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Op basis van een evaluatie van de eerdere nota
volksgezondheid is een nieuwe beleidsnota
opgesteld voor de periode 2019-2022. De nieuwe
beleidsnota is eind 2018 ter besluitvorming aan de
gemeenteraad voorgelegd.

Speerpunten

Integrale werkwijze

Beleid

Gezondheid is een doel, en ook een middel
om andere doelen te bereiken als ‘regie
op eigen leven’, ‘kwaliteit van leven’, ‘mee
kunnen doen’ en ‘sociale netwerken’. Dit
verbindt gezondheid met participatie en
zelfredzaamheid en geeft de link weer met
jeugd, zorg, werk, sport,
buurtbemiddeling, milieu,
minimabeleid en welzijn.

De raad heeft in de opinieronde ingestemd
met de uitgangspunten van het lokale beleid
op basis van de landelijke gezondheidsnota,
uitkomsten van GGD onderzoeken en
prioriteiten vanuit Kerngezond Drimmelen.
Positieve gezondheid en de visie Samen aan
zet zijn twee belangrijke
pijlers. In dit hoofdstuk
geven we invulling aan de
gezondheidsprioriteiten.

Middelen

Actualiteit

Voor de uitvoering van het gezondheidsbeleid
is jaarlijks ongeveer € 1.000.000
beschikbaar gesteld. Uitvoering
vindt plaats vanaf 2019.

De GGD voert diverse onderzoeken uit onder
inwoners van gemeente
Drimmelen.
Op www.brabantscan.nl
vindt u actuele monitors,
rapportages en informatie.
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1. Inleiding

1.1.

Voor u ligt de nota Lokaal gezondheidsbeleid Kerngezond Drimmelen 2019-2022. Gezondheid is meer
dan wel of niet ziek zijn. Het gaat er ook om dat je mee kunt doen. En dat je gelukkig bent. Gezondheid
draagt bij aan schoolprestaties, openbare orde, sociaal welbevinden en leefbaarheid. Mensen beleven
hun gezondheid vaak positief als ze kunnen doen wat ze zinvol vinden.
Elke gemeente is verplicht1 om elke vier jaar een
nota lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen. Wij
streven naar een duurzame en gezonde gemeente
Drimmelen. Daarom hebben we deze nieuwe nota
opgesteld. De nota sluit aan op het coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN’.
Dit gezondheidsbeleid is gebaseerd op de landelijke nota (toelichting Bijlage 3) en op resultaten
van bijeenkomsten met inwoners, organisaties en
gemeente. De resultaten van de GGD-gezondheidsmonitoren zijn gebruikt. Hiervoor hebben inwoners
input geleverd over hun gezondheid.
Via www.brabantscan.nl
is deze informatie voor
iedereen beschikbaar. Lokale gezondheidsprofessionals2 vertegenwoordigd in het overleg Kerngezond Drimmelen vormden mede het beleid. Diverse
(lopende) projecten met SMART3 gezondheidsdoelstellingen zijn als basis gebruikt. We borduren
voort op de ingeslagen weg als beschreven in de
vorige nota4.

Met het beleid omarmen we activiteiten die zijn
opgezet door partners. De nota biedt inzicht in
wat er in de gemeente Drimmelen gebeurt op
gezondheidsgebied en presenteert ontwikkelingen
op het gebied van gezondheid.
In 2015 zijn taken in het sociaal domein gedecentraliseerd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor
de uitvoering van de Wmo 20155, de Jeugdwet
en de Participatiewet. De uitgangspunten sluiten
op elkaar aan: meer verantwoordelijkheid naar
inwoners en minder regelen vanuit de overheid.
Om doelen te bereiken zijn inwoners, bedrijven en
organisaties aan zet. Gezondheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Visie op gezondheid gemeente
Drimmelen

In het licht van de transformatie in het sociaal
domein en versterking van eigen kracht van
inwoners is de visie:
‘Inwoners van de gemeente Drimmelen hebben
het vermogen zich aan te passen aan nieuwe
omstandigheden en regie te voeren bij fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen in het leven’.

Deze visie is gebaseerd op de pijlers ‘positieve
gezondheid’ en de visie uit de Visienota Samen
aan zet!
De eerste pijler ‘positieve gezondheid6’: ‘Het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen
regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele
en sociale uitdagingen van het leven’ (Machteld
Huber). Focus ligt op het aanpassingsvermogen en
de veerkracht van mensen. Het gaat om het vermogen met verandering om te kunnen gaan.
De tweede pijler is de in 2017 door de raad vastgestelde visie: “In 2018 hebben we een inclusieve
samenleving, waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking, in de
gemeente Drimmelen mee kan doen aan reguliere
activiteiten op het gebied van onderwijs, participatie, zorg en welzijn.“
Mensen geven aan dat het leren omgaan met
klachten of tegenslagen in het leven voor hen
belangrijk is. Dit versterkt hun gezondheidsbeleving7. Door uit te gaan van eigen mogelijkheden
krijgt men, in interactie met de omgeving, meer
grip op ziekte en gezondheid. Initiatieven van

4

1

Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg)

2

Waaronder vertegenwoordigd: huisartsen, GGD, Thebe, SWO, Surplus, diëtisten, fysiotherapeuten, onderwijs.

3

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden

4

Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Drimmelen 2013-2016

6

Gezondheidsmonitor GGD 2016

5

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

7

Gezondheidsmonitor GGD 2016

inwoners en ondersteuning bekijken we vanuit het
oogpunt van gezondheid én zingeving. Dit vormt
een basis voor de fysieke gezondheid, en voor
het integrale beleid van gezondheid, eigen kracht,
lekker in je vel zitten, geluk en meedoen.

1.2. Leeswijzer
De nota geeft in hoofdstuk 2 de
integrale werkwijze weer en de relatie
met andere beleidsterreinen. In
hoofdstuk 3 leest u meer over het landelijk beleid
en de lokale partners. In hoofdstuk 4 vindt u de
resultaten van de afgelopen jaren. Hoofdstuk 5
start met de uitgangspunten en het financieel
kader voor het lokaal gezondheidsbeleid 20192022 en presenteert prioriteiten, doelstellingen en
acties in de komende jaren. Hoofdstuk 5 is met
de prioriteiten niet enkel beleidsmatig, maar ook
uitvoerend ingestoken. Naast een beleidskader
is er een doorkijk naar lopende activiteiten.
Hoofdstuk 6 geeft globaal de planning weer.
In de bijlagen leest u meer over positieve
gezondheid, wettelijke taken, landelijke
speerpunten en lokale feiten en cijfers.
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2. Integrale werkwijze
Verantwoordelijkheden en taken op het gebied van Wmo 2015, jeugd en participatie vergroten de
gemeentelijke rol op het gebied van gezondheid. VWS8 benadrukt de toegenomen mogelijkheden voor
een integrale aanpak. De GGD speelt een belangrijke rol bij de informatievoorziening.
Gezondheid is een doel, en ook een middel om
andere doelen te bereiken als ‘regie op eigen
leven’, ‘kwaliteit van leven’, ‘mee kunnen doen’ en
‘sociale netwerken’. Dit verbindt gezondheid met
participatie en zelfredzaamheid en geeft de link
weer met jeugd, zorg, werk, sport, buurtbemiddeling, milieu, minimabeleid, welzijn en geluk.

2.1. Relatie met andere
beleidsterreinen
Het onderwerp gezondheid kent vele raakvlakken
met andere beleidsterreinen, waaronder:
Sociaal domein (3-d-beleid)
Voor de periode 2019-2023 is het beleidsplan
sociaal domein opgesteld, waarbij samenhang en
integraal werken vanuit Jeugdwet, Participatiewet en Wmo 2015 centraal staan. Een belangrijke
opgave voor de komende periode ligt in de klantbenadering. De mens moet centraal staan, zich
veilig voelen, geen angst hebben en mee kunnen
doen.

Wmo 2015
• Beleidsplan Wmo 2013-2016 en “Samen werken
aan zelfredzaamheid” (2014): ouderenbeleid,
langer zelfstandig thuis wonen, eenzaamheid,
mishandeling, cliëntondersteuning en dementie.
Gezonde voeding en beweging staan centraal.
• Beleidsplan mantelzorg (2015) en evaluatie
mantelzorg (2016). Raakvlak: mantelzorgers en
hun gezondheid (fysieke en mentale belasting).
• Visienota Samen aan zet (2017). Raakvlak:
gezondheid en meedoen is van iedereen.
• Uitvoeringplan “Kom Binnen” (2017). Samenhang met kwaliteit van leven en sociaal-maatschappelijk functioneren. Link met toegankelijkheid en lokale prioriteit kwetsbare inwoners.
Jeugd
Beleidsplan jeugd en jongeren 2018-2021(2017).
Jeugd en jongeren moeten zich kunnen ontplooien
en mee kunnen doen in gemeente Drimmelen. Het
doel is dat jeugd opgroeit tot zelfstandige volwassenen, die hun steentje bijdragen aan de maatschappij. Raakvlak: prioriteit aan doelgroep jeugd.
Sport
Sport- en beweegbeleid 2015– 2020 (2015).
Sporten en bewegen staat centraal in het
gezondheidsbeleid en sluit aan op de dimensies lichaamsfuncties en sociaal maatschappelijk
functioneren (Zie Toelichting Positieve gezondheid,
Bijlage 1).
Onderwijs
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) helpt kinderen met een taalachterstand in de peuterspeelzalen en kinderopvang beter voor te bereiden op

de basisschool. In 2019 wordt hiervoor een nieuw
beleidsplan opgesteld als gevolg van veranderd
rijksbeleid.
Minima
Minimabeleid 2013 en Beleidsplan schuldhulpverlening (2012). Aankomend beleidsplan Minimabeleid en schuldhulpverlening (wordt begin 2019 ter
besluitvorming aan de raad voorgelegd). Kader voor
terugdringen aantal minima en schulden. Draagt bij
aan het beperken van gezondheidsachterstanden.
Raakvlakken met gezondheid zijn kwaliteit van
leven en sociaal-maatschappelijk functioneren (het
niet kunnen sporten door tekort aan inkomen).
Raakvlak is de lokale prioriteit kwetsbare inwoners.
Laaggeletterdheid
In het coalitieakkoord: Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN is de aanpak van laaggeletterdheid als speerpunt van beleid opgenomen.
Om die reden is met alle lokale partners een
intentieovereenkomst getekend om gezamenlijk de
laaggeletterdheid aan te pakken.
Milieu en gezondheid
Omgevingswet. Relatie met geluidsoverlast, luchtkwaliteit, veehouderijen9, speelvelden en beweegtoestellen. Bij de behandeling van ruimtelijke
initiatieven zoals aanvragen omgevingsvergunning
of wijziging bestemmingsplannen, is aandacht voor
mogelijke gezondheidsrisico’s.

9
8	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6

Beschermd wonen
Vanaf 2021 gaat het nieuwe verdeelmodel voor
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
van kracht. De gemeenten in de regio Breda
werken samen om de decentralisatie vorm te
geven. De ambitie is om gezamenlijk te zorgen
voor voldoende ondersteuning zodat inwoners met
een psychosociale kwetsbaarheid waar mogelijk
zelfstandig in de wijk wonen en mee kunnen doen.

2.2. Rol gemeente Drimmelen
De rol van de gemeente is steeds vaker “mogelijk
maken” en “bevorderen” en minder vaak “regisseren”. De gemeente stimuleert de gezonde levensstijl van inwoners en “zorgt dat” inwoners elkaar
ondersteunen. Veel inwoners redden zichzelf,
redden zich met elkaar en kunnen tegenslagen
opvangen.
Waar nodig ondersteunen wij inwoners om deze
verantwoordelijkheid te nemen. Een preventieve
dorpsgerichte aanpak heeft effect op het verbeteren van de gezondheid van inwoners. We sluiten
aan op bestaande structuren. Op diverse wijzen
stimuleren we actieve deelname van inwoners
(Dorpsgericht werken, De Koerskaart, dorpsteams,
subsidieregeling ter vergroting van de toegankelijkheid et cetera).
Door gezondheid met andere domeinen te verbinden, versterken ze elkaar. Vandaar de link met het
onderwijs, de leefomgeving, werk en zorg. Vanuit
deze domeinen zetten we in op het verbeteren van
de gezondheid. Gezondheid draagt bij aan betere
prestaties op school, werk en in de sport. Gezond
bewegen is vaak ook beter voor het milieu.

Veehouderijen kunnen een risico voor de volksgezondheid vormen. Zie voor meer informatie:
https://www.ggdghor.nl/nieuws/2018/10/22/relatie-nabijheid-geitenhouderij-en-verhoogde-kans-oplongontsteking-bevestigd/
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3. Van landelijk beleid naar Kerngezond Drimmelen
3.1. Landelijk gezondheidsbeleid

Deze prioriteiten zijn toegelicht in Bijlage 3 en
verwerkt in de lokale nota.

Het gaat de goede kant op met de gezondheid in
Nederland. Ondanks de nog grote uitdagingen. Het
Rijk wil geen grote wijzigingen, maar het huidige
beleid met kracht voortzetten. Hiervoor is draagvlak bij gemeenten en in het veld. Daarover gaat
ook de landelijke nota die het kabinet elke vier
jaar uitbrengt, conform de Wpg10. De gemeentelijke nota is gebaseerd op het landelijke kader en
lokale behoeften en mogelijkheden.

De gezondheid verbeteren van mensen en van
Nederland als geheel. Om dat te bereiken, sluit het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
een Nationaal Preventieakkoord11 met verschillende partijen. In het akkoord staan gezamenlijke
maatregelen om gezondheidsproblemen aan te
pakken met inzet op 3 thema’s – roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Roken en
overgewicht komen meer voor bij mensen met een
lage opleiding en een laag inkomen. Vaak zijn er
ook achterliggende problemen zoals armoede en
schulden. Om resultaten te bereiken krijgen deze
problemen ook aandacht.

Uitgangspunten van de vorige landelijke nota
‘Gezondheid dichtbij’ blijven van kracht met eerder
gestelde landelijke gezondheidsprioriteiten:
1. De gezondheid van mensen bevorderen en
chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen
wonen, werken, leren en leven.
2. Preventie een prominente plaats geven in de
gezondheidszorg.
3. Gezondheidsbescherming op peil houden en
nieuwe bedreigingen het hoofd bieden.
4. Gezondheidsverschillen laag- en hoogopgeleiden stabiliseren of terugbrengen.

van West-Brabant. Bijvoorbeeld op het gebied van
gezonde voeding, voldoende beweging, weerbaarheid en leefbaarheid. Enkele uitzonderingen daargelaten. Zo is alcoholgebruik een aandachtspunt.
Voor een toelichting, feiten en cijfers zie Bijlage 4.

3.4. Kerngezond Drimmelen
Beleid is ook tot stand gekomen in interactie met
lokale gezondheidsprofessionals in de vorm van
het overleg ‘Kerngezond Drimmelen’. Met een
‘Evaluatie en uitvoering Kerngezond Drimmelen
2013-2016’ is stil gestaan bij de inhoud en uitvoering. Huidige samenstelling en overlegstructuur
voorziet in behoeften van deelnemers. Nadruk
ligt op elkaar informeren en de mogelijkheid om
samenwerkingen te starten of uit te bouwen.

Aandachtspunten geformuleerd door deelnemers:
• In de vorige nota is nauwelijks iets over
samenwerking met huisartsen opgenomen. Dit
is wel een belangrijke partner op het gebied
van gezondheidsbeleid en is in de nieuwe nota
opgenomen.
• De gemeente probeert multifunctioneel gebruik
van accommodaties te stimuleren.
• Kritisch kijken naar samenstelling van de
groep. Zo kan een vertegenwoordiging van
huisartsen en primair onderwijs aan de groep
worden toegevoegd.
• Deelnemers willen betrokken blijven en meedenken bij het opstellen van de nieuwe nota
en het bepalen van prioriteiten en actiepunten.
Dit is toegezegd door gemeente.

3.2. Coalitieakkoord gemeente
Drimmelen
Deze gezondheidsnota past binnen de ambities
die in het coalitieakkoord zijn opgenomen.
Het coalitieakkoord 2018 – 2022 heeft als titel
meegekregen ‘Een mooi en gezond Drimmelen
maken we SAMEN’ en probeert niet alleen op
‘harde doelen’ te sturen maar ook op de beleving
van gezondheid en geluk van inwoners.

3.3. Hoe gezond is gemeente
Drimmelen?
Met de GGD- gezondheidsmonitoren hebben inwoners input gegeven voor het nieuwe beleid. Onder
inwoners zijn enquêtes gehouden. Alle leeftijdscategorieën van gemeente Drimmelen zijn bevraagd
of vertegenwoordigd. In paragraaf 5.1 zijn deze
monitoren toegelicht.
Op veel onderdelen zijn inwoners van gemeente
Drimmelen gezonder ten opzichte van inwoners

10

Wet publieke gezondheid.

11	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/
nationaal-preventieakkoord
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4. Terugblik lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016
In de vorige nota12 stond centraal de prioriteit aan de doelgroep jeugd (0 – 23 jaar) en kwetsbare
inwoners die niet zelfredzaam zijn, een beperking of een laag inkomen hebben. Ook de inzet op
effectieve interventies (hygiëne, screening, leefstijl) stond centraal. Evenals Kerngezond Drimmelen:
samenwerking en afstemming op het gebied van preventieve activiteiten, de kerngerichte aanpak,
afstemming tussen preventie en zorg, samenwerking zorgverzekeraars en het opnemen van SMART
doelstellingen in het beleid.
Meetbare evaluatie
De GGD voert namens de gemeente periodieke
bevolkingsonderzoeken uit. In Bijlage 4 staan
SMART-gezondheidsresultaten (van medio 2013 en
van medio 2016) gepresenteerd. De meetmomenten kunnen per doelgroep verschillen.
De landelijke nota ‘Gezondheid Dichtbij’ uit 2012
vormde de basis. Landelijke prioriteiten waren
overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik. Daarnaast besloot de gemeenteraad vijf lokale prioriteiten op te nemen, te
weten:
1. Prenatale voorlichting. Ouders informeren over
zwangerschap, bevalling en daarna (preventie).
Het doel is een goede start voor kinderen.
Ouders worden goed en tijdig geïnformeerd.
Mede namens gemeente Drimmelen voert GGD
West-Brabant JGZ-taken (jeugdverpleegkundige
en jeugdarts) uit. Samenwerking JGZ en CJG is
met decentralisatie jeugdhulptaken geïntensiveerd. Deze taken zijn in reguliere werkzaamheden opgenomen.

ten en vaccinaties (preventieve zorg). Preventie
(taal)achterstanden bij alle kinderen van 2-6
jaar gebeurt door uitvoering VVE -beleid13. Deze
taken zijn geborgd in reguliere werkzaamheden.
3. Tegengaan van roken, overmatig alcoholgebruik en drugs onder jongeren. Het doel is te
voorkomen dat jongeren gaan roken en drugs
gebruiken en jongeren die gebruiken te laten
stoppen, tot leeftijdsgrens geen alcohol drinken
en na leeftijdsgrens verantwoord omgaan met
alcohol. Vanaf 2008 is een werkgroep Jeugd en
Alcohol actief in de gemeente Drimmelen met
daarin diverse partners vertegenwoordigd. Ook
nemen we deel aan (landelijke) voorlichtingscampagnes (NIX 18 en Think Before You Drink).
Kinderen en ouders worden geïnformeerd over
risico’s, er vinden adviesgesprekken met ouder
en kind dan wel groepsvoorlichting plaats, en
er wordt sociale media ingezet over activiteiten
voor jongeren. Sinds 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor toezicht, handhaving en ver-

2. Jeugdgezondheidszorg. Doel is de gezondheid
en ontwikkeling van kinderen en jongeren te
bewaken, beschermen en te bevorderen. Sinds
2017 heeft JGZ in West-Brabant een nieuw
basistakenpakket. Integrale JGZ vindt plaats
door screening, huisbezoeken, contactmomen-

10

gunningverlening DHW 14. In het verleden zijn
door de gemeente drugstesters beschikbaar
gesteld. Hiervan werd zeer beperkt gebruik
gemaakt. Landelijke trends zijn ook zichtbaar
in gemeente Drimmelen. Blijvende aandacht is
hiervoor nodig.

12

Lokaal Gezondheidsbeleid ‘Kerngezond Drimmelen 2013 – 2016’, 7 januari 2013 vastgesteld door de
gemeenteraad van gemeente Drimmelen.

13

Voor- en vroegschoolse educatie

4. Stimuleren van een gezonde leefstijl. Doel is
gezonde voeding en beweging te bevorderen.
Er gebeurt veel op dit gebied. Zo geeft JGZ
voorlichting over overgewicht bij kinderen.
Schoolpleinen en gemeentelijke sportaccommodaties zijn multifunctioneel in gebruik. Scholen
doen mee aan Nationaal Schoolontbijt en
EU-schoolfruit. Verenigingen worden gestimuleerd deel te nemen aan Gezonde Sportkantine.
Buurtsportcoaches zijn in de gemeente actief.
In 2015 heeft de gemeenteraad het sport- en
beweegbeleid 2015– 2020 vastgesteld. Voorheen droeg zorgverzekeraar CZ bij aan een pilot
project van huisartsen en fysiotherapeuten.
Door meer aandacht voor preventie vanuit de
Rijksoverheid15 wordt het voor zorgverzekeraars
interessanter om te investeren in collectieve
preventie. Dit biedt mogelijk kansen voor de
toekomst. Het stimuleren van een gezonde
leefstijl en gezonde voeding blijft onverminderd
om aandacht vragen.

5. Preventieve ouderengezondheidszorg. Doel
is eenzaamheid voorkomen en een gezonde
leefstijl & mobiliteit van ouderen bevorderen.
Dit gebeurt onder meer door expertise over
dementie te vergroten. Begin 2018 ontving
gemeente Drimmelen van Alzheimer Nederland
als 1e gemeente in regio Breda e.o. de sticker
‘Samen dementievriendelijk’. Het preventief
huisbezoek 75+ is doorgezet. Een bezoekdienst
voor weduwen/weduwnaars (tegen eenzaamheid) en groepsactiviteiten (zomervermaak)
zijn opgezet. Project Automaatje 16 is gestart
om mensen actief en mobiel te laten blijven.
Lokaal zijn laagdrempelige ondersteuningspunten gepromoot en toegankelijk gehouden
(beweegactiviteiten, gezamenlijk eten). De
potentie en behoeften van mantelzorgers is in
kaart gebracht, het valmeldpunt Drimmelen17 is
actief gepromoot. Gemeenten hebben met de
Wmo 2015 meer ouderenzorg taken gekregen.
Bovenstaande punten zijn in deze transitie
betrokken.

14

Drank- en Horeca Wet. Een van de doelen van de per 1 januari 2013 vernieuwde wet is het terugdringen van
het alcoholgebruik onder jongeren.

15

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/09/18/investeren-in-zorg-en-beheerste-groei-zorguitgaven

16

www.swodrimmelen.nl/automaatje

17

Het meldpunt ‘Halt u valt’ bestaat niet meer. Er werd geen/onvoldoende gebruik van gemaakt. De
samenwerkende partners zijn wel doorgegaan met valpreventie in de verschillende dorpen met ‘Neem de
stap blijf vitaal’.
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Rookt dagelijks (2e klas VO)

5. Gezondheidsbeleid 2019 - 2022 gemeente Drimmelen
De raad heeft in de opinieronde18 ingestemd met de uitgangspunten van het lokale beleid op basis van
de landelijke gezondheidsnota, uitkomsten van GGD onderzoeken en prioriteiten vanuit Kerngezond
Drimmelen. Positieve gezondheid en de visie Samen aan zet zijn twee belangrijke pijlers19. In dit
hoofdstuk geven we invulling aan de gezondheidsprioriteiten.  

5.1. Uitgangspunten
In deze nota gelden de volgende uitgangspunten
(de basis voor gezondheidsprioriteiten):
1. Prioriteit aan doelgroep jeugd (0 – 18 jaar) en
kwetsbare burgers20
2. Kerngezond Drimmelen: samenwerking bij preventieve activiteiten. Kerngerichte aanpak en
samenhang met bestaande activiteiten.
3. SMART doelstellingen beleid.
4. Landelijke prioriteiten integreren en landelijk
beschikbare programma’s gebruiken.
5. Lokale prioriteiten in samenwerking met
gemeenteraad en lokale gezondheidspartners
(Kerngezond Drimmelen) vaststellen.
6. Uitkomsten gebruiken van monitoren GGD.
Gezondheidsmonitor Jongeren 2019 Screening
jongeren GGD, 2e klas voortgezet onderwijs
GGD (jaarlijks ). Gezondheidsmonitor Ouderen
en Volwassenen 2020, Jeugdmonitor in 2021.

5.2. Gezondheidsprioriteiten,
doelstellingen, acties
De gezondheidsprioriteiten zijn onderverdeeld in
jeugd, volwassenen, ouderen en algemene prioriteiten. SMART doelstellingen, acties en bijbehorende kosten zijn hieronder toegelicht.
5.2.1. Gezondheidsprioriteiten
Jeugd (0 – 18 jaar)

A.	Tegengaan van roken, alcoholgebruik
en drugs onder jongeren
Streven is om negatieve gevolgen van roken,
alcohol- en drugsgebruik op de gezondheid te
beperken en voorkomen dat jongeren beginnen
met roken, alcohol- en drugs. De ouders hebben
hierin ook een belangrijke rol.

2%

Drimmelen

1%

West-Brabant

Tegengaan roken

Tegengaan alcoholgebruik

Wat willen we bereiken?
• Voorkomen dat jongeren beginnen met roken.
• Zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien.

Wat willen we bereiken?
• Jongeren onder de 18 drinken geen alcohol
(NIX18)
• De negatieve gevolgen van alcoholgebruik op
gezondheid vermijden en beperken.
• Het voorkomen en beperken van schade en
overlast als gevolg van alcoholverstrekking en
het gebruik van alcohol.
• Minder jongeren binge drinken21.

Wat gaan we daar voor doen?
• Deelnemers van de werkgroep Jeugd en Alcohol
stellen alcohol- en drugspreventieplan op en
voeren deze uit. Het tegengaan van roken is
onderdeel hiervan.
• Rookvrije generatie. Kinderen groeien rookvrij
op. We richten ons op rookvrije sportverenigingen, speelterreinen en schoolpleinen.
• In 2020 zijn alle schoolpleinen rookvrij (landelijke richtlijn).
• In 2021 zijn alle openbare speeltuinen rookvrij.
• Middels een éénmalige subsidie en ondersteuningsaanbod stimuleren we rookvrije clubs en
verenigingen.
• Beschikbaar promotiemateriaal zetten we in.
• We houden ons aan de NIX18 regels; we vinden
het normaal dat jongeren voor hun 18e niet
roken.
Wat is het gewenste SMART resultaat in 2022?
• Het percentage jongeren (2e klas VO) dat dagelijks rookt is afgenomen van 2% naar minder
dan 1%.
• 10 sportverenigingen (50%) hebben een rookvrij buitenterrein.
• 100% van de schoolpleinen in gemeente Drimmelen zijn rookvrij.

Drinkt tenminste
Drinkt tenminste
1 keer per
1 keer
4 weken
per 4 weken
alcoholalcohol
(2e klas(2e
VO)
klas VO)

Wat gaan we daar voor doen?
• Deelnemers van de werkgroep Jeugd en Alcohol
stellen alcohol- en drugspreventieplan op en
voeren deze uit.
• Aanschaf twee alcoholtesters die beschikbaar
kunnen worden gesteld aan evenementorganisatoren.
Wat is het gewenste SMART resultaat in 2022?
• Het percentage jongeren (2e klas VO) dat
tenminste 1 keer per 4 weken alcohol drinkt is
afgenomen van 14% naar 7%.
• Het percentage jongeren (2e klas VO) dat ten
minste 1 keer per maand binge drinkt is afgenomen van 4% naar 1%.
• De naleving van de leeftijdsgrens van alcoholverkoop in sportkantines, horeca, supermarkt,
slijterij en cafetaria’s is gestegen van 75% naar
80%.
• Ouders vinden het niet goed dat hun kinderen
onder 18 jaar alcohol drinken.

Bin9e drinkt
Bin9e tenminste
drinkt tenminste
1 keer per
1 keer
maand
per maand
(2e klas(2e
VO)
klas VO)

Drimmelen
Drimmelen
14%14%

18

Opinieronde november 2017

19

Als toegelicht bij 1.1 op pag. 3

20 Mensen die niet zelfredzaam zijn, een beperking hebben of laag inkomen en weinig regie hebben.

12

West-Brabant
West-Brabant
7% 7%

De MadeseHockeyclub draagt er haar steentje aan bij dat kinderen
rookvrij kunnen opgroeien.
https://www.mhcmade.nl/site/default.asp?Option=51&nieuws=499
21

Drimmelen
Drimmelen
4% 4%

1% West-Brabant
1% West-Brabant

Drinken bij één gelegenheid 5 glazen alcohol of meer https://brabantscan.nl/jive
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Tegengaan Drugsgebruik

B.	Stimuleren van een gezonde leefstijl
onder kinderen en jongeren

We gaan meer inzetten op drugspreventie. Dit
doen we samen met onder meer Novadic Kentron,
GGD, Jongerenwerk en Dongemond College.

Streven is dat alle kinderen en jongeren in de
gemeente Drimmelen de mogelijkheid hebben om
een gezonde leefstijl te hebben/te bereiken waarin
ze voldoende sporten, bewegen en gezond eten
en drinken.

Wat willen we bereiken?
• Inzicht krijgen in drugsgebruik onder jongeren
in de gemeente.
• Voorkomen dat kinderen en jongeren soft- en
harddrugs gaan gebruiken.
• Ouders informeren en betrekken bij drugspreventie.
• De norm bij ouders versterken dat zij het niet
goed vinden dat hun kinderen drugs gebruiken.
Wat gaan we daar voor doen?
• Uitvoeren veldonderzoek drugsgebruik hangjongeren gemeente Drimmelen.
• Deelnemers van de werkgroep Jeugd en Alcohol
stellen alcohol- en drugspreventieplan op en
voeren deze uit.
• Ouders informeren over drugs en de gevolgen
van drugsgebruik.
• Ondersteunen Moedige Moeders (zie toelichting
bij Volwassenen).
Wat is het gewenste SMART resultaat in 2022?
• Het percentage jongeren (12-18) dat de laatste
4 weken drugs gebruikte neemt af van 0,7%
naar 0,5%.
Recent drugsgebruikt (2e klas VO)

1%

Drimmelen

1%

West-Brabant

2013
Drimmelen
West-Brabant

14

2014

2015

2016

0% 1% 2% 1%
1% 1% 1% 1%

Stimuleren sport en beweging en gezonde
voeding
Wat willen we bereiken?
• Kinderen en jongeren gaan meer bewegen en
sporten.
• Kinderen en jongeren eten & drinken gezond.
Wat gaan we daar voor doen?
• Gezonde kinderen presteren beter. Daarom
stimuleert de gemeente Drimmelen dat scholen
in de gemeente Drimmelen het vignet ‘Gezonde
School’ hebben. Deelnemende scholen kunnen
in aanmerking komen voor een ondersteuningsaanbod met begeleiding en een éénmalige
subsidie van € 3.000 van het Rijk. Aanvullend
stelt de gemeente ook lokale ondersteuning en
een éénmalige subsidie van € 3.000 beschikbaar.
• Kinderopvangorganisaties stimuleren te werken
met de aanpak gezonde kinderopvang.
• Voortzetten inzet buurtsportcoaches in de
gemeente Drimmelen.
• De beschikbare interventies van de JOGG (Jongeren op gezond gewicht) aanpak gebruiken
we in de gemeente Drimmelen.
• Kinderen en jongeren komen op een laagdrempelige wijze in aanraking met sport, bewegen
en cultuuraanbod in de gemeente door middel
van onder meer het project Sjors Sportief &
Creatief. Uitvoering project wordt bekostigd uit
aanjagersbudget sport- en beweegbeleid.
• Stimuleren gebruik van sportaccommodaties en
beweegvoorzieningen in de openbare ruimte.
• Gezonde leefstijl jongeren. Samen met Dongemond College en Jongerenwerk stimuleren we

Dongemond college unit Made draagt bij aan gezonde
inwoners in gemeente Drimmelen
https://kijkopdrimmelen.nl/nieuws/dongemond-collegeunit-made-ontvangt-vignet-gezonde-school.html

door middel van diverse projecten de gezonde
leefstijl van jongeren. Hiermee bevorderen we
dat jongeren meer gaan sporten en bewegen.
• Natte gymles voor basisonderwijs continueren
bij het Puzzelbad en de Randoet. De uitvoering
van de natte gymles wordt bekostigd uit het
aanjagersbudget sport- en beweegbeleid.
• Via scholen ouders en kinderen stimuleren met
de fiets naar school te gaan.
• Middels een éénmalige subsidie en ondersteuningsaanbod gezonde sportkantine stimuleren
in de gemeente.
Wat is het gewenste SMART resultaat in 2022?
• Stijging jongeren die 5 dagen p/wk min. 1 uur
bewegen van 58% naar 65%.
• Het aantal deelnemers aan Sjors Sportief &
Creatief is toegenomen (van 250 in 2019 naar
500 in 2022).
• 7 van de 11 scholen (primair onderwijs) hebben
het vignet Gezonde school (0 in 2018).
• 12 van de 40 sportkantines22 doen mee aan
programma Gezonde Sportkantine (0 in 2018).
• 8 van de 16 kinderdagverblijfaccommodaties
werken met Gezonde kinderopvang (0 in 2018).
Gaat altijd lopend of zelf fietsend naar school
(4-11 jaar)

51%

Drimmelen

51%

West-Brabant

C.	Bieden van integrale
jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan
kinderen en jongeren
Streven is het bieden van integrale JGZ met ondersteuning op maat. Aandacht voor overgewicht,
gezonde leefstijl, opvoedondersteuning en
preventief schooluitval.
Wat gaan we daar voor doen?
• Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen GGD
West-Brabant voeren conform regionale afspraken basistakenpakket JGZ 0-19 jaar uit: meer
inzet voor kinderen die het nodig hebben.
• Behoud drie consultatiebureaus JGZ in Lage
Zwaluwe, Terheijden en Made.
• Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen GGD
werken samen met relevante partners waaronder basis- en voortgezet onderwijs, CJG,
leerplicht en huisartsen.

22 Sportkantines van door gemeente Drimmelen gesubsidieerde sportverenigingen
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Deze figuur geeft inzicht in welke kernen binnen
Drimmelen de kans op maatschappelijk
kwetsbare groepen hoog of laag is.

Financiële consequenties
gezondheidsprioriteiten jeugd

Drimmelen

In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de gezondheidsprioriteiten voor
de jeugd opgenomen. De budgetten zijn exclusief
jaarlijkse indexering.

Zeer laag
Lage Zwaluwe
Hooge
Zwaluwe

Financieel overzicht gezondheidsprioriteit Jeugd
Stimuleringssubsidie ‘Rookvrije
generatie’ € 250 per vereniging
Aanschaf twee alcoholtesters
Uitvoering alcohol- en drugspreventieplan
Ondersteuning en subsidie
‘Gezonde School’ aanpak
€ 3.000 per school primair onderwijs
Stimuleringssubsidie
‘Gezonde sportkantine ‘
€ 500 per vereniging
Stimuleren gezonde leefstijl jongeren
Uitvoering basistakenpakket JGZ
Behouden drie consultatiebureaus JGZ
Totaal

Made

Wagenberg

€

2019
-

€
€
€

1.500
5.000
-

€

2020
5.000

€
€
€

5.000
12.000

€

2021
5.000

€

2022
-

€
€
€

15.000

€
€
€

-

Figuur 1

• Toename van het aantal mensen dat voldoet
aan de norm gezond bewegen.
• Afname aantal laaggeletterden/kwetsbare inwoners onder volwassenen.

€

-

€

5.000

€

5.000

€

-

€
€
€
€

10.000
257.655
45.593
319.748

€
€
€
€

10.000
257.655
45.593
340.248

€
€
€
€

10.000
257.655
45.593
338.248

€
€
€
€

10.000
257.655
45.593
313.248

5.2.2. Gezondheidsprioriteiten Volwassenen
(19-65 jaar)
Conform de door de raad vastgestelde visienota
Samen aan Zet, gaan we uit van de eigen kracht
van volwassen inwoners en hun zelfredzaamheid.
Veel inwoners redden zichzelf. Zij maken zelf
keuzes ter bescherming en bevordering van de
eigen gezondheid.
De gemeente Drimmelen wil aansluiten bij de
landelijke gezondheidsprioriteiten. De maatregelen
uit Nationaal Preventieakkoord (zie ook paragraaf
3.1) op gebied van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik, helpen de gemeente
om de gezondheid van inwoners te verbeteren.
De gemeente heeft een stimulerende rol bij het
bereiken van een gezonde leestijl onder volwassen

inwoners die zelfredzaam zijn. Inwoners die niet
de mogelijkheden hebben om een gezonde leestijl
te bereiken, bieden we ondersteuning aan.

A.

Stimuleren gezonde leefstijl

Gezonde leefstijl bereiken voor (kwetsbare) volwassenen23 door stimuleren sport en beweging en
gezonde voeding.

Leefstijl
Wat willen we bereiken?
• Afname van het aantal volwassenen met
overgewicht.
• Afname overmatig alcoholgebruik onder
volwassenen.

23 Factoren die doorgaans in verband worden gebracht met maatschappelijk kwetsbare groepen zijn - naast
de vaardigheid om te kunnen lezen en schrijven – de financiële situatie, de sociale situatie en de mate van
gezondheid.www.cubiss.nl

16

Behoorlijk laag

Terheijden

Gemiddeld
Behoorlijk hoog
Zeer hoog
Niet meegenomen in analyse

24

Wat gaan we daar voor doen?
• Beweegprogramma overgewicht. Samen met
Zorroo25, Surplus Welzijn, Fysio Donckers start
per 2019 in de gemeente Drimmelen een
beweegprogramma voor inwoners met overgewicht. Gedurende één jaar worden deelnemers
begeleid door leefstijlcoach en diëtist waarbij
een fysiotherapeut en de buurtsportcoach
zorgen dat de deelnemers voldoende bewegen.
Doel van het programma is een duurzame
gedragsverandering teweeg brengen bij mensen
met overgewicht. Vooralsnog is dit een pilot.
Eind 2019 wordt de pilot geëvalueerd en besloten of en in welke vorm dit programma kan
worden gecontinueerd.
• Wandel Challenge Drimmelen. Betrokken partijen organiseren jaarlijks de Wandel Challenge.
Gemeente Drimmelen heeft een ondersteunende en stimulerende rol.
• Moedige moeders. Deze stichting biedt een
platform voor ouders, broers en zussen van
personen die te maken met een alcohol- en/

•

•

•

•

•

of drugsverslaving. De gemeente ondersteunt
Moedige moeders jaarlijks met een subsidie.
Zelfhulpgroep Drimmelen. ZHG Drimmelen is
opgericht in 2018 en biedt ondersteuning aan
verslaafden in de gemeente.
Ondersteunen twee verenigingen die laagdrempelige beweegactiviteiten aanbieden voor (ex)
hartpatiënten.
Kwalitatief goed aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties in de dorpskernen. Dit als
actiepunt opgenomen in huidige sportbeleid.
Openbare ruimte realiseren die uitnodigt om
te sporten en te bewegen. Dit als actiepunt
opgenomen in huidige sportbeleid.
Uitwerken van regeling zodat sporten voor alle
minima in de gemeente Drimmelen mogelijk

24 https://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/Ken-uw-doelgroep-Brabant/Drimmelen.pdf
25 Zorggroep Regio Oosterhout e.o. is een organisatie van, voor en door huisartsen.
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is. Dit actiepunt wordt opgenomen in nieuwe
minimabeleid dat begin 2019 ter besluitvorming
aan de raad wordt voorgelegd.
• Uitvoeren geven aan intentieverklaring aanpak
laaggeletterdheid.
• Uitvoeren van convenant gokverslaving.

• Afname ‘gelegenheidsdrinkers’26 onder volwassenen van 16% naar 13%.
• Afname volwassenen die niet voldoen aan
norm gezond bewegen van 39% naar 34%.

Wat is het gewenste SMART resultaat in 2022?
• Afname volwassenen met overgewicht van 50%
naar 45%.

In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de gezondheidsprioriteiten voor volwassenen opgenomen. De budgetten zijn exclusief
jaarlijkse indexering.

Financiële consequenties
gezondheidsprioriteiten volwassenen

Financieel overzicht gezondheidsprioriteit volwassenen
2019
€
Beweegprogramma overgewicht
14.220
€
Moedige moeders
2.000
€
Zelfhulpgroep Drimmelen
1.166
€
Verenigingen voor (ex)hartpatiënten
3.088
€
Convenant gokverslaving
3.250
€
Totaal
23.724
5.2.3. Gezondheidsprioriteiten Ouderen
(65+ jaar)
In gemeente Drimmelen stimuleren we een
gezonde leefstijl onder ouderen. Conform de
door de raad vastgestelde visienota Samen aan
Zet, gaan we hierbij uit van de eigen kracht van
inwoners en hun zelfredzaamheid. De gemeente
gaat met inwoners in gesprek. Ook is het belangrijk dat ouderen met elkaar in gesprek gaan. De
boodschap die de gemeente uitdraagt is: meer
verantwoordelijkheid naar de inwoners en minder
regelen vanuit de (centrale) overheid.

A.	Stimuleren van een gezonde leefstijl
onder ouderen
Een gezonde leefstijl kan onder meer bereikt
worden door het stimuleren van voldoende sport/
beweging/gezonde voeding.

€
€
€
€
€
€

2020
14.220
2.000
2.000
3.088
3.250
24.558

€
€
€
€
€
€

2021
14.220
2.000
2.000
3.088
3.250
24.558

€
€
€
€
€
€

2022
14.220
2.000
2.000
3.088
3.250
24.558

Wat willen we bereiken?
• Afname aantal ouderen met overgewicht.
• Afname van aantal ouderen dat niet voldoet
aan norm gezond bewegen.
• Afname overmatig alcoholgebruik onder
ouderen.
• Afname aantal valincidenten.
Wat gaan we daar voor doen?
• Continueren inzet Buurtsportcoach ouderen/
mensen met een beperking.
• Reguliere activiteiten SWO, Surplus.
• Valpreventie27 / Neem de stap blijf vitaal.
Wat is het gewenste SMART resultaat in 2022:
• Het percentage ouderen met overgewicht is
afgenomen van 64% naar 59%.
• Het percentage ouderen dat niet voldoet aan

eenzame ouderen.
• Toename van 84% naar 89% ouderen met regie
over eigen leven.

C.	Verbeteren ondersteuning en
vergroten expertise over omgaan
met dementie
de norm gezond bewegen is afgenomen van
25% naar 20%.
• Het percentage ouderen met overmatig alcoholgebruik is afgenomen van 9% naar 6%.
• Het aantal valincidenten is afgenomen.

B.	Eenzaamheid en kwetsbaarheid
terugdringen
Zeker als eenzaamheid langdurig aanhoudt, leidt
het tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de
samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk
tekortschiet28. De gemeente wil helpen om ongewenste eenzaamheid en kwetsbaarheid terug te
dringen.
Wat willen we bereiken?
• Minder eenzame ouderen.
• Toename regie over eigen leven.
Wat gaan we daar voor doen?
• Algemene voorzieningen gemeenschapshuizen.
• Reguliere activiteiten SWO, Surplus.
• SWO/Surplus vragen plan van aanpak op te
stellen voor terugdringen eenzaamheid.
• Voortzetten inzet activiteitencoach, waaronder
creatief ontmoeten (65- ook welkom).
• Uitkomsten Koerskaart.
• Bijeenkomsten positieve gezondheid voor
inwoners/professionals.
• Aansluiten bij landelijk actieprogramma Eén
tegen eenzaamheid (vergroten bewustwording
en eventueel huisbezoek 75+).
Wat is het gewenste SMART resultaat in 2022?
• Afname van 32% naar 27% in 2020 emotioneel

26 Overmatig alcoholgebruik wordt gemeten in gewoontedrinkers en gelegenheidsdrinker. Definitie
gelegenheidsdrinker: Percentage volwassenen (19-64 jaar) dat minstens één keer in de week 6 glazen
alcohol (mannen) of 4 glazen alcohol (vrouwen) op één dag consumeert. GGD Gezondheidsmonitor
Volwassenen 2016. www.brabantscan.nl
27 Toezegging aan de raad Opinieronde 30 november 2017 d.d. 30 november 2017: Valpreventie opnemen
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Drimmelen heeft de intentieverklaring ‘Dementievriendelijke gemeente’ ondertekend. In 2018 heeft
gemeente Drimmelen van Alzheimer Nederland als
1e gemeente in regio Breda e.o. de sticker ‘Samen
dementievriendelijk’ ontvangen. In 2018 hebben
de drie woonzorgcentra in gemeente Drimmelen,
Antonius Abt, De Wijngaerd en De Ganshoek de
Beleef TV in ontvangst genomen29.
Wat willen we bereiken?
• Streven is om mensen met dementie te helpen
het dagelijkse leven makkelijker te maken.
• Doel is dat inwoners, informele zorg en professionals dementie kunnen signaleren en er mee
kunnen omgaan.
• Mensen met dementie en hun mantelzorgers
kunnen zolang mogelijk deelnemen in buurt en
dorp.
Wat gaan we daar voor doen? Voortzetten huidige
projecten:
• Recent start patiënt reis dementie.
• Sinds jan 2013: Alzheimer café 10x / jaar i.s.m.
Moerdijk.
• Wandelgroep Drimmelen 1x/ 14 dagen.
• SWO cursus omgaan met dementie 2x/ jaar.
• Meerdere activiteiten ter ondersteuning mantelzorgers SWO.
• AH, bibliotheek, apotheek, SWO, KDOB,
gemeente ambtenaren dementievriendelijk
geschoold.

Financiële consequenties
gezondheidsprioriteiten ouderen
De financiële consequenties voor gezondheidsprio-

28 https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/83-gevolgen-van-eenzaamheid
29 https://drimmelen.nieuws.nl/gemeente/42784/beleef-tv-ganshoek-wijngaerd-en-antonius-abt/
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riteiten ouderen zijn ondergebracht bij de financiële vertalingen elders in deze nota danwel in het
Wmo-beleid van de gemeente Drimmelen. In deze
nota worden daarom geen financiële middelen
gevraagd voor uitvoering van de gezondheidsprioriteiten ouderen.
5.2.4. Algemene gezondheidsprioriteiten
In dit hoofdstuk zijn de algemene gezondheidsprioriteiten van deze beleidsnota uitgewerkt. Deze
prioriteiten zijn in tegenstelling tot de vorige
hoofdstukken niet gerelateerd aan één specifieke
doelgroep.

A.	Volledig dekkend AED-netwerk in de
gemeente Drimmelen
Wat willen we bereiken?
• In iedere dorpskern (op afstand van ca.
6 minuten) een AED die 24 uur / 7 dagen
beschikbaar is.
Wat gaan we daar voor doen?
• Samenwerking met de werkgroep AED continueren. In de werkgroep zit een vertegenwoordiging van Reanimatiegroep Drimmelen, EHBO
vereniging Hooge- en Lage Zwaluwe, EHBO
vereniging Terheijden en Wagenberg en de
gemeente Drimmelen.
• De werkwijze en acties van de werkgroep AED
zijn vastgelegd in een beleidsplan. In 2019
actualiseren we dit plan. Subsidieregelingen
t.a.v. aanschaf AED, buitenkast, onderhoud en
vervanging van AED worden hierin opgenomen.
Wat is het gewenste SMART resultaat in 2020?
• In 2020 hebben we in iedere dorpskern (op
afstand van ca. 6 minuten) een AED die
24 uur / 7 dagen beschikbaar is.

B.	Samenwerking Reanimatiegroep
Drimmelen en EHBO verenigingen
Wat willen we bereiken?
• Voldoende actieve burgerhulpverleners in de
gemeente Drimmelen.
Wat gaan we daar voor doen?
• Jaarlijks overleg tussen EHBO verenigingen,
Reanimatiegroep Drimmelen en gemeente
Drimmelen.
• Subsidie aan EHBO verenigingen.
• Stimuleren registratie op www.hartslag.nu
• Subsidie aan Reanimatiegroep Drimmelen.
Wat is het gewenste SMART resultaat in 2022?
• De gemeente werkt samen met Reanimatiegroep Drimmelen en EHBO verenigingen zodat
er voldoende burgerhulpverleners actief zijn in
de gemeente Drimmelen.

C.	Continueren inzet van (buurt)
sportcoaches in de gemeente
Drimmelen
Wat willen we bereiken?
• Inwoners kunnen op een laagdrempelige
manier kennismaken met sport, bewegen en
gezonde leefstijl.
Wat gaan we daar voor doen?
• De komende jaren, met ondersteuning van
rijkssubsidie, de inzet van buurtsportcoaches
continueren. De aandachtsgebieden voor de
buursportcoaches zijn jeugd, mensen met een
beperking en ouderen.
Wat is het gewenste SMART resultaat in 2022?
• De inzet van (buurt)sportcoaches is de afgelopen jaren gecontinueerd.

D.	Verbeteren samenwerking huisartsen
en gemeente / partners
Zowel de gemeenten als huisartsen hebben de
ambitie om de onderlinge samenwerking te verbeteren om zo beter in te spelen op de zorgvragen
van de inwoners.
Wat willen we bereiken?
• Verbeteren samenwerking tussen huisartsen en
gemeente en haar partners om zo beter in te

spelen op zorgvragen van de inwoners.
Wat gaan we daar voor doen?
• Gezamenlijk vervolg geven aan (de uitkomsten
van) de eerste netwerkbijeenkomst tussen
huisartsen, gemeente en haar partners welke in
2018 heeft plaatsgevonden.
• Een werkgroep met vertegenwoordiging van
beide partijen is geformeerd om de samenwerking te verbeteren.
Wat is het gewenste SMART resultaat in 2022?
• De samenwerking is verbeterd.
• Gezamenlijk is vervolg gegeven aan (de uitkomsten van) de eerste netwerkbijeenkomst
tussen huisartsen, gemeente en haar partners.

E.	Aandacht voor mentale gezondheid,
waaronder (digitaal) pesten,
gameverslaving en de mogelijke
schadelijke effecten van sociale
media.
De afgelopen jaren hebben we te maken gekregen
met relatief nieuwe gezondheidsrisico’s. Samen
met betrokken partijen, waaronder onderwijs, zorgen welzijnsorganisaties hebben we de komende
jaren aandacht voor mentale gezondheid waaronder (digitaal) pesten, gameverslaving en mogelijk
schadelijke effecten van sociale media.
Wat willen we bereiken?
• Mensen pesten niet en worden niet gepest.
Ook niet digitaal.
• De gevaren van sociale media worden vaker
besproken.
• Er is meer aandacht voor de risico’s op gameverslaving en de mogelijke effecten.
Wat gaan we daar voor doen?
• Gebruik maken van landelijke antipestprogramma’s onder de aandacht brengen bij scholen
(jeugd), voor werkgevers (volwassenen) en
bij ontmoetingsruimten en woonzorgcentra

F.

Milieu en gezondheid

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2021. Met
de komst van de nieuwe Omgevingswet neemt de
gemeente Drimmelen gezondheid op in zowel de
omgevingsvisie als het omgevingsplan.
Wat willen we bereiken?
• Met de totstandkoming van de omgevingsvisie
en omgevingsplan van de gemeente Drimmelen
wordt rekening gehouden met gezondheid.
Wat gaan we daar voor doen?
• In het kader van de Omgevingswet deelnemen
aan werkgroepen en daardoor de mogelijkheden voor gezondheidsbescherming en –bevordering in de fysieke leefomgeving benutten.
• Input Bosatlas van de veiligheid gebruiken31.
Wat is het gewenste SMART resultaat in 2022?
• Gezondheid maakt onderdeel uit van omgevingsvisie en omgevingsplan van de gemeente
Drimmelen.

30 Veel scholen hebben een anti-pestprotocol waarin staat hoe de school pestgedrag signaleert en aanpakt.
Het hebben van een anti-pestprotocol is niet verplicht. Wel moet elke school in Nederland (po en vo) beleid
voeren gericht op het aanpakken en tegengaan van pesten (Wet Veiligheid op school).
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/het-anti-pestprotocol/
31
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(ouderen).
• Aandacht vragen voor risico’s op gameverslaving & de effecten van (overmatig) gamen.
Wat is het gewenste SMART resultaat in 2022?
• 12 van de 12 scholen (PO en VO) heeft een
antipestprogramma of heeft anti-pestbeleid30.
Sociale veiligheid maakt onderdeel uit van
programma De gezonde School.
• Via bedrijvencontactfunctionaris is aandacht
gevraagd bij anti-pestbeleid bij werkgevers.
• Minimaal 2 woonzorgcentra hebben een antipestprogramma en/of voeren een anti-pestbeleid uit.
• 10 van de 12 scholen (PO en VO) hebben
aandacht voor risico’s op gameverslaving en de
mogelijke effecten van (overmatig) gamen.

Factsheet Veiligheidsschetsen per gemeente (2018)
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5.3. Financiële paragraaf
Hieronder zijn de totale financiële consequenties van deze beleidsnota weergegeven.
Financieel totaal overzicht

G.	Deelnemen aan GR32 GGD WestBrabant

H.	Deelnemen aan GR RAV Brabant
Midden-West-Noord

De gemeente is op grond van de Wpg medeverantwoordelijk om de gezondheid van de burgers te
bewaken en om het individu te beschermen tegen
gezondheidsrisico’s van buitenaf. In de wet is
bepaald dat de gemeente verplicht is een gezondheidsdienst in stand te houden. De gemeente
Drimmelen heeft samen met zeventien gemeenten
in West-Brabant gezondheidsdienst, te weten GGD
West-Brabant. De GGD adviseert en ondersteunt
gemeente Drimmelen in het kader van gezondheidszorg en uitvoering lokaal gezondheidsbeleid.
Een aantal specifieke GGD diensten zijn:
• Infectieziektebestrijding
• Acute zorg bij rampen en crises
• Medische milieukunde zorg
• Technische hygiënezorg
• Screening en onderzoek
• Opstellen en uitvoeringen gezondheidspreventieprogramma’s
Wat willen we bereiken?
• Bewaken van gezondheid inwoners en beschermen individu tegen van gezondheidsrisico’s
Wat gaan we daar voor doen?
• Deelnemen aan GR GGD West-Brabant.

De gemeente Drimmelen werkt samen met 43
andere gemeenten in de regio bij de organisatie
van ambulancezorg. Hiervoor is de gemeente Drimmelen aangesloten bij de GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West. De RAV ontvangt geen gemeentelijk bijdragen, maar ontvangt
middelen van de zorgverzekeraars. Landelijk zijn er
referentiekaders voor spreiding en beschikbaarheid
van ambulancezorg gemaakt. De organisatie van
ambulancezorg is vastgelegd in Tijdelijke wet op
de Ambulancezorg.
Wat willen bereiken?
• Bieden van ambulancezorg in de regio Brabant
Midden-West-Noord
Wat gaan we daar voor doen?
• Deelnemen aan GR RAV Brabant Midden-WestNoord.

Stimuleringssubsidie
‘Rookvrije generatie’
Aanschaftwee alcoholtesters
Uitvoering alcohol- en drugspreventieplan
Ondersteuning en subsidie
‘Gezonde School’ aanpak
Stimuleringssubsidie
‘Gezonde sportkantine‘
Stimuleren gezonde leefstijl jongeren
Uitvoering basistakenpakket JGZ
Behouden drie consultatiebureaus JGZ
Beweegprogramma overgewicht
Moedige moeders
Zelfhulpgroep Drimmelen
Verenigingen voor (ex)hartpatiënten
Convenant gokverslaving
Nieuw beleidsplan werkgroep AED
EHBO verenigingen
Reanimatiegroep Drimmelen
Continueren inzet buurtsportcoaches
Deelnemen GR GGD West-Brabant
Totaal lokaal gezondheidsbeleid

€

2019
-

€

2020
5.000

€

2021
5.000

€

2022
-

€
€
€

1.500
5.000
-

€
€
€

5.000
12.000

€
€
€

15.000

€
€
€

-

€

-

€

5.000

€

5.000

€

-

€
10.000
€ 257.655
€
45.593
€
14.220
€
2.000
€
1.166
€
3.088
€
3.250
€
€
4.400
€
1.000
€
85.000
€ 577.872
€ 1.011.744

€
10.000
€ 257.655
€
45.593
€
14.220
€
2.000
€
2.000
€
3.088
€
3.250
€
20.000
€
4.400
€
1.000
€
85.000
€ 577.872
€ 1.053.078

€
10.000
€ 257.655
€
45.593
€
14.220
€
2.000
€
2.000
€
3.088
€
3.250
€
20.000
€
4.400
€
1.000
€
85.000
€ 577.872
€ 1.051.078

€
10.000
€ 257.655
€
45.593
€
14.220
€
2.000
€
2.000
€
3.088
€
3.250
€
€
4.400
€
1.000
€
85.000
€ 577.872
€ 1.006.078

Financiële consequenties algemene
gezondheidsprioriteiten
In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de algemene gezondheidsprioriteiten
opgenomen. De budgetten zijn exclusief jaarlijkse
indexering.

Financieel overzicht algemene gezondheidsprioriteiten
2019
€
Nieuw beleidsplan werkgroep AED
€
EHBO verenigingen
4.400
€
Reanimatiegroep Drimmelen
1.000
€
Continueren inzet buurtsportcoaches
85.000
€ 577.872
Deelnemen GR GGD West-Brabant
€ 668.272
Totaal

€
€
€
€
€
€

2020
20.000
4.400
1.000
85.000
577.872
688.272

€
€
€
€
€
€

2021
20.000
4.400
1.000
85.000
577.872
688.272

€
€
€
€
€
€

2022
4.400
1.000
85.000
577.872
668.272

32 Gemeenschappelijke Regeling
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6. Planning acties
De in deze nota opgenomen acties worden als volgt gepland voor de periode 2019 – 2022. In
onderstaand overzicht staat aangegeven wanneer realisatie van de activiteiten het meest intensief zullen
zijn. Bij het ontbreken van een vinkje, kan het bijvoorbeeld zijn dat er in die periode voorbereidende
danwel afrondende activiteiten plaatsvinden op dat thema.

Jeugd
Tegengaan roken
Actie
Deelnemers van de werkgroep Jeugd en Alcohol stellen alcoholen drugspreventieplan op en voeren deze uit. Het tegengaan van
roken is onderdeel hiervan.
Rookvrije generatie. Kinderen groeien rookvrij op. We richten ons
op rookvrije sportverenigingen, speelterreinen en schoolpleinen.
In 2020 zijn alle schoolpleinen rookvrij (landelijke richtlijn).

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

In 2021 zijn alle openbare speeltuinen rookvrij.
Middels een éénmalige subsidie en ondersteuningsaanbod
stimuleren we rookvrije clubs en verenigingen.
Beschikbaar promotiemateriaal zetten we in.
We houden ons aan de NIX18 regels; we vinden het normaal dat
jongeren voor hun 18e niet roken.
Tegengaan alcoholgebruik
Actie
Deelnemers van de werkgroep Jeugd en Alcohol stellen alcohol- en
drugspreventieplan op en voeren deze uit.
Aanschaf twee alcoholtesters die beschikbaar kunnen worden
gesteld aan evenementorganisatoren.
Tegengaan drugsgebruik
Actie
Uitvoeren veldonderzoek drugsgebruik hangjongeren gemeente
Drimmelen.
Deelnemers van de werkgroep Jeugd en Alcohol stellen alcohol- en
drugspreventieplan op en voeren deze uit.
Ouders informeren over drugs en de gevolgen van drugsgebruik.

2019

2020

2021

2022

Stimuleren sport en beweging en gezonde voeding
Actie
Gezonde kinderen presteren beter. Daarom stimuleert de
gemeente Drimmelen dat scholen in de gemeente Drimmelen het
vignet ‘Gezonde School’ hebben. Deelnemende scholen kunnen
in aanmerking komen voor een ondersteuningsaanbod met
begeleiding en een éénmalige subsidie van 3.000 van het Rijk.
Aanvullend stelt de gemeente ook lokale ondersteuning en een
éénmalige subsidie van 3.000 beschikbaar.
Kinderopvangorganisaties stimuleren te werken met de aanpak
gezonde kinderopvang.
Voortzetten inzet buurtsportcoaches in de gemeente Drimmelen.
De beschikbare interventies van de JOGG (Jongeren op gezond
gewicht) aanpak gebruiken we in de gemeente Drimmelen.
Kinderen en jongeren komen op een laagdrempelige wijze in
aanraking met sport, bewegen en cultuuraanbod in de gemeente
door middel van onder meer het project Sjors Sportief & Creatief.
Stimuleren gebruik van sportaccommodaties en
beweegvoorzieningen in de openbare ruimte.
Gezonde leefstijl jongeren. Samen met Dongemond College en
Jongerenwerk stimuleren we door middel van diverse projecten de
gezonde leefstijl van jongeren. Hiermee stimuleren we dat jongeren
meer gaan sporten en bewegen.
Natte gymles voor basisonderwijs continueren bij het Puzzelbad en
de Randoet.
Via scholen ouders en kinderen stimuleren met fiets naar school
gaan.
Middels een éénmalige subsidie en ondersteuningsaanbod
gezonde sportkantine stimuleren in de gemeente.

2019

Bieden van integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan kinderen en jongeren
Actie
2019
Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen GGD West-Brabant voeren
conform regionale afspraken basistakenpakket JGZ 0-19 jaar uit:
meer inzet voor kinderen die het nodig hebben.
Behoud drie consultatiebureaus JGZ in Lage Zwaluwe, Terheijden
en Made.
Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen GGD werken samen met
relevante partners waaronder basis- en voortgezet onderwijs, CJG,
leerplicht en huisartsen.

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Ondersteunen Moedige Moeders (zie toelichting bij Volwassenen).
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Volwassenen
Stimuleren gezonde leefstijl
Actie
Beweegprogramma overgewicht.

Verbeteren ondersteuning en vergroten expertise over omgaan met dementie
Actie
2019
2020
Recent start patiënt reis dementie.
2019

2020

2021

2022

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Sinds jan 2013: Alzheimer café 10x / jaar i.s.m. Moerdijk.
Wandelgroep Drimmelen 1x/ 14 dagen.

Wandel Challenge.

SWO cursus omgaan met dementie 2x/ jaar.

Moedige moeders.

Meerdere activiteiten ter ondersteuning mantelzorgers SWO.

Zelfhulpgroep Drimmelen.

AH, bibliotheek, apotheek, SWO, KDOB, gemeente ambtenaren
dementievriendelijk geschoold.

Ondersteunen twee verenigingen die laagdrempelige
beweegactiviteiten aanbieden voor (ex)hartpatiënten.
Kwalitatief goed aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties
in de dorpskernen. Dit als actiepunt opgenomen in huidige
sportbeleid.
Openbare ruimte realiseren die uitnodigt om te sporten en te
bewegen. Dit als actiepunt opgenomen in huidige sportbeleid.
Uitwerken van regeling zodat sporten voor alle minima in de
gemeente Drimmelen mogelijk is. Dit actiepunt wordt opgenomen
in nieuwe minimabeleid dat begin 2019 ter besluitvorming aan de
raad wordt voorgelegd.
Uitvoeren geven aan intentieverklaring aanpak laaggeletterdheid.

Algemeen
Volledig dekkend AED-netwerk in de gemeente Drimmelen
Actie
Samenwerking met de werkgroep AED continueren. In de
werkgroep zit een vertegenwoordiging van Reanimatiegroep
Drimmelen, EHBO vereniging Hooge- en Lage Zwaluwe, EHBO
vereniging Terheijden en Wagenberg en de gemeente Drimmelen.
De werkwijze en acties van de werkgroep AED zijn vastgelegd
in een beleidsplan. In 2019 actualiseren we dit plan.
Subsidieregelingen t.a.v. aanschaf AED, buitenkast, onderhoud en
vervanging van AED worden hierin opgenomen.

Uitvoeren van convenant gokverslaving.

Ouderen
Stimuleren van een gezonde leefstijl onder ouderen
Actie
Continueren inzet Buurtsportcoach ouderen/mensen met een
beperking.
Reguliere activiteiten SWO, Surplus.

2021

2019

2020

2021

2022

2019

Samenwerking EHBO en Reanimatieverenigingen opleiden hulpverleners
Actie
2019
Jaarlijks overleg tussen EHBO verenigingen, Reanimatiegroep
Drimmelen en gemeente Drimmelen.
Subsidie aan EHBO verenigingen.
Stimuleren registratie op www.hartslag.nu

Valpreventie / Neem de stap blijf vitaal.
Subsidie aan Reanimatiegroep Drimmelen.
Stimuleren van een gezonde leefstijl onder ouderen
Algemene voorzieningen gemeenschapshuizen.
Reguliere activiteiten SWO, Surplus.
SWO/Surplus vragen plan van aanpak op te stellen voor
terugdringen eenzaamheid.
Voortzetten inzet activiteitencoach, waaronder creatief ontmoeten.
Uitkomsten Koerskaart.
Bijeenkomsten positieve gezondheid voor inwoners/professionals.
Aansluiten bij landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid
(vergroten bewustwording en eventueel huisbezoek 75+).
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Continueren inzet (buurt)sportcoaches
Actie
Continueren inzet buurtsportcoaches.
Verbeteren samenwerking huisartsen en gemeente / partners  
Actie
Gezamenlijk vervolg geven aan (de uitkomsten van) de eerste
netwerkbijeenkomst tussen huisartsen, gemeente en haar partners
welke in 2018 heeft plaatsgevonden.
Een werkgroep met vertegenwoordiging van beide partijen is
geformeerd om de samenwerking te verbeteren.
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Mentale gezondheid, waaronder pesten & gameverslaving & sociale media
Actie
2019
Gebruik maken van landelijke antipestprogramma’s onder
de aandacht brengen bij scholen (jeugd), voor werkgevers
(volwassenen) en bij woonzorgcentra (ouderen).
Aandacht vragen voor risico’s op gameverslaving & de effecten van
(overmatig) gamen.
Milieu en gezondheid
Actie
In het kader van de Omgevingswet deelnemen aan werkgroepen
en daardoor de mogelijkheden voor gezondheidsbescherming en
–bevordering in de fysieke leefomgeving benutten.

28

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

GGD
Actie
Deelnemen aan GR GGD West-Brabant.

2019

2020

2021

2022

RAV
Actie
Deelnemen aan GR RAV Brabant Midden-West-Noord.

2019

2020

2021

2022

Afkortingenlijst
3D
AED
CJG
CZ
DHW
GGD
GR
JGZ
PO
RAV
SMART
SWO
VO
VVE
VWS
Wmo 2015
Wpg

3 decentralisaties Jeugd, Wmo 2015, Participatie
Automatische Externe Defibrilator
Centrum voor Jeugd en Gezin
Zorgverzekeraar CZ
Drank- en Horecawet
Gemeentelijke/Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdgezondheidszorg
Primair onderwijs
Regionale Ambulance Voorziening
Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden
Stichting Welzijn en Ondersteuning
Voortgezet onderwijs
Voor- en vroegschoolse Educatie
Volksgezondheid, Welzijn, Sport
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Wet publieke gezondheid
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Bijlage 1.

Toelichting Positieve gezondheid

‘Positieve gezondheid’: ‘gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen
regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Functioneren, veerkracht en zelfregie staan centraal.
Gezondheid is dynamisch, geen statische toestand.
Mensen met een ziekte worden aangesproken op
hun kracht, hun potentieel. Men onderscheidt zes
dimensies (zie spinnenweb hieronder). Idealiter
heeft men zelf regie over zijn eigen gezondheid.

30 BIJLAGEN

Net als een spin die sterke draden maakt in zijn
eigen spinnenweb, heeft de mens vaak meer
(draag)kracht dan gedacht. Deze kan beter benut
worden. Niet iedereen heeft het vermogen zich aan
te passen en eigen regie te voeren. Uitgaan van
positieve gezondheid vraagt daarom om ondersteuning op maat. Dit sluit aan bij de speerpunten
die gemeente Drimmelen hanteert en wordt ondersteund en versterkt door de diverse projecten en
activiteiten zoals benoemd in hoofdstuk 5.

Bijlage 2.

Wettelijke taken

De Wet publieke gezondheid (Wpg) is het wettelijk
kader dat bepaalt waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn als het gaat om gezondheid.
De publieke gezondheid is op grond van de
Wpg een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
gemeenten en het Rijk. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de volgende taken:
• Algemene bevorderingstaken (artikel 2), onder
andere de afstemming van de publieke gezondheidszorg met de curatieve gezondheidszorg,

epidemiologie, gezondheidsbevordering en
medische milieukunde.
• Jeugdgezondheidszorg tot 19 jaar (artikel 5).
• Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar (artikel
5a).
• Infectieziektebestrijding (artikel 6).
Wij dienen er als gemeente zorg voor te dragen
dat de GGD in stand gehouden wordt voor de
uitvoering van deze taken op het gebied van
publieke gezondheid.
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Bijlage 3.

Landelijke speerpunten

In de Wpg staat: gemeenten moeten twee jaar na
publicatie van de landelijke nota hun nota door
de raad laten vaststellen. Op 4 december 2015 zijn
gemeenten geïnformeerd over de landelijke nota
gezondheidsbeleid. Het ministerie van VWS houdt
vast aan eerder gestelde doelen. Hiervoor bestaat
breed draagvlak bij gemeenten. Landelijke gezondheidsprioriteiten:
1. Gezondheid bevorderen via integrale aanpak
De meeste gezondheidswinst in nog steeds te
behalen met verbetering van de trends voor de
speerpunten: roken, overmatig alcoholgebruik,
(ernstig) overgewicht, bewegen, depressie en
diabetes. Landelijk blijft er aandacht voor gezonde
leefstijl. Landelijke programma’s: Nationaal Programma Preventie, Gezond in, Jongeren Op Gezond
Gewicht, Sport en Bewegen in de Buurt, Grenzeloos Actief, Veilig sportklimaat, Gezonde School.
2. Preventie in de gezondheidszorg
Stimuleren van preventieve activiteiten in de zorg.
Preventie als onderdeel van de dagelijkse zorgverlening. RIVM en GGD ondersteunen gemeenten
met programma’s en expertise zoals ‘Zorg en
ondersteuning in buurt’, ‘Zichtbare Schakel’ en
‘Healty Pregnancy for All’.
3. Gezondheidsbescherming versterken en op peil
houden
Voor gezondheidsrisico’s of risicofactoren waar
mensen zelf geen invloed op uit kunnen oefenen
moeten zij kunnen vertrouwen op de overheid.
Voor gezondheidsbescherming is een sterke GGD
belangrijk. De GGD kent vier pijlers:
1. uitvoerende taken infectieziektebestrijding,
medische milieukunde en technische hygiënezorg
2. de publieke gezondheid bij incidenten
rampen en crises
3. monitoren , signaleren en advies
4. toezicht houden
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4. Verkleinen gezondheidsachterstanden
De levensverwachting is gestegen. De gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden
zijn nog steeds groot. Gemeenten en andere
partijen dienen de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. Zij kunnen gebruik
maken van de aanpak en resultaten van het
Stimuleringsprogramma ‘Gezond in’. Om kwetsbare
inwoners in beeld te krijgen moet er, op grond
van gezondheidsprofielen, per wijk een integrale
aanpak van maatregelen zijn.
Het ministerie van VWS stelt dat een robuust
stelsel van publieke gezondheid met een robuuste
GGD die goed in het netwerk staat, noodzakelijk is
om bovenstaande te bereiken.
Hierbij moeten gemeenten inzetten op een integrale aanpak en de JGZ betrekken voor beleidsinformatie bij de integrale teams, CJG’s, jeugd- en
gezinsteams en in de zorg rond scholen.
Ook roept het ministerie op het ouderenperspectief in hun lokale beleid op te nemen.

Bijlage 4.

Overgewicht
Jeugd 0-11 jaar:
Jongeren 12-18 jaar:
Volwassen 19-64 jaar:
Ouderen 65+ jaar:

F eiten en cijfers gezondheid inwoners
gemeente Drimmelen (Monitoren GGD
West-Brabant)
2013:
2015:
2012:
2012:

7%
11 %
48 %
65 %

2017:
2017:
2016:
2016:

12 %
12 %
50 %
64 %

Overmatig alcoholgebruik
Jongeren 12-18 jaar:
2015: 5 % 2017: 7 %
Volwassen 19-64 jaar: 2012: 15 % 2016: 16 %
Ouderen 65+ jaar:
2012: 6 % 2016: 9 %
Roken
Jongeren 12-18 jaar:
Volwassen 19-64 jaar:
Ouderen 65+ jaar:

2015: 7 % 2017: 1 %
2012: 27 % 2016: 19 %
2012: 19 % 2016: 11 %

Voldoet niet aan norm gezond bewegen   
Jongeren 12-18 jaar:
2015: 32 % 2017: 42 %
Volwassen 19-64 jaar: 2012: 44 % 2016: 39 %
Ouderen 65+ jaar:
2012: 30 % 2016: 25 %

Ervaart eigen gezondheid als zeer goed
Jongeren 12-18 jaar:
2017: 98 %
Volwassen 19-64 jaar: 2012: 83 % 2016: 79 %
Ouderen 65+ jaar:
2012: 65 % 2016: 59 %
Voelt zich psychisch gezond
2017: 89 %
Jongeren 12-18 jaar:
Volwassen 19-64 jaar: 2012: 87 % 2016: 88 %
Ouderen 65+ jaar:
2012: 79 % 2016: 86 %
Voelt zich eenzaam
Volwassen 19-64 jaar:
Ouderen 65+ jaar:

2012: 31 % 2016: 33 %
2012: 45 % 2016: 49 %

Aanvullende cijfers, definities, toelichtingen en
meer informatie zijn te vinden op:
https://brabantscan.nl/dashboard

Daarnaast verwacht het Rijk dat gemeenten
met een integrale analyse van de (gezondheids)
situatie en kenmerken op lokaal/wijk/buurtniveau
invulling geven aan de lokale preventiecyclus en
aan lokale prioriteiten.
Het ministerie van VWS zet in op de versterking
van samenhang van monitoren en bundeling van
kennis voor Integraal werken in de wijk. Gemeenten moeten actief aan de slag gaan met de indicatorenset van het RIVM en met de monitor voor het
sociaal domein die is uitgebreid met indicatoren
om meer zicht te krijgen op de werking van de
lokale publieke gezondheid. Streven is het inzicht
in effectiviteit van het landelijk en lokaal beleid te
vergroten.
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