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Samenvatting
In de regionale nota gezondheidsbeleid 2012-20151 hebben gemeenten afspraken
gemaakt over de uitvoering van het gezondheidsbeleid in de regio Zuid-Holland Zuid. In
de nota komen achtereenvolgens de thema’s gezondheidsbescherming, ziektepreventie en
gezondheidsbevordering aan bod. Voor ieder thema zijn doelstellingen en indicatoren
bepaald. In deze evaluatie leest u in het kort wat tot nu toe op de genoemde thema’s en
indicatoren is bereikt.

Gezondheidsbescherming
Doelstellingen gezondheidsbescherming
1. De gemeenten willen meer aandacht voor de gezondheidsaspecten bij fysieke
veiligheid, risicovolle ondernemingen en evenementen in de besluitvorming om de
risico’s voor de gezondheid van de inwoners zo goed mogelijk te beperken;
2. De gemeenten willen de adviezen van de (toenmalige) GGD op het terrein van de
medische milieukunde en technische hygiënezorg meewegen in de gemeentelijke
besluitvorming, waarbij het effect van de bestuurlijke beslissingen op de gezondheid
inzichtelijk wordt gemaakt;
3. De gemeenten willen dat de inzet op het terrein van de infectieziektenbestrijding
wordt geconsolideerd. De gemeenten bereiden zich voor op de dreiging van
terugkerende en nieuwe infectieziekten en blijven daarbij de accenten leggen op
preventie, vroegtijdige signalering en op de bestrijding met extra aandacht voor het
verhogen van de vaccinatiegraad in plattelandsgemeenten;
4. De gemeenten willen de inzet voor het verbeteren van het binnenmilieu in scholen
borgen.

Resultaten evaluatie gezondheidsbescherming
In de periode 2012-2015 heeft de Dienst in 8 gevallen een integraal gezondheidsadvies
opgeleverd. Vijf van deze adviezen waren gericht op nieuw te bouwen (brede) scholen.
Over het succes van de uitvoering van doelstelling 1 en 2 kan echter geen goede uitspraak
gedaan worden, aangezien er redelijke verschillen zitten tussen de aangeleverde
informatie van de gemeenten en de registraties van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Het is
aan te bevelen om de registratie van de aanvragen voor een advies in de toekomst op
eenduidige manier te doen. Jaarlijkse afstemming hierover tussen gemeenten en de Dienst
is een aanbeveling om tot een gezamenlijk inzicht te komen, zowel wat betreft de aantallen
als de onderwerpen waarover geadviseerd is.
De gemeenten hebben geen informatie verstrekt over eventuele verplichte inspecties van
de Inspectie voor de Gezondheidszorg (doelstelling 3). De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft
over deze inspecties geen registraties of wetenschap. Ook over doelstelling 4 zijn geen
evaluatie gegevens van de gemeenten ontvangen.

Ziektepreventie
Doelstellingen ziektepreventie: jeugdgezondheidszorg
De gemeenten willen een goede, gedegen en kwalitatief hoogstaande integrale
jeugdgezondheidszorg voor de 0- tot 19-jarigen, met specifieke inzet voor
aandachtskinderen en jeugd, zoals gesteld in de visie op jeugdgezondheidszorg in het
subsidiekader JGZ.

1

GGD ZHZ (2011). Gezondheid Gewoon Dichtbij. Regionale nota gezondheidsbeleid Zuid-Holland Zuid 2012-2015.
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Resultaten ziektepreventie: jeugdgezondheidszorg
Sinds juli 2012 voert het consortium Rivas/Careyn de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor
de 0- tot 19-jarigen in de regio Zuid-Holland Zuid uit. In het najaar van 2014 heeft de
Dienst Gezondheid & Jeugd de dienstverlening van het consortium geëvalueerd en
onderzocht of de doelstellingen voor de subsidieperiode zijn behaald. De resultaten van
dat onderzoek zijn opgenomen in de Rapportage Tussentijdse Evaluatie JGZ 2012-2014
(zie bijlage).
De resultaten van de evaluatie bieden voldoende aanknopingspunten om de
dienstverlening voort te zetten en de overeenkomst met het consortium te verlengen met
twee jaar, voor de jaren 2016 en 2017. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het
consortium met een voldoende beoordeeld, laatstelijk in 2014. Uit de evaluatie van de
Dienst blijkt ook dat de inhoudelijke dienstverlening aan cliënten van de JGZ kwalitatief op
orde is.
Uit de evaluatie volgt verder dat de uitvoeringsovereenkomst voor de jaren 2016 en 2017
op een aantal punten moet worden aangepast. Dit betreft onder andere aanscherping van
afspraken met het Consortium over haar inhoudelijke en financiële verantwoording. De
evaluatie bevat tenslotte aanbevelingen over de rolverdeling tussen de Dienst en het
consortium en organisatie en sturing vanuit het contract- en accountmanagement van de
Dienst.

Doelstellingen ziektepreventie: preventieve ouderengezondheidszorg
Om vast te stellen of de gemeenten succesvol zijn op het
ouderengezondheidszorg, voeren zij op procesniveau evaluaties uit.

gebied

van

de

Resultaten ziektepreventie: preventieve ouderengezondheidszorg
De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft een verkenning uitgevoerd naar het preventieve
ouderengezondheidsbeleid van de 17 gemeenten. Uit dit onderzoek bleek dat alle
gemeenten deels invulling geven aan preventief beleid voor ouderen door samen te werken
met de lokale welzijnsinstellingen, ouderenvertegenwoordigers en de eerstelijns zorg;
echter dat er te weinig samenhang in de activiteiten is en enkele relevante interventies
ontbreken om te spreken van een preventie- en gezondheidsbevorderings-structuur voor
ouderen.
Functiegerichte preventie, het behoud van functies bij ouderen met een verhoogde kans
op kwetsbaarheid is nog onvoldoende geborgd in het gemeentelijk beleid. Vijf gemeenten
hebben preventie voor ouderen opgenomen in hun WMO beleidsplannen.

Gezondheidsbevordering
Doelstellingen gezondheidsbevordering
De regionale uitvoeringsprogramma’s Gezond Gewicht, Verzuip jij je toekomst?! en
Mentale Weerbaarheid werken aan het bevorderen van de gezondheid van de inwoners
van de regio Zuid-Holland Zuid.
Voor het uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht zijn twee doelstellingen geformuleerd:
1. Voor de meeste gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid is de volgende doelstelling
geformuleerd voor uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht:
Het percentage kinderen en jongeren met (matig en ernstig) overgewicht is in de
periode 2012-2015 niet verder toegenomen ten opzichte van de periode 20072011.
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2. Omdat in de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Gorinchem in de periode
voorafgaand aan het opstellen van de doelen intensiever is ingezet op het thema
Gezond Gewicht, is de doelstelling voor deze drie gemeenten scherper:
Het percentage kinderen en jongeren met (matig en ernstig) overgewicht in de
leeftijd van 0-19 jaar is in de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Gorinchem in
de periode 2012-2015 met 2% afgenomen ten opzichte van de periode 2007-2011.
Verzuip jij je Toekomst?! kent twee hoofddoelstellingen:
1. Het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar (10 t/m 17 jaar);
2. Het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 t/m 23 jaar.
Met het programma Mentale Weerbaarheid wordt de volgende doelstelling nagestreefd:
De psychische gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland Zuid is in de periode
2012-2015 verbeterd ten opzichte van de periode 2007-2011.

Resultaten gezondheidsbevordering
Gezond Gewicht: conclusie ten aanzien van doelstelling 1
Hoewel we over 2014 en 2015 nog geen inzicht in de overgewichtcijfers hebben, lijkt de
doelstelling van Gezond Gewicht dat het percentage kinderen en jongeren met (matig en
ernstig) overgewicht in de periode 2012-2015 niet verder is toegenomen ten opzichte van
de periode 2007-2011 wel te zijn behaald.
Gezond Gewicht: conclusie ten aanzien van doelstelling 2
De beoogde 2% afname van overgewicht onder kinderen en jongeren in de periode 20122015 ten opzichte van de periode 2007-2011 is behaald in de gemeente Dordrecht. In de
gemeente Zwijndrecht is sprake van stabilisatie van het overgewichtcijfer en wordt, door
de intensieve JOGG aanpak hopelijk een daling bereikt in de komende jaren. In Gorinchem
is overgewicht toegenomen onder 5-jarigen en afgenomen onder 10- en 13-jarigen.
Verzuip jij je Toekomst?!: conclusie ten aanzien van doelstelling 1
In de periode 2012-2015 was sprake van een daling van het alcoholgebruik onder jongeren
onder de 18 jaar. Dit positieve resultaat is bereikt door een afname van de beschikbaarheid
van alcohol voor jongeren: ouders zijn strenger geworden, meer scholen voeren een
alcoholvrij beleid en de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop is verbeterd.
Verzuip jij je Toekomst?!: conclusie ten aanzien van doelstelling 2
Het alcoholgebruik van jongeren vanaf 18 jaar is nog steeds zorgelijk. Dit beeld sluit aan
bij de landelijke trend. Het alcoholgebruik bij de jonge jeugd daalt, maar vanaf ongeveer
16 jaar (de vorige leeftijdsgrens) drinken jongeren nog steeds te vaak en te veel.
De verwachting is dat in deze leeftijdsgroep op termijn ook een daling ingezet zal worden,
nu de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar steeds meer als de sociale norm gaat gelden bij
o.a. ouders. Hiervoor is echter de komende jaren blijvende inzet op beleid, handhaving en
bewustwording van alcoholgebruik bij jongeren nodig.
Mentale Weerbaarheid: conclusie ten aanzien van doelstelling De psychische gezondheid
van inwoners van Zuid-Holland Zuid is in de periode 2012-2015 stabiel gebleven ten
opzichte van de periode 2007-2011. De door het uitvoeringsprogramma Mentale
Weerbaarheid gehanteerde werkwijze is erop gericht om structureel, door de inzet van
evidence based interventies en met een aanzienlijk bereik, de psychische gezondheid van
de inwoners van Zuid-Holland Zuid te bevorderen.
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1. Evaluatie als startpunt voor vervolg
1.1 Inleiding
In de regionale nota gezondheidsbeleid 2012-20152 hebben gemeenten afspraken
gemaakt over de uitvoering van het gezondheidsbeleid in de regio Zuid-Holland Zuid. In
de nota komen achtereenvolgens de thema’s gezondheidsbescherming, ziektepreventie en
gezondheidsbevordering aan bod. Voor ieder thema zijn doelstellingen en indicatoren
bepaald. In deze evaluatie leest u in het kort wat tot nu toe op de genoemde thema’s en
indicatoren is bereikt.
De resultaten beschreven in dit document vormen, samen met de Nota van
Uitgangspunten3 en de Toekomstverkenning4, input voor het gezondheidsbeleid in de regio
Zuid-Holland Zuid in de periode 2016 tot en met 2019.

1.2 Leeswijzer
De hoofdstukken 2 t/m 4 beschrijven de doelstellingen, indicatoren en resultaten van
gemeenten op het gebied van gezondheidsbescherming (hoofdstuk 2), ziektepreventie
(hoofdstuk 3) en gezondheidsbevordering (hoofdstuk 4).

2

GGD ZHZ (2011). Gezondheid Gewoon Dichtbij. Regionale nota gezondheidsbeleid Zuid-Holland Zuid 2012-2015.
Dienst Gezondheid & Jeugd (2014). Nota van Uitgangspunten Gezondheidsbeleid 2016-2019. Vastgesteld door het Algemeen
Bestuur op 27 november 2014.
4
www.dienstgezondheidjeugd.nl/toekomstverkenning
3
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2. Gezondheidsbescherming
2.1 Doelstellingen gezondheidsbescherming 2012-2015
1. De gemeenten willen meer aandacht voor de gezondheidsaspecten bij fysieke
veiligheid, risicovolle ondernemingen en evenementen in de besluitvorming om de
risico’s voor de gezondheid van de inwoners zo goed mogelijk te beperken;
2. De gemeenten willen de adviezen van de (toenmalige) GGD op het terrein van de
medische milieukunde en technische hygiënezorg meewegen in de gemeentelijke
besluitvorming, waarbij het effect van de bestuurlijke beslissingen op de gezondheid
inzichtelijk wordt gemaakt;
3. De gemeenten willen dat de inzet op het terrein van de infectieziektenbestrijding
wordt geconsolideerd. De gemeenten bereiden zich voor op de dreiging van
terugkerende en nieuwe infectieziekten en blijven daarbij de accenten leggen op
preventie, vroegtijdige signalering en op de bestrijding met extra aandacht voor het
verhogen van de vaccinatiegraad in plattelandsgemeenten;
4. De gemeenten willen de inzet voor het verbeteren van het binnenmilieu in scholen
borgen.

2.2 Indicatoren voor het succes van de uitvoering
Om vast te stellen of de gemeenten de doelstellingen voor de periode 2012-2015 hebben
gehaald, worden zowel op effect- als procesniveau evaluaties uitgevoerd;
1. De gemeenten houden bij hoeveel adviezen aan de GHOR zijn gevraagd en
ontvangen in het kader van het evenementenbeleid;
2. De gemeenten houden bij hoeveel beleidsadviezen zijn gegeven door Medische
Milieukunde, Technische Hygiënezorg en gezondheidsbevordering en aan wie;
3. De gemeenten houden bij hoeveel verplichte inspecties (van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg) er zijn gehouden en bij wie.

2.3 Resultaten evaluatie gezondheidsbescherming
De input voor het evalueren van de doelstellingen is opgevraagd bij de gemeenten. Van
zeven gemeenten is geen informatie terug ontvangen. De gemeente Dordrecht heeft in de
lokale nota opgenomen dat de (toenmalige) GGD de evaluatiegegevens zou bijhouden.
De informatie ontvangen van de overige gemeenten, gericht op doelstelling 1 en 2, is
weergegeven in tabel A op pagina 6. In tabel B wordt weergegeven welke informatie de
Dienst Gezondheid & Jeugd geregistreerd heeft over deze activiteiten, uitgesplitst naar
gemeente. In de periode 2012-2015 heeft de Dienst in 8 gevallen een integraal
gezondheidsadvies opgeleverd. Vijf van deze adviezen waren gericht op nieuw te bouwen
(brede) scholen. Verder zijn adviezen uitgebracht over een multifunctionele accommodatie,
een zorgboerderij en een dorpshart.
Uit de aangeleverde informatie van de gemeenten en uit de registraties van de Dienst blijkt
verder dat hier redelijke verschillen tussen zitten. De Dienst registreert in aantal circa 80%
meer adviezen dan de gemeenten. Mogelijk is er niet altijd herkenning wanneer een advies
gegeven is door de Dienst Gezondheid & Jeugd. Enerzijds omdat er niet altijd rechtstreeks
contact is met de Dienst (aanvraag evenementen loopt via de GHOR) en anderzijds omdat
er geen aparte registratie van deze adviezen wordt bijgehouden bij gemeenten. Ook lijkt
er verwarring te zijn over de definitie “advies”. De verschillen in de aantallen en dus het
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beeld dat gemeenten hebben van en over de inbreng van de Dienst Gezondheid & Jeugd,
komen niet overeen met de gegevens die de Dienst zelf registreert.
Hierdoor kan er geen goede uitspraak gedaan worden over het succes van de uitvoering
voor doelstelling 1 en 2. In dit verband is het aan te bevelen om de registratie van de
aanvragen voor een advies op eenduidige manier te doen. Jaarlijkse afstemming hierover
tussen gemeenten en de Dienst is een aanbeveling om tot een gezamenlijk inzicht te
komen, zowel wat betreft de aantallen als de onderwerpen waarover geadviseerd is.
De gemeenten hebben geen informatie verstrekt over eventuele verplichte inspecties van
de Inspectie voor de Gezondheidszorg (doelstelling 3). De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft
over deze inspecties geen registraties of wetenschap.
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3. Ziektepreventie
3.1 Doelstellingen jeugdgezondheidszorg 2012-2015
Voor het thema jeugdgezondheidszorg hebben gemeenten zichzelf voor de periode 20122015 het volgende doel gesteld: de gemeenten willen een goede, gedegen en kwalitatief
hoogstaande integrale jeugdgezondheidszorg voor de 0- tot 19-jarigen, met specifieke
aandacht voor risicokinderen en jeugd, zoals gesteld in de visie op jeugdgezondheidszorg
in het subsidiekader JGZ.

3.1.1 Indicatoren voor het succes van de uitvoering
De gemeenten meten de kwaliteit van de JGZ op basis van de verantwoording die is
vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met het consortium Rivas/Careyn als onderdeel
van het subsidiekader.

3.1.2 Resultaten evaluatie jeugdgezondheidszorg
Sinds juli 2012 voert het consortium Rivas/Careyn de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor
de 0- tot 19-jarigen in de regio Zuid-Holland Zuid uit. Daardoor is een ononderbroken
continuüm van signalering voor alle kinderen van 0-19 jaar gerealiseerd.
De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben vanaf juli 2012 het contractmanagement
van het basistakenpakket JGZ opgedragen aan de Dienst Gezondheid & Jeugd. De
uitgangspunten uit het subsidiekader, het aanbod (offerte) van het consortium inclusief
visiedocumenten voor de uitvoering en de uitvoeringsovereenkomst iJGZ d.d. 28 februari
2012 met conformiteitenlijst, zijn leidend voor de invulling van de uitvoeringspraktijk JGZ.
In het najaar van 2014 heeft de Dienst de dienstverlening van het consortium geëvalueerd
en onderzocht of de doelstellingen voor de subsidieperiode zijn behaald. Daarbij zijn de
doelstellingen uit het subsidiekader als uitgangspunt genomen en geëvalueerd. De
resultaten van dat onderzoek zijn opgenomen in de Rapportage Tussentijdse Evaluatie JGZ
2012-20145. Het Algemeen Bestuur heeft op 27 november 2014 ingestemd met de inhoud
van en aanbevelingen uit dit rapport.
De resultaten van de evaluatie bieden voldoende aanknopingspunten om de
dienstverlening voort te zetten en de overeenkomst met het consortium te verlengen met
twee jaar, voor de jaren 2016 en 2017. Eventueel kan daarna nogmaals een verlenging
met twee jaar voor 2018 en 2019 plaatsvinden.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het consortium met een voldoende
beoordeeld, laatstelijk in 2014. Uit de evaluatie van de Dienst blijkt ook dat de inhoudelijke
dienstverlening aan cliënten van de JGZ kwalitatief op orde is.
In de evaluatierapportage heeft de Dienst vastgesteld dat het consortium sinds 2013 werkt
aan de flexibilisering van contactmomenten. Deze nieuwe werkwijze bevat een
sporenbeleid, dat wil zeggen dat er een basisaanbod van contactmomenten is voor gezonde
kinderen met wie het goed gaat en dat kinderen met aandachtsfactoren meer aandacht
krijgen.

5
Dienst Gezondheid & Jeugd (2014). Tussentijdse Evaluatie Jeugdgezondheidszorg 2012-2014. Vastgesteld door het Algemeen
Bestuur op 27 november 2014.
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Uit de evaluatie volgt verder dat de uitvoeringsovereenkomst voor de jaren 2016 en 2017
op een aantal punten moet worden aangepast. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de
verantwoordingsrapportages van het consortium tijdiger en vollediger dienen te worden
aangeleverd, de frequentie van rapporteren kan worden aangepast, door de noodzaak voor
aanscherping van financiële afspraken met het consortium (over reservevorming en wijze
van financiële verantwoording) en inhoudelijke wijzigingen rondom het nieuwe
basistakenpakket dat in werking treedt per 1 januari 2015 (waaronder aansluiting bij
leefstijlthema’s en de daarbij behorende inhoudelijke doelstellingen). Het Algemeen
Bestuur heeft aangegeven dat de Dienst primair de beleidsadvisering en
informatievoorziening richting gemeenten verzorgt voor de collectieve preventie en
regionale JGZ aangelegenheden.
De evaluatie bevat tenslotte aanbevelingen over de rolverdeling tussen de Dienst en het
consortium en organisatie en sturing vanuit het contract- en accountmanagement van de
Dienst.

3.2 Doelstellingen ouderengezondheidszorg 2012-2015
Met het oog op de vergrijzing in de regio Zuid-Holland Zuid, willen de gemeenten een
vastgestelde visie op een preventie- en gezondheidsbevorderingsstructuur voor ouderen,
conform artikel 5b van de Wet publieke gezondheid en de implementatie van deze visie in
2013.

3.2.1 Indicatoren voor het succes van de uitvoering
Om vast te stellen of de gemeenten succesvol zijn op het
ouderengezondheidszorg, voeren zij op procesniveau evaluaties uit.

gebied

van

de

3.2.2 Resultaten evaluatie ouderengezondheidszorg
De gemeenten hebben in december 2013 aan de Dienst Gezondheid & Jeugd de opdracht
verstrekt een beleidskader op te stellen voor de preventieve ouderengezondheidszorg,
gericht op de ontwikkeling van een preventie- en gezondheidsbevorderingsstructuur voor
ouderen.
De
Dienst
heeft
een
verkenning
uitgevoerd
naar
het
preventieve
ouderengezondheidsbeleid van de 17 gemeenten. Uit dit onderzoek bleek dat alle
gemeenten deels invulling geven aan preventief beleid voor ouderen door samen te werken
met de lokale welzijnsinstellingen, ouderenvertegenwoordigers en de eerstelijns zorg;
echter dat er te weinig samenhang in de activiteiten is en enkele relevante interventies
ontbreken om te spreken van een preventie- en gezondheidsbevorderings-structuur voor
ouderen.
Functiegerichte preventie, het behoud van functies bij ouderen met een verhoogde kans
op kwetsbaarheid is nog onvoldoende geborgd in het gemeentelijk beleid. Vijf gemeenten
hebben preventie voor ouderen opgenomen in hun WMO beleidsplannen.
De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft kaders
ouderengezondheidsbeleid voor de gemeenten.

opgesteld
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4. Gezondheidsbevordering
4.1 Wat hebben de uitvoeringsprogramma’s tot nu toe bereikt?
De regionale uitvoeringsprogramma’s Gezond Gewicht, Verzuip jij je toekomst?! en
Mentale Weerbaarheid werken aan het bevorderen van de gezondheid van de inwoners
van de regio Zuid-Holland Zuid. De uitvoeringsprogramma’s voeren de regie op een grote
diversiteit aan interventies, om een gezonde leefstijl van inwoners in stand te houden of
te verbeteren. Daarnaast leveren de programma’s een bijdrage aan het realiseren van
andere gemeentelijke doelstellingen zoals participatie, activering en maatschappelijke
integratie.
Voor de uitvoeringsprogramma’s zijn doelen opgesteld voor de programmaperiode 20122015. Voor de evaluatie van deze doelen worden de gezondheidsenquêtes van de Dienst
Gezondheid & Jeugd gebruikt. Daarbij worden onder andere gegevens gebruikt uit de
Gezondheidsmonitor en de Jeugdgezondheidsmonitor 12-18 jaar. Ook worden gegevens
van de JGZ gebruikt, die jaarlijks worden verzameld bij kinderen in groep 2 en groep 7 en
jongeren uit klas 2 van het voortgezet onderwijs. Tot slot worden gegevens gebruikt van
onderzoek dat incidenteel in het kader van de uitvoeringsprogramma’s wordt uitgevoerd.
De planning van de gezondheidsenquêtes sluit helaas niet optimaal aan bij de planning van
de uitvoeringsprogramma’s, waardoor uitspraken over het al dan niet behalen van de
doelstellingen van de uitvoeringsprogramma’s niet altijd gebaseerd zijn op actuele cijfers.
Daarnaast bevat de monitor van klas 2 van het voortgezet onderwijs alleen gegevens van
leerlingen die in Zuid-Holland Zuid op school zitten. De informatie van jongeren die buiten
de regio naar het voortgezet onderwijs gaan, is hier niet in opgenomen.

4.1.1 Wat heeft Gezond Gewicht tot nu toe bereikt?
Voor het uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht zijn twee doelstellingen geformuleerd:
1. Voor de meeste gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid is de volgende doelstelling
geformuleerd voor uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht:
Het percentage kinderen en jongeren met (matig en ernstig) overgewicht is in de
periode 2012-2015 niet verder toegenomen ten opzichte van de periode 20072011.
2. Omdat in de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Gorinchem in de periode
voorafgaand aan het opstellen van de doelen intensiever is ingezet op het thema
Gezond Gewicht, is de doelstelling voor deze drie gemeenten scherper:
Het percentage kinderen en jongeren met (matig en ernstig) overgewicht in de
leeftijd van 0-19 jaar is in de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Gorinchem in
de periode 2012-2015 met 2% afgenomen ten opzichte van de periode 2007-2011.
Landelijke cijfers
Overgewicht bij kinderen en jongeren landelijk licht aan het dalen
Sinds 2010 is landelijk sprake van een daling van het percentage jeugdigen dat met
overgewicht kampt (CBS, 2014). In 2010 had circa 13 procent van de kinderen en jongeren
van 4-16 jaar overgewicht en in 2013 was dit 12 procent. In deze groep komt ernstig
overgewicht meer voor onder de 4 tot 12 jarigen dan onder de 12 tot 16 jarigen
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(respectievelijk 2,8 procent
Probleemschets-Cijfers)

en

1,7

procent).

(http://www.nji.nl/Overgewicht-

Regionale cijfers: evaluatie Gezond Gewicht doelstelling 1
Ook in regio Zuid-Holland Zuid lichte daling overgewicht jeugd
Uit onderstaande figuur blijft dat in de periode 2010-2013 in Zuid-Holland Zuid sprake was
van een lichte daling van het percentage overgewicht onder kinderen van 5 jaar (17% in
2010 en 15% in 2013), kinderen van 10 jaar (22% in 2010 en 20% in 2013) en een
stabilisatie van overgewicht onder 13-jarigen (20% in zowel 2010 als 2013). Opvallend is
verder dat het percentage overgewicht in Zuid-Holland Zuid veel hoger is dan in Nederland
als geheel.

Conclusie ten aanzien van doelstelling 1
Hoewel we over 2014 en 2015 nog geen inzicht in de overgewichtcijfers hebben, lijkt de
doelstelling van Gezond Gewicht dat het percentage kinderen en jongeren met (matig
en ernstig) overgewicht in de periode 2012-2015 niet verder is toegenomen ten opzichte
van de periode 2007-2011 wel te zijn behaald.
Regionale cijfers: evaluatie Gezond Gewicht doelstelling 2
Dordrecht: succesvolle daling overgewicht met Doe ff Gezond
Doe ff Gezond is een onderdeel van Gezond Gewicht en is de programmanaam voor de
gemeente Dordrecht. Toen Dordrecht in 2012 JOGG gemeente werd (Jongeren op Gezond
Gewicht), is de naam ‘Doe ff Gezond’ behouden. Binnen Gezond Gewicht worden
aanvullende effectonderzoeken uitgevoerd voor Doe ff Gezond.
De Doe ff Gezond-aanpak lijkt op het basisonderwijs zijn vruchten af te werpen. De
resultaten van de jaarlijks terugkerende fittesten wijzen op een daling van overgewicht
onder de basisschooljeugd (groep 3 t/m 8) in Dordrecht-West, van 41,6% in 2011 naar
32,8% in 2014, een daling van 8,8%-punt, zie de linker figuur.
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De cijfers van de Jeugdgezondheidszorg bevestigen de resultaten van Doe ff Gezond. Bij
de kinderen in Dordrecht-West is een daling van het overgewicht te zien, die niet te zien
is in de rest van Dordrecht (zie rechter figuur). Het percentage overgewicht is in DordrechtWest echter nog steeds veel hoger dan in de rest van Dordrecht.
Zwijndrecht: stabilisatie overgewicht in Kort-Ambacht Zuid, sinds 2013 inzet via JOGG
Vanuit uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht is vooral ingezet op de wijk Kort-Ambacht
Zuid (KAZ), een wijk met een relatief grote groep allochtone inwoners. Dankzij de
intensieve inzet in met name deze wijk is men erin geslaagd het percentage kinderen van
0-19 jaar met (matig en ernstig) overgewicht in Zwijndrecht te stabiliseren. In 2013 was
het overgewicht onder 5-jarigen 14%, onder 10-jarigen 20% en onder 13-jarigen 24%.
Alleen het overgewicht onder 13-jarigen is hoger dan het gemiddelde voor Zuid-Holland
Zuid6 (respectievelijk 15%, 20% en 20%). Om het percentage overgewicht in Zwijndrecht
verder omlaag te brengen heeft gemeente Zwijndrecht zich vanaf september 2013
aangesloten bij het landelijk programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).
Gorinchem: stijging overgewicht bij 5-jarigen en daling bij 10-jarigen en 13-jarigen
In Gorinchem heeft vanuit Gezond Gewicht geen extra inspanning plaatsgevonden ten
opzichte van de overige gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. Hiervoor heeft de Dienst
Gezondheid en Jeugd ook geen opdracht gekregen. De gemeente Gorinchem heeft wel
extra inspanning verricht om het overgewicht terug te dringen. Het overgewicht in
Gorinchem is in de periode 2010-2013 bij 5-jarigen gestegen (in 2010 11%, in 2013 15%).
Bij 10-jarigen was sprake van een daling (in 2011 21%, in 2013 19%) evenals bij 13jarigen (van 25% in 2010 naar 18% in 2013).
Conclusie ten aanzien van doelstelling 2
De beoogde 2% afname van overgewicht onder kinderen en jongeren in de periode
2012-2015 ten opzichte van de periode 2007-2011 is behaald in de gemeente Dordrecht.
In de gemeente Zwijndrecht is sprake van stabilisatie van het overgewichtcijfer en wordt,
door de intensieve JOGG aanpak hopelijk een daling bereikt in de komende jaren. In
Gorinchem is overgewicht toegenomen onder 5-jarigen en afgenomen onder 10- en 13jarigen.

6

http://www.dienstgezondheidjeugd.buurtmonitor.nl: Jeugdgezondheidsmonitor 2013
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4.1.2 Wat heeft Verzuip jij je Toekomst?! tot nu toe bereikt?
Verzuip jij je Toekomst?! kent twee hoofddoelstellingen:
1. Het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar (10 t/m 17 jaar);
2. Het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 t/m 23 jaar.
Landelijke cijfers
Steeds minder jongeren drinken alcohol; maar áls ze drinken, drinken ze veel
Het aantal middelbare scholieren in Nederland dat ooit in zijn of haar leven alcohol heeft
gedronken, is de afgelopen tien jaar (2003-2013) sterk gedaald van 84% naar 46% (HBSC,
2013). Het aantal jongeren dat de laatste maand alcohol heeft gedronken, is in diezelfde
periode eveneens scherp gedaald van 55% naar 27%. De daling in alcohol-gebruik is het
sterkst onder de jongste groepen van 12-, 13-, en 14-jarigen.
Hoewel het aantal jongeren dat ooit gedronken heeft of maandelijks drinkt, sterk is
gedaald, is er onder jongeren die wél drinken geen sprake van een afname van de
hoeveelheid alcohol die zij nuttigen. Het aantal binge-drinkers (5 of meer glazen drinken
op één avond) onder jongeren die maandelijks drinken, nam tussen 2011 en
2013 zelfs toe van 64% naar 72%.
Dit is terug te zien in de stijging van het aantal alcoholintoxicaties bij jongeren van 10 t/m
17 jaar. In 2014 werden landelijk 783 kinderen behandeld in het ziekenhuis door een
kinderarts als gevolg van alcoholgebruik. In 2013 ging het nog om 713 meldingen en in
2012 om 706 meldingen.
Regionale cijfers: evaluatie Verzuip jij je Toekomst?! doelstelling 1
In Zuid-Holland Zuid minder drinkende jongeren én minder binge drinkers
De cijfers van de JGZ laten zien dat het alcoholgebruik van jongeren in Zuid-Holland
Zuidsteeds verder afneemt (zie onderstaande figuur). Dit is lijn met de landelijke trend.
Bij de laatste meting in schooljaar 2012-2013 gaf 37% van de tweedeklassers aan wel
eens alcohol te drinken. In 2008-2009 was dit nog 60%.
Ook het zogenaamde “binge drinken”, het drinken van 5 of meer glazen bij één
gelegenheid, is afgenomen (tegen de landelijke trend in). Dit is goed nieuws, want binge
drinken is zeer schadelijk voor de gezondheid en hersenontwikkeling van jongeren. In
schooljaar 2008-2009 zei 11% van de tweedeklassers recent (in de afgelopen maand)
ervaring te hebben met binge drinken. Vier jaar later is dit gedaald naar 8%. Dronkenschap
wordt door leerlingen ook steeds minder gerapporteerd: van 16% in schooljaar 2008-2009
naar 9% in schooljaar 2012-2013.
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Voetnoot: schooljaar 2008-2009 geldt voor regio ZHZ zonder Hoeksche Waard.

Ouders worden strenger in hun alcoholopvoeding
Een steekproef onder 1.500 ouders van 13- tot 14-jarigen uit de regio liet het volgende
zien:
• Steeds minder ouders bieden hun kind(eren) thuis alcohol aan om te laten proeven
(8% in 2013; 10% in 2009);
• Steeds minder ouders vinden het goed dat hun kind thuis alcohol drinkt (6% in
2013; 12% in 2009);
• De leeftijd waarop ouders het goed vinden dat hun kind drinkt stijgt. Gemiddeld
vinden ouders de leeftijd van 16,2 jaar een verantwoorde startleeftijd voor het
eerste slokje alcohol (15,7 jaar in 2009). Voor het eerste glas is dit 17,5 jaar (17,2
jaar in 2009).
Toename van alcoholvrije scholen in de regio
Om de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren zoveel mogelijk te beperken, streeft
Verzuip jij je Toekomst?! ernaar dat zoveel mogelijk scholen voor voortgezet onderwijs
een 100% alcoholvrij beleid voeren. Inmiddels hebben vijf scholen het landelijke Keurmerk
Alcoholvrije School ontvangen; in iedere subregio minimaal één school.
Jongeren van 15 jaar komen minder makkelijk aan alcohol
Uit onderzoek is bekend dat de beschikbaarheid van alcohol voor een groot deel het
alcoholgebruik van jongeren bepaalt. Verzuip jij je Toekomst?! heeft eind 2014 een
mystery shopping onderzoek laten uitvoeren naar de naleving van de leeftijdsgrens voor
alcoholverkoop. Verkopers van alcohol in cafetaria’s, horeca, slijterijen, sportkantines en
supermarkten weigerden bij 51 procent van de aankooppogingen door 15-jarige
mysteryshoppers alcohol te verkopen. In 2011 was dat nog 22 procent. Daarmee is de
naleving bij 15-jarigen behoorlijk verbeterd. Supermarkten scoorden het beste (82%
naleving), gevolgd door slijterijen (56%), horeca en sportkantines (beide 50%) en
cafetaria’s (30%).
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In verband met de nieuwe leeftijdsgrens van achttien jaar zijn ook zeventienjarige
mysteryshoppers ingezet. Zij kregen bij 33 procent van de aankooppogingen geen alcohol
mee. Met name sportverenigingen scoorden slecht, met een gemiddelde naleving van
slechts 11%.
Conclusie ten aanzien van doelstelling 1
In de periode 2012-2015 was sprake van een daling van het alcoholgebruik onder jongeren
onder de 18 jaar. Dit positieve resultaat is bereikt door een afname van de beschikbaarheid
van alcohol voor jongeren: ouders zijn strenger geworden, meer scholen voeren een
alcoholvrij beleid en de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop is verbeterd.
Regionale cijfers: evaluatie Verzuip jij je Toekomst?! doelstelling 2
Meer alcohol gerelateerde letsels; jongeren vormen de grootste groep
De Regionale Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid registreert jaarlijks het aantal personen
dat als gevolg van een alcohol gerelateerd incident wordt behandeld. De cijfers hebben
betrekking op mensen die ter plaatse eerste hulp hebben gekregen, naar de eerste hulp
van het ziekenhuis zijn gebracht of in het ziekenhuis zijn opgenomen.
In 2014 bleek dat ambulancepersoneel in onze regio veel meer mensen met een
alcoholvergiftiging had behandeld dan in de jaren ervoor; zowel jongeren als volwassenen
en ouderen. In 2014 werden 277 mensen door ambulancepersoneel behandeld met letsel
als gevolg van (teveel) alcoholgebruik. In 2013 waren dit er 202 en in 2012 ging het om
203 personen.
Jongeren van 14- tot 19 jaar zijn met 23% ook in 2014 weer de groep waarin de meeste
‘comazuipers’ zich bevinden. Deze stijgende lijn is vergelijkbaar met de landelijke toename
van alcoholintoxicaties bij jongeren. De toename in de jongste leeftijdsgroep is echter
relatief beperkt ten opzichte van oudere leeftijdsgroepen; de grootste stijging in alcohol
gerelateerde letsels is te zien bij twintigers en 60-plussers.
Conclusie ten aanzien van doelstelling 2
Het alcoholgebruik van jongeren vanaf 18 jaar is nog steeds zorgelijk. Dit beeld sluit aan
bij de landelijke trend. Het alcoholgebruik bij de jonge jeugd daalt, maar vanaf ongeveer
16 jaar (de vorige leeftijdsgrens) drinken jongeren nog steeds te vaak en te veel.
De verwachting is dat in deze leeftijdsgroep op termijn ook een daling ingezet zal worden,
nu de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar steeds meer als de sociale norm gaat gelden bij
o.a. ouders. Hiervoor is echter de komende jaren blijvende inzet op beleid, handhaving en
bewustwording van alcoholgebruik bij jongeren nodig.

4.1.3 Wat heeft Mentale Weerbaarheid tot nu toe bereikt?
Met het programma Mentale Weerbaarheid wordt de volgende doelstelling nagestreefd:
De psychische gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland Zuid is in de periode
2012-2015 verbeterd ten opzichte van de periode 2007-2011.
Landelijke cijfers
Er zijn helaas geen vergelijkbare gegevens voor Nederland beschikbaar over de
psychosociale problematiek van de jeugd of de psychische gezondheid van volwassenen
om een uitspraak te kunnen doen over de verandering van de psychische gezondheid in
Nederland in de periode 2012-2015 ten opzichte van de periode 2007-2011.
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Regionale cijfers: evaluatie doelstelling Mentale Weerbaarheid
Psychische gezondheid van jeugd stabiel
In de regio Zuid-Holland Zuid heeft in 2013 4-8% van de kinderen en jongeren een
verhoogd risico op psychosociale problematiek. In groep 2 en 7 hebben meer jongens (910%) een hogere kans op psychosociale problematiek dan meisjes (5-7%). In de tweede
klas van het voortgezet onderwijs hebben juist meer meisjes (4%) een hogere kans hierop
dan jongens (2%).
Bij de jongeren op het voortgezet onderwijs is met name het opleidingsniveau een
belangrijke factor bij een verhoogde kans op psychosociale problematiek. Op het VMBO
zitten meer jongeren met een verhoogde score (4-8%) dan op het vwo (1-4%).
In groep 2 en groep 7 speelt de opleiding van de moeder van het betreffende kind een
belangrijke rol. Hoe lager de opleiding van de moeder, hoe hoger de kans op psychosociale
problematiek. Ongeveer 11% van de kinderen met een laagopgeleide moeder heeft een
verhoogde kans op psychosociale problematiek, dit geldt voor 5% van de kinderen met
een hoogopgeleide moeder.
Onderstaande figuur laat zien dat gedurende de periode 2010-2013 het risico op
psychosociale problematiek voor kinderen en jongeren ongeveer gelijk is gebleven. In de
loop van 2015 verwachten we de resultaten van het schooljaar 2013-2014.

Psychische gezondheid van volwassenen stabiel
In de regio Zuid-Holland Zuid heeft in 2012 34% van de volwassenen een matig of hoog
risico op een angststoornis of depressie. Hierin zien we geen verschil tussen 19-64 jarigen
en 65-plussers. We zien wel een groot verschil tussen mannen en vrouwen: 27% van de
mannen heeft een matig of hoog risico en 41% van de vrouwen. Ook hebben mensen met
een lage opleiding vaker een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie (38%)
dan mensen met een hoge opleiding (29%).
De psychische gezondheid bij volwassenen, gemeten aan de hand van het risico op een
angststoornis of depressie, is stabiel gebleven tussen 2009 en 2012. Zowel in 2009 als
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2012 had 34% van de volwassenen een matig of hoog risico op een angststoornis of
depressie.
Werkwijze programma Mentale Weerbaarheid gericht op versterken psychische gezondheid
Uit bovenstaande cijfers komt naar voren dat de psychische gezondheid van de inwoners
van Zuid-Holland Zuid stabiel is gebleven in de periode 2012-2015 ten opzichte van de
periode 2007-2011. De doelstelling luidde dat de psychische gezondheid verbeterd zou
moeten zijn. Het is onbekend waarom deze doelstelling niet is gehaald. Mogelijk was een
stabilisatie van de cijfers het maximaal haalbare in een periode waarin veel druk lag op de
psychische gezondheid van mensen, bijvoorbeeld door de economische crisis en de
daarmee gepaard gaande onzekerheid. Vanwege het ontbreken van landelijke
vergelijkingscijfers, kan niet worden aangegeven of de regio Zuid-Holland Zuid afwijkt
t.o.v. de landelijke trend als het gaat om de psychische gezondheid van inwoners.
Om optimaal in te zetten op het versterken van de psychische gezondheid van de inwoners
van Zuid-Holland Zuid werkte het programma Mentale Weerbaarheid in de periode 20122015 volgens een aantal principes:
• De interventies die worden uitgevoerd in opdracht van het programma Mentale
Weerbaarheid zijn ‘theoretisch goed onderbouwd’ of ‘evidence based’. Alleen door
te werken met goede interventies kan een positief effect op de psychische
gezondheid worden gehaald. Eén voorbeeld van een effectieve interventie is: Plezier
op School. Deze is gericht op aanstaande brugklassers die op de basisschool moeite
hebben met het maken van vriendjes, gepest worden of angstig zijn in het sociale
contact. Plezier op School werkt aan het vergroten van de sociale vaardigheden van
deze kinderen en bereidt hen zo voor op de overstap naar de middelbare school.
Een voorbeeld van een goed onderbouwde interventie die wordt toegepast binnen
Mentale Weerbaarheid is Dappere Dino’s. Dit is een programma gericht op kinderen
van 6-8 jaar van gescheiden ouders. Het programma creëert een ondersteunende
groepsomgeving waarin kinderen leren omgaan met problemen en emoties rond de
scheiding van hun ouders;
• Van alle interventies die worden uitgevoerd, worden procesgegevens bijgehouden,
dat wil zeggen hoe vaak ze zijn uitgevoerd en met hoeveel deelnemers. Dit is van
belang om te laten zien wat de reikwijdte van het programma Mentale
Weerbaarheid is. De uiteindelijke effecten op de psychische gezondheid van de
inwoners van Zuid-Holland Zuid zijn het resultaat van een combinatie van bereik
van de uitgevoerde interventies en het effect van deze interventies. In 2013 en
2014 namen in totaal 157 kinderen uit de regio Zuid-Holland Zuid deel aan Plezier
op School en 62 kinderen aan Dappere Dino’s;
• Interventies worden bij voorkeur niet eenmalig uitgevoerd. Zo werken we vanuit
Mentale Weerbaarheid op scholen volgens de Gezonde Schoolwerkwijze, dat wil
zeggen dat scholen integraal, planmatig en structureel (meerjarige uitvoering)
werken aan een mix van activiteiten op het gebied van gezondheid. Deze werkwijze
draagt ook bij aan het bereiken van een positief effect op de psychische gezondheid.
Basisscholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het landelijk vignet
Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Daarmee kan een
school laten zien dat zij gezondheid op school belangrijk vindt. In de periode 20122015 hebben tot nu toe 15 basisscholen in Zuid-Holland Zuid succesvol een landelijk
vignet Gezonde School op het thema Sociaal-emotionele ontwikkeling
aangevraagd: dit is 16% van het totaal aantal uitgereikte vignetten in Nederland.
De regio Zuid-Holland Zuid is hiermee landelijk koploper met het hoogste aantal
vignetten Sociaal-emotionele ontwikkeling van alle 25 GGD regio’s.
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Conclusie ten aanzien van doelstelling Mentale Weerbaarheid
De psychische gezondheid van inwoners van Zuid-Holland Zuid is in de periode 20122015 stabiel gebleven ten opzichte van de periode 2007-2011. De door het
uitvoeringsprogramma Mentale Weerbaarheid gehanteerde werkwijze is erop gericht
om structureel, door de inzet van evidence based interventies en met een aanzienlijk
bereik, de psychische gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland Zuid te
bevorderen.
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