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1. Inleiding
Dit document is een bijlage bij de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-20191. Het
document
gaat
in
op
de
mogelijke
inzet
om
de
doelstellingen
voor
gezondheidsbescherming, ziektepreventie en gezondheidsbevordering uit de nota te
bereiken.

1

Dienst Gezondheid & Jeugd (2014). Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op
2 juli 2015.
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2. Gezondheidsbescherming
2.1 Voorbereiding op de dreiging van infectieziekten en rampen
Wat kan gedaan worden om de doelstellingen te bereiken?
•
•

•

Het door het Algemeen Bestuur van de Dienst vastgestelde uitwerking
beleidskader gezondheidsbescherming implementeren;
De Dienst Gezondheid & Jeugd vragen om met een aantal risicolocaties, zoals
woonzorginstellingen, zorgboerderijen en medisch kinderdagverblijven, in contact
te treden om te adviseren over (maatregelen) voor infectieziektepreventie;
De afstemming en samenwerking met ketenpartners realiseren op zowel
management-, operationeel- als medisch inhoudelijk niveau in de regio ZHZ.
Vanuit het aankomende “Regionaal Meldpunt Uitbraken” zal het netwerk van VVT
instellingen (verpleeghuis, verzorgingshuis, thuiszorg) versterkt worden als
belangrijke partners in de ouderenzorg. Daarnaast zal gezorgd worden voor
structureel overleg met GHOR, ziekenhuizen en huisartsenposten.

2.2 Advisering rondom gezondheidsrisico’s in milieu en technische
hygiënezorg
Wat kan gedaan worden om de doelstellingen te bereiken?
•

•

•

Een overlegplatform realiseren over de technische hygiëne en milieukunde om te
komen tot een integraal omgevingsplan voor de regio, welke past in het
provinciale omgevingsplan. Het platform wordt gebruikt om kennis en ervaringen
te delen en zo te komen tot verdere optimalisering van het milieubeleid;
In kaart brengen hoe en op welke gebieden de GHOR en de Dienst Gezondheid &
Jeugd een bijdrage kunnen leveren, door hen proactief te laten adviseren op het
terrein van technische hygiënezorg en/of medische milieukunde;
De aandacht voor de verbetering van het technische hygiëne- en milieubeleid
continueren. Hiervoor leggen de gemeenten vast:
o De voortgang van ingezet beleid;
o Welke milieukundige effecten ingezet beleid heeft voor de inwoners.

2.3 Integrale gezondheidsadvisering voorafgaand aan
besluitvorming
Wat kan gedaan worden om de doelstellingen te bereiken?
•

•

•

Inzetten op integrale besluitvorming binnen gemeenten door gerichte aandacht
voor
gezondheidsbeschermingen
gezondheidsbevordering.
De
Dienst
Gezondheid & Jeugd ondersteunt de ambtenaar volksgezondheid van de
gemeente in de opzet en uitvoering van een visie op integrale besluitvorming
binnen de gemeente;
De Dienst Gezondheid & Jeugd informeren over plannen op de beleidsterreinen
ruimtelijke ordening en verkeer. De gemeenten bepalen vervolgens samen met de
Dienst op welke plannen de Dienst een integraal gezondheidsadvies zal geven;
Een nauwere samenwerking tussen de Dienst Gezondheid & Jeugd en de
Omgevingsdienst ZHZ stimuleren, met als doel eventuele tegengestelde belangen
tussen ruimtelijke ordening en volksgezondheid in een vroeg stadium in het
beleidsproces te tackelen.
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3. Ziektepreventie
3.1 Jeugdgezondheidszorg
Wat kan gedaan worden om de doelstellingen te bereiken?
•

•

Het Consortium vragen om door te gaan met de flexibilisering van de
contactmomenten waardoor er ruimte wordt gecreëerd voor een gerichte inzet
van de jeugdgezondheidszorg voor de kinderen die extra aandacht nodig hebben;
De Dienst Gezondheid & Jeugd voert namens de gemeenten de onderhandelingen
met het Consortium voor nieuwe contractafspraken.

Voor de prestatieafspraken met het Consortium zoekt de Dienst aansluiting bij de
doelstellingen uit paragraaf 5.3 en 5.4 van het hoofdstuk Gezondheidsbevordering. De
gemeente richten zich in die doelstellingen op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij
de jeugd en het versterken van de mentale weerbaarheid van de jeugd.

3.2 Preventieve ouderengezondheidszorg
Voor de inzet ten aanzien van het bevorderen van de eigen kracht en vitaliteit bij
ouderen en het krachtig en vitaal ouder worden verwijzen we naar het thema
Gezondheidsbevordering in hoofdstuk 4.
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4. Gezondheidsbevordering
4.1 Het versterken van de mentale weerbaarheid van kwetsbare
groepen
Wat kan gedaan worden om de doelstellingen te bereiken?
•

•

•

Inzetten op het bevorderen van mentale weerbaarheid via basisscholen en scholen
voor voortgezet onderwijs. Hierbij wordt de Gezonde School werkwijze
gestimuleerd, die gericht is op structureel schoolbeleid voor het bevorderen van
de mentale weerbaarheid en de preventie van pesten;
In de subsidievoorwaarden voor maatschappelijk werk, jongerenwerk, buurtwerk,
sociale teams en jeugdteams opnemen dat deskundigheidsbevordering van
professionals en vrijwilligers op het gebied van mentale weerbaarheid voor de drie
doelgroepen wordt georganiseerd. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van erkende trainingen, met aandacht voor de werkzaamheid en implementatie
kansen;
Zorgen voor de uitvoering van erkende2 cursussen en trainingen gericht op het
bevorderen van de mentale weerbaarheid van jeugdigen, laag opgeleide
volwassenen en ouderen in een kwetsbare positie en eenzaamheidsbestrijding bij
ouderen.

4.2 Het stimuleren van een gezonde leefstijl bij de jeugd
Wat kan gedaan worden om de doelstellingen te bereiken?
•

•

•
•

Inzetten op het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd via
kinderopvang, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Op scholen
wordt de Gezonde School werkwijze gestimuleerd, die gericht is op structureel
beleid voor het bevorderen van een gezonde leefstijl;
In de subsidievoorwaarden voor en afspraken met sportverenigingen,
maatschappelijk werk, jongerenwerk, buurtwerk, combinatiefunctionarissen,
sociale teams, jeugdteams en alcoholverstrekkers opnemen dat deze organisaties
systematisch aandacht besteden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl bij
de jeugd. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen middels deskundigheidsbevordering
van professionals en vrijwilligers op het gebied van leefstijl. Hierbij wordt zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van erkende trainingen, met aandacht voor de
werkzaamheid, implementatie kansen en samenwerking tussen relevante partijen;
Zorgen voor de uitvoering van erkende cursussen en trainingen gericht op het
bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd;
Specifiek voor alcoholpreventie is het van belang de aanpak niet alleen te richten
op bewustwording, maar ook beleid en handhaving hierin mee te nemen.
Alcoholmatiging is alleen effectief wanneer er vanuit deze drie pijlers wordt
gewerkt.
Samenwerking
en
afstemming
tussen
de
beleidsterreinen
Volksgezondheid / Jeugd en Openbare Orde en Veiligheid is daarmee cruciaal.
Deze samenwerking wordt vormgegeven middels de lokale Preventie- en
Handhavingsplannen Alcohol.

2

Cursussen en trainingen die met een erkenning zijn opgenomen in de database van het Loket Gezond Leven
(www.loketgezondleven.nl).
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4.3 Het bevorderen van de eigen kracht en vitaliteit bij ouderen
Wat kan gedaan worden om de doelstellingen te bereiken?
•

•

Deskundigheidsbevordering voor uitvoerende partijen organiseren op het gebied
van gezondheidsvaardigheden voor ouderen, gericht op functiebehoud en krachtig
ouder worden. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van erkende
trainingen, met aandacht voor de werkzaamheid, implementatie kansen en
samenwerking tussen relevante organisaties;
Zorgen voor de uitvoering van erkende cursussen en trainingen gericht op het
bevorderen van het bewegen, zelfstandigheid, voeding en valpreventie bij 75plussers.

4.4 Het stimuleren van een gezonde leefstijl bij zwangere vrouwen
Wat kan gedaan worden om de doelstelling te bereiken?
•
•

•

•

Prenatale voorlichting aanbieden aan zwangeren via lokale partijen;
In kaart brengen waar kwetsbare zwangeren zich bevinden, op welke manier zij
kwetsbaar zijn en hoe zij het beste bereikt kunnen worden met prenatale
voorlichting. Bij het laatste gaat het om de vorm en inhoud van de voorlichting
alsmede over de geschikte wervingskanalen om kwetsbare zwangere te bereiken;
Een ketenaanpak realiseren en/of in stand houden rondom kwetsbare zwangeren
tussen professionals voor zorg en begeleiding rond zwangerschap, geboorte en de
nieuwe rol als ouders;
De verbinding en samenwerking tussen de verschillende disciplines met
betrekking tot kwetsbare zwangeren versterken middels het Netwerk Kwetsbare
Zwangeren3 van het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

3

Het Netwerk Kwetsbare Zwangeren bestaat uit Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, verloskundigen uit de
regio en het Albert Schweitzer Ziekenhuis.
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