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1. Kernboodschappen
Alle inwoners zouden gelijke kansen moeten hebben op een goede gezondheid. Er zijn
echter verschillen in de gezondheid tussen groepen inwoners. Om deze effectief aan te
pakken zijn een langetermijnaanpak en een integrale benadering nodig.
Beleidsadviezen van GGD Haaglanden geven gemeenten een handvat hoe zij de
gezondheidssituatie van hun inwoners kunnen verbeteren, nu en in de toekomst.

Een leven lang gezond meedoen
Iedere inwoner kan zijn leven lang gezond meedoen in de samenleving, dat is het
streven. Vanaf het begin van de zwangerschap tot 100 jaar en eventueel nog ouder.
Lichamelijk gezond en mentaal gezond. Een vroege start van een gezonde leefstijl loont.
Om gezondheidsverschillen op lange termijn daadwerkelijk te verkleinen, is het nodig
om op de juiste momenten in de levenslijn interventies te plegen. Wie jong bepaalde
vaardigheden aanleert, heeft daar zijn/haar leven lang profijt van. Daarom is het van
belang de gezondheid in de verschillende levensfasen in samenhang te benaderen.
De vier levensfasen van de levenslijn lopen in elkaar over:

1.
2.
3.
4.

Gezonde start
Gezond opgroeien
Gezond blijven
Vitaal oud zijn

Een integrale aanpak
Effectief gezondheidsbeleid komt tot stand wanneer gezondheid ook een rol speelt bij de
beleidsvorming op andere beleidsterreinen. Dit beleid is gericht op vaardigheden en
gedrag, op de fysieke en sociale (leef)omgeving van de inwoners en op de
toegankelijkheid van zorg-/gemeentelijke voorzieningen.
Dit vraagt om een brede visie op gezondheid in alle sectoren. Hierdoor is het mogelijk
om bij beleidsbeslissingen vanuit iedere sector bewust ook de effecten van beleid op de
gezondheid van de inwoners te betrekken. Van zorg tot werk & inkomen, van jeugd tot
ruimtelijke ordening, en vele andere beleidsterreinen.
Dit vraagt om een langdurige en brede aanpak op gemeentelijk niveau, in wijken en
buurten. Een cultuursensitieve aanpak die rekening houdt met inwoners met beperkte
gezondheidsvaardigheden en inwoners met een slechte(re) gezondheid.
Op een vernieuwende manier kijken naar uitdagingen en met lef het eens over een
andere boeg gooien. Samenwerking in de keten betekent dat partijen gezamenlijk de
gezondheid van inwoners verbeteren: gemeente, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties,
scholen, vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen, GGD.
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Een positieve kijk op gezondheid
Gezondheid is mede bepalend voor de ontwikkeling en bloei van elk mens in zijn hele
levensloop. Het gaat over de mogelijkheiden die mensen hebben om met ziekten,
beperkingen en tegenslagen om te gaan.
Zitten zij lekker in hun vel?
Kunnen zij meedoen in de samenleving?
Hebben zij de regie over hun leven en zijn zij zelfredzaam?
Zijn er voldoende ondersteuningsmomenten/-mogelijkheden in hun omgeving?
Door gezondheid ook te zien als middel om andere doelen te bereiken, kan de gemeente
kansen benutten voor individuele inwoners en voor de samenleving als geheel.
Meer lezen over positieve gezondheid? Institute of Positive Health

Voortzetting landelijke speerpunten en doelen
Het gaat de goede kant op met de gezondheid in Nederland. Omdat de uitdagingen nog
altijd groot zijn, blijven de landelijke speerpunten en doelen uit de vorige landelijke nota
“Gezondheid dichtbij” van kracht. Lees meer in de Kamerbrief over Landelijke nota
gezondheidsbeleid 2016-2019

Landelijke doelen
Doelen uit het ingezette gezondheidsbeleid:







De gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door
een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en
leven.
Preventie een prominente plaats geven in de gezondheidszorg.
Gezondheidsbescherming op peil houden en nieuwe bedreigingen het hoofd
bieden.
Stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en
hoogopgeleiden.

Landelijke speerpunten
Verbeteren van trends voor:






Roken
Overmatig alcoholgebruik
(Ernstig) overgewicht
Bewegen
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Depressie
Diabetes
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1.1 Een rookvrije generatie en
verantwoord omgaan met alcohol in Den
Haag
Genotmiddelen1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Het gebruik van
middelen zorgt vaak voor een aangename of stimulerende werking op korte termijn.
Gelijktijdig heeft het een negatief effect op de gezondheid. Daarbij zijn genotmiddelen
vaak verslavend.
Het is belangrijk dat Den Haag zich 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. Hierbij is ook de inzet op het gebied van het handhaven van
regelgeving en het houden van toezicht van groot belang.

Roken
Van de genotmiddelen veroorzaakt roken de grootste ziektelast in Nederland. Zo is
roken verantwoordelijk voor een groot deel van de sterfgevallen aan longkanker en voor
de ziektegevallen van COPD (chronische bronchitis en longemfyseem). Daarnaast
verhoogt roken de kans op meerdere aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en
diabetes. De negatieve gezondheidseffecten van roken 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.
In Den Haag is het percentage rokers van 19 jaar en ouder 25%. Dit is hoger dan in
Haaglanden (21%) en Nederland (20%). Het percentage in Den Haag is vergelijkbaar
met de G4-steden (26%)3.
Van de inwoners van 19 jaar en ouder in Den Haag rookt 25%. Dit zijn zowel dagelijkse
rokers als gelegenheidsrokers. Hiermee zit Den Haag ruim boven het landelijke
gemiddelde van 20%. Een kwart van de inwoners (26%) is een ex-roker en 49% heeft
nooit gerookt. Bijna de helft van de rokers (45%) is van plan om binnen een paar
maanden haar gezondheid te verbeteren door te stoppen met roken.
Meer cijfers vindt u in de gezondheidsmonitor.

Problematisch alcoholgebruik
Ook het nuttigen van het genotmiddel alcohol brengt verschillende gezondheidsrisico’s
met zich mee. Vooral alcoholgebruik op jonge leeftijd is schadelijk. Jongeren zijn
gevoeliger voor de risico’s van alcohol, omdat hun lichaam kleiner en nog in ontwikkeling
is. Het lichaam kan daarom niet alleen schade oplopen, maar ook in de ontwikkeling
gestoord worden, onder meer door effect op de hersenontwikkeling. Dit kan zich
bijvoorbeeld uiten in gedragsproblemen of in een hogere gevoeligheid voor
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alcoholverslaving op latere leeftijd4.
Alcoholgebruik
Ongeveer de helft (48%) van de inwoners (19 jaar en ouder) van Den Haag voldoet aan
het advies geen of maximaal één glas alcohol per dag te drinken. In Den Haag is 9% van
de inwoners (19 jaar en ouder) een zware drinker. Zij drinken dus wekelijks op minstens
één dag minimaal zes glazen (mannen) of vier glazen (vrouwen) alcohol.
Meer cijfers over alcoholgebruik vindt u in de gezondheidsmonitor.

Continueren bestaande aanpak genotmiddelen
In de huidige nota volksgezondheid van Den Haag 'De Gezonde Kracht van Den Haag' is
een duidelijke weg ingeslagen als het gaat om de aanpak van genotmiddelen. Zo wordt
met een levensloopbenadering duidelijk ingezoomd op het voorkomen of verantwoord
gebruiken van genotmiddelen en vroegtijdige signalering van risicovol gebruik.
Er zijn veel dalingen te zien in de percentages volwassen rokers en overmatige drinkers
(zie gezondheidsmonitor), maar er is nog winst te behalen. Hierbij is blijvende aandacht,
continuering en wellicht intensivering van de bestaande aanpak van belang.

Integrale aanpak tabakspreventie en lokaal
alcoholbeleid
De kern van effectief tabaks- en alcoholbeleid ligt in de samenhang tussen een viertal
beleidspijlers:






Voorlichting & educatie
Advies & ondersteuning
Fysieke & sociale omgeving
Regelgeving, toezicht & handhaving

Tabaks- en alcoholgebruik en problemen door gebruik zijn altijd het resultaat van een
combinatie van factoren. De persoon, zijn sociale omgeving, de beschikbaarheid van
tabak en/of alcohol en het overheidsbeleid vormen samen een systeem dat het gedrag
van de gebruiker bepaalt. Daarnaast speelt het toezicht houden op en handhaving van
de verschillende wetten rondom het gebruik van tabak en alcohol een belangrijke rol.
Tabaks- en alcoholpreventie kunnen niet alleen op het individu gericht zijn. Het meest
succesvol zijn strategieën die vooral de 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 preventie is het van belang om adequaat te
reageren op problemen die ontstaan bij tabaks- en alcoholgebruikers. Het vroegtijdig
herkennen van deze problemen en aansluitend de juiste advisering en ondersteuning
bieden kan voorkomen dat zwaardere vormen van zorg nodig zijn.
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Den Haag voert verschillende preventieprogramma’s uit op het gebied van tabaks- en
alcoholpreventie en ondersteuning. Als onderdeel van de preventieve aanpak steunt de
gemeente de Rookvrije Generatie en heeft het zich aangesloten bij de Alliantie
Nederland Rookvrij. Daarnaast wordt ingezet op alcoholmatiging in sport- en
clubverband. Ook wordt voorlichting en ondersteuning aangeboden voor signalering van
problematisch alcoholgebruik door de spoedeisende hulp. Deze en andere preventieve
programma’s maken onderdeel uit van de nota volksgezondheid. Indien nodig worden
mensen met gezondheidsproblemen toegeleid naar passende begeleiding of hulp.

Advies verdere inzet
Om de effecten van de inspanningen te vergroten is het aan te bevelen om de integrale
aanpak tabakspreventie en lokaal alcoholbeleid als prominente thema’s in de nota
volksgezondheid te continueren. Een integrale aanpak behelst samenwerken met
regelgeving en handhaving. En vooral ook preventief samenwerken met partijen waar de
(risico)doelgroepen te vinden zijn.
Een effectieve aanpak vraagt een lange adem. Een integrale aanpak is ook in lijn met de
prioriteit die landelijk aan dit onderwerp wordt gegeven. Daarbij moet rekening
gehouden worden met de redenen van het gebruik van genotmiddelen, de risico’s van de
verschillende middelen en de levensfase waarin deze middelen gebruikt worden.
Integraal gemeentelijk tabaks- en alcoholbeleid beschrijft de:





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

Referenties
1. Tabak, alcohol en drugs
2. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2018), Van verschil naar
potentieel:
www.wrr.nl/publicaties/policy-briefs/2018/08/27/van-verschil-naar-potentieel.-ee
n-realistisch-perspectief-op-de-sociaaleconomische-gezondheidsverschillen
3. Gezondheidsenquête 2016, GGD Haaglanden gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/den-haag/themas/leefstijl/rok
en
4. Volksgezondheid en Zorg - Alcoholgebruik en Gezondheid www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/gevol
gen#node-alcoholgebruik-en-gezondheid.
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1.2 Gezond gewicht in Den Haag
Den Haag wil dat haar inwoners vitaal oud worden. Dat zij fit en gezond zijn en blijven.
Wie op jonge leeftijd gezond is en een gezond gewicht heeft, zal op latere leeftijd ook
minder gezondheidsproblemen hebben. Den Haag zet hier al meer dan tien jaar op in
met de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG). De ambitie van HAGG is dat een
gezonde leefstijl gewoon is voor alle Haagse kinderen en jongeren. Gezond eten en
drinken en voldoende bewegen en slapen leveren een positieve bijdrage aan het
bereiken en behouden van een gezond gewicht.
De afgelopen jaren is het percentage overgewicht van de jeugd gestabiliseerd. De
komende jaren zijn investeringen noodzakelijk om het percentage overgewicht en
obesitas echt omlaag te brengen1. Mensen met een gezond gewicht en gezonde leefstijl
lopen immers minder gezondheidsrisico’s en kunnen langer zelfstandig participeren.
Cijfers over dit onderwerp
- Van de inwoners van Den Haag van 19 jaar en ouder kampt 49% met overgewicht
waarvan 14% obesitas (BMI van 30 of hoger is ernstig overgewicht of (obesitas).
- Het percentage inwoners met overgewicht ligt hoger in wijken met achterstand dan in
wijken zonder achterstand.
- Bij 2- tot 3-jarigen komt in Den Haag overgewicht voor bij één op de acht kinderen.
- Ruim een derde van de jongens en vier op de tien meisjes van Hindoestaanse afkomst
hebben overgewicht (inclusief obesitas).
Zie De gezondheidsmonitor 2018

Focus op de eerste 1000 dagen
De eerste 1000 dagen (van conceptie tot de tweede verjaardag) zijn cruciaal voor de
ontwikkeling van een kind. Bij het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezond
gewicht is het daarom van belang om de focus te leggen op die eerste 1000 dagen en de
ouders hierin te ondersteunen. Samenwerking met de professionals binnen geboortezorg
en consultatiebureaus van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is hierbij
noodzakelijk. Het bestaande netwerk perinatale gezondheid kan hierbij een belangrijke
bijdrage leveren.

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





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

Gezonde keuze is de makkelijkste keuze
Voor mensen die weinig te besteden hebben, stress ervaren en gebrekkige
gezondheidsvaardigheden hebben, is het niet eenvoudig om de gezonde keuze 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 beslissingen.
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 en het verkleinen van het fastfood-aanbod in de stad. Ook een
omgeving die uitnodigt om te bewegen, helpt mensen de gezonde keuze te maken.

Fysieke omgeving nodigt uit tot beweging
Door adequate inrichting van de fysieke omgeving kan bewegen heel laagdrempelig zijn
en eenvoudig te integreren in het dagelijkse leven. Denk aan:





Veilige fietspaden en voldoende fietsenstallingen waardoor inwoners sneller de
fiets pakken.
Een groene omgeving om te wandelen, die ook toegankelijk is voor ouderen en
mindervaliden, zonder kans op vallen.
Een omgeving die kinderen uitnodigt om te bewegen, bijvoorbeeld
beweegvriendelijke schoolpleinen en veilige speelplekken.

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







Overgewicht komt meer voor bij mensen met een lage opleiding 2. Om deze
mensen goed te kunnen bereiken, is het van belang om met de aanpak in te
zetten op laaggeletterden en mensen met en minder gezondheidsvaardigheden.
Niet goed kunnen rondkomen is van grote invloed op de leefstijl. Mensen met een
lager inkomen hebben vaker gezondheidsproblemen, inclusief overgewicht 3. Een
aanpak zou daarom rekening moeten houden met wat schaarste betekent voor
eigen regie.
Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaak een minder
gezonde leefstijl4,5. Zo is bekend dat de Hindoestaanse doelgroep extra aandacht
vraagt en een specifieke aanpak nodig heeft als het gaat om preventie van
overgewicht en obesitas6. De aanpak moet afgestemd worden op de specifieke
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behoeften, mogelijkheden en culturele gewoonten van deze groepen.

Integrale samenwerking
Om de gezonde leefstijl de norm te laten zijn is het van belang dat de verschillende
beleidsterreinen bijdragen vanuit hun eigen domein (health in all policies).
Naast de overheid kunnen private partijen veel bereiken in het gezonder maken van de
omgeving. Door middel van publiek-private samenwerking kan de gemeente private
partijen stimuleren en faciliteren om hier hun rol in te pakken.

Sluitende keten
Naast het voorkómen van overgewicht bij jongeren van 0 - 18 jaar, 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 eerst
aandacht is voor belemmerende gezinsbrede vraagstukken, zodat er ruimte ontstaat om
het individuele kind en zijn ouder(s) te helpen om een gezonde leefstijl aan te leren.

Gerelateerde beleidsterreinen





Onderwijs, Cultuur en Welzijn (beleidsafdelingen Jeugd, Sport en Onderwijs)
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (beleidsafdelingen Integratie en
Armoedebeleid)
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stadsbeheer

Advies verdere inzet
Collectieve preventie is een belangrijke taak van de gemeente. Hier volgt een aantal
mogelijkheden voor Den Haag om te investeren in gezond gewicht.
Met het programma Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG), dat gebruik maakt van
onderdelen van programma Gezonde School, is een basis gelegd om gezonde leefstijl de
norm te laten zijn in de omgeving van kinderen. Belangrijk is dat dit programma
continuïteit krijgt en zo mogelijk geïntensiveerd te wordt.
Voorbeelden om in Den Haag de lat hoger te leggen, zijn:




Gezonde Kinderopvang7
Gezonde School8
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) methodiek9

Aanvullend op het programma HAGG zou voor jongeren van 0 -18 jaar en mensen met
overgewicht en obesitas een sluitende keten van preventie en zorg georganiseerd
moeten worden. Stappen daartoe worden al vanuit de HAGG gezet. Het landelijke
ketenmodel Overgewicht en Obesitas bij kinderen10 is in ontwikkeling.
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Aansluitend daarop kan de gemeente in gesprek gaan met gezondheidscentra over hoe
de leefstijlcoach voor volwassenen kan worden ingezet 11. Vanaf 2019 kunnen effectieve
vormen van de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) worden vergoed vanuit de
basisverzekering.

Referentie
1. Haagse aanpak gezond gewicht (HAGG) - White paper, 2017, p6, GGD
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Haaglanden
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/den-haag/themas/leefstijl/lich
aamsgewicht
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/den-haag/themas/leefstijl/lich
aamsgewicht
Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/den-haag/themas/leefstijl/lich
aamsbeweging
Gezondheidsmonitor 2018 GGD Haaglanden
gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/den-haag/themas/leefstijl/voe
ding
Maartje Keetman, Irene van der Meer, Jeroen de Wilde. Percentage overgewicht
Haagse jeugd 2007-2015. Epidemiologisch Bulletin, 2016, nr. 4, p. 7, GGD
Haaglanden en Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden
www.gezondekinderopvang.nl/gezonde-kinderopvang
www.gezondeschool.nl
jongerenopgezondgewicht.nl
www.ketenaanpakovergewichtkinderen.nl/ketenaanpak/inhoud-ketenaanpak
www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/01/nza-maakt-vergoeding-preventie-mogeli
jk

12 van 16 - Gezondheidsmonitor & Kernboodschappen Haaglanden (12-8-2021 14:13)

1.3 Een gezond seksueel leven voor alle
Hagenaars
Seksuele gezondheid is een breed onderwerp. Het gaat over gezonde seksuele relaties,
voorkomen van seksueel geweld, voorkomen van ongewenste zwangerschappen en
voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). De seksuele gezondheid is
in Nederland bovenge-middeld goed. Toch veroorzaken soa, hiv, ongewenste
zwangerschap en seksueel geweld nog steeds veel problemen en ziektelast 1.
Uit de gezondheidsmonitor van Den Haag is bekend dat in 2016 bijna 5.700 Haagse
inwoners voor een soa-consult naar het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD
Haaglanden gingen. Het CSG Haaglanden heeft in 2016 bij 16,7% van de soa consulten
minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) gevonden 2.

Seksuele gezondheid
Voor Den Haag is seksuele gezondheid meer dan de afwezigheid van ziekte, disfunctie of
een gebrek. Het is een belangrijk onderdeel van het Haagse volksgezondheidsbeleid. De
gemeente wil dat alle Hagenaars, ongeacht sekse, opleidingsachtergrond, culturele of
etnische achtergrond, zelf gezonde seksuele keuzes kunnen maken. Keuzevrijheid,
autonomie, weerbaarheid en het respecteren van elkaars wensen en grenzen zijn daarbij
sleutelbegrippen.
Seksueel gedrag is schadelijk als het gedrag niet veilig, niet vrijwillig, niet prettig of niet
gewenst is en als het de gezondheid, het recht op vrije keuze en het maatschappelijk
functioneren in gevaar brengt.
Dat geldt voor ongewenste seks, onveilige seks met risico op ongewenste zwangerschap,
ongewild (jong) ouderschap en abortus en onveilige seks met risico op hiv of andere
soa’s.
Daarnaast zijn er ook niet-seksuele gedragingen, die schadelijke effecten op de seksuele
gezondheid en welzijn hebben: intolerantie voor seksuele diversiteit en vrouwelijke
genitale verminking. In Den Haag wordt door verschillende organisaties op
bovengenoemde punten ingezet.

Seksuele en relationele vorming
Adequate seksuele en relationele vorming bereidt kinderen en jongeren voor op de
verschillende seksuele ontwikkelingsfasen waarin telkens andere aspecten aandacht
vragen. Het gaat ook over hoe met elkaar om te gaan. Hierbij wordt ook
grensoverschrijdend gedrag besproken. Behalve ouders heeft het onderwijs een
belangrijke taak in de seksuele vorming en opvoeding van kinderen en jongeren. Het is
sinds 2012 voor primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs verplicht
aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit 3.
In Den Haag lopen er vanuit GGD Haaglanden diverse activiteiten op het gebied van
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seksuele en relationele vorming. GGD Haaglanden werkt daarin samen met onder andere
het Jongeren Informatie Punt (JIP) Haaglanden, Centrum GGZ, MEE en COC Haaglanden
om op primair en voorgezet onderwijs seksuele voorlichting te geven.

Preventie, opsporing en behandeling van soa en hiv
De Haagse huisartsen vormen de toegangspoort voor inwoners van Den Haag om zich te
laten testen op soa en hiv. Het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden
biedt aanvullende zorg voor specifieke doelgroepen die een hoger risico lopen op soa en
hiv, zoals mannen die seks hebben met mannen, jongeren, sekswerkers, migranten en
statushouders.

Preventie van ongewenste zwangerschap
Niet alle vrouwen hebben toegang tot anticonceptie of maken hierin een verantwoorde
keuze. De anticonceptiecounseling in de eerstelijnszorg is beperkt en is nog vrij
traditioneel gericht op de anticonceptiepil. Met name laag opgeleide vrouwen, jonge
starters, Surinaamse vrouwen, Antilliaanse vrouwen en vrouwen uit sub-Sahara Afrika
lopen risico op een ongewenste zwangerschap4. In Nederland is het abortuscijfer het
hoogst onder vrouwen uit de Nederlandse Antillen (31,6‰) en Suriname (26,9‰), en
het laagst onder Nederlandse vrouwen (6,2‰)5.
In de Haagse situatie is van de 525.745 inwoners 9% Surinaams (47.317 inwoners) en
daarmee zijn zij de grootste groep inwoners van een niet-Nederlandse afkomst. Verder
is 2% van de inwoners in Den Haag van Antilliaanse afkomst (2.624 inwoners) 6. Andere
kwetsbare groepen voor ongewenste zwangerschap zijn vluchtelingen en migranten. Zij
hebben beperkte toegang tot informatie en anticonceptiemiddelen. Ook vrouwen met
een lage sociaal-economische status, psychische problematiek of een verslaving, of
(licht) verstandelijk beperkten blijken eveneens een kwetsbare groep voor onbedoelde
zwangerschap.
Voor anticonceptieconsulten kunnen vrouwen en mannen terecht binnen de reguliere
zorg (eerstelijnszorg, verloskundigen, abortusklinieken, gynaecologen) en binnen de
aanvullende voorzieningen van de CSG’s.

Advies verdere inzet
In deze kernboodschap vragen we onder andere aandacht voor preventie, opsporing en
behandeling van soa/hiv en preventie van ongewenste zwangerschap.
Dit vertaalt zich concreet naar de volgende mogelijke acties:



De preventie, opsporing en behandeling van hiv behoeven verdere versterking.
Het tijdig opsporen en behandelen van (acute) hiv-infecties zal leiden tot minder
hiv-besmettingen: ‘Treatment as Prevention’. De preventie intensiveren kan door
nieuwe effectieve biomedische preventiestrategieën zoals PrEP. Dit staat voor
Pre-Expositie Profylaxe. Het is een middel in tabletvorm ter preventie van hiv.
PrEP is een geschikte, extra preventieoptie voor mensen die een 'substantieel
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risico' op een hiv-infectie lopen. PrEP wordt vanaf 2019 vergoed in Nederland.
 Een integrale aanpak versterkt het voorkómen van ongewenste
zwangerschappen. Dit wordt ook landelijk gestimuleerd vanuit het programma
'Nu Niet Zwanger'. Dit programma zet in op intensieve begeleiding van
(potentiële) ouders met een verhoogde kwetsbaarheid. Vaak komt dit door een
combinatie van psychiatrische problemen, een verstandelijke beperking,
verslaving, dakloosheid, schulden, problemen met loverboys of illegaliteit.
 De inzet is om te komen tot een sluitend 'vangnet' rondom het voorkomen van
ongewenste en ongeplande zwangerschappen. Betrokken hulpverleners maken
het bespreekbaar maken van kinderwens, seksualiteit en anticonceptie en het
begeleiden van kwetsbare burgers tot een regulier onderdeel van hun werk.
 Een essentieel onderdeel voor een succesvolle aanpak van het programma 'Nu
Niet Zwanger' is de samenwerking binnen de lokale keten en het nemen van
verantwoordelijkheid door professionals die met de doelgroep werken 7. Pilots in
onder andere Tilburg en Rotterdam hebben bewezen dat intensievere
anticonceptiecounseling effectief kan zijn.
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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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