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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 Bescherming tegen genotmiddelen
Onder genotmiddelen verstaan we middelen zoals tabak, alcohol en drugs. Waar het
gebruik van genotmiddelen veelal zorgt voor een aangename of stimulerende werking op
korte termijn, heeft het gelijktijdig een negatief effect op de gezondheid. Het is van
belang dat Delft zich blijft inzetten op de preventie van roken, alcohol en drugs.

Roken
Roken is het direct inhaleren van tabaksrook. Meeroken is het inademen van tabaksrook
uit de omgeving door niet-rokers (passief 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 de meerokers. 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 roken van waterpijpen is schadelijk voor de gezondheid. Het duurt langer dan
het roken van een sigaret. Je krijgt meer rook en schadelijke stoffen binnen.
In Delft rookt 19% van de inwoners van 19 jaar en ouder. Dit zijn zowel dagelijkse
rokers als gelegenheidsrokers. Het percentage is vergelijkbaar met Zuid-Holland West,
Haaglanden en Nederland. Het percentage rokers van 19 tot en met 64 jaar in Delft is in
2016 lager dan in 2005 (29%), 2009 (25%) en 2012 (27%) 1.
Van de Delftse jongeren (12 tot en met 18 jaar) heeft 14% ooit gerookt, rookt 4%
regelmatig (wekelijks) en rookt 3% dagelijks. Het percentage rokers onder jongeren
neemt sterk toe met de leeftijd. In de afgelopen 4 weken heeft 3% van de jongeren
waterpijp gerookt en heeft 21% ooit waterpijp gerookt. Dit percentage neemt toe met de
leeftijd. Bij de 17- en 18-jarige jongeren is dit 35%. Van de jongeren wordt 12% thuis
aan tabaksrook blootgesteld2.
Zie de Gezondheidsmonitor.

Alcohol
Het drinken van alcohol brengt verschillende gezondheidsrisico’s met zich mee. Vooral
op jonge leeftijd is alcoholgebruik schadelijk. Jongeren zijn gevoeliger voor de risico’s
van alcohol, omdat hun lichaam en brein nog in ontwikkeling zijn. Het lichaam en/of
brein kan daarom niet alleen schade oplopen, maar ook in de ontwikkeling gestoord
worden. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in gedragsproblemen of in een hogere
gevoeligheid voor alcoholverslaving op latere leeftijd 3. Het beschermen tegen
alcoholgebruik op jonge leeftijd levert dus een groot potentieel aan gezondheidswinst.
55-plussers gaan over het algemeen met het ouder worden minder drinken. Het
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tegenovergestelde gebeurt echter bij 55-plussers die al overmatig drinken. Zij gaan met
het ouder worden juist meer drinken. Aandacht voor de groep ouderen die overmatig
drinkt is van belang.
- Het percentage zware drinkers (van 19 jaar en ouder) is in Delft 14%. Dit betekent
wekelijks op minstens één dag minimaal zes glazen (mannen) of vier glazen (vrouwen)
alcohol. Dit is hoger dan het percentage voor Haaglanden (9%).
- Het percentage overmatige drinkers is in Delft 18%. Dit betekent voor mannen meer
dan 14 glazen per week en voor vrouwen meer dan 7 glazen per week. Dit percentage is
vergelijkbaar met Haaglanden 17%.
- Het percentage overmatige drinkers in Delft van 19 tot en met 64 jaar is gedaald van
31% in 2005 naar 17% in 2016.
- 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)4 .
- Bijna een kwart van de jongeren van 12 tot en met 18 jaar (23%) heeft in de
afgelopen vier weken aan binge drinken gedaan. In Haaglanden was dit 17%. Dit
betekent dat zij vijf of meer glazen dronken bij een gelegenheid 5.
Zie de Gezondheidsmonitor.

Drugs
Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen waardoor er geestelijke- en lichamelijke
effecten optreden. Dit wordt ook wel de psycho-actieve werking genoemd. Drugsgebruik
brengt verschillende (acute en lange termijn) gezondheidsrisico’s met zich mee,
afhankelijk van het type drugs dat wordt gebruikt. Bij jongeren die veel uitgaan en
vrienden hebben die drugs gebruiken wordt door relatief een groot deel drugs gebruikt 6.
- In Delft heeft 16% van de inwoners (19-65 jaar) het afgelopen jaar cannabis gebruikt.
Dat is hoger dan in Zuid-Holland West (8%) en Haaglanden (9%) 7.
- Het percentage inwoners dat in Haaglanden het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt
is het hoogst bij 19- tot en met 34-jarigen (18%)7.
- In Delft gebruikte 15% van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) ooit softdrugs
(cannabis of wiet). Dit is in Haaglanden 10%. Het percentage jongeren in Delft dat ooit
harddrugs (XTC (ecstasy, MDMA), cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of speed),
LSD, GHB, lachgas en heroïne) heeft gebruikt is 5%. In Haaglanden is dit 4%.
- In Delft gebruikte 6% van de jongeren de afgelopen vier weken softdrugs. In
Haaglanden is dit 4%. En 2% van de jongeren in Delft gebruikte in de afgelopen vier
weken harddrugs. In Haaglanden is dit 1%8.
Zie de Gezondheidsmonitor.

Aanpak genotmiddelen
Delft heeft een geschiedenis als het gaat om de aanpak van alcoholpreventie van
jongeren. De gemeente wil deze aanpak integraal voortzetten, waarbij ze zich ook richt
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op preventie van roken en drugsgebruik. Hierin worden ook kwetsbare groepen benoemd
zoals bijvoorbeeld statushouders en ouderen. Daarnaast heeft Delft een preventie- en
handhavingsplan opgesteld om het alcoholgebruik onder jongeren tot 18 jaar en
jongvolwassenen in te perken9.
Schoolgebouwen en schoolpleinen moeten vanaf 2020 geheel rookvrij zijn. Vaak wordt
hier nu al aan voldaan. Echter de communicatie via de 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.
Het omarmen van een 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 Delft elk jaar meegedaan aan Stoptober, waarbij mensen worden
aangemoedigd minimaal een maand niet te roken.

Advies verdere inzet
Voortzetten van een integrale aanpak is nodig om de effecten van de inspanningen te
vergroten. 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 in lijn met de
prioriteit die landelijk aan dit onderwerp wordt gegeven (Nationaal Preventieakkoord).
Daarbij moet rekening gehouden worden met de reden achter het gebruik van
genotmiddelen, de risico’s van de verschillende middelen en de levensfase waarin deze
middelen gebruikt worden. Dit geldt zeker bij mensen die kwetsbaar zijn voor het
gebruik van genotmiddelen.

Referenties
1. Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
2. Jongerenenquête 2015,GGD Haaglanden
3. Volksgezondheid en Zorg. Alcoholgebruik en Gezondheid -

4.
5.

6.

7.
8.

www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/gevol
gen#node-alcoholgebruik-en-gezondheid
Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
Volksgezondheidenzorg.info. Alcoholgebruik, Cijfers & Context. www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidi
ge-situatie#definities
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.
Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
Jongerenenquête 2015, GGD Haaglanden
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9. Gezondheidsmonitor en Kernboodschappen Zuid-Holland West (2015)
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1.2 Gezondheidsvaardig in Delft
Mensen met weinig gezondheidsvaardigheden hebben moeite om informatie over
gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van
gezondheidsgerelateerde beslissingen. Geschat wordt dat 29-54% van de Nederlanders
weinig gezondheidsvaardigheden heeft1. Een belangrijke aanwijzing voor
gezondheidsvaardigheden is laaggeletterdheid. En dat is weer af te leiden uit het aantal
jaren onderwijs (tot mbo- niveau 1 of minder dan tien jaar onderwijs in het land van
herkomst)2. Naast het bevorderen van leefstijl heeft Delft ook aandacht voor
gezondheidsvaardigheden en taalvaardigheid. Dit is ook onderdeel van haar beleid.
Het Nivel beschrijft dat mensen met lage gezondheidsvaardigheden gemiddeld een
slechtere gezondheid hebben, minder goede ervaringen met de zorg hebben en meer
kosten maken3. Gezondheidsvaardigheden zijn belangrijk, omdat wordt verwacht dat
mensen eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid. Daarnaast draagt het
bevorderen van gezondheidsvaardigheden bij aan het verkleinen van
gezondheidsachterstanden.
In Delft komen lage gezondheidsvaardigheden vooral voor bij statushouders, ouderen,
expats en mensen met een lage sociaal-economische status. Het is goed te realiseren
dat een derde van de hoog opgeleiden lage gezondheidsvaardigheden heeft 4. Bovendien
kunnen bij mensen die gezondheidsvaardig zijn deze vaardigheden (tijdelijk) lager zijn
door hoge stress of ingrijpende situaties.
Meer cijfers over dit onderwerp
In Delft is 2,7% van de bevolking laaggeletterd. Een derde tot de helft van de
Nederlanders heeft weinig gezondheidsvaardigheden. Onder laagopgeleiden heeft het
merendeel slechte gezondheids-vaardigheden, onder hoogopgeleiden een derde.
Zie de Gezondheidsmonitor
Europees onderzoek laat zien dat programma’s ter verbetering van
gezondheidsvaardigheden vooral effectief zijn als ze zich niet alleen richten op kennis,
maar vooral ook op het oefenen in de praktijk5.
Bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden is het belangrijk om de doelen en stapjes
in een gezondheidsprogramma goed af te stemmen op de mogelijkheden van de persoon
zelf. Het bereiken van relatief kleine doelen creëert een positief gevoel over het eigen
kunnen en motiveert om met het programma verder te gaan 6. Een speciale plek in de
groep mensen met lage gezondheidsvaardigheden is weggelegd voor de groep
laaggeletterden.
Samenwerkingspartners kunnen zijn: bibliotheken, welzijnsorganisaties,
jeugdgezondheidszorgorganisaties, GGD Haaglanden, zorgbelang, huisartsen,
asielzoekerscentra, verzorgingshuizen, wijkzorgorganisaties, ziekenhuizen,
consultatiebureaus, verloskundigenpraktijken, vluchtelingenbegeleiding, taalscholen en
andere onderwijsinstellingen.
'Gezondheidsvaardige organisaties' maken het mensen gemakkelijk hun weg te vinden
binnen de organisatie of het zorgstelsel, om aangeboden gezondheidsinformatie te
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begrijpen en toe te passen, en optimaal gebruik te maken van de ondersteuning en zorg
(Brach et al., 2012)7. Dit betekent onder meer dat iedereen in de organisatie zich
bewust is van beperkte gezondheidsvaardigheden en dat dit is ingebed in beleid en
werkprocessen. In een gezondheidsvaardige organisatie is informatiemateriaal
begrijpelijk en sluit deze aan op het begripsniveau rond gezondheid, online en offline,
voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Advies verdere inzet
Het versterken van gezondheidsvaardigheden krijgt in Delft ook de aandacht vanuit de
gemeente in samenwerking met diverse (regionale) organisaties als ZEL (Zorg Eerste
Lijn), Delft voor Elkaar en GGD Haaglanden. Het is goed als deze activiteiten worden
voortgezet. Daarnaast kan Delft er naar streven dat relevante organisaties in hun
aanbod en communicatie zelf ‘gezondheidsvaardige organisaties’ zijn. Dit betekent dat
hun communicatie is ingericht op mensen met lage taal- en gezondheidsvaardigheden.
Voor gezondheidsbevordering gericht op mensen met lage gezondheidsvaardigheden of
voor gezonde leefstijlprojecten zetten meerdere landelijke organisaties zich in.
Voorbeelden hiervan zijn Pharos8, waar Delft als GIDSgemeente bij aangesloten is, Tel
mee met Taal9 en GGD GHOR Nederland10. Daarnaast kan Delft overwegen zich aan te
sluiten bij de Alliantie gezondheidsvaardigheden11, waaraan meerdere organisaties zich
hebben verbonden. Andere bronnen ter informatie kunnen zijn: volwassenenleren.nl 12 en
ProBiblio13.
Ook de Gezonde School kan bijdragen aan het vergroten van gezondheidsvaardigheden
bij kinderen en ouders. Het door Pharos speciaal ontwikkelde lesprogramma
Wereldreizigers14 kan ingezet worden voor de doelgroep statushoudende kinderen.

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

2.

3.

4.

5.

6.

www.gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/beleid/factsheet-gezondheidsvaar
digheden
Hijmans, M., Zwikker H., Van der Heide, I. & Rademakers, J. (2016).
Kennisvraag: Zorg op maat: Hoe kunnen we de zorg beter laten aansluiten bij
mensen met lage gezondheidsvaardigheden. NIVEL
Heide van der I, Wang J, Droomers M, Spreeuwenberg P, Rademakers J, Uiters E.
The Relationship Between Health, Education, and Health Literacy: Results
From the Dutch Adult Literacy and Life Skills Survey. Journal of Health
Communication 2013, 18: 172–184
Hijmans, M., Zwikker H., Van der Heide, I. & Rademakers, J. (2016).
Kennisvraag: Zorg op maat: Hoe kunnen we de zorg beter laten aansluiten bij
mensen met lage gezondheidsvaardigheden. NIVEL
Hibbard, J.H. & Mahoney, E. (2010). Toward a theory of patient and consumer
activation. Patient education and counseling, 78 (3), p. 377–381
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7. NIVEL, 2016, Brach et al., 2012
8. www.gezondin.nu
9.
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/03/06/actieprogramma-te
l-mee-met-taal

10.

11.
12.
13.

14.

www.ggdghorkennisnet.nl/thema/gezondheidsvaardigheden/publicaties/publicatie
/3931-handreiking-voor-de-aanpak-van-laaggeletterdheid
www.gezondheidsvaardigheden.nl
Gezondheidsvaardigheden zijn basisvaardigheden volwassenenleren.nl/gezondheidsvaardigheden-zijn-basisvaardigheden
Gezondheidsvaardigheden, taal en de Bibliotheek www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/gezondheidsv
aardigheden-en-de-bibliotheeka4v4.pdf
www.pharos.nl/training/wereldreizigers
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1.3 Welbevinden
Ieder kind heeft recht op een gelijke en gezonde start. Delft zet daarvoor een integrale
benadering gericht op het hele gezin in. Daarbij gaat ze uit van de kracht van kinderen
en jongeren. Hierbij is het belangrijk dat de wijk en scholen een gezonde en veilige
leefomgeving zijn waarin kinderen en jongeren zich goed kunnen ontwikkelen 1.
Delft gaat uit van het concept positieve gezondheid van Machteld Huber 2 en laat zich
inspireren door de Zweedse methode met 10 beschermingsfactoren 3. Het Nederlands
Jeugdinstituut (NJi) stelde een top tien van beschermingsfactoren op 4.
De gemeente streeft ernaar dat kinderen en jongeren in Delft een gezonde leefstijl
hebben en zich sociaal en psychisch in balans voelen. Een duurzame aanpak in het
bevorderen van sociaal en psychisch welbevinden, voorkomen van pesten, het vergroten
van weerbaarheid voor stress en depressie en het tegengaan van eenzaamheid hoort
daarbij.
Meer cijfers over dit onderwerp
- In Delft is 8% van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) in de afgelopen drie maanden
gepest op school. In totaal heeft 5% van de jongeren zelf gepest. In Haaglanden is dit
vergelijkbaar (9% en 5%).
- Van de jongeren is 3% is online gepest (cyberpesten) en 2% van de jongeren heeft
zelf online gepest. In Haaglanden zijn de percentages respectievelijk 3% en 1%.
Zie de Gezondheidsmonitor
- Van de jongeren in Delft voelt 42% zich matig tot zeer ernstig eenzaam, in Haaglanden
is dit 44%5.
Zie de Gezondheidsmonitor.
Om gezond en veilig op te groeien hebben kinderen en jongeren een thuisbasis nodig
van waaruit ze zich kunnen ontwikkelen. Soms is die thuisbasis door omstandigheden
kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die opgroeien in een eenoudergezin, waarbij
in Delft bij 20% van de eenoudergezinnen een kind van vijf jaar of jonger woont 6. Of
kinderen waarvan één van de ouders ziek en/of verslaafd is, waar 11% van de jongeren
van 12 tot en met 18 jaar in Delft mee te maken heeft 7. Ook kan het zijn dat er in het
gezin moeite is met rondkomen. Een kwart van de inwoners in Delft (24%) heeft enige
of grote moeite met rondkomen8.

De Gezonde School
Kinderen en jongeren die zich meer verbonden voelen met school en over betere sociale
en emotionele vaardigheden beschikken halen betere cijfers op school. Om het
welbevinden van kinderen te vergroten kunnen programma’s worden ingezet die zich
richten op het voorkomen en het verkleinen van risicofactoren. De Gezonde
School-aanpak is een programma dat scholen vraaggericht, planmatig, structureel en
effectief ondersteunt op bijvoorbeeld het thema Welbevinden op School.

Pesten
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Pestgedrag is de afgelopen tien jaar geleidelijk aan afgenomen. Dit is ook in Delft en
regio Haaglanden waar te nemen9. Door pestgedrag lopen kinderen risico vertrouwen te
verliezen. Kinderen die langdurig worden gepest, lopen grote kans op lichamelijke
klachten en emotionele of depressieve problemen10.

Stress
Kinderen en jongeren kunnen last hebben van te veel stress: het niet aan kunnen van
(prestatie)druk op school, de sportclub en/of oorzaken van stress in de thuissituatie. Dit
kan leiden tot oververmoeidheid, slecht slapen, buikpijn, hyperventileren en zelfs
depressies. Naar de omvang van stress bij kinderen en jongeren vindt onderzoek
plaats11.

Eenzaamheid
Eenzaamheid is een persoonlijke, subjectieve ervaring waarin bestaande relaties worden
afgewogen tegen de eigen wensen of verwachtingen ten aanzien van relaties 12. Vaak is
er een onderliggend kernprobleem. Er zijn grofweg twee groepen:




'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.

Depressie
Een depressie houdt in dat er gedurende een langere periode een abnormale somberheid
bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om
ergens van te genieten13 . Een depressie voor de puberteit is een voorspeller voor het
ontstaan van gedragsproblemen, een verminderd psychosociaal functioneren en lagere
prestaties op school14 . Eén op de vijf jongeren zegt emotionele problemen te hebben en
3% van de jongeren vanaf 13 jaar heeft in het afgelopen half jaar een depressie gehad.

Gerelateerde beleidsterreinen/domeinen




Sociaal Domein en Wonen
Ruimte en Verkeer
Sport

Advies verdere inzet
Om een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren te bevorderen zijn
voorzieningen nodig. Denk aan:




Sport- en spelvoorzieningen: naast een gezonde leefstijl bieden sport en spel
mogelijkheden om vrienden te maken. Dit draagt bij aan een positief zelfbeeld.
Jeugdhulpvoorzieningen: aan ieder kind of jongere die dit nodig heeft is het
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belangrijk passende en juiste zorg te bieden.
 Aandacht voor kinderen en jongeren in gezinnen die leven onder de
armoedegrens: het NJi geeft aan dat één op de acht opgroeiende kinderen in
Nederland in een dergelijke situatie leeft15. Hoe langer een gezin geldgebrek
heeft, hoe groter de kans op nadelige gevolgen voor het welbevinden en de
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Denk hierbij aan sociale uitsluiting tot
psychische problemen.
Delft zet al langer in op Gezonde School via het thema Welbevinden op School, door een
gezonde leefstijl en een gunstig pedagogisch klimaat. Daarnaast wordt met Jongeren op
Gezond Gewicht (JOGG) ingezet op een gezonde leefstijl met aandacht voor bewegen,
sport en gezonde voeding. Het continueren van deze twee programma’s draagt bij aan
integraal gezondheidsbeleid en uitvoering.

Referenties
1. De toekomst in uitvoering, Coalitieakkoord Delft 2018-2022
2. www.iph.nl
3. 'School als Krachtbron, Jeugdpreventieaanpak gemeente Delft' 4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

www.binnenlandsbestuur.nl/schoolalskrachtbron
Top tien beschermende factoren voor een positieve ontwikkeling van jeugdigen,
Nederlands Jeugdinstituut, 2018 www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Publicaties/NJi-Publicaties/Top-tien
Jongerenenquête 2015, GGD Haaglanden
Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
Jongerenenquête 2015, GGD Haaglanden
Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
Gezondheid en leefstijl jongeren Delft 2016, GGD Haaglanden
www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp/
Cijfers-per-onderwerp-Pesten
NCJ adjunct-directeur Frans Pijpers www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/ncj-in-de-media-onderzoek-naar-stress-bij-kin
deren
Gezondheidsmonitor GGD Haaglanden
gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/delft/themas/sociale-gezondh
eid/eenzaamheid
www.depressie.nl/depressie
Birmaher et al., 1996;Harrington, Fudge, Rutter, Pickles, & Hill, 1990; Weissman
et al., 1999
www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=37&rlpag=1763
Kalthoff, H. (2018) - Opgroeien en opvoeden in armoede. Utrecht: Nederlands
Jeugdinstituut.
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1.4 Eenzaamheid en ouderen
Uit landelijke cijfers blijkt dat eenzaamheid bij ouderen een probleem is. De overheid wil
eenzaamheid eerder signaleren en de trend van eenzaamheid onder ouderen
doorbreken.
De gemeente Delft stelt zich als doel dat inwoners die eenzaamheid ervaren sociaal
actiever worden en/of meer verbonden worden met hun omgeving.
Veel factoren kunnen leiden tot gevoelens van eenzaamheid. Een verandering in of het
verlies van sociale contacten, activiteiten of werk spelen vaak een rol. Ook
gezondheidsproblemen, kenmerken van de persoonlijkheid en verwachtingen van sociale
contacten kunnen bijdragen aan eenzaamheid1. Er is een onderscheid in emotionele
eenzaamheid (sterk gemis van een intieme relatie of emotionele band met een partner
of vriend(in)) en sociale eenzaamheid (gemis van betekenisvolle relaties met een
bredere groep mensen).
Het percentage ouderen in Delft dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt lijkt zich
te stabiliseren. In Delft voelt een hoger percentage 85-plussers zich eenzaam in
vergelijking met inwoners in de leeftijdscategorieën tussen 18 en 85 jaar 2. Eenzaamheid
en de veranderingen die optreden bij het ouder worden (zoals minder inkomen, minder
lichamelijke gezondheid, verlies van partner of vrienden) kunnen stress en depressie
veroorzaken.
Eenzaamheid vergroot mogelijk de kans op de ziekte van Alzheimer en het krijgen van
hartaandoeningen. Daarnaast kan eenzaamheid leiden tot depressie en suïcide en
verhoogt het de kans op overlijden3.
Cijfers over dit onderwerp
Bij ouderen (65 jaar en ouder) is het percentage inwoners in Delft dat zich matig tot
zeer ernstig eenzaam voelt in 2016 (48%) hoger dan in 2004 (40%), maar vergelijkbaar
met 2008 (45%) en 2012 (48%). In Nederland komt bij 63% van de 85-plussers
eenzaamheid voor en bij 15% ernstige of zeer ernstige eenzaamheid 4.
Zie de Gezondheidsmonitor

Maatwerk eenzaamheid ouderen
Met het programma 'Eén tegen eenzaamheid'wil de overheid eenzaamheid onder
ouderen eerder signaleren en doorbreken. Maatschappelijke organisaties, gemeenten,
bedrijven, ondernemers en de Rijksoverheid slaan hiervoor de handen ineen. Dit doen zij
in landelijke en lokale coalities tegen eenzaamheid.
Dit landelijke actieprogramma ' 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
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Om eenzaamheid eerder te signaleren en bespreekbaar te maken voert het ministerie
van VWS samen met de vele partners de volgende acties uit:











Een campagne om eenzaamheid bespreekbaar te maken en de samenleving te
activeren om van betekenis te zijn.
Het begrip en bewustzijn over eenzaamheid in de samenleving vergroten.
Mogelijk maken dat iedere 75-plusser jaarlijks een bezoek aan huis krijgt.
De inrichting van meldpunten of digitale signaleringsnetwerken voor eenzaamheid
bevorderen. Een voorbeeld van een digitaal signaleringsnetwerk is een seintje als
iemand zijn of haar post niet meer opent.
Risicogebieden in kaart brengen. Zo zijn mensen met een verhoogd risico op
eenzaamheid sneller en gemakkelijker te benaderen.
24 uur per dag telefonisch en per chat een luisterend oor voor mensen die dat
nodig hebben.
Bevorderen dat per gemeente een sociale kaart komt die de activiteiten in beeld
brengen.
Een instrument ontwikkelen om de diagnose eenzaamheid te stellen. En daarmee
de weg naar de juiste effectieve aanpak te vinden.

Gerelateerde beleidsterreinen



Sociaal domein
Wonen

Advies verdere inzet
Voor een aanpak van eenzaamheid wijzen wij ter inspiratie op de Handreiking lokale
aanpak eenzaamheid5, Handreiking lokale aanpak eenzaamheid 2017, Coalitie Erbij 6 'Eén
tegen eenzaamheid' gericht op ouderen7 en het studierapport Kwetsbaar en Eenzaam8.
Er zijn veel voorbeelden van een programmatische aanpak en interventies die kunnen
worden ingezet bij het bestrijden van eenzaamheid. Denk hierbij aan activiteiten die
eenzaamheid tegengaan, maar ook aan interventies die het tegengaan van eenzaamheid
als subdoel hebben.

Referenties
1. Volksgezondheid en zorg www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/oorzak
en-en-gevolgen#node-risicofactoren-van-eenzaamheid
2. Zie Tabel 2
gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/delft/themas/sociale-gezondh
eid/eenzaamheid
3. Volksgezondheid en zorg www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/oorzak
en-en-gevolgen#node-risicofactoren-van-eenzaamheid

4.
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www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/samenvatt
ing

5.
www.gezondin.nu/thema/sociale-omgeving/publicaties/160-handreiking-lokale-aa
npak-eenzaamheid

6.
www.gezondin.nu/thema/sociale-omgeving/publicaties/160-handreiking-lokale-aa
npak-eenzaamheid

7.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eenzaamheid/nieuws/2018/03/20/minister-de
-jonge-start-met-aanpak-eenzaamheid-onder-ouderen
8. www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Kwetsbaar_en_eenzaam
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1.5 Een gezonde leefomgeving, een
gezond Delft
Een gezonde leefomgeving is een omgeving, buiten en binnen, die als prettig wordt
ervaren, bijdraagt aan de ervaren gezondheid en uitnodigt tot gezond gedrag. De
negatieve invloed 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. Ook zijn hier gezonde, veilige en
duurzame woningen, scholen, kinderopvang, gebouwen en voldoende passende
voorzieningen. Een gezonde leefomgeving is voldoende divers, mensen kunnen elkaar op
een veilige wijze ontmoeten. Ook houdt een gezonde leefomgeving rekening met de
behoeften van (toekomstige) bewoners en specifieke (gevoelige) bevolkingsgroepen
zoals kinderen en mensen met chronische ziekten 1.
Binnen de regio Zuid-Holland West is het percentage inwoners dat groen belangrijk vindt
en tegelijk vindt dat er onvoldoende groen is in de buurt relatief hoog in Delft (16%) 2.
Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat inwoners van 15 jaar en ouder uit Delft in 2016
gemiddeld een 7,4 geven voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt. Dit is hoger dan
het oordeel in 2012 en 2013 en vergelijkbaar met 2014 en 2015. In Nederland geven
inwoners in 2016 een 7,5 voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt 3.
Het begrip leefbaarheid gaat over alle natuurlijke, fysieke en sociale aspecten van de
woon- en leefomgeving.

Buitenlucht en groen
Een groot deel van het openbare leven speelt zich af in de buitenruimte. Mensen
ontmoeten elkaar op straat, op pleinen en in parken. Een aantrekkelijke buitenruimte is
belangrijk voor de stad. Het is een plek waar je graag bent en die uitnodigt om vaker
terug te komen. Het stimuleert ontmoeting en motiveert mensen om er te spelen, te
sporten of te ontspannen. Maar de buitenruimte gaat ook over een groene stad, die
bestendig is tegen klimaatverandering, zoals hittestress en overvloedige regenval.

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 jaar4.
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De grootste bron van luchtvervuiling in Delft is het wegverkeer. De hoogste
concentraties fijnstof zijn met name te vinden langs drukke wegen (meer dan 10.000
motorvoertuigen per dag). In Delft zijn dit onder meer de Kruithuisweg/N470, route
Zuidwal-Westlandseweg, Prinses Beatrixlaan en Vrijenbanselaan 5.
Volgens het gebruikte rekenmodel voldoet de luchtkwaliteit in Delft aan de Europese
normen. Echter ook bij concentraties onder de Europese normen voor stikstofdioxide en
fijnstof treden nog aanzienlijke gezondheidseffecten op.

Geluidshinder
Ruim de helft van de inwoners van Delft van 19 jaar en ouder heeft in het afgelopen jaar
geluidshinder ervaren. Naar schatting hadden ongeveer 45.000 inwoners last van matige
tot ernstige geluidshinder. Brommers en scooters waren de grootste bron van ergernis 6.
Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving van mensen en kan van invloed zijn
op de gezondheid. De belangrijkste gezondheidseffecten van blootstelling aan geluid in
de woonomgeving zijn hinder en slaapverstoring. Hinder kan leiden tot stress en
blootstelling aan geluid kan ook leiden tot een verminderd prestatievermogen en
leerproblemen bij kinderen7.
In de Leefbarometer krijgen alle gemeenten een score voor hun totale leefbaarheid 8.
Delft krijgt in 2016 een ruim voldoende voor de totale leefbaarheid. Dit is vergelijkbaar
met de voorgaande jaren.
Binnen de regio Zuid-Holland West (Haaglanden zonder Den Haag) is het percentage
inwoners dat in de afgelopen 12 maanden matige tot ernstige geluidhinder heeft ervaren
in Delft (56%) relatief hoog (ten opzichte van bijvoorbeeld Westland) 9. Voor Den Haag is
dit percentage 53%10.

Gezonde binnenlucht
Voor een gezonde leefomgeving is meer nodig dan alleen een aantrekkelijke
buitenruimte. Een gezonde leefomgeving betreft buitenruimte in relatie tot een gezond
binnenmilieu én gezondheid.
Een slecht binnenmilieu heeft een aanzienlijk 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 binnenshuis kan de lucht ook slechter worden door
bijvoorbeeld vocht, stoffen uit meubels, bouwmaterialen, (passief) roken en
schoonmaakmiddelen.
In een vochtige woning kan schimmel ontstaan en komen meer huisstofmijten voor. Dit
kan zorgen voor meer luchtwegklachten, allergieën, luchtweginfecties en astma (zowel
het ontstaan ervan als de toename van klachten). Van de inwoners van Delft (19 jaar en
ouder) heeft 11% in de afgelopen 12 maanden last gehad van vocht of schimmel in de
woon- of slaapkamer. Dit zijn ongeveer 8.500 inwoners. Van de inwoners had 9% last
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van vocht of schimmel in de woonkamer en 6% in de slaapkamer.
Het percentage inwoners dat in de afgelopen 12 maanden last heeft gehad van vocht of
schimmel in de woon- of slaapkamer is in Delft (11%) hoger dan in de regio
Zuid-Holland West (7%) en vergelijkbaar met het percentage in Haaglanden (10%) 11.

Gerelateerde beleidsterreinen




Samenleving
Veiligheid
Ruimte en economie

Advies verdere inzet
Een recent advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 'De stad als
gezonde habitat' (2018)12 betoogt dat de meeste gezondheidswinst te behalen is door
een combinatie van gezondheidsbescherming (bijvoorbeeld isolatie en ventilatie) en
gezondheidsbevordering (bijvoorbeeld voorlichting over het verbeteren van het
binnenklimaat). De Omgevingswet biedt een mooie basis, doordat het belang van
gezondheid in het fysieke domein hierin verankerd is.
Delft zal de Omgevingswet vertalen naar een omgevingsvisie en hieruit volgende
omgevingsplannen. Vanwege luchtvervuiling is blijvende aandacht voor (nieuwe) locaties
voor scholen en kinderopvang van belang. Dit geldt ook voor het binnenmilieu op
scholen.

Referenties
1. GGD GHOR Nederland - 'Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving' 2018
2. Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), data bewerkt door I&O Research.
Veiligheidsmonitor Eenheid Delft 2016

4. Maas R, Fischer P, Wesseling J, Houthuijs D, Cassee F. Luchtkwaliteit en
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

gezondheidswinst. Bilthoven: RIVM, april 2015
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) www.leefbaarometer.nl/tabel.php
Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden
Gezondheidsmonitor 2018 GGD Haaglanden
Gezondheidsenquête 2016 www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitorenen-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm
www.rli.nl/publicaties/2018/advies/de-stad-als-gezonde-habitat
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1.6 Gehoor van de toekomst
Het gehoor heeft een grote invloed op de ervaren kwaliteit van leven. Gehoorschade
ontstaat doordat trilharen in het binnenoor blijvend beschadigd zijn. Dit kan leiden tot
levenslange handicaps als oorsuizingen, geluidsvervorming en gehoorverlies. Mogelijke
gevolgen zijn sociale isolatie, stress, concentratie-, leer- en slaapproblemen en zelfs
levenslange (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
Een geringe gehoorschade opgelopen op jonge leeftijd zal op latere leeftijd grotere
problemen veroorzaken. De onomkeerbaarheid moet namelijk worden opgeteld bij het
gehoorverlies dat al ontstaat door ouderdom.
Gehoorproblematiek is een landelijk probleem en levert de samenleving ook
economische schade op, zoals in het geval van behandeling, productieverlies,
werkverzuim, inkomstenderving en arbeidsongeschiktheid 1.
Meestal ontstaan gehoorproblemen geleidelijk, maar gehoorschade is onomkeerbaar en
heeft een grote sociale impact. Zo is gehoor voor kinderen van belang voor een goede
taalontwikkeling en is een goed gehoor nodig om veilig deel te kunnen nemen aan het
verkeer. Met name voor fietsers is het belangrijk om naderend verkeer goed te kunnen
horen2.

Gehoorschade
Gehoorschade kan het gevolg zijn van het ouder worden, dat is natuurlijke slijtage, maar
trilharen beschadigen ook door geluid. Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn, dat is
bijvoorbeeld het geluid van een haardroger of een drukke autoweg. De beschadiging kan
in één keer gebeuren als het geluid erg hard is, maar gebeurt ook als je te vaak of
langdurig aan hard geluid wordt blootgesteld.
Het kinderoor kan minder geluid verdragen dan een volwassen oor. Gehoorschade bij
kinderen ontstaat vaak onmerkbaar en geleidelijk, waardoor de gevolgen vaak pas
duidelijk zichtbaar worden als het kind ouder wordt.

Jongeren eigen regie
Preventieve maatregelen voor jongeren zijn de ingang voor grote gezondheidswinst in de
toekomst. Om te beginnen kan dit door onder jongeren bewustzijn te creëren van het
risico op (blijvende) gehoorschade door op een te hoog volume muziek luisteren via
oortjes of koptelefoon, maar ook van het zonder gehoorbescherming bezoeken van
festivals en concerten. Het adviseren van oordoppen met muziekfilter is een
mogelijkheid, evenals het voorlichten over de geluidsbegrenzer die in iedere smartphone
zit3.
Naast het aanspreken van de jeugd zelf is er ook een belangrijke rol voor de omgeving
weggelegd. Het is belangrijk om de jeugd (en hun ouders) jong bewust te maken van de
risico’s op gehoorschade, liefst voordat zij de leeftijd hebben om muziek te
luisteren/filmpjes te kijken met een koptelefoon op, of de leeftijd hebben om uit te gaan.
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Op heel jonge leeftijd ligt deze rol bij de ouders, maar school vervult hierin ook een
voorbeeldfunctie.
In het voortgezet onderwijs en bijvoorbeeld het MBO kan er bewustwording gecreëerd
worden tijdens stages en praktische schoolactiviteiten, waarbij gehoorbescherming
noodzakelijk is. Met goed lesmateriaal leren de kinderen en jongeren om risico’s op
gehoorschade in te schatten en kunnen ze de juiste beschermingsmaatregelen kiezen
om gehoorschade te voorkomen. Ook kunnen organisatoren van (school)feesten erop
gewezen worden hun muziek minder hard te zetten.
Van de jongeren in Delft heeft 33% last van het gehoor, waarvan 6% vaak of altijd. Zij
hebben dit vooral tijdens of na een bezoek aan een evenement met muziek, een schoolof verenigingsfeest, het uitgaan en tijdens of na het luisteren van muziek met een
koptelefoon of oortjes.
Van de Delftse jongeren draagt 35% dagelijks oortjes of een koptelefoon op straat, in de
wijken met achterstand is dit percentage zelfs 51%4.

Gerelateerde portefeuilles




Samenleving
Veiligheid
Ruimte en Economie

Advies verdere inzet
Gehoorschade is een probleem dat op jonge leeftijd ontstaat en langs de gehele
levenslijn (in toenemende mate) problemen geeft. Dat maakt dat het inzetten op
preventie bij de jeugd door gedragsverandering en maatregelen in de omgeving (denk
bijvoorbeeld aan geluidsregulatie bij festivals) de grootste gezondheidswinst op zal
leveren. Een aantal landelijke partners is hiervoor in te zetten zoals de Hoorstichting 5 en
Gezonde School6, maar ook lokale partners zoals GGD Haaglanden en
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West kunnen een grote rol spelen in de
ondersteuning bij (de inzet op) dit thema.

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

2.

3.
4.
5.
6.

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
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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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