het algemeen in slechtere gezondheid
dan mensen die niet in armoede leven5. Mensen die weinig tot geen geld te besteden
hebben voelen zich meestal eenzamer dan mensen met meer financiële ruimte 6.
Schaarste verandert je manier van denken, waardoor er vaak een beperkte mate van
eigen regie aanwezig is om met je gezondheid aan de slag te gaan. Om resultaten te
boeken in de aanpak van gezondheidsproblemen zal het ervaren van schaarste, wat
betreft moeilijk rondkomen met inkomen, ook moeten worden aangepakt.
Cijfers over moeite met rondkomen
Eén op de zes inwoners in Wassenaar (16%) had in de afgelopen 12 maanden enige of
grote moeite met rondkomen. Een derde van de inwoners (34%) had geen moeite met
rondkomen, maar gaf wel aan dat ze moesten opletten met het doen van uitgaven.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.
Cijfers over armoede
- Bijna de helft van de minimahuishoudens (49,3%) is alleenstaand. 21,1% bestaat uit
meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, 14,9% uit eenoudergezinnen en 14,7% uit
meerpersoonshuishoudens met kinderen.
- Bijna twee derde van alle minimahuishoudens (63,9%) moest in 2016 drie jaar of
langer rondkomen van een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum.
- In totaal groeide 5% van de kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar) in Wassenaar
in 2016 op in een huishouden met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal
minimum. Het gaat in totaal om 290 kinderen. In 2012 groeide 4,3% van de kinderen op
in een minimahuishouden.
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- Van de kinderen in eenoudergezinnen groeit ongeveer een op de vijf (22,1%) op in een
minimahuishouden. Bij kinderen in meerpersoonshuishoudens ligt dit percentage op
3,1%3.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018

Minder moeite met beperkte financiële middelen
Moeite met rondkomen en armoede zijn niet zozeer een gevolg van persoonlijk falen. Ze
worden volgens de theorie van schaarste gezien als een situatie van chronische
schaarste van financiële middelen, die het moeilijk maakt om aan die situatie te
ontkomen7. Mensen moeten vaak lastige keuzes maken over hun schaarse geld en tijd,
bijvoorbeeld het besteden van tijd aan het doen van aanvragen of afspraken voor
bijstand of het besteden van deze tijd aan het zoeken naar werk.
Schaarste legt ook een grotere druk op de cognitieve belasting 8. Het plannen, overzicht
houden, beslissen en het bijsturen van eigen emoties en gedrag gaat minder makkelijk.
Dit leidt vervolgens weer tot een grotere neiging tot denkfouten, minder gevoel van grip,
een lager zelfbeeld en verhoogde stress. Zo raken mensen ingesloten in de vicieuze
cirkel van oorzaken en gevolgen van armoede9.
In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Wassenaar Zelfstandig en Verantwoordelijk’ 10 is onder
minimabeleid en participatie opgenomen, dat het belangrijk is dat armoede (vroegtijdig)
wordt gesignaleerd. Hiermee is de aanpak van armoede een prioriteit van het college.
Inzet is er onder andere op gericht dat inwoners, jongeren en volwassenen kunnen
blijven meedoen, sociale contacten hebben, kunnen meedoen op school en economisch
zelfredzaam zijn/worden.

Gerelateerde beleidsterreinen



Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten

Advies verdere inzet
Een gedragsgerichte benadering van armoede11
Het zou goed zijn als in het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 1 naast het leven in
armoede en schaarste aandacht wordt geschonken aan de relatie tussen armoede en
gezondheid. Gezond zijn en je vitaal voelen maken het immers voor deze groep
makkelijker om werk te vinden en om aan het werk te blijven.
Leven met beperkte financiële middelen is mede-veroorzaker van het bestaan van
gezondheidsachterstanden. Sommige inwoners van Wassenaar ervaren een matige
persoonlijke gezondheid met beperkt verbeterpotentieel. Gezondheid verbeteren
betekent dus de financiële situatie van deze inwoners verbeteren. Naast de benodigde
inkomensondersteuning kan een gedragsgerichte benadering van betrokkenen zorgen
voor het beperken van de nadelige gevolgen van armoede en mede daardoor een beter
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gezondheidsperspectief creëren.
Het is belangrijk om in te zetten op drie doelen11:





Beperk de kosten van armoede
Creëer een buffer
Empower

Interventies
Voor de aanpak van armoede zijn interventies beschikbaar, die gebaseerd zijn op
gedragswetenschappelijke kennis en principes van gedragsbeïnvloeding. Ze richten zich
veelal op het verminderen van de effecten van schaarste en het verhogen van deelname
van mensen aan programma’s of het vergroten van het gebruik van voorzieningen die
armoede terugdringen. Dit doen ze vaak door aanpassingen in de omgeving 12: de
vormgeving van voorlichtingsmateriaal, informatie op websites, maar ook in de
voorwaarden die gesteld worden aan degene die geïnteresseerd is om deel te nemen aan
of in aanmerking wil komen voor een voorziening of hulpprogramma.
Ter inspiratie noemen we hier het ‘Inspiratie- en werkboek armoede, schulden en
gezondheid’ van Pharos en Platform 3112.

Referenties
1. Iedereen doet mee, Beleidsplan Sociaal Domein, 2018-2021, Gemeente
Wassenaar Gemeente Voorschoten

2. Van Dale woordenboek - www.vandale.nl
3. Hak, A, Schoot Uiterkamp, T. Armoedemonitor gemeente Wassenaar 2016.
KWIZ: Groningen; 2017

4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Armoede en sociale uitsluiting 2018
5. Van Dijk, A., & van der Meer, I. Armoede en gezondheid꞉ gegevens over Den

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Haag.Epidemiologisch bulletin 2012, 47(2)꞉ 25-30 www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/epidemiologisch-bulletin
/epidemiologisch-bulletin-2012.htm
De Jong-Gierveld, J., & van Tilburg, T. De Jong Gierveld short scales for
emotional and social loneliness tested on data from 7 countries in the UN
generations and gender surveys. Eur J. Ageing 2010, 7(2)꞉ 121-130
Schaarste, hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen, Mullainathan &
Shafir, 2013
Shah, Mullainathan & Shafir, 2012; Daminger, Hayes, Barrows & Wright, 2015;
Babcock, 2012; 2014
Babcock, 2016; Daminger, Hayes, Barrows & Wright, 2015; Haushofer & Fehr,
2014
Coalitieakkoord 2018-2022, Wassenaar Zelfstandig en Verantwoordelijk, Een
aantrekkelijk en duurzaam dorp voor iedereen, Gemeente Wassenaar
Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Armoede Interventies (2017). Een
gedragsgerichte benadering van armoede

12.
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www.gezondin.nu/nieuws/151-nieuw-inspiratie-en-werkboek-armoede-schulden-en-g
ezondheid
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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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