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Infographic
Zie volgende pagina voor de infographic (grafische weergave van de inhoud van de
regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019).
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1. Inleiding
1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen
Vanaf 2015 zijn gemeenten binnen het sociaal domein verantwoordelijk voor jeugdzorg
en grotere delen van werk en inkomen, zorg aan langdurig zieken en zorg aan ouderen.
Deze taken zijn vanuit het Rijk gedecentraliseerd. Centrale begrippen in de
decentralisaties zijn het voeren van de regie op het eigen leven en participeren in de
maatschappij.
De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid willen de recente ontwikkelingen in het
sociaal domein integraal oppakken middels een regionale nota gezondheidsbeleid. De
nota gezondheidsbeleid heeft tot doel de hulpvragen van inwoners nog meer aan de
voorkant te signaleren en af te vangen, om zo zwaardere hulpvragen en een beroep op
de zorg te voorkomen. Het transformatieproces binnen de decentralisaties biedt veel
kansen voor preventie.
De gemeenten vinden het wenselijk om de uitwerking van het gezondheidsbeleid te
richten op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het
bevorderen van maatschappelijke participatie. Gezonde mensen participeren meer, en
mensen die (weer gaan) participeren voelen zich gezonder.

1.2 Achtergrond en totstandkoming
Gemeenten zijn volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) medeverantwoordelijk voor
het beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid van de inwoners. Zij stellen
hiervoor iedere vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid op. In opdracht van
het Algemeen Bestuur heeft de Dienst Gezondheid & Jeugd de Regionale Nota
Gezondheidsbeleid 2016-2019 voor de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid
ontwikkeld.
De Regionale Nota Gezondheidsbeleid is gebaseerd op de Nota van Uitgangspunten1, de
evaluatie van de regionale nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-20152, de
Toekomstverkenning Zuid-Holland Zuid3 (regionaal richtinggevend kader) en het
Nationaal Programma Preventie4 (landelijk richtinggevend kader). De Regionale Nota
Gezondheidsbeleid beschrijft de uitgangspunten en de concrete uitvoering voor het
gezondheidsbeleid in Zuid-Holland Zuid in de periode 2016 tot en met 2019.
Gemeenten kunnen de hoofdlijnen uit de nota gebruiken om invulling te geven aan hun
verantwoordelijkheden uit de Wpg en deze verwerken in de lokale nota
gezondheidsbeleid.

1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 behandelt de context waarbinnen het beleid voor de publieke gezondheid in
de regio Zuid-Holland Zuid wordt vormgegeven, met aandacht voor de visie op
gezondheid en de algemene uitgangspunten die hierbij worden gehanteerd.

1

Dienst Gezondheid & Jeugd (2014). Nota van Uitgangspunten Gezondheidsbeleid 2016-2019. Vastgesteld door het Algemeen
Bestuur op 27 november 2014.
2
Dienst Gezondheid & Jeugd (2015). Evaluatie regionale nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015.
3
www.dienstgezondheidjeugd.nl/toekomstverkenning
4
Rijksoverheid (2013). Alles is gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014 – 2016. www.allesisgezondheid.nl

De hoofdstukken 3 t/m 5 beschrijven de doelstellingen en meetmomenten van
gemeenten aan de hand van drie type preventieve maatregelen. Deze type maatregelen
worden van oudsher in de Wpg onderscheiden: gezondheidsbescherming (hoofdstuk 3),
ziektepreventie (hoofdstuk 4) en gezondheidsbevordering (hoofdstuk 5).
In bijlage 1 worden de wettelijke kaders van de Wpg, de Wmo en de Omgevingswet
uiteengezet. Bijlage 2 beschrijft het proces van totstandkoming van de nota.
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2. Visie op gezondheid
2.1 Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag
Het begrip “gezondheid” is aan verandering onderhevig. De
Nederlandse overheid hanteert een definitie van gezondheid die
niet meer draait om de afwezigheid van ziekte of beperking,
maar om 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 leven5. De regio Zuid-Holland Zuid
sluit zich voor het gezondheidsbeleid in de periode 2016-2019
bij deze nieuwe definitie van gezondheid aan.
Rode draad in de nieuwe definitie van gezondheid is de omslag van denken in termen
van Ziekte en Zorg (oude definitie) naar Gezondheid en Gedrag (nieuwe definitie)6.
Idealiter volgt hierna de omslag naar Mens en Maatschappij, waarbij gezondheid en
gedrag worden benaderd vanuit de menselijke en maatschappelijke mogelijkheden. In
plaats van te benadrukken wat mensen niet meer kunnen als ze ziek zijn, staan de
menselijke competenties, het vermogen zich aan te passen aan de omstandigheden en
participatie centraal. Gezondheid is immers kunnen doen wat je wilt doen. Daarnaast is
het belangrijk rekening te houden met de sociale en fysieke omgeving waarin mensen
leven, wonen en werken. Bijvoorbeeld waarin de aanwezigheid van groen en ruimte
uitnodigt tot bewegen en een sociale omgeving die uitdaagt tot meedoen.
De nieuwe manier van denken heeft gevolgen voor de wijze waarop de publieke
gezondheidszorg wordt georganiseerd. De rol van de burger, van zorgprofessionals en
van gemeenten verandert mee. Naast de hectiek en dynamiek die dit oplevert, leidt het
ook tot kansen: nieuwe mogelijkheden om gezondheid, welzijn, preventie, zorg en
participatie (meer) met elkaar te verbinden op lokaal, subregionaal en regionaal niveau.
Dit is een belangrijke taak van de sociale teams en jeugdteams, die inmiddels in veel
gemeenten gevormd zijn. Daarnaast vinden de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid
het wenselijk om de uitwerking van het gezondheidsbeleid te richten op het verkleinen
van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het bevorderen van maatschappelijke
participatie, vanuit een integrale, structurele en settinggerichte benadering.
Het gezondheidsbeleid in Zuid-Holland Zuid wordt in de periode 2016-2019 op de
volgende uitgangspunten7 gebaseerd:

5
6
7

•

Gezondheid is ongelijk verdeeld over de bevolking: laagopgeleiden leven korter
en minder lang in goede gezondheid dan hoogopgeleiden.

•

Gezondheid draait om veerkracht: het vermogen om om te gaan met tijdelijke of
blijvende veranderingen in de lichamelijke en geestelijke conditie.

•

Maatschappelijke participatie bevordert de gezondheid en vice versa.

•

Een integrale, structurele en settinggerichte benadering van gezondheid vergroot
de kans op een actieve participatie van burgers aan de maatschappij.

Rijksoverheid (2013). Alles is gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014 – 2016. www.allesisgezondheid.nl
Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (2010). Perspectief op gezondheid 20/20.
Voor een toelichting op de uitgangspunten wordt verwezen naar de Nota van Uitgangspunten Gezondheidsbeleid 2016-2019.
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2.2 Het ambitieniveau
De maatschappelijke opgave voor de komende jaren is om de zorgconsumptie sterk te
laten verminderen. Gemeenten zetten in op een lokale aanpak om de eigen kracht van
de inwoners maximaal te benutten. Hierbij kan het niet zoals het altijd is gegaan; er
zullen aanpassingen nodig zijn. Vanuit de visie op gezondheid wordt ingezet op
participatie en preventie om de behoefte aan zwaardere zorg te verminderen of in ieder
geval uit te stellen.
Vanuit de evaluatie over de beleidsperiode 2012 t/m 2015 is vastgesteld dat de
gezondheidsbevorderende interventies laten zien dat er, volgens de doelstellingen, een
daling is gerealiseerd bij het overgewichtspercentage in Dordrecht, een daling van het
alcoholgebruik van jongeren <18 jaar in Zuid-Holland Zuid en een stabilisering van het
regionale overgewichtspercentage bij de jeugd. De mentale weerbaarheid van inwoners
in de regio is stabiel gebleven. Landelijke trends zijn vergelijkbaar en laten zien dat het
realiseren van een stabilisering een opvallend goed resultaat is.
Met de transformatie in gedachten ligt de focus van gemeenten de komende periode
voornamelijk op de inhoudelijke vernieuwing en cultuur binnen het sociaal domein. Voor
het gezondheidsbeleid is het de ambitie om in te zetten op het vasthouden van het
huidige niveau van gezondheid en welzijn.
Om dit ambitieniveau de komende vier jaar te realiseren, zijn – in afstemming met het
WMO- en participatiebeleid – de uitgangspunten voor het gezondheidsbeleid in de
periode 2016-2019 opgesteld. Deze uitgangspunten worden in de volgende hoofdstukken
uitgewerkt.
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3. Gezondheidsbescherming
3.1 Inleiding en uitgangspunten
Gezondheidsbescherming richt zich op het
beschermen
van
burgers
tegen
gezondheidsrisico’s waar zij zichzelf niet
tegen
kunnen
beschermen.
Gezondheidsrisico’s zijn bijvoorbeeld de
verspreiding van infectieziekten, slechte
hygiënische
omstandigheden
en
milieutechnische gevaren.
Deze gezondheidsrisico’s vragen een
collectieve en preventieve aanpak om
gezondheidsproblemen te voorkomen. Dit
is een wettelijke taak vanuit de Wpg.
Gemeenten
hebben
hierin
weinig
beleidsvrijheid. Het Rijk bepaalt het
beleid
en
de
richtlijnen
voor
gezondheidsbescherming. De gemeenten
zijn verantwoordelijk voor een effectieve
regionale
inrichting
van
de
gezondheidsbescherming.
In paragraaf 3.2 tot en met paragraaf 3.4 worden de voorbereiding op de dreiging van
infectieziekten en rampen, de advisering rond gezondheidsrisico’s in milieu en technische
hygiënezorg en de integrale advisering voorafgaand aan besluitvorming ruimtelijke
ordening plannen beschreven.
De gemeenten hanteren voor de gezondheidsbescherming de volgende uitgangspunten:

•

Gemeenten bereiden zich voor op de dreiging van terugkerende en nieuwe
infectieziekten en rampen. Gemeenten leggen daarbij het accent op preventie,
vroegtijdige signalering en bestrijding gericht op risicogroepen.

•

Gemeente zorgen voor adequate advisering ten aanzien van gezondheidsrisico’s
in milieu en technische hygiënezorg.

•

Gezondheidsbescherming wordt vanuit een integrale benadering vormgegeven.

3.2 Voorbereiding op de dreiging van infectieziekten en rampen
Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om zich voor te bereiden op (de dreiging
van) bestaande en opkomende nieuwe infectieziekten. Dit doen ze ter bescherming van
burgers uit onze regio. De lage vaccinatiegraad in sommige gemeenten maakt de regio
Zuid-Holland Zuid op dit vlak bijzonder. Prioriteit ligt bij burgers die kwetsbaar zijn voor
infectieziekten (ouderen, kinderen en zwangeren).
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De uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van infectieziektepreventie
gebeurt door de Dienst Gezondheid & Jeugd.
Samenhang met de Veiligheidsregio
De gemeenten bereiden zich voor met (beheers)maatregelen op (grootschalige) infectieuitbraken en rampen. Deze zijn binnen de Veiligheidsregio beschreven in het risicoprofiel
Zuid-Holland Zuid. Het bestuur van de Veiligheidsregio ZHZ heeft conform de Wet
Veiligheidsregio het Regionaal Risicoprofiel ZHZ vastgesteld, waarin ook het thema
gezondheid is opgenomen in de vorm van scenario’s m.b.t. infectieziekten.

3.2.1 Wat is de huidige situatie?
Sinds 2005 zijn de taken rondom infectieziektebestrijding, hygiënepreventie en medische
milieukunde verder geprofessionaliseerd. Landelijke ontwikkelingen en professionele
normen zorgen voor een verbetering in kwaliteit en effectiviteit in preventie en
bestrijding van gezondheidsproblemen. De infectieziektebestrijding en medische
milieukunde zijn meer landelijk georganiseerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) geeft sturing aan de bestrijding en richtlijnontwikkeling. Een
basisuitvoering van de wettelijke taken op het gebied van gezondheidsbescherming in de
regio is noodzakelijk om een landelijke dekkend netwerk van infectieziektebestrijding en
medisch milieukunde te borgen. Hiertoe heeft in de regio Zuid-Holland Zuid in de
achterliggende periode een inhaalslag plaatsgevonden. Momenteel is de inzet gericht op
borging van de resultaten van deze inhaalslag, om burgers in de regio het vereiste
niveau van gezondheidsbescherming te kunnen bieden.

3.2.2 Wat willen de gemeenten bereiken?
1. De gemeenten voeren de wettelijke taken op inspectieniveau en zoals vastgesteld
in het Beleidskader Gezondheidsbescherming uitgevoerd;
2. De gemeenten beschermen kwetsbare burgers op locaties met hoge risico’s op
verspreiding van infectieziekten door adviezen en interventies gericht op het
verminderen van de risico’s, en door voorlichting aan de doelgroep hoe zij hier
zelf aan kunnen bijdragen;
3. De gemeenten dragen zorg voor afstemming en samenwerking met ketenpartners
op zowel management-, operationeel- als medisch inhoudelijk niveau in de regio
ZHZ om verspreiding van infectieziekten te voorkomen;–
4. De gemeenten zijn voorbereid om snel en adequaat te reageren op dreiging en
uitbraken van oude en nieuwe ziekten en hiermee ook op de risico scenario’s van
de Veiligheidsregio.

3.2.3 Hoe meten de gemeenten het succes van de uitvoering?
1. De meetbare doelstellingen worden geformuleerd in de uitwerking van het
Beleidskader Gezondheidsbescherming;
2. Het aantal (toegepaste) adviezen per jaar aan geprioriteerde risicolocaties, zoals
woonzorginstellingen, zorgboerderijen en medisch kinderdagverblijven;
3. Met alle betrokken ketenpartners wordt minimaal jaarlijks afgestemd over
infectieziektebestrijding, zoals het gebruik van het Regionaal Meldpunt Uitbraken8.

8

Het Regionaal Meldpunt Uitbraken is een beveiligde website (in oprichting) waar medische zorginstellingen uitbraken van
infectieziekten kunnen melden aan GGD'en en aan elkaar.
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3.3 Advisering rondom gezondheidsrisico’s in milieu en technische
hygiënezorg
Vragen van gemeenten, burgers en gemeentelijke instanties over gezondheidsrisico’s uit
de omgeving worden in opdracht van gemeenten door de Dienst Gezondheid & Jeugd
onderzocht en beantwoord. Het kan gaan om gezondheidsrisico’s die veroorzaakt worden
door factoren in de omgeving, zoals geluid, lucht en gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld
bodemverontreiniging); of risico’s door stoffen of materialen in huis, zoals koolmonoxide,
kwik en loden waterleidingen. Daarnaast zijn er risico’s op regio gebonden grootschalige
milieu-incidenten op het spoor, de weg of het water waarbij gevaarlijke stoffen kunnen
vrijkomen, bijvoorbeeld het rangeerterrein van Kijfhoek en incidenten bij risicovolle
bedrijven, ook buiten de regio, zoals industrieterrein Moerdijk.

3.3.1 Wat is de huidige situatie?
Gemeenten en burgers hadden de afgelopen jaren op het terrein van de Medische
Milieukunde onder andere vragen over ARBO, asbest, bestrijdingsmiddelen,
bodemverontreiniging, elektromagnetische velden, fijn stof, geluid, integraal adviezen
nieuwbouw, en luchtkwaliteit. Ook is er uitvoering gegeven aan het project betreffende
de mechanische ventilatie op basisscholen ten behoeve van de optimalisering van het
binnenmilieu. Omtrent deze terreinen zijn er meerdere beleidsadviezen gegeven. Al deze
terreinen behoeven verdere aandacht en borging binnen de gemeenten.
Bij calamiteiten is de verdeling van de verantwoordelijkheid wettelijk vastgelegd in de
Wet op de Veiligheidsregio’s. De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft hierin de wettelijke
taak de publieke gezondheid te beschermen. In voorkomende gevallen kan de Dienst ook
ongevraagd adviseren.

3.3.2 Wat willen de gemeenten bereiken?
Gemeenten beschermen hun burgers tegen gezondheidsrisico’s waar zij zichzelf niet
tegen kunnen beschermen:
1. De gemeenten bevorderen het gezonde gedrag van burgers door middel van
ingrepen in de fysieke leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet, die in
voorbereiding is, dicht een grotere rol toe aan gemeenten betreffende de
inrichting van de fysieke omgeving;
2. De gemeenten willen dat technische hygiëne- en milieukundige aspecten
betrokken worden bij het opstellen van het provinciale omgevingsplan.

3.3.3 Hoe meten de gemeenten het succes van de uitvoering?
1. De gemeenten geven de Dienst Gezondheid & Jeugd opdracht om bij te
houdenhoeveel beleidsadviezen zijn gegeven op het gebied van Medische
Milieukunde en Technische Hygiënezorg en aan wie;
2. De gemeenten geven de Dienst Gezondheid & Jeugd opdracht om een jaarlijkse
regionale rapportage omtrent het technische hygiëne- en milieubeleid van de
individuele gemeente op te stellen.

3.4 Integrale gezondheidsadvisering voorafgaand aan besluitvorming
De fysieke woon- en werkomgeving heeft effect op de gezondheid van mensen. Een
fysieke omgeving kent enerzijds risico’s voor de gezondheid (industrie, verkeer,
verspreiding infectieziekten, e.d.), maar kan ook kansen bieden voor gezondheid
(inrichting van de openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen, aanbod sportfaciliteiten in
de buurt, e.d.). Om de gezondheid te beschermen en te bevorderen is samenwerking
tussen beleidsterreinen als ruimtelijke ordening, verkeer, jeugd, sport, welzijn en

Dienst Gezondheid & Jeugd | Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 | 18 mei 2015

16

volksgezondheid nodig. Vanuit de Wpg wordt aanbevolen aandacht te geven aan
preventieve technische hygiëne, het beperken van infectieziekterisico’s in buitenmilieu,
medisch milieukundige adviezen en gezondheidsbevorderende adviezen.

3.4.1 Wat is de huidige situatie?
Gemeenten vragen – hoewel er sprake is van een wettelijke taak vanuit de Wpg – slechts
sporadisch aan de Dienst Gezondheid & Jeugd integrale gezondheidsadviezen af te geven
bij ruimtelijke ordening plannen, bijvoorbeeld bij de bouw van scholen, kindercentra en
sporthallen.
De gezondheidsmonitor van Zuid-Holland Zuid geeft aan dat ruim één op de tien
inwoners bezorgd is over zijn gezondheid vanwege milieufactoren in de leefomgeving
(o.a. geluid door wegverkeer (24%), gevaarlijke stoffen (4%), omgevingsgeur (25%)).
Vanuit de GHOR wordt door de Dienst op aanvraag advies gegeven aan gemeenten
betreffende de gezondheidsaspecten van een te organiseren evenement. Deze adviezen
worden multidisciplinair opgesteld.

3.4.2 Wat willen de gemeenten bereiken?
1. De gemeenten hebben bij besluitvormingsprocessen met betrekking tot
ruimtelijke ontwikkeling inzichtelijk welke afwegingen gemaakt zijn met het oog
op gezondheidsbescherming- en bevordering;
2. De gemeenten weten wanneer de GHOR aan de Dienst Gezondheid & Jeugd heeft
gevraagd advies uit te brengen over gezondheidsrisico’s bij evenementen.

3.4.3 Hoe meten de gemeenten het succes van de uitvoering?
Om vast te stellen of gemeenten de doelstellingen hebben gehaald, worden de afgegeven
integrale gezondheidsadviezen gemonitord en wordt procesevaluatie uitgevoerd:
1. De gemeenten vragen de Dienst Gezondheid & Jeugd aan te geven hoeveel
integrale gezondheidsadviezen zijn verstrekt aan gemeenten;
2. De gemeenten evalueren de samenwerking tussen de gemeente, de
Omgevingsdienst en de Dienst Gezondheid & Jeugd met als doel te sturen op een
effectieve integrale besluitvorming;
3. De
gemeenten
evalueren
jaarlijks
de
gevraagde
en
ontvangen
gezondheidsadviezen op het gebied van evenementen, waarbij in ieder geval
wordt bekeken of er informatie gemist is en of adviezen ontbraken bij bepaalde
evenementen.
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4. Ziektepreventie
4.1 Inleiding en uitgangspunten
Ziektepreventie omvat maatregelen die
gericht zijn op het voorkomen van
specifieke (infectie)ziekten of de vroege
signalering daarvan, door middel van
signalering en gedragsbeïnvloeding. In
dit hoofdstuk staan twee wettelijke
taken vanuit de Wpg centraal:
jeugdgezondheidszorg (paragraaf 4.2)
en preventieve ouderengezondheidszorg
(paragraaf 4.3).
Voor het thema ziektepreventie worden
de volgende uitgangspunten gehanteerd:

•

Via de jeugdgezondheidszorg hebben gemeenten alle kinderen in beeld. Ieder
kind dat extra aandacht nodig heeft, krijgt dit (en blijft in beeld).

•

Gemeenten hebben zicht op de kwetsbare ouderen. Gemeenten zetten
maatregelen in voor specifieke stoornissen bij ouderen; gericht op functiebehoud
en het bestrijden van kwetsbaarheid.

4.2 Jeugdgezondheidszorg
De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid hanteren een gezamenlijk subsidiekader voor de
uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Hiervoor is ruim €9 miljoen beschikbaar
voor de uitvoering van de wettelijke taken uit het basispakket JGZ9. Het subsidiekader
geldt tot en met 31 december 2017, met een optie tot verlenging voor de jaren 2018 en
2019. Het Consortium Rivas/Careyn (hierna: Consortium) is uitvoerder van de JGZ. Zij is
primair verantwoordelijk voor het daadwerkelijk signaleren van stoornissen en het
voorkomen van problemen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Het Consortium
werkt volgens landelijk vastgestelde richtlijnen voor de dienstverlening. De Dienst
Gezondheid & Jeugd voert namens de gemeenten het account en contractbeheer.
Jeugdgezondheidszorg is breder dan alleen ziektepreventie. De JGZ-professionals van het
Consortium leveren een bijdrage aan het gezond en veilig opgroeien van de jeugdigen in
de regio. Om dit doel te bereiken is samenwerking van het Consortium met andere
9
Dit bedrag geldt voor de uitvoering van het basispakket JGZ. Wanneer hierbij ook de middelen voor het beheer van het
Digitaal Dossier JGZ worden betrokken, is in totaal een bedrag van ruim €9,7 miljoen beschikbaar. Voor de uitvoering van het
Extra Contactmoment Adolescenten worden vanuit het Rijk middelen aan de gemeenten verstrekt. In 2014 was dit in totaal
ruim €400.000,- voor ZHZ. Definitieve besluitvorming over de structurele besteding van de middelen voor het Extra
Contactmoment Adolescenten is op het moment van schrijven van deze nota nog niet afgerond en daarom niet betrokken bij de
totaal beschikbare middelen van €9,7 miljoen.
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professionals op het terrein van jeugdigen en de aansluiting bij bestaande en nieuwe
(zorg)structuren in gemeenten en in het onderwijs, onmisbaar.

4.2.1 Wat is de huidige situatie?
Per 1 januari 2015 is het nieuwe basispakket JGZ van kracht. Alle kinderen krijgen de
basiszorg die voortvloeit uit het basispakket. Doel van het nieuwe basispakket JGZ is het
pakket te moderniseren op grond van wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke
ontwikkelingen en beter te laten aansluiten op de stelselwijziging jeugd. Twee belangrijke
wijzigingen zijn:
1. De JGZ-professionals signaleren en geven voorlichting, advies, instructie en
begeleiding. Hiermee kan de eigen kracht van kinderen, jongeren en ouders
worden versterkt en (indien mogelijk) kunnen ervaren problemen worden
genormaliseerd. Preventie en lichte ondersteuning kunnen zwaardere hulp
mogelijk voorkomen. Na het signaleren van een (risico)situatie of probleem vindt
zo nodig ondersteuning plaats vanuit de preventieve activiteiten op grond van de
Jeugdwet;
2. Het contactmoment voor adolescenten is als taak toegevoegd aan het
basispakket. Er is daardoor een structureel aanbod beschikbaar voor jongeren
vanaf 14 jaar. Tijdens dit contactmoment besteedt het Consortium in ieder geval
aandacht aan gezond gewicht, roken, gebruik van alcohol en drugs, veilig vrijen,
sport en bewegen, internetgebruik en gameverslaving, weerbaarheid, depressie
en schoolziekteverzuim.
In 2015 maken de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid gemeenschappelijk nieuwe
afspraken met het Consortium. Deze worden vastgelegd in de herziene
uitvoeringsovereenkomst voor de uitvoering van het basispakket JGZ in de jaren 2016 en
2017. De gemeenten hebben de Dienst Gezondheid & Jeugd gevraagd namens hen met
het Consortium de onderhandelingen voor de nieuwe overeenkomst te voeren. De
aanbevelingen uit het rapport van de Dienst Gezondheid & Jeugd “Tussentijdse evaluatie
JGZ 2012-2014” zijn leidraad voor de nieuwe contractafspraken.
De gemeente richten zich op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij de jeugd en het
versterken van de mentale weerbaarheid van de jeugd. Voor de prestatieafspraken met
het Consortium zoekt de Dienst daarom aansluiting bij de doelstellingen uit paragraaf 5.3
en 5.4 van het hoofdstuk Gezondheidsbevordering.

4.2.2 Wat willen de gemeenten bereiken?
De gemeenten willen de gezonde ontwikkeling van de jeugd bevorderen. Hiervoor stellen
ze zich de volgende doelen:
•

•

De gemeenten willen een gezond opgroeiklimaat en goede basisvoorzieningen
voor alle jeugd in Zuid-Holland Zuid. De gemeenten gaan uit van de eigen kracht
van jeugd en ouders. De gemeenten hebben daarbij oog voor degenen die het op
eigen kracht (nog) niet kunnen. De gemeenten bieden hen, via het Consortium en
andere basisvoorzieningen, tijdig en waar mogelijk tijdelijk, de juiste
ondersteuning;
De gemeenten willen een goede, gedegen en kwalitatief hoogstaande integrale
jeugdgezondheidszorg voor de 0- tot 19-jarigen, met specifieke aandacht voor
risicokinderen, zoals gesteld in de visie op jeugdgezondheidszorg in het
subsidiekader JGZ;
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•

De gemeenten willen dat het Consortium alle risicokinderen en -gezinnen tijdig
signaleert en deze voldoende intensief volgt om de veilige ontwikkeling van de
kinderen te bevorderen en bewaken.

4.2.3 Hoe meten de gemeenten het succes van de uitvoering?
De gemeenten meten het succes van de uitvoering door:
•

•

•

In opdracht van de gemeenten meet de Dienst Gezondheid & Jeugd de
gezondheidstoestand van de jeugdigen van 0-19 in Zuid-Holland Zuid door deze
collectief te monitoren. Hiervoor gebruikt de Dienst geanonimiseerde gegevens
die door het Consortium zijn verzameld tijdens individuele contactmomenten met
jeugdigen. De Dienst voorziet haar epidemiologische analyses van adviezen aan
de gemeenten;
In opdracht van de gemeenten meet de Dienst Gezondheid & Jeugd de kwaliteit
van de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg op basis van de
verantwoordingsafspraken die zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met
het Consortium;
Om vast te stellen of gemeenten de doelstellingen hebben gehaald voor het
bevorderen van de gezondheid van de jeugd, worden evaluaties uitgevoerd. Dit is
beschreven in paragraaf 5.3 en 5.4 van deze nota. De Dienst Gezondheid & Jeugd
betrekt bij deze evaluaties ook de beschikbare geanonimiseerde gegevens die
door het Consortium zijn verzameld tijdens individuele contactmomenten met
jeugdigen.

4.3 Preventieve ouderengezondheidszorg
Het Wmo beleid is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven
wonen en deelnemen aan de samenleving en biedt ondersteuning. De preventieve
ouderengezondheidszorg uit de Wpg is aanvullend aan de Wmo. Het richt zich op de
bevordering van de gezondheid en veerkracht van ouderen en zit aan de voorkant van de
Wmo. De Wmo en de Wpg versterken elkaar, zodat ouderen langer participeren en
zelfredzaam kunnen zijn.
Het aantal ouderen (65-plussers) in de regio Zuid-Holland Zuid groeit de komende jaren
van 83.094 in 2012 naar 115.594 in 2025. De levensverwachting van ouderen neemt ook
toe. Dit is te danken aan preventie (medicatie en leefstijl) en medische behandeling. Veel
ouderen blijven actief en 60% van de 65-plussers in onze regio voelt zich gezond. Zij
participeren door vrijwilligerswerk, mantelzorg en arbeid.
Maar, ouderdom komt met gebreken en hoe ouder men wordt, hoe groter het risico op
kwetsbaarheid. In onze regio heeft 86% van de 65-plussers één of meer chronische
ziekten. Kwetsbaarheid groeit met de leeftijd en met het wegvallen van functies (fysiek
en mentaal), sociale contacten en gezondheidsvaardigheden. Ziektepreventie bij ouderen
richt zich daarom niet op het voorkómen van (chronische) ziekten, maar op het goed
kunnen omgaan met ziekten en kunnen leven met beperkingen.
Om invulling te geven aan de wettelijke taak van ziektepreventie bij ouderen, meten en
monitoren gemeenten de gezondheidssituatie van ouderen (65-plussers), de
belangrijkste stoornissen en ziekten en de risicofactoren van kwetsbaarheid. Op basis
hiervan worden gerichte maatregelen ingezet om de veerkracht van ouderen te
bevorderen en kwetsbaarheid tegen te gaan bij ouderen die nog niet kwetsbaar zijn,
maar wel een verhoogd risico hebben dit te worden. Het doel is functiebehoud op fysiek,
mentaal en sociaal gebied, zodat ouderen zich langer gezond en vitaal voelen. De
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gerichte
maatregelen
hebben
betrekking
op
gezondheidsbevordering,
gezondheidsvaardigheden en krachtig ouder worden. Gemeenten betrekken ouderen,
welzijns- en zorgpartijen bij de preventieve ouderengezondheid.
Voor de doelstellingen van de gemeenten ten aanzien van het bevorderen van de eigen
kracht en vitaliteit bij ouderen en het krachtig en vitaal ouder worden verwijzen we naar
paragraaf 5.5 van het hoofdstuk Gezondheidsbevordering.
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5. Gezondheidsbevordering
5.1 Inleiding en uitgangspunten
Gezondheidsbevordering richt zich op het
bevorderen en het in stand houden van
een gezonde leefstijl en een gezonde
sociale en fysieke omgeving, zowel van
individuen als van groepen mensen. Dit is
wettelijk een taak vanuit de Wpg. Voor
de invulling van deze taak hebben
gemeenten veel beleidsvrijheid, omdat
de focus en aanpak afhangt van de lokale
situatie en/of doelgroepen. Maatwerk
verhoogt de effectiviteit van interventies
en beleid.
Wijken
gebiedsgerichte
gezondheidsbevordering is een belangrijk
uitgangspunt
voor
dit
maatwerk;
aansluitend op de lokale behoeften van gemeenten en gericht op het versterken van de
(nog verder te ontwikkelen) sociale teams en jeugdteams. Versterking van de sociale
teams en jeugdteams door gezondheidsbevordering zorgt dat hulpvragen aan de
voorkant nog meer worden gesignaleerd en worden afgevangen, om zwaardere
hulpvragen te voorkomen. De gebiedsgerichte benadering wordt, waar nodig,
gecomplementeerd door een aanpak op (sub-) regionaal niveau en sluit waar wenselijk
aan op een aanpak op landelijk niveau. Daarnaast is het van belang dat
gezondheidsbevordering uitgaat van een integrale aanpak door verbindingen te leggen
tussen de publieke gezondheid en andere beleidsterreinen, zoals sportbeleid, ruimtelijke
ordening en welzijn.
Voor het thema
gehanteerd:

gezondheidsbevordering

worden

de

volgende

uitgangspunten

•

Gezondheidsbevordering vindt dicht bij de burgers plaats op wijk-, buurt- of
dorpsniveau en kent daarbij een integrale aanpak.

•

Inzetten op het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl. Hierbij wordt
prioriteit gegeven aan kwetsbare zwangere vrouwen en laagopgeleide jongeren.

•

Inzetten op het versterken van de mentale weerbaarheid van jeugd, volwassenen
met een lage opleiding en kwetsbare ouderen.

•

Inzetten op gezondheidsbevordering bij ouderen, gericht op functiebehoud en
gezondheidsvaardigheden.

De werkwijze van gezondheidsbevordering in de regio Zuid-Holland Zuid wordt toegelicht
in paragraaf 5.2: deze is van toepassing op de onderwerpen die aan de orde komen in
paragraaf 5.3 tot en met 5.6.
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De gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben een aantal prioriteiten vastgesteld10 voor
gezondheidsbevordering in de periode 2016-2019 en gaan inzetten op:
• Het versterken van de mentale weerbaarheid van kwetsbare groepen: jeugd,
volwassenen met een lage opleiding en kwetsbare ouderen (paragraaf 5.3);
• Het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl van kinderen, jongeren en
hun ouders, met prioriteit voor laagopgeleide jongeren (paragraaf 5.4);
• Het bevorderen van de eigen kracht en vitaliteit bij ouderen (paragraaf 5.5);
• Het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl van zwangere vrouwen,
met prioriteit voor kwetsbare zwangere vrouwen (paragraaf 5.6).

5.2 Gezondheidsbevordering: zo dicht mogelijk bij de burger vanuit een
integrale aanpak
Gezondheidsbevordering vindt zo dicht mogelijk bij burgers plaats, namelijk binnen de
directe omgeving waarin zij wonen, werken, recreëren en naar school gaan. Om dit te
realiseren werken gemeenten nauw samen met relevante partijen als scholen,
huisartsen, eerste- en tweedelijns zorgprofessionals en verenigingen. Afhankelijk van het
doel, de doelgroep en de setting waarin deze doelgroep zich bevindt, kan het niveau van
deze samenwerking variëren en werkt de gemeente zowel op (sub-) regionaal niveau als
op wijk-, buurt- of dorpsniveau aan gezondheidsbevordering.
Gemeenten voeren de regie op het preventieve gezondheidsbeleid en kunnen eventueel
worden ondersteund door de Dienst Gezondheid & Jeugd. Een belangrijke rol in de wijkof gebiedsgerichte aanpak is weggelegd voor de sociale teams en de jeugdteams. Leden
van deze teams vormen de ogen en oren van de wijk, de buurt of het dorp en kunnen
signaleren welke gezondheidsproblemen er spelen. Vervolgens kunnen zij, mede met
advies en ondersteuning van de Dienst, keuzes maken ten aanzien van in te zetten
interventies voor wijk- en gebiedsgerichte gezondheidsbevordering en de uitvoering
daarvan.
Gezondheidsbevordering vergt een integrale aanpak door verbindingen te leggen tussen
de publieke gezondheid en ander beleidsterreinen zoals sportbeleid, ruimtelijke ordening,
welzijn en openbare orde en veiligheid. Gemeenten zetten zich hiervoor in, door samen
te werken en op zoek te gaan naar gezamenlijke belangen die gezondheidsbevordering
kunnen versterken.

5.3 Het versterken van de mentale weerbaarheid van kwetsbare
groepen
De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid zetten in de periode 2016-2019 in op het
versterken van de mentale weerbaarheid van kwetsbare groepen inwoners. Mensen die
mentaal weerbaar zijn zitten goed in hun vel, staan positiever in het leven, hebben
minder last van stress en kunnen beter omgaan met problemen. Het versterken van de
mentale weerbaarheid heeft een positieve invloed op de gezondheid van mensen. Met het
versterken van de mentale weerbaarheid worden bovendien psychische problemen
voorkomen.
Met het versterken van de weerbaarheid van jongeren wordt in brede zin gewerkt aan
gezondheidsbevordering. Dit kan gezien worden als een basis voor het stimuleren van
een gezonde leefstijl bij o.a. jongeren. Weerbare jongeren kunnen namelijk beter ‘nee’
10

Dienst Gezondheid & Jeugd (2014). Nota van Uitgangspunten Gezondheidsbeleid 2016-2019. Vastgesteld door het Algemeen
Bestuur op 27 november 2014.
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zeggen tegen verleidingen als roken, drinken en ongezond eten, zitten beter in hun vel,
kunnen beter omgaan met keuzes rondom seksualiteit en zijn minder vaak slachtoffer
van pesten.

5.3.1 Wat is de huidige situatie?
Gemeenten richten zich op het versterken van de mentale weerbaarheid van drie
doelgroepen, namelijk jeugd, volwassenen met een lage opleiding en kwetsbare ouderen.
• Jeugd
Eén op de vijftien kinderen in Zuid-Holland Zuid heeft een verhoogd risico op
psychosociale problemen zoals emotionele of gedragsproblemen. In Zuid-Holland Zuid
geeft 18% van de jongeren op het voortgezet onderwijs aan in de afgelopen drie
maanden wel eens te zijn gepest. Preventie van psychische problemen op jonge leeftijd
voorkomt problemen op volwassen leeftijd.
• Volwassenen met een lage opleiding
Volwassenen met een lage opleiding hebben vaker een matig of hoog risico op een
angststoornis of een depressie (38%) dan hoog opgeleiden (29%). Gezien hun relatief
hoge risico op psychische problemen, vormen volwassenen met een lage opleiding een
belangrijke doelgroep als het gaat om het versterken van de mentale weerbaarheid.
• Ouderen in een kwetsbare positie
In Zuid-Holland Zuid heeft 33% van de 65-plussers een matig of hoog risico op een
angststoornis of een depressie. Eenzaamheid is een risicofactor voor een depressie: 47%
van de 65-plussers voelt zich matig of ernstig eenzaam. Dit loopt op met de leeftijd: van
de 75-plussers voelt 53% zich matig of ernstig eenzaam en van de 85-plussers is dat
61%.

5.3.2 Wat willen de gemeenten bereiken?
Preventie heeft een lange adem nodig: resultaten komen pas na een jarenlange en
constante inzet. Onderstaande doelstellingen zijn geformuleerd op basis van
haalbaarheid en meetbaarheid.
• Het percentage jeugdigen (5-19 jaar) dat een verhoogd risico heeft op
psychosociale problemen en het percentage jongeren (12-19 jaar) dat wel een
gepest is, neemt in de periode 2016-2019 niet verder toe ten opzichte van de
periode 2012-2015;
• Het percentage laag opgeleide volwassenen met een matig of hoog risico op een
angststoornis of een depressie neemt in de periode 2016-2019 niet verder toe ten
opzichte van de periode 2012-2015;
• Het percentage ouderen in een kwetsbare positie met een verhoogd risico op een
angststoornis of een depressie neemt in de periode 2016-2019 niet verder toe ten
opzichte van de periode 2012-2015;
• Het percentage ouderen (65-plussers) dat zich eenzaam voelt neemt in de periode
2016-2019 niet verder toe ten opzichte van de periode 2012-2015

5.3.3 Hoe meten de gemeenten het succes van de uitvoering?
Om vast te stellen of gemeenten de doelstellingen hebben gehaald, worden verschillende
evaluaties uitgevoerd.
• Op basis van de dan beschikbare gegevens (zie paragraaf 5.3.2) wordt
aangegeven hoe het staat met de mentale weerbaarheid van de inwoners van de
regio Zuid-Holland Zuid. Hierbij wordt specifiek gekeken naar drie doelgroepen,
namelijk jongeren, volwassenen met een lage opleiding en ouderen in een
kwetsbare positie. Hierbij moet worden aangetekend dat het effect van het
uitgevoerde beleid nooit zuiver is te meten. Maatschappelijke ontwikkelingen
spelen namelijk ook een rol bij de ontwikkeling van de mentale weerbaarheid;
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•

Adviezen en de uitvoering komen tot stand in nauwe samenwerking met
maatschappelijke partijen. De Dienst Gezondheid & Jeugd evalueert in opdracht
van gemeenten de samenwerking tussen de verschillende partijen, met als doel te
sturen op een efficiënt preventienetwerk.

5.4 Het stimuleren van een gezonde leefstijl bij de jeugd
De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid zetten in de periode 2016-2019 in op het
stimuleren van een gezonde leefstijl. Het gaat hierbij om niet roken, niet drinken voor
jongeren tot 18 jaar, matig alcoholgebruik vanaf 18 jaar, voldoende lichaamsbeweging
en gezond eten. Met het stimuleren van een gezonde leefstijl worden belangrijke
chronische ziekten als hart- en vaatziekten, kanker en diabetes voorkomen. Met het
tegengaan van alcohol- en drugsgebruik wordt bovendien ingezet op het voorkomen van
overlast. De grootste effecten zijn te behalen wanneer de gemeenten focus bepalen.
Gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid richten zich bij het stimuleren van een gezonde
leefstijl in het bijzonder op kinderen en jongeren (en hun ouders), omdat een ongezonde
leefstijl direct negatieve effecten heeft op de gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling
van kinderen en jongeren. Preventie van een ongezonde leefstijl op jonge leeftijd
voorkomt bovendien een ongezonde leefstijl op volwassen leeftijd.

5.4.1 Wat is de huidige situatie?
In Zuid-Holland Zuid heeft 29% van de 12 tot en met 18-jarigen wel eens gerookt, rookt
6% dagelijks en heeft 7% wel eens softdrugs gebruikt. Ruim de helft (52%) heeft wel
eens alcohol gedronken en één op de vijf jongeren doet aan binge drinken (het drinken
van vijf glazen of meer tijdens één gelegenheid). Overgewicht komt (in 2013) voor bij
15% van de 5-jarigen, 20% van de 10-jarigen en bij 20% van de 13-jarigen in ZuidHolland Zuid. De preventie van overgewicht is gericht op het op jonge leeftijd aanleren
van gezonde gewoonten door het stimuleren van bewegen en gezonde voeding.
Bijzondere aandacht bij de preventie van een ongezonde leefstijl is nodig voor
laagopgeleide jongeren: gemiddeld genomen roken roken en (binge-) drinken zij vaker,
gebruiker vaker softdrugs en hebben gemiddeld gezien vaker overgewicht dan
hoogopgeleide jongeren.

5.4.2 Wat willen de gemeenten bereiken?
Preventie heeft een lange adem nodig: resultaten komen pas na een jarenlange en
constante inzet. Onderstaande doelstellingen zijn geformuleerd op basis van
haalbaarheid en meetbaarheid.
• Het percentage jongeren (12-19 jaar) dat wel eens heeft gerookt en het
percentage jongeren dat dagelijks rookt neemt in de periode 2016-2019 niet
verder toe ten opzichte van de periode 2012-2015;
• Het percentage jongeren (12-19 jaar) dat wel eens softdrugs heeft gebruikt
neemt in de periode 2016-2019 niet verder toe ten opzichte van de periode 20122015;
• Het percentage jongeren (12-19 jaar) dat wel eens alcohol heeft gedronken en
het percentage jongeren dat aan binge drinken doet, neemt in de periode 20162019 niet verder toe ten opzichte van de periode 2012-2015;
• Het percentage jeugdigen (0-19 jaar) met overgewicht neemt in de periode 20162019 niet verder toe ten opzichte van de periode 2012-2015.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 | 18 mei 2015

25

5.4.3 Hoe meten de gemeenten het succes van de uitvoering?
Om vast te stellen of gemeenten de doelstellingen hebben gehaald, worden verschillende
evaluaties uitgevoerd.
• Op basis van de dan beschikbare gegevens wordt aangegeven hoe het staat met
de leefstijl van de jeugd in de regio Zuid-Holland Zuid. Hierbij moet worden
aangetekend dat het effect van het uitgevoerde beleid nooit zuiver is te meten.
Bredere maatschappelijke ontwikkelingen spelen namelijk ook een rol bij de
ontwikkeling van de leefstijl van de jeugd;
• Adviezen en de uitvoering komen tot stand in nauwe samenwerking met
maatschappelijke partijen. De Dienst Gezondheid & Jeugd evalueert in opdracht
van gemeenten de samenwerking tussen de verschillende partijen, met als doel te
sturen op een efficiënt preventienetwerk.

5.5 Het bevorderen van de eigen kracht en vitaliteit bij ouderen
De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid zetten in de periode 2016-2019 in op het
bevorderen van de eigen kracht en vitaliteit van 65-plussers. Gezondheid en behoud van
functies voorkomt kwetsbaarheid en langdurig zorggebruik, zoals huishoudelijke hulp,
verpleging en/of verzorging. Gemeenten richten zich met dit gezondheidsbeleid op
ouderen die nog niet kwetsbaar zijn. Ouderen die problemen hebben met lopen, balans,
ondergewicht, vermoeidheid en/of eenzaamheid lopen een verhoogd risico binnen twee
jaar kwetsbaar te worden. Gemeenten bevorderen daarom het krachtig ouder worden,
door het aanleren van gezondheidsvaardigheden en het voorkomen van functieverlies bij
ouderen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid. Het bevorderen van de eigen kracht
en vitaliteit bij ouderen heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven en het
welbevinden van ouderen en de participatie van ouderen in de samenleving.

5.5.1 Wat is de huidige situatie?
Mensen voelen zich ongezonder naarmate hun leeftijd stijgt. In de regio voelt 60% van
de 65-plussers zich gezond tegenover 79% van de 19- tot 64- jarigen, van de 85plussers voelt 41% zich gezond. Dertig procent van de 65-plussers in deze regio is
kwetsbaar en 6% van de ouderen is zeer kwetsbaar. Het risico op kwetsbaarheid bij
ouderen neemt toe met de leeftijd, na het verlies van een partner of bijvoorbeeld na
valongevallen. Van de senioren in Nederland die een heup breken overlijdt bijna 25%
binnen een jaar na het oplopen van een heupfractuur en nog eens 25% blijft permanent
invalide.

5.5.2 Wat willen de gemeenten bereiken?
Preventie heeft een lange adem nodig: resultaten komen pas na een jarenlange en
constante inzet. Onderstaande doelstellingen zijn geformuleerd op basis van
haalbaarheid en meetbaarheid.
• Het percentage ouderen (65-plussers) dat in goed ervaren gezondheid leeft blijft
in de periode 2016-2019 in ieder geval gelijk ten opzichte van de periode 20122015;
• Het percentage 85-plussers dat in goed ervaren gezondheid leeft blijft in de
periode 2016-2019 in ieder geval gelijk ten opzichte van de periode 2012-2015.

5.5.3 Hoe meten de gemeenten het succes van de uitvoering?
Om vast te stellen of de gemeenten de doelstellingen hebben gehaald, worden
verschillende evaluaties uitgevoerd.
• Op basis van de dan beschikbare gegevens wordt aangegeven hoe het staat met
de gezondheid en het welbevinden van de ouderen (65-plussers) van de regio
Zuid-Holland Zuid. Hierbij moet worden aangetekend dat het effect van het
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•

uitgevoerde beleid nooit zuiver is te meten. Maatschappelijke ontwikkelingen
spelen namelijk ook een rol bij de ontwikkeling van gezondheid en welbevinden
van ouderen.
Adviezen en de uitvoering komen tot stand in nauwe samenwerking met
maatschappelijke partijen. De Dienst Gezondheid & Jeugd evalueert in opdracht
van gemeenten de samenwerking tussen de verschillende partijen, met als doel te
sturen op een efficiënt preventienetwerk.

5.6 Het stimuleren van een gezonde leefstijl bij zwangere vrouwen
De gemeenten in Zuid-Holland Zuid zetten in de periode 2016-2019 opnieuw in op
prenatale voorlichting: dit is voorlichting aan aanstaande ouders over de zwangerschap,
de bevalling en de eerste periode als ouders. Door in te zetten op prenatale voorlichting
kunnen aandoeningen worden voorkomen die leiden tot perinatale sterfte, dit is sterfte in
de periode van de 28e week van de zwangerschap tot de 8e dag na de geboorte. Maar
liefst 85% van de perinatale sterfte hangt samen met aangeboren afwijkingen,
vroeggeboorte en laag geboortegewicht. Deze aandoeningen hangen deels samen met
een ongezonde leefstijl tijdens de zwangerschap. Een belangrijk element van de
voorlichting aan aanstaande ouders betreft dan ook het stimuleren van een gezonde
leefstijl van zwangeren, zoals niet roken en geen alcohol drinken en het stimuleren van
borstvoeding geven na de bevalling. Deze voorlichting is beschikbaar voor alle
zwangeren, maar in het bijzonder richt deze zich op kwetsbare zwangere vrouwen in de
volgende groepen: aanstaande moeders met een lage sociaaleconomische status,
tienermoeders en alleenstaande zwangere vrouwen.

5.6.1 Wat is de huidige situatie?
Kindersterfte in de periode rond de geboorte is in Nederland relatief hoog in vergelijking
met andere Europese landen: ongeveer 10 op de 1000 kinderen sterven rond de
geboorte. Ook het aantal ziekten en aandoeningen bij pasgeborenen is relatief hoog in
Nederland: 1 op de 6 kinderen die in Nederland geboren worden, heeft belangrijke
gezondheidsproblemen. Het gaat dat met name om aangeboren afwijkingen,
vroeggeboorte, een laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur of een slechte
Apgar-score11 bij de geboorte. In Zuid-Holland Zuid komt dit neer op 950 kinderen per
jaar die geboren worden met één van deze vier aandoeningen.

5.6.2 Wat willen de gemeenten bereiken?
In de periode 2016-2019 willen gemeenten inzetten op een zo optimaal mogelijk bereik
van zwangere vrouwen en in het bijzonder van kwetsbare zwangere vrouwen
(aanstaande moeders met een lage sociaaleconomische status, tienermoeders en
alleenstaande zwangere vrouwen) met prenatale voorlichting.

5.6.3 Hoe meten de gemeenten het succes van de uitvoering?
Gemeenten zullen gedurende de periode 2016-2019 in kaart brengen hoeveel
(kwetsbare) zwangeren deelnemen aan prenatale voorlichting, langs welke kanalen zij
zijn bereikt en wat hun eigen oordeel is over de voorlichting (tevredenheidsmeting).

11

De Apgar-score is een test waarmee een snelle indruk van de algemene toestand van een pasgeboren baby verkregen kan
worden. De test geeft inzicht in de conditie van de baby op vijf vitale criteria: ademhaling, pols- en hartslag, spiertonus, kleur
van de huid en reactie op prikkels.
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Bijlage 1 - Wettelijk kader
Wet publieke gezondheid
De Wet publieke gezondheid (Wpg) benoemt alle gezondheidsbeschermende en
gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit.
Ook het vroegtijdig opsporen en voorkomen van ziekten vallen onder de Wpg.
In de Wpg worden de verantwoordelijkheden beschreven van de Minister van VWS en
van de gemeenten. In deze paragraaf wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden van
gemeenten. Deze zijn gebaseerd op de Kamerbrief over publieke gezondheid van
augustus 201412.

Sturing
Onder de taken van de Wpg liggen verschillende sturingsprincipes. Het Ministerie maakt
in haar Kamerbrief onderscheid in de meer medisch georiënteerde zorg
(infectieziektebestrijding, medische milieukunde en jeugdgezondheidszorg) en de meer
maatschappelijk georiënteerde zorg (algemene gezondheidsbevordering gericht op
leefomgeving en leefstijl).
De medisch georiënteerde taken worden sterker genormeerd, de beleidsvrijheid neemt
op dit punt dus af. De rol van de gemeenten is om deze taken zodanig te faciliteren dat
aan de vereiste kwalitatieve normen kan worden voldaan.
Bij de maatschappelijk georiënteerde zorgtaken ontstaat juist meer beleidsvrijheid voor
gemeenten. Deze ontwikkeling sluit aan bij de decentralisaties. Het Ministerie dringt er
bij gemeenten op aan hiervoor de expertise van GGD-en13 te gebruiken om (mede)
invulling te geven aan de sociale opgaven van gemeenten. Hiervoor start het Ministerie
binnenkort een stimuleringsprogramma, gericht op het ontwikkelen van veldnormen voor
de vier pijlers van publieke gezondheid. Gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid sluiten
aan op deze vier pijlers.

Vier pijlers van de publieke gezondheid
Het Rijk vindt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en gemeenten in de publieke
gezondheidszorg niet op alle punten helder. De behoefte aan duidelijkheid neemt echter
toe, juist ook gezien de decentralisaties in het sociale domein. Veel taken zijn decentraal
belegd vanuit het idee dat gemeenten beter in staat zijn om maatwerk te leveren, in te
spelen op de leefwereld van mensen en rekening te houden met specifieke lokale
omstandigheden. Daarnaast moet een aantal taken, vooral taken met een sterke
medische oriëntatie, sterker worden belegd bij GGD-en.
Het Rijk ziet vooralsnog vier pijlers die door een GGD uitgevoerd moeten worden. Deze
pijlers hebben gemeen dat een gespecialiseerde deskundigheid en een hoge mate van
continuïteit nodig is. Daarnaast is er voor gemeenten praktisch geen beleidsvrijheid. De
vier pijlers voor de publieke gezondheid zijn:
(1) Monitoren, signaleren en adviseren;
(2) Uitvoerende taken gezondheidsbescherming;

12

Kamerbrief (2014). Betrouwbare publieke gezondheid: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk. Ministerie
van VWS.
13
In de Kamerbrief wordt gesproken over ‘de GGD’. Voor de regio Zuid-Holland Zuid gaat het om de Dienst Gezondheid &
Jeugd, maar we hanteren in deze bijlage de terminologie uit de Kamerbrief.
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(3) Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises;
(4) Toezicht houden.
Deze vier pijlers moeten in de komende periode verder worden uitgebouwd, door:
• Een heldere definitie van basistaken;
• het versterken van de relatie tussen GGD en lokaal bestuur;
• het versterken van de onderzoek- en adviesfunctie van de GGD;
• het versterken van de relatie met landelijke organisaties;
• het versterken van deskundigheden bij GGD-en;
• het versterken en benutten van nieuwe kansen voor GGD-en in het sociaal
domein, bij het Nationaal Programma Preventie en de aanpak van
sociaaleconomische gezondheidsverschillen;
• het verkennen van mogelijkheden om bestaande toezicht/monitoringstaken te
versterken, met meer aandacht voor het monitoren, signaleren en adviseren op
gezondheidsrisico’s.
Een en ander kan er toe leiden dat de Wpg op termijn wordt gewijzigd.

Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking
ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met
psychische/psychosociale problemen.
De nieuwe Wmo, die in 2015 van start gaat, kent een drietal doelstellingen14:
• Het bevorderen van de sociale samenhang tussen inwoners en het voorkomen en
bestrijden van huiselijk geweld;
• het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een
beperking of met psychische/psychosociale problemen;
• het bieden van opvang (maatschappelijke opvang en vrouwenopvang),
verslavingszorg en beschermd wonen voor inwoners die zich niet zelfstandig in de
samenleving kunnen handhaven.
De uitvoering van de Wmo is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij hebben
hierbij veel beleidsvrijheid.

Beleidsmatige afstemming Wpg en Wmo
Het begrip ‘maatschappelijke ondersteuning’ in de nieuwe Wmo omvat, naast de
openbare geestelijke gezondheidszorg, ook de maatschappelijke opvang, de
vrouwenopvang en de (niet individuele) verslavingszorg. Dit zijn allemaal taken van
gemeenten gericht op mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.
In de Wpg vormen de tuberculosebestrijding, het SOA-aanbod en de aanpak van
woningvervuiling elementen van dezelfde zorg- en ondersteuningsfunctie die gemeenten
hebben voor hun inwoners.
De Dienst Gezondheid & Jeugd is namens de gemeenten in Zuid-Holland Zuid
verantwoordelijk voor de procesregie en procesconsultatie met betrekking tot OGGZactiviteiten. Deze activiteiten richten zich op sociaal kwetsbare mensen (bijvoorbeeld
vanwege meervoudige problematiek zoals schulden, verwaarlozing, sociaal isolement) en
14

www.rijksoverheid.nl
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mensen met een verhoogd risico op sociale kwetsbaarheid (bijvoorbeeld vanwege
psychische problemen, daders/slachtoffers van huiselijk geweld). Het gaat onder andere
om signalering, begeleiding en de meldpuntfunctie. Een deel van de OGGZ-activiteiten
wordt uitgevoerd door de sociale teams/jeugdteams15. De Dienst speelt hierin een rol als
procesregisseur en in de consultatiefunctie. De consultatie wordt geboden in situaties
waar de professional geen voortgang boekt en een onafhankelijk adviseur gewenst is om
de casus in samenspraak met de professional en de cliënt vlot te trekken. De
complexiteit van OGGZ-casussen vraagt om nauwe afstemming en overleg tussen
gemeenten, de Dienst Gezondheid & Jeugd en uitvoerende organisaties. Binnen
gemeenten is om deze reden beleidsmatige afstemming tussen de werkvelden van de
Wpg en de Wmo noodzakelijk. Voor de Hoeksche Waard fungeert de gemeente
Nissewaard (voorheen gemeente Spijkenisse) als centrumgemeente. Met deze gemeente
zijn de afspraken voor OGGZ gemaakt.
Verder hebben gemeenten van oudsher een belangrijke (regie)rol bij de aanpak van
huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Deze beleidsterreinen
worden in toenemende mate integraal benaderd, gezien de effectiviteit van een brede
aanpak, de decentralisatie van de Jeugdwet en de vorming van Veilig Thuis per 1 januari
2015.
Tot slot is beleidsmatige afstemming nodig tussen het Wpg-werkveld en het Wmowerkveld als het gaat om het preventieve ouderengezondheidsbeleid. Ouderen zijn een
belangrijke doelgroep binnen de Wmo. Preventief ouderengezondheidsbeleid vanuit de
Wpg draagt bij aan uitstel van de vraag naar zorg en ondersteuning. Het is van belang
dat dit aansluit op de doelstellingen van de Wmo.

Omgevingswet en beleidsmatige afstemming met Wpg
In Nederland geldt als uitgangspunt dat onnodige belasting van de omgevingskwaliteit
moet worden vermeden. Mens en milieu worden tegen maatschappelijk onaanvaardbaar
geachte gezondheids- en milieurisico's beschermd.
In 2018 moet de nieuwe Omgevingswet van kracht zijn. Deze wet brengt bestaande
regels over beheer en gebruik van de leefomgeving bij elkaar, om de besluitvorming over
projecten in de leefomgeving te vereenvoudigen en verbeteren. Het betreft met name
wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, waterbeheer en milieubeleid.
Met de nieuwe Omgevingswet is er sprake van één omgevingsvisie en één
omgevingsplan. Door alles wat relevant is voor een gezonde en veilige leefomgeving in
ogenschouw te nemen en mee te wegen, kan gewerkt worden aan duurzame
oplossingen. Tevens biedt een goed ingerichte leefomgeving kansen voor het stimuleren
van gezond gedrag van burgers. Vanuit een integrale aanpak van gezondheid, zoals
beschreven in de voorliggende nota, is afstemming tussen beide beleidsterreinen
gewenst.
De Omgevingswet biedt drie grondslagen voor flexibiliteit in bepaalde situaties.
(1) Bestuursorganen mogen regionaal ruimere of strengere regels stellen;
(2) Bestuursorganen mogen individueel maatwerk bieden;

15

In de regio Zuid-Holland Zuid worden verschillende benamingen voor de term ‘sociaal team’ gehanteerd. Er zijn gemeenten
met meerdere sociale teams, soms met aparte jeugdteams of juist geïntegreerd. Andere gemeenten werken met één team dat
de hele gemeente bedient. Ook de samenstelling en het takenpakket kan per gemeente en per team verschillen.
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(3) De Omgevingswet kent de generieke gelijkwaardigheidbepaling, waarbij in
bepaalde gevallen een eigen oplossing gekozen kan worden, mits deze
aantoonbaar gelijkwaardig is aan de standaardmethode.
De Omgevingswet biedt dus ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk. Regelgeving
wordt flexibeler, waardoor gemeenten en provincies meer ruimte krijgen om op
omgevingsgebied hun eigen beleid te voeren, eigen afwegingen te maken en beslissingen
te nemen. Wat goed is voor de ene regio, hoeft niet per se ook goed te zijn voor de
andere. Regio’s kunnen dankzij de Omgevingswet beter aansluiten bij hun eigen
behoeften en doelstellingen, niet alleen op het gebied van ruimtelijke ordening maar ook
waar het bijvoorbeeld gaat om gezondheid. De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft voor de
regio Zuid-Holland Zuid een adviserende en toetsende rol betreffende de medisch
milieukundige impact van beslissingen van gemeenten.
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Bijlage 2 – Proces van totstandkoming
September – oktober 2014
De Dienst Gezondheid & Jeugd ontwikkelt een Nota van Uitgangspunten in opdracht van
het Algemeen Bestuur, die dient als kaderstellend document voor het regionale
gezondheidsbeleid 2016-2019.
27 november 2014
Het Algemeen Bestuur stelt de Nota van Uitgangspunten 2016-2019 vast en verleent de
opdracht aan de Dienst Gezondheid & Jeugd om de Regionale Nota Gezondheidsbeleid
2016-2019 te schrijven.
Januari 2015
De Dienst Gezondheid & Jeugd organiseert per subregio een bijeenkomst met
gemeenten, sociale teams, jeugdteams en (sub-) regionale ketenpartners om input op te
halen voor de Regionale Nota Gezondheidsbeleid.
Februari - april 2015
Reflectie op het concept van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid door een subgroep
van ambtenaren als vertegenwoordigers van de regio en in afstemming met de regio.
Daarnaast afstemming met de portefeuillehouder Gezondheidsbescherming- en
bevordering van het Dagelijks Bestuur.
Vervolgens wordt het besluitvormingstraject rond het vaststellen van de Regionale Nota
Gezondheidsbeleid gestart.
April - mei 2015
De gemeenten organiseren, indien gewenst, met ondersteuning van de Dienst
Gezondheid & Jeugd, een informatieve bijeenkomst om raadsleden bij de inhoud van de
nota te betrekken. In de subregio Hoeksche Waard heeft op 23 april een
raadsbijeenkomst plaatsgevonden.
28 mei 2015
Vaststelling van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 door het Dagelijks
Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd.
2 juli 2015
Vaststelling van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 door het Algemeen
Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd.
Na 2 juli 2015
De Regionale Nota Gezondheidsbeleid wordt
gemeenteraden, inclusief eventuele lokale thema’s.

vrijgegeven

voor

vaststelling

in

Januari 2016
Op 1 januari 2016 treedt de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 in werking.
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