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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.

3 van 28 - Gezondheidsmonitor & Kernboodschappen Haaglanden (12-8-2021 14:14)

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 Zoetermeer
Iets meer dan de helft (53%) van de inwoners van Zoetermeer van 19 jaar en ouder
kampt met (ernstig) overgewicht. Dit percentage blijft vrijwel gelijk sinds 2008 1. Het is
in de komende jaren dus noodzakelijk met investeringen het percentage overgewicht en
obesitas echt omlaag te brengen. Mensen met een gezond gewicht en gezonde leefstijl
lopen minder gezondheidsrisico’s en kunnen langer zelfstandig participeren. Dat sluit aan
bij het visiedocument ‘Lokaal Gezondheidsbeleid’ waarin gezondheid niet alleen een doel
op zich is, maar ook een middel om andere doelen te kunnen bereiken zoals 'meer regie
op het eigen leven' of 'kwaliteit van leven'2.
Gezond eten en drinken en voldoende bewegen en slapen, leveren een positieve bijdrage
aan het bereiken en behouden van een gezond gewicht. In Zoetermeer is hierin
verbetering te realiseren.
- Slechts een kwart (27%) van de inwoners van Zoetermeer voldoet aan de richtlijn
groente. Dat is lager dan in Haaglanden (31%) en vergelijkbaar met Zuid-Holland West 1.
- Bijna vier op de tien inwoners (39%) voldoet aan de richtlijn fruit. Dit is lager dan in
Haaglanden (43%) en vergelijkbaar met Zuid-Holland West1.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.
Het percentage volwassenen (19 jaar en ouder) in Zoetermeer dat aan de Nederlandse
Norm Gezond Bewegen (NNGB)3 voldoet (60%), is lager dan in Zuid-Holland West
(63%) en Nederland (63%). Van de jongeren in Zoetermeer voldoet 87% aan de NNGB
(ten opzichte van 87% in Haaglanden)4.
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.
Daarnaast voelt 19% van de volwassenen 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%).
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. Dit begint bij een gezonde leefstijl ter voorbereiding op een
eventuele zwangerschap. Bij het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezond gewicht
is het daarom van belang om de focus te leggen op die eerste 1000 dagen en de ouders
hierin te ondersteunen. Het bestaande netwerk perinatale gezondheid kan hieraan een
belangrijke bijdrage leveren. Landelijk is er steeds meer aandacht om de kansen voor
het kind in de eerste 1000 dagen te beschermen en te bevorderen. In Zoetermeer zijn
hiervoor ook Zorgpaden Kwetsbare Zwangeren ontwikkeld.

Streven gezond gewicht 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
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eenduidig dezelfde boodschap ten aanzien van een gezonde leefstijl uit te dragen. Het
gaat bijvoorbeeld om partijen en organisaties als:








Scholen en kinderopvang
Sportclubs en verenigingen
Wijkcentra
Jeugdgezondheidszorg
Gezondheidscentra
Geboortezorg

Gezonde keuze moet de makkelijkste keuze zijn
Voor mensen die weinig te besteden hebben, stress ervaren en gebrekkige
gezondheidsvaardigheden hebben, is het niet eenvoudig om gezonde keuzes te maken.
Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid
te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van
gezondheidsgerelateerde beslissingen5.
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 om gemakkelijk 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 en te recreëren, die ook toegankelijk is
voor kinderen, ouderen en mindervaliden. De omgeving is veilig en heeft bankjes
om te rusten.
een omgeving die kinderen uitnodigt om te bewegen, bijvoorbeeld
beweegvriendelijke schoolpleinen en veilige speelplekken.

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



Overgewicht komt meer voor bij mensen met een lage opleiding 1. Om deze
mensen goed te kunnen bereiken, is het van belang om met de aanpak in te
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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. Bijvoorbeeld in een cursus omgaan met geld aandacht besteden aan
gezond en betaalbaar eten.
 Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaak een minder
gezonde leefstijl1. De aanpak zou afgestemd moeten worden op de specifieke
behoeften en culturele gewoonten van deze groepen.

Integrale samenwerking
Om een gezonde leefstijl de norm te laten zijn is het van belang dat de verschillende
beleidsterreinen bijdragen vanuit hun eigen domein (health in all policies). Zo kan er een
lijn worden aangebracht tussen gezondheidsbeleid op school en kinderopvang, door
aandacht voor voeding en beweging en inzet op gezonde kantines bij de
sportverenigingen. ‘Zoetermeer sterker door sport’ en ‘Lang zal Meerzicht Leven’ (vanuit
Welzijn) zijn mooie voorbeelden.
Naast de overheid kunnen ook private partijen veel bereiken in het gezonder maken van
de omgeving. Door middel van publiek private samenwerking kan de gemeente gepast
private partijen stimuleren en faciliteren om hier hun rol in te pakken.

Sluitende keten
Naast het voorkómen van overgewicht is het belangrijk dat er goede en tijdige
signalering van overgewicht en obesitas is en dat er voldoende passende ondersteuning
en zorg ingezet kan worden. Hierbij is van belang dat er gewerkt wordt vanuit een
gezinsbrede of systeemgerichte aanpak, waarin maatwerk kan worden toegepast.
Hiertoe kan worden samengewerkt met huisartsen, Stichting Georganiseerde
eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), diëtisten en sport. In Zoetermeer bestaat een
initiatief van publiek-private samenwerking met een supermarkt.

Gerelateerde beleidsvelden



Sociale beleidsvelden
Fysieke beleidsvelden

Advies verdere inzet
In Zoetermeer wordt sterk ingezet op het stimuleren van sport en beweging en er is
gestart met de Gezonde School-aanpak waarbij GGD Haaglanden adviseert. Daarbij zijn,
vooral in wijken met achterstand, activiteiten gestart die elementen hebben van
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)6. Omdat overgewicht veel voorkomt in Zoetermeer
en dit vooral op jongere leeftijd nog gunstig te beïnvloeden is, zou een structurele
aanpak op basis van JOGG een mogelijke inzet voor Zoetermeer kunnen zijn.
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Een samenhangende aanpak met het sportbeleid vergroot de kans om het percentage
overgewicht en obesitas structureel omlaag te brengen en het risico op de ontwikkeling
van gezondheidsproblemen als diabetes type 2 te voorkomen. Hierbij kan
programmatisch werken vanuit een levensloopbenadering helpen.
Het is belangrijk daarbij, zoals genoemd, oog te hebben voor de eerste 1000 dagen.
Voorbeelden van inzet om tot een hoger percentage inwoners met een gezond gewicht
te komen zijn: Gezonde Kinderopvang7, Gezonde School8 (ook op het middelbaar
onderwijs) en 'Plezier in bewegen'9 .
Het landelijke ketenmodel Overgewicht en Obesitas bij kinderen 10 is in ontwikkeling.
Aansluitend daarop zou een leefstijlcoach voor volwassenen kunnen worden ingezet 11.
Vanaf 2019 wordt de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) vergoed vanuit de
basisverzekering. De gemeente is in gesprek met de SGZ en gezondheidscentra over
hoe bewezen effectieve GLI’s voor volwassenen kunnen worden ingevoerd en wat voor
jongeren mogelijk is.

Referenties
1. Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden. -

2.
3.

4.
5.

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

gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/zoetermeer/themas/leefstijl/li
chaamsgewicht
Visiedocument Lokaal Gezondheidsbeleid, 2017, Gemeente Zoetermeer
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.
Jongerenenquête 2015, GGD Haaglanden
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:
https://www.healthliteracyeurope.net/hls-eu.
jongerenopgezondgewicht.nl
www.gezondekinderopvang.nl/gezonde-kinderopvang
www.gezondeschool.nl
www.nederlandse-sportraad.nl/plezier-in-bewegen
www.ketenaanpakovergewichtkinderen.nl
www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/01/nza-maakt-vergoeding-preventie-mogeli
jk
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1.2 Een rookvrije generatie in Zoetermeer
Genotmiddelen1, zoals rookwaar, zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven.
Het gebruik van genotmiddelen 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 Zoetermeer blijft inzetten op zowel
de preventie van genotmiddelengebruik als de gerichte aanpak bij bestaande
problematiek. Deze focus blijkt eveneens uit een onlangs verschenen onderzoek van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid2.
Roken veroorzaakt grote 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 Zoetermeer (21%) ligt rond het landelijke gemiddelde (20%) 3.
Meer cijfers over dit onderwerp
- Van de inwoners van 19 jaar en ouder in Zoetermeer rookt 21%. Dit zijn zowel
dagelijkse rokers als gelegenheidsrokers. Bijna een derde van de inwoners is een
ex-roker en bijna de helft heeft nooit gerookt.3
- Het percentage rokers van 19 tot en met 64 jaar is in 2016 vergelijkbaar met 2005,
2009 en 2012.
Zie ook de Gezondheidsmonitor 2018.

Huidige aanpak rookpreventie
In het visiedocument 'Lokaal Gezondheidsbeleid'4 is een duidelijke weg ingeslagen als
het gaat om de aanpak van het tegengaan van roken. Zo wordt prioriteit gegeven aan
het samenwerken aan (positieve) gezondheid met daarbij onder meer als doel dat
minder inwoners roken. Zoetermeer heeft een Masterplan roken ontmoedigen. Er wordt
onder meer ingezet op preventieactiviteiten als Gezonde School en de çampagne
Stoptober met GGD Haaglanden. Deze worden ook benoemd in de huidige
Uitvoeringsagenda lokaal gezondheidsbeleid 2017-2018.
Ook is er een online lespakket van het Trimbos instituut 5 beschikbaar voor scholen om
met het onderwerp roken en meeroken aan de slag te gaan. Blijvende aandacht,
continuering en wellicht intensivering van de bestaande aanpak is van belang.

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

1. voorlichting & educatie
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2. advies & ondersteuning
3. fysieke & sociale omgeving
4. 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
beïnvloedt. Daarnaast speelt 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 (fysieke) omgeving van de gebruiker beïnvloeden. 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. Naast het inzetten op de pijlers voor universele preventie, is
het van belang om adequaat te kunnen reageren op problemen die ontstaan bij
tabaksgebruikers. Door het vroegtijdig herkennen van deze problemen en aansluitend de
juiste advisering en ondersteuning bij het stoppen met roken te bieden, zoals een
cursus, kan worden voorkomen dat zwaardere vormen van zorg nodig zijn.
Zoetermeer heeft zich aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij en richt zich actief
op Rookvrije generatie met daarin de boodschap: niet roken op plekken waar kinderen
zijn. Gemeente Zoetermeer richt zich op scholen, sportkantines en speelplekken. In
2020 moeten door landelijke wetgeving alle schoolpleinen rookvrij zijn. Ook binnen de
Gezonde School-aanpak is een rookvrije school een basisvoorwaarde.
Samenwerkingspartners zijn onder meer Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg
Zoetermeer (SGZ), Indigo Preventie en sportverenigingen.
Om de effecten van de inspanningen te vergroten is het masterplan om roken te
ontmoedigen een goed initiatief. De aanpak van tabakspreventie moet een prominent
thema in de nota volksgezondheid zijn. 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 Zoetermeer is al een start gemaakt met de Rookvrije Generatie 6. Het is zeker aan te
bevelen dit speerpunt verder te integreren in het lokale beleid.
Rookvrij opgroeien betekent dat een nieuwe generatie nergens meer geconfronteerd
wordt met sigaretten en in meer 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 verloskundigen begeleiden vrouwen bij
een rookvrije zwangerschap. Na de geboorte is een rookvrije thuisomgeving belangrijk.
Het Centrum Jeugd en Gezin kan hierin een goede partner zijn, want zij coacht jonge
ouders hierbij. Later volgen rookvrije omgevingen als de speeltuin, de school en de
sportvereniging. Het zou een goed idee zijn als de gemeente zelf het goede voorbeeld
geeft, bijvoorbeeld door de eigen gebouwen helemaal rookvrij te maken.
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Referenties
1. Tabak, alcohol en drugs
2. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2018), Van verschil naar

3.
4.
5.
6.

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
Visiedocument Lokaal Gezondheidsbeleid, 2017, Gemeente Zoetermeer
De gezonde school en genotsmiddelen - www.dgsg.nl
rookvrijegeneratie.nl
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1.3 Een gezonde leefomgeving, een
gezond Zoetermeer
Een gezonde leefomgeving is een omgeving, buiten en binnen, die als prettig wordt
ervaren, die bijdraagt aan de ervaren gezondheid en uitnodigt tot gezond gedrag. De
druk op de gezondheid door omgevingsfactoren (geluid, lucht, water, bodem, externe
veiligheid) moet daarbij zo laag mogelijk zijn. Daarnaast is in een gezonde leefomgeving
het risico op infecties beperkt en wordt gezonde (en duurzame) mobiliteit gestimuleerd.
Zo’n leefomgeving nodigt uit tot sporten, spelen en bewegen, heeft voldoende, passend
groen en ‘blauw’ (water) van goede kwaliteit. Er zijn gezonde, veilige en duurzame
woningen, scholen, kinderopvang, gebouwen en passende voorzieningen. Tenslotte is
een gezonde leefomgeving voldoende divers, zorgt deze ervoor dat mensen elkaar op
veilige wijze kunnen ontmoeten en wordt er rekening gehouden met de behoeften van
(toekomstige) bewoners en specifieke (gevoelige) bevolkingsgroepen zoals kinderen en
mensen met chronische ziekten1.
Mensen oordelen vaker positief over hun gezondheid naarmate zij in een groenere
omgeving wonen2 en door natuurbeleving gaan kinderen ook gezonder eten 3. De ervaren
gezondheid is voor de gemeente Zoetermeer een belangrijke indicator en wordt daarom
in deze kernboodschap extra toegelicht.

Ervaren gezondheid
Wat vindt iemand van zijn eigen gezondheid? Dit noemen we de ervaren gezondheid:
een gezondheidsmaat van alle relevante gezondheidsaspecten voor deze persoon. De
gezondheidsaspecten variëren per persoon en ze hebben betrekking op de lichamelijke
én de geestelijke gezondheid. Voorbeelden zijn ziekten, lichamelijke beperkingen en
handicaps, fitheid, vermoeidheid en depressieve gevoelens. Ook leefstijlfactoren, zoals
voeding, roken en lichamelijke activiteit kunnen het oordeel over de eigen gezondheid
mede bepalen ('Ik wandel iedere dag, dus ik ben gezond'). Ervaren gezondheid noemen
we ook wel subjectieve gezondheid of gezondheidsbeleving 4.
In de uitvoeringsagenda voor het lokaal gezondheidsbeleid in Zoetermeer 2017-2018
staat als één van de doelstellingen 'Meer inwoners ervaren een goede gezondheid'.
De volwassen inwoners van Zoetermeer ervaren de eigen gezondheid in 2016 gemiddeld
minder goed dan de inwoners van de andere gemeenten in de regio Zuid-Holland West.
In Zoetermeer ervaart 73% de gezondheid als goed, in Zuid-Holland West 77%.
Welke factoren voor iemand het zwaarst wegen bij het beoordelen van de eigen
gezondheidssituatie, hangt af van factoren als geslacht, leeftijd, tijdsperiode,
sociaaleconomische status en cultuur. Zo zijn voor jongeren vooral fitheid en leefstijl
bepalende factoren. Voor volwassenen hebben lichamelijke en psychische klachten
invloed op hoe zij hun gezondheid ervaren. Bij ouderen zijn chronische aandoeningen,
lichamelijke beperkingen en zorggebruik van belang.
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Inwoners met een laag inkomen en laag opleidingsniveau en inwoners met beperkte
gezondheidsvaardigheden hebben een verhoogd risico om minder jaren in een goed
ervaren gezondheid door te brengen5. De bekendheid van deze factoren biedt de
gemeente handvatten om de aanpak op in te richten.

Buitenruimte
Een groot deel van het openbare leven speelt zich af in de buitenruimte. Mensen
ontmoeten elkaar op straat, op pleinen en in parken. Een aantrekkelijke buitenruimte is
belangrijk voor de stad: het is een plek waar je graag bent en die uitnodigt om vaker
terug te komen, het stimuleert ontmoeting en motiveert mensen om er te spelen, te
sporten of te ontspannen. Dit bevordert de gezondheid van de inwoners: contact met
groen vermindert en herstelt (chronische) stress en biedt recreatie- en
sportmogelijkheden waardoor mensen meer gaan bewegen 6. Ook gaat dit het ontstaan
en de verergering van overgewicht en obesitas tegen, evenals van hiermee
samenhangende ziekten als diabetes en hart- en vaatziekten 7.
Uit recent onderzoek blijkt ook een verband te bestaan tussen de hoeveelheid natuur in
de buurt en de algemene gezondheid, de geestelijke gezondheid en de overlijdenskans.
Meer groen in de buurt gaat gepaard met een betere gezondheid en een lagere
overlijdenskans8. Bij nieuwe planologische ontwikkelingen is er een kans om een
gezonde leefomgeving te creëren.
De buitenruimte gaat ook over een groene stad, die bestendig is tegen
klimaatverandering, zoals hittestress en overvloedige regenval. Veel mensen ervaren
warm weer als een welkome periode van terras- en strandbezoek. Voor anderen kan de
hitte een bedreiging zijn voor de gezondheid. Bij langdurig aanhoudende hitte is het dan
ook belangrijk om verkoeling te kunnen vinden. De inrichting van de leefomgeving kan
bijdragen aan het opvangen van de gevolgen van toenemende en langdurige hitte.
Vooral het goed inzetten van groen en water in de leefomgeving is hierbij van belang.
Dit kan ook gezond gedrag stimuleren9.
Een oorzaak van een gebrek aan verkoeling in de stad zijn hitte-eilanden. Dit zijn
gebieden waar de temperatuur hoger is dan in de omgeving ervan. Hitte-eilanden
worden gekenmerkt door hoogbouw of andere bebouwing van meerdere verdiepingen en
weinig vegetatie (parken, bomen), resulterend in weinig schaduw en
verdampingskoeling. Daarnaast zijn het ontbreken van wind en water, het gebruik van
(vooral) donkergekleurde bouwmaterialen, daken en asfalt factoren die van invloed zijn.
In Zoetermeer zijn ook hitte-eilanden10. Dit is voor Zoetermeer een aandachtspunt in
bestaand gebied en bij de geplande woningbouw binnen de Schaalsprong.
Op landelijk niveau is door het RIVM het Nationaal Hitteplan opgesteld op verzoek van
het ministerie van VWS11. Dit plan beschrijft welke verantwoordelijkheden verschillende
organisaties hebben bij aanhoudende hitte. Dit plan gaat niet in op het bereiken van de
lokale doelgroep.

Geluidshinder
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47% van de inwoners van Zoetermeer (19 jaar en ouder) heeft in het afgelopen jaar
matige geluidshinder ervaren. Wegverkeer is de belangrijkste bron van geluidshinder in
Zoetermeer, waarbij het vooral gaat om brommers/scooters (34%) en wegverkeer op
wegen waar het verkeer niet harder mag dan 50 km/uur (22%) 12.
Het verbeteren van verkeerssituaties in de stad en het verminderen van geluidshinder
kunnen de leefbaarheid in de stad vergroten en de door burgers ervaren stress
verminderen.
De belangrijkste gezondheidseffecten van blootstelling aan geluid in de woonomgeving
zijn hinder en slaapverstoring. Hinder kan leiden tot stress, wat weer kan leiden tot harten vaatziekten. Blootstelling aan geluid kan leiden tot een verminderd
prestatievermogen en leerproblemen bij kinderen13. Het bouwen van woningen dichtbij
verkeersaders levert hierdoor risico’s op voor de volksgezondheid.

Luchtkwaliteit
Luchtverontreiniging beïnvloedt de gezondheid nadelig na kortdurende (enkele uren tot
meerdere dagen) en langdurige blootstelling (enkele maanden tot jaren). Fijnstof en
stikstofdioxide vormen samen met ozon de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen
als het gaat om de gezondheid. Hoewel de gezondheidsrisico’s door afname van
concentraties minder zijn geworden, veroorzaken de huidige
luchtverontreinigingsniveaus nog steeds een verkorting van de gemiddelde gezonde
levensverwachting met meer dan een jaar14.
De grootste bron van luchtvervuiling in Zoetermeer is het wegverkeer. De hoogste
concentraties fijnstof vind je met name langs drukke wegen (meer dan 10.000
motorvoertuigen per dag). In Zoetermeer is dit de snelweg A12 en daarnaast vooral de
hoofdroutes N470 - Oostweg, Australiëweg, Afrikaweg, Aziëweg, Amerikaweg en de
N206. Ten opzicht van andere gemeenten is de situatie relatief gunstig, omdat de
meeste woningen relatief ver van de drukke wegen staan 15.
Locaties waar kwetsbare groepen verblijven, zoals scholen, kinderdagverblijven en
verpleeg- en verzorgingshuizen, binnen een afstand van 300 meter van een snelweg of
50 meter van een drukke stadsweg zijn het meest kritisch.
Bij nieuwbouw van woningen, scholen en kinderdagverblijven is het van belang dat
problemen voorkómen worden. Zo moet aandacht zijn voor de positionering van
nieuwbouw, bijvoorbeeld bij de aangewezen gebieden in het kader van de Schaalsprong.
Ook moet kritisch gekeken worden naar de (risico’s van de) positie van kantoorpanden
die omgebouwd worden naar woningen.

Binnenmilieu
Voor een gezonde leefomgeving is meer nodig dan een aantrekkelijke buitenruimte en
een zo klein mogelijke invloed van milieufactoren. We zijn veel binnen en daarom is ook
een gezond binnenmilieu van groot belang voor de gezondheid.

15 van 28 - Gezondheidsmonitor & Kernboodschappen Haaglanden (12-8-2021 14:14)

Een slecht binnenmilieu heeft effect op de gezondheid van bewoners, vooral bij groepen
die hiervoor extra gevoelig zijn, zoals kinderen, ouderen en mensen met
luchtwegklachten. Het binnenmilieu wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit
van de buitenlucht, maar binnen kan de lucht ook slechter worden door bijvoorbeeld
vocht, stoffen uit meubels, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. Terwijl vanwege
de opgaven op het gebied van klimaat, duurzaamheid en energie de aandacht bij
woningen wordt gefocust op isolatie, blijft aandacht voor een gezond binnenmilieu en
voldoende ventilatie evenzo belangrijk.
Het binnenmilieu op scholen en kinderopvang (bestaande bouw en nieuwbouw) blijft de
aandacht vragen. Bijvoorbeeld onvoldoende functionerende ventilatiesystemen door
achterstallig onderhoud, te weinig natuurlijke ventilatie of te hoog oplopende
temperaturen in de school. De verantwoordelijkheid van de gemeente voor het
onderhoud van de schoolgebouwen in Zoetermeer maakt dat dit mogelijkheden geeft ter
verbetering van de publieke gezondheid.

Integrale aanpak
De omgeving waarin we wonen, werken en leren heeft op allerlei manieren invloed op
onze gezondheid. Vanwege de invloed van milieufactoren op de gezondheid, is aandacht
voor gezondheidsbescherming nog steeds noodzakelijk. Het RIVM geeft aan dat van de
ziekten en vervroegd overlijden die zijn gerelateerd aan milieufactoren, 99% wordt
veroorzaakt terwijl wél aan de (milieu)norm wordt voldaan 16.
Ook het recente advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 'De stad als
gezonde habitat (2018) betoogt dat de meeste gezondheidswinst te behalen is door een
combinatie van gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering.
De Omgevingswet biedt een mooie basis, doordat het belang van gezondheid in het
fysieke domein hierin is verankerd. De komende jaren moet dit vertaald worden naar
regionaal en lokaal niveau, onder andere in Omgevingsvisies en Omgevingsplannen.
Zoals de gemeente al meldt in haar visiedocument ‘Lokaal Gezondheidsbeleid’:
“Naast het sociaal domein en gezondheid, zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de
fysieke leefomgeving. Hieruit volgt een andere ontwikkeling: de Omgevingswet die vanaf
2019 van kracht zal zijn. Deze wet biedt nog nadrukkelijker de mogelijkheid om ook het
fysieke domein en gezondheid aan elkaar te verbinden. In
Zoetermeer krijgt dat vorm door het opstellen van een integrale Omgevingsvisie.”

Advies verdere inzet
Vanwege de veelomvattendheid van dit onderwerp en de causale verbanden die in de
beïnvloeding over en weer te vinden zijn, is het belangrijk de focus niet op slechts één
van de aspecten te leggen.
Voor de aanpak van de diverse deelgebieden van Leefomgeving zoals genoemd in deze
kernboodschap, zijn landelijke en wetenschappelijk gevalideerde interventies
beschikbaar. GGD Haaglanden kan de gemeente ondersteunen bij het formuleren van
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interventies op maat binnen een gemeente, omdat zij bijvoorbeeld gebruik kan maken
van Loket gezond leven van het RIVM,. Ook Vereniging Eigen Huis kan hierin een partner
zijn. GGD Haaglanden heeft eveneens de expertise in huis om op deze onderwerpen te
ondersteunen, ook met betrekking tot bijvoorbeeld het versterken van
gezondheidsvaardigheden.
Voorbeelden om de hoeveelheid en het gebruik van groen te verbeteren zijn groene
schoolpleinen, guerilla gardening17, buurttuinen en geveltuinen. De GGD kan hierin
ondersteunen.
Voor de bewaking en verbetering van de luchtkwaliteit zou het voor Zoetermeer van
belang kunnen zijn aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord dat in ontwikkeling is. De
in de uitvoeringsagenda Lokaal Gezondheidsbeleid genoemde acties zoals het opstellen
van een omgevingsvisie en een actieplan geluid, bieden nadrukkelijk een plek aan
gezondheid. Het verdient aanbeveling dit prioriteit te geven.
In aansluiting op het Nationaal Hitteplan verdient het aanbeveling voor Zoetermeer om
een lokaal hitteplan, bijvoorbeeld per wijk, op te stellen en uit te voeren, waarin de
aanpak op maat is toegesneden op de lokale situatie. Dit past ook in het uitgangspunt
van het coalitieakkoord om de opgaven waar de gemeente voor staat meer wijkgericht
aan te pakken.
In het visiedocument ‘Lokaal gezondheidsbeleid’ wordt gerefereerd aan de nieuwe
manier om gezondheid te beschouwen: positieve gezondheid. Dit beginsel, dat uitgaat
van mogelijkheden in plaats van beperkingen, sluit naadloos aan bij de principes van het
sociaal domein en vormt het belangrijkste uitgangspunt van het gezondheidsbeleid in
Zoetermeer.
Daarnaast wordt in de Uitvoeringsagenda lokaal gezondheidsbeleid 2017 – 2018 van
Zoetermeer heel nadrukkelijk ingezoomd op ervaren gezondheid. Daarbij worden
meerdere acties benoemd, zoals het opstellen van een omgevingsvisie waarin
gezondheid een plek krijgt en het opstellen van een Actieplan Geluid. Een andere
positieve ontwikkeling die verder uitgewerkt kan worden, is het uitwerken van beleving
en gebruik van de openbare ruimte in het beheerbeleid. Bewoners kunnen hierbij actief
betrokken worden en een positieve beleving draagt bij aan het gezondheidsgevoel.
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Guerrilla gardening is een activiteit die erop is gericht om meer groen in
stedelijke omgevingen te realiseren. Dit wordt bereikt door met behulp van
kortdurende acties tuintjes aan te leggen op plekken in steden met weinig of
geen groen. Guerrilla gardening is niet-commercieel en draait uitsluitend op
vrijwilligers. (Wikipedia)
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1.4 Minder eenzaam in Zoetermeer
In Zoetermeer voelt (46%) van de inwoners van 19 jaar en ouder zich matig tot (zeer)
ernstig eenzaam1. Van de jongeren tussen 12 en 18 jaar voelt 43% zich matig tot zeer
ernstig eenzaam2. Het verschil tussen 19-64- jarigen (45%) en de ouderen (65 jaar en
ouder) 48% is klein1.
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. In het
visiedocument 'Lokaal Gezondheidsbeleid'4 benoemt Zoetermeer ‘Lekker in je vel’ als
prioriteit met als doel dat meer inwoners een goede psychische gezondheid ervaren en
minder inwoners zich eenzaam voelen. Omdat eenzaamheid een complex en veel
voorkomend probleem is dat meer zorg met zich meebrengt, wil Zoetermeer sterker
inzetten op eenzaamheidsbestrijding5.
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. 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 6. 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 algemeen 7.
Meer cijfers over dit onderwerp
- In totaal voelen naar schatting 42.000 inwoners van Zoetermeer zich matig tot (zeer)
ernstig eenzaam (46%).1
- Een derde van de inwoners (33%) 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.
- 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 in Zoetermeer voelt 43% zich matig tot zeer ernstig eenzaam, in
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Haaglanden is dit 44%.2
Zie de Gezondheidsmonitor 2018.

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

Maatwerk jongeren
Er zijn grofweg twee typen eenzame jongeren8:




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

Daarom moet gekeken worden welke onderliggende factoren een rol spelen, voordat een
aanbod gedaan wordt. Is het trainen van sociale vaardigheden nodig of is werken aan
het zelfbeeld belangrijk?
De school is een plek waar kinderen en jongeren zich ontwikkelen en leren omgaan met
leeftijdgenoten, vriendschappen leren aangaan en onderhouden. Scholen zijn zich hier
goed van bewust en zien zichzelf hier een rol in hebben.
Een school kan ervoor kiezen om het thema welbevinden structureel en planmatig
aandacht te geven met de Gezonde School-aanpak. Een integrale aanpak dat ingebed is
in de school, met daarin:





signaleren
begeleiding bieden
zo nodig doorverwijzen naar bijvoorbeeld aanbieders van trainingen

Educatieve programma’s voor alle leerlingen, het betrekken van de sociale omgeving
(ouders/opvoeders) en beleid waarin regels en afspraken zijn gemaakt, zoals
anti-pestprotocol, omgangsregels en alle activiteiten zijn vastgesteld in het schoolplan.
Aandacht aan welbevinden draagt bij aan voorkomen van eenzaamheid op latere leeftijd.

Maatwerk Ouderen
Een hoger percentage 85-plussers voelt zich eenzaam in vergelijking met inwoners
jonger dan 85 jaar11. Het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid'9 is gericht
op het voorkómen van eenzaamheid bij 75-plussers. Het programma heeft twee
actielijnen:
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het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid
het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid

Eenzaamheid onder ouderen is een risicofactor voor ouderenmishandeling. Door hun
kwetsbare en vaak afhankelijke positie lopen eenzame ouderen meer risico het
slachtoffer te worden van ouderenmishandeling. Dit kan lichamelijke of psychische
mishandeling, verwaarlozing, financiële uitbuiting of seksueel misbruik zijn. Er kan
sprake zijn van opzet, maar dit is 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. De Rijksoverheid is een campagne gestart om financieel misbruik van
ouderen tegen te gaan10. Zo wil zij kennis van en bewustwording rond financieel
misbruik vergroten.
In Zoetermeer is inmiddels de Lokale Alliantie financiële uitbuiting opgericht. De
gemeente heeft een verantwoordelijkheid in de preventie en de aanpak van
ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. Zij kan hiervoor gebruik maken van de
kennisbank Aanpak ouderenmishandeling. Deze kennisbank is ontwikkeld in het kader
van het actieplan 'Ouderen in veilige handen' van de Rijksoverheid 11.

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 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.

Gerelateerde beleidsvelden



Sociale beleidsvelden
Fysieke beleidsvelden

Advies verdere inzet
Zoetermeer vindt het belangrijk dat haar inwoners zich in staat voelen richting te geven
aan hun eigen leven. Onder de prioriteit van 'Lekker in je vel' is het doel dat minder
inwoners eenzaamheid ervaren. Een duurzame aanpak kan goed verweven worden in
samenhang met de overige doelen, die staan beschreven in het visiedocument 'Lokaal
Gezondheidsbeleid'4 . In dit document staan ook ‘Vitaal ouder worden’, ‘Gelijke kansen
op gezond leven’ en ‘Samenwerken aan (positieve) gezondheid’ als prioriteiten voor de
komende vier jaar genoemd.
Een doel binnen de prioriteit 'Lekker in je vel' is om de vaardigheden van inwoners te
vergroten, zodat zij met de uitdagingen in hun leven kunnen (leren) omgaan. Daarbij
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kan de gemeente ook denken aan het aanleren van sociale vaardigheden op jonge
leeftijd, dit kan bijvoorbeeld via Gezonde Kinderopvang12 en Gezonde School13,
waarbinnen aandacht voor werken aan sociaal emotioneel welbevinden een plaats heeft.
Ook kan worden gedacht aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden en het
gebruik maken van digitale (e-health) toepassingen. In de gemeente Zoetermeer is de
Grey Valley Incubator opgericht (2018), die zich richt op kansen die vergrijzing met zich
meebrengt, zoals de aanpak van eenzaamheid.
Er zijn veel voorbeelden van een programmatische aanpak en interventies die kunnen
worden ingezet bij het bestrijden van eenzaamheid. Zoetermeer wordt als
koploper-plaats in Nederland genoemd in de Handreiking Lokale aanpak van
eenzaamheid (versie 2018) van de Coalitie Erbij14. Deze handreiking is, net als het
studierapport Kwetsbaar en Eenzaam15, een inspiratiebron voor een aanpak van
eenzaamheid. Activiteiten die eenzaamheid tegengaan worden benoemd, maar ook
interventies die het tegengaan van eenzaamheid als subdoel hebben.
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1.5 Armoede belemmert een goede
gezondheid
Armoede vermindert voor mensen de kans op een goed leven en een goede toekomst.
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
stellen armoede in Nederland onder andere vast aan de hand van de lage
inkomensgrens: alleenstaande € 960,- per maand en een gezin bestaande uit 2 ouders
en 2 kinderen € 1810,- per maand. Maar armoede is meer dan een tekort aan financiële
middelen. Het wordt ook bepaald door gezondheid, opleiding, achtergrond en kansen op
de arbeidsmarkt.
In Zoetermeer hebben 6.144 huishoudens (11,4%) een inkomen tot 110% van het
sociaal minimum1. Ook had één op de vijf inwoners in Zoetermeer (22%) in de
afgelopen 12 maanden enige of grote moeite met rondkomen 2. Dit verschilt binnen
Zoetermeer tussen wijken met achterstand (30%) en de overige wijken (19%) 3.
Armoede kan een negatief effect hebben op de gezondheid. Schaarste, of leven in
armoede, is een belangrijke oorzaak van stress, mensen hebben 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. Mensen die in armoede leven hebben mede hierdoor ook
hogere gezondheidsrisico’s en een lagere levensverwachting 4. Ze verkeren over het
algemeen in slechtere gezondheid dan mensen die niet in armoede leven 5. Mensen die
weinig tot geen geld te besteden hebben voelen zich meestal eenzamer dan mensen met
meer financiële ruimte6.
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 armoede of het ervaren van
schaarste ook moeten worden aangepakt.
Meer cijfers over gezondheid
- De gezondheid in wijken met achterstand is minder goed dan in overige wijken. Van de
inwoners van 19 jaar en ouder in Zoetermeer ervaart 27% de eigen gezondheid als ‘gaat
wel’ tot ‘zeer slecht’. In wijken met achterstand is het percentage met een goede
ervaren gezondheid lager dan in andere wijken, met name in Palenstein.
- Bijna vier op de tien inwoners van Zoetermeerder geeft aan een langdurige ziekte of
aandoening te hebben (38%). Dit percentage is in wijken met achterstand hoger dan in
overige wijken.
- Van de inwoners van Zoetermeer heeft 8% een hoog risico op een angststoornis of
depressie, 38% heeft hierop een matig risico. Het percentage met een hoog risico op
een angststoornis of depressie is in wijken met achterstand hoger dan in de overige
wijken, met name in Palenstein (16%).
- Bijna een kwart van de inwoners (23%) van 19 tot en met 64 jaar heeft in de vier
weken voor het onderzoek veel stress ervaren bij dagelijkse activiteiten. Binnen
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Zoetermeer is het percentage 19 tot en met 64-jarigen dat veel stress ervaart relatief
hoog in wijken met achterstand: 28% versus 21% in de overige wijken.
- Het percentage inwoners in Zoetermeer dat zich matig tot ernstig uitgesloten voelt is
8%. Binnen Zoetermeer is het percentage matig tot ernstig uitgesloten inwoners in
wijken met achterstand ruim twee keer zo hoog als in de overige wijken: 15% versus
6%. In Palenstein is het percentage het hoogst (17%).
Gezondheidsenquete 20163

Minder armoede
Armoede is niet zozeer een gevolg van persoonlijk falen. Het wordt volgens de theorie
van schaarste gezien als een situatie van chronische schaarste van financiële middelen
die het moeilijk maakt om aan die situatie te ontkomen . 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 'Groene, veilige stad met ambitie, thuis in de wijk' 10
staat als streven het aantal Zoetermeerders dat in armoede leeft verminderen. Hiermee
is de aanpak van armoede een prioriteit voor het college. Om armoede aan te pakken
had Zoetermeer voor 2015-2018 een Kadernota Armoedebeleid Passend en met
Perspectief11. Daarmee werd ingezet op een goed voorzieningenniveau, een groter
bereik van de burgers waarvoor deze voorzieningen zijn bedoeld en het bieden van
perspectief om mensen duurzaam uit de armoede te houden.
Het zou goed zijn als een dergelijk beleid voor de komende jaren wordt gecontinueerd.
Ook omdat Zoetermeer in haar Visiedocument Lokaal Gezondheidsbeleid aangeeft dat ze
wil bereiken dat meer inwoners in wijken waar vooral mensen met een lagere sociaal
economische status wonen, een goede gezondheid ervaren. Daarbij zou in de aanpak
waarin het leven in armoede en schaarste wordt aangepakt ook aandacht geschonken
moeten worden 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.

Gerelateerde beleidsterreinen



Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten

Advies verdere inzet
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Een gedragsgerichte benadering van armoede12
Moeite hebben met rondkomen of leven in armoede is mede-veroorzaker van het
bestaan van gezondheidsachterstanden en een matige persoonlijke gezondheid met
beperkt verbeterpotentieel. Gezondheid verbeteren kan dus zeker ook door de financiële
situatie van deze inwoners te verbeteren.
Naast een eventueel benodigde inkomensondersteuning, zou een gedragsgerichte
benadering van betrokkenen kunnen zorgen voor het beperken van de nadelige
gevolgen van armoede. Mede hierdoor kan ook een beter gezondheidsperspectief
worden gecreëerd.
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 terugdringen12. Ter inspiratie noemen we hier het ‘Inspiratie- en werkboek
armoede, schulden en gezondheid’ van Pharos en Platform 31 13.
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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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