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SAMENVATTING
De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum
(DAL-gemeenten) hebben besloten gezamenlijk integraal
gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Een notitie op
hoofdlijnen waarna vervolgens lokaal afspraken worden
gemaakt over de uitvoering.
Gezondheid is een waarde op zich, maar ook een
voorwaarde om als burger mee te kunnen doen aan het
maatschappelijk leven. Het nieuwe gezondheidsbeleid
gaat uit van positieve gezondheid; het bevorderen van
veerkracht, participatie en zelfredzaamheid. Door inzet
op preventie, ontmoeting, netwerken, sociale binding en
maatschappelijke betrokkenheid willen we gezondheid
bevorderen en het beroep op dure voorzieningen doen
afnemen.
Een goede gezondheid draagt er aan bij dat kinderen beter
kunnen leren, jongeren en volwassenen gemakkelijker
aan het werk komen en beter kunnen meedoen in de
maatschappij.
Gezondheidsbeleid maakt deel uit van het brede sociale en
fysieke domein. We gaan voor veilig en gezond wonen en
willen gebruik maken van technische en sociale innovaties.
Het landelijk gezondheidsbeleid richt zich op het
bevorderen van de gezondheid, het voorkomen van
chronische ziekten en het stimuleren van een gezonde
omgeving. Hierbij staat preventie centraal evenals het
doel om gezondheidsverschillen tussen mensen te
verkleinen. Ons lokale beleid sluit hierbij aan en is samen
met maatschappelijke organisaties in de DAL-gemeenten
ontwikkeld.
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INHOUD
Op basis van onderzoek en werkconferenties in DAL in
2016 en 2017 en overleg met de GGD Groningen en de
Adviesraad Sociaal Domein hebben we voor de DALgemeenten de volgende speerpunten benoemd:
• Positief gezondheidsbeleid: talentontwikkeling, veiligheid;
• Voorkoming alcoholgebruik en -misbruik;
• Gezond gewicht: vermindering overgewicht en obesitas;
• Gezond wonen en een zorgaanbod dat goed aansluit bij
de vraag;
• Stimuleren participatie en burgerinitiatieven.
Gezondheidsbeleid heeft betrekking op alle inwoners. Bij
de jeugd richten we ons op groei van talent, gezondheid
en veiligheid. We willen een sterke basis creëren om
zoveel mogelijk kinderen gezond, veilig en kansrijk te laten
opgroeien in hun eigen omgeving. We investeren in een
positieve opvoeding, succesvolle schoolloopbaan en in een
brede ontwikkeling van jeugdigen. Het gaat hierbij om het
versterken van beschermende factoren en het verminderen
van risicofactoren waardoor jongeren meer perspectief
krijgen. Het beleid is gericht op het versterken van een
gezonde leefstijl en vergroten van ouderbetrokkenheid.
De Damster Zorgbalie, het nieuwe gezondheidscentrum in
Delfzijl en het klantcontactcentrum in het gemeentehuis
van Loppersum spelen een belangrijke rol. Professionals
werken samen met maatschappelijke organisaties en
vrijwilligers. We willen werkwijzen toepassen die inwoners
motiveren om meer aan hun eigen gezondheid te werken.
Ook voor ouderen worden beleid en uitvoering gericht op
meer bewegen en een gezonde leefstijl, het voorkomen
en verminderen van eenzaamheid, ondersteuning van
mantelzorg en een goede verbinding van informele en
formele zorg. Voor statushouders in Delfzijl, Appingedam
en Loppersum sluiten we aan bij het nieuwe integrale plan
voor huisvesting, integratie en participatie.

I
1.1
1.2

Nieuwe kijk op gezondheid
Gezondheid benadrukt veerkracht
De zes pijlers van positieve gezondheid

2
Integraal gezondheidsbeleid
2.1 Integraal beleid voor àlle inwoners
2.2 Gezondheid prominente plek in nieuwe Omgevingswet

7
7
7
9
9
9

3
3.1
3.2

Landelijk gezondheidsbeleid 2016-2019
Bevorderen gezondheid, gezonde omgeving en voorkomen chronische ziekten
Actieve rol van inwoners en lokale organisaties in wijken en dorpen

11
11
11

4
4.1
4.2
4.3

Feiten en cijfers gezondheid DAL: analyse regio
Jeugdgezondheidsonderzoek 2015, GGD Groningen
Gezondheidsprofiel volwassenen 2016, GGD Groningen
Damster Zorgbalie, Gezondheidscentrum Delfzijl, klantcontactcentrum Loppersum

13
13
13
15

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Speerpunten gezondheid en programma’s voor DAL
Verminderen alcohol en drugs, gezond gewicht, gezond wonen en participatie
Programma Jeugd
Ouderen en volksgezondheid
Statushouders
Samenhang gezondheid en aardbevingen
Gezond wonen en een zorgaanbod dat aansluit bij de vraag

17
17
18
23
27
28
30

6
6.1
6.2
6.3

Vervolg
Samenwerking met maatschappelijke organisaties en inwoners
Financiën, evaluatie en monitoring
Uitvoeringsprogramma’s

33
33
34
35

Bronnen

38

Bijlagen

40

Colofon

47

DAL 2017 - 2020

5

4

1

HOOFDSTUK

NIEUWE KIJK OP GEZONDHEID

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben
besloten gezamenlijk integraal gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Wij kiezen voor een notitie op hoofdlijnen en maken
vervolgens in het najaar van 2017 afspraken over de uitvoering.
De Wet Publieke Gezondheidszorg verplicht gemeenten om
de gezondheid van burgers te bewaken, te beschermen en
te bevorderen. De gemeenten hebben hierbij tegenwoordig
meer beleidsruimte dan voorheen. De gemeente heeft de
taak om zowel als regisseur als verbinder op te treden.
Ons lokale gezondheidsbeleid baseren we op
gezondheidsonderzoeken en op bijeenkomsten met
inwoners en maatschappelijke organisaties. Op 7 juli
2016 en op 30 november 2016 hebben werkconferenties
gezondheidsbeleid DAL plaatsgevonden in het raadhuis
van Appingedam en in Centrum Kabzeël. Op 14 februari
2017 heeft de GGD een presentatie gegeven specifiek voor
de gemeente Appingedam. Hierbij is expliciet aandacht
besteed aan de cijfers van de Jeugdmonitor, lokaal
gezondheidsbeleid, positieve gezondheid en de integrale
aanpak.
In februari en maart 2017 is met de nieuwe Adviesraad
Sociaal Domein DAL het thema positieve gezondheid
besproken. De Adviesraad heeft duidelijk commitment
uitgesproken voor ons nieuwe positieve gezondheidsbeleid.
Tevens is op 30 maart 2017 in Loppersum een bijeenkomst
gezondheidszorg georganiseerd voor en met statushouders
en maatschappelijke organisaties in DAL. Op 17 mei is
in Loppersum een presentatie van de GGD Groningen
gehouden over de nieuwe Volwassenenmonitor en de
Omgevingswet voor beleidsadviseurs in DAL. In Delfzijl
heeft op 23 mei 2017 een groepsinterview met
zorg- en welzijnsaanbieders, bestuurders en ambtenaren
in DAL plaatsgevonden over Toekomstvisie op verblijfszorg
in de aardbevingsregio.
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1.1

Gezondheid benadrukt veerkrach
Sinds 2012 wordt uitgegaan van een nieuw concept van
gezondheid: gezondheid is het vermogen van mensen om
zich aan te passen en regie te voeren in het licht van fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld
Huber, 2012). Deze benadering van gezondheid benadrukt
meer de kracht van mensen en legt minder de focus op het
afwezig zijn van ziekte.
• Gezondheid: veerkracht, functioneren en participatie in
plaats van alleen in somatische of psychische zin;
• Het nieuwe concept van gezondheid sluit naadloos aan
bij de huidige veranderingen in de zorg (meer focus op
de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers);
• Uitgaan van positieve gezondheid vraagt echter
ondersteuning op maat omdat niet iedereen het
vermogen heeft om eigen regie te voeren (Walg, 2015;
WRR, maart 2017).
In het nieuwe positieve gezondheidsbeleid staat de mens
centraal en niet de ziekte. Het gezondheidsbeleid gaat meer
uit van kracht dan van klacht.

1.2

Zes pijlers voor positieve gezondheid
Positieve gezondheid bestaat uit zes dimensies, zie figuur 1:
• Lichaamsfuncties;
• Mentaal welbevinden;
• Zingeving;
• Kwaliteit van leven;
• Sociaal-maatschappelijk participeren;
• Dagelijks functioneren.

DAL 2017 - 2020
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INTEGRAAL GEZONDHEIDSBELEID
2.1

Integraal beleid voor àlle inwoners
Integraal gezondheidsbeleid is gericht op alle inwoners
(van – 9 maanden tot 100+) en betreft zowel de sociale
als fysieke omgeving. Hierbij gaat extra aandacht uit naar
kwetsbare mensen. “Kwetsbare mensen” omschrijven
we als inwoners die meerdere aandoeningen tegelijk
hebben: bijvoorbeeld vergeetachtigheid, hartproblemen,
mobiliteitsstoornissen en/of verminderde eetlust.

In deze Omgevingswet heeft het thema Beschermen
van gezondheid een prominente plek. Hierbij gaat het
zowel om handhaving van normen zoals luchtkwaliteit
en geluidshinder, maar ook om voldoende groen, vrije
speelruimte en inrichting van de ruimte die bijdraagt aan
de kwaliteit van leven. Ook handhaving is een belangrijk
thema. Preventie, toezicht en handhaving versterken elkaar.

Intersectoraal gezondheidsbeleid is sector-overstijgend en
interactief. Zowel interacties tussen inwoners, inwoners
en beroepskrachten en uitwisseling tussen verschillende
beleidsafdelingen.
Een goede gezondheid draagt er aan bij dat kinderen beter
kunnen leren, jongeren en volwassenen gemakkelijker
aan het werk komen en beter kunnen meedoen in de
maatschappij. We stimuleren dat inwoners zelf gemotiveerd
worden om aan hun gezondheidsverbetering te werken én
dat initiatieven van inwoners werkelijk ruimte krijgen.
2.2

Figuur 1
Bron: www.ipositivehealth.com
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Gezondheid prominente plek in de nieuwe Omgevingswet
Gezondheidsbeleid maakt deel uit van het brede sociale en
fysieke domein. Het gaat om veilig en gezond opgroeien
en wonen; daarnaast om ruimtelijk beleid dat bijdraagt
aan de gezondheid. Door goede fiets- en wandelpaden,
speeltuinen, beweegtoestellen in parken, beweegzones,
aanleg van stadstuinen, groentetuinen en fruitbomen willen
we een gezonde leefomgeving realiseren. Door armoede
en schulden, huiselijk geweld en overmatig alcoholgebruik
sneller te signaleren en het gebruik van bewezen effectieve
werkwijzen te stimuleren, dragen we bij aan een betere
gezondheid. Het is van belang dat er eerder gesignaleerd
wordt, goede voorlichting en educatie wordt gegeven en
dat de sociale en fysieke leefomgeving goed met elkaar
worden verbonden. De nieuwe Omgevingswet, die per 2018
van kracht wordt, biedt mogelijkheden voor maatwerk.
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LANDELIJK GEZONDHEIDSBELEID
2016-2019
3.1

In het landelijk gezondheidsbeleid staat dat de meeste
gezondheidswinst nog steeds kan worden behaald door
niet te roken, geen overmatig alcoholgebruik, (ernstig)
overgewicht te voorkomen, meer te bewegen en meer
aandacht te besteden aan het tijdig signaleren en
voorkomen van depressies en diabetes.
De dagelijkse omgeving moet gezond en veilig zijn,
uitnodigen tot bewegen en kansen bieden voor
zelfredzaamheid en participatie. Gezonde woningen
voorkomen ziekten en gebreken. De DAL-gemeenten zetten
zich in voor veilige en gezonde woningen, gezonde scholen,
gezonde voeding en veilige mobiliteit.

Bevorderen gezondheid, gezonde omgeving en voorkomen
chronische ziekten
Het landelijk gezondheidsbeleid richt zich op het bevorderen
van de gezondheid en een gezonde omgeving en het
voorkomen van chronische ziekten. Preventie staat centraal
evenals het doel om gezondheidsverschillen tussen laag- en
hoogopgeleiden te verkleinen.

3.2

Actieve rol inwoners en samenwerking met lokale
organisaties in wijken en dorpen
Het rijk stimuleert gemeenten om te komen tot een brede en
duurzame aanpak in buurten, wijken en dorpen. Inwoners
hebben een actieve rol en er wordt actief samengewerkt
met lokale organisaties. De DAL-gemeenten hebben
aangegeven wat en hoe zij dit doen in het beleidsplan 4
Decentralisaties, de uitvoeringsagenda sociaal domein, het
preventieprogramma van CJG-DAL, de Damster Zorgbalie,
de uitvoeringsagenda Delfzijl, de lokale teams en het
welzijns- en zorgbeleid, onderwijs- en sportbeleid.

Landelijk Stimuleringsprogramma Gezond In….

Figuur 2 De speerpunten van het landelijk gezondheidsbeleid (Bron: www.RIVM.nl).

De DAL-gemeenten doen mee aan het Stimuleringsprogramma ‘Gezond in’. Zij krijgen hiervoor GIDS-gelden
(zie www.gezondin.nu). Het GIDS-programma is succesvol
en wordt ook na 2017 verlengd. Voor het terugdringen van
gezondheidsachterstanden is landelijk een integrale aanpak

foto: gemeente-archief Appingedam.
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FEITEN EN CIJFERS GEZONDHEID DAL:
ANALYSE VAN DE REGIO
4.1
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Figuur 3 De vijf sporen en acht pijlers van “Gezond In”
( Bron: www.Gezondin.nu).

op vijf sporen en acht pijlers ontwikkeld. De vijf sporen zijn:
Gedrag & vaardigheden, Participatie, Preventie & Zorg,
Fysieke Omgeving en Sociale Omgeving. De acht pijlers zijn
de acht succesfactoren die in figuur 3 worden genoemd zijn.
Via o.a. Appingedam Gezond in Beweging, de sporten beweegvisie, Burgertop en burgerinitiatieven, het
Kansfondsproject en het gemeentelijk participatie-,
minima- en armoedebeleid geven we invulling aan positieve
gezondheid. We stimuleren deelname van jeugdigen aan
sport en een gezonde leefstijl via sportverenigingen, het
Huis voor de Sport Groningen, onderwijs en welzijnswerk.
De gemeenten bieden kansen door samenwerking met en
subsidiëring van het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds,
Stichting Leergeld en andere maatschappelijke organisaties.
In de rapportage “Appingedam Gezond in Beweging” staat
welke activiteiten zijn georganiseerd en welke groepen zijn
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bereikt. Duidelijk is dat Appingedam Gezond in Beweging
de afgelopen twee jaren aantoonbaar meer jeugdigen en
volwassenen naar sportverenigingen heeft geleid.
Het Huis voor de Sport Groningen heeft ook voor
Loppersum en Delfzijl het aantal deelnemers aan de
sport- en spelactiviteiten en aan de naschoolse activiteiten
gerapporteerd.

• Jongeren vertonen meer sedentair gedrag (inactief
gedrag);
• Jongeren roken en drinken meer dan gemiddeld;
• Jongeren vrijen meer onveilig;
• Jongeren maken zich meer zorgen over hun gezondheid
vanwege het risico op aardbevingen.
• In bijlage 1 wordt een toelichting met cijfers gegeven.

Jeugdgezondheidsonderzoek 2015, GGD Groningen
Ruim 8.000 jongeren van het voortgezet onderwijs (klas 2
en klas 4) in de provincie Groningen hebben deelgenomen
aan het Jeugdgezondheidsonderzoek Groningen 2015.
Positief is dat de leefstijl en gezondheid van jongeren in
de provincie Groningen ten opzichte van 2012 beter is
geworden.
Wel zijn de resultaten voor Groninger jongeren op bijna alle
thema’s minder goed dan het landelijk gemiddelde.
Specifiek kijkend naar de resultaten binnen DAL, zien we de
volgende positieve punten:
• Jongeren ervaren hun gezondheid evengoed als in de rest
van de provincie;
• Jongeren nemen vaker dan in de rest van de provincie een
lunch mee van huis;
• Jongeren zijn vergelijkbaar wat betreft ondergewicht,
normaal gewicht en overgewicht;
• Jongeren bewegen ongeveer evenveel als in de rest van de
provincie.
Vergeleken met jongeren uit de provincie zijn de
aandachtspunten voor DAL:
• jongeren eten minder groente dan gemiddeld in de
provincie;
• Jongeren, met name jongens, drinken meer
energiedrankjes dan gemiddeld in de provincie;
• Het percentage jongeren met overgewicht is, net als in de
rest van de provincie, vanaf 2012 toegenomen;

4.2

Gezondheidsprofiel volwassenen 2016 Groningen (GGD
Groningen)
Het Gezondheidsprofiel volwassenen Groningen 2016 (GGD
Groningen, 2017) geeft inzicht in de publieke gezondheid.
Het helpt gemeenten om onderbouwde keuzes te maken
voor preventief lokaal gezondheidsbeleid.
Positief in DAL in vergelijking tot het provinciaal gemiddelde:
• In Loppersum en Appingedam verrichten meer
volwassenen vrijwilligerswerk, wat een positief effect heeft
op de gezondheid;
• In de provincie Groningen breed en in Loppersum is het
risico op angst en depressies lager dan gemiddeld in
Nederland;
• In Delfzijl ligt het aantal volwassenen dat overmatig drinkt
lager dan gemiddeld; dit heeft een positief effect op de
gezondheid;
• In de hele provincie Groningen is het ervaren geluk in
vergelijking tot 2012 toegenomen (58% van de volwassen
Groningers voelt zich altijd of meestal gelukkig);
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• In de DAL-gemeenten is het harddrugsgebruik onder
volwassenen van 19 tot 34 jaar lager (1 à 2%) dan in de
gemeente Groningen (11 à 14%).
Aandachtspunten voor DAL:
• De ervaren gezondheid is minder goed dan het provinciaal
gemiddelde;
• In Appingedam en Delfzijl voelt 14-18% van de
mantelzorgers zich overbelast;
• Er is een absolute toename van chronische ziekten, dit
hangt deels samen met vergrijzing;
• Er komt in DAL meer obesitas voor dan gemiddeld;
• Er zijn minder volwassenen die voldoen aan de norm voor
gezond bewegen (De Nederlandse norm gezond bewegen
is minimaal een half uur per dag matig intensief bewegen
gedurende vijf dagen per week);
• In Appingedam en Delfzijl roken relatief veel volwassenen;
• 9 à 10% van de volwassenen in Delfzijl en Appingedam
voelt zich ernstig eenzaam. In Loppersum ligt dit
percentage iets lager, namelijk 7 à 8%;
• In de hele provincie is het harddrugsgebruik onder
19 t/m 34 jarigen de afgelopen vier jaar toegenomen.
In het uitvoeringsplan maken
we keuzes over de lokale
interventies die gericht zijn
op meer bewegen, gezonde
voeding, minder alcoholgebruik
en stoppen met roken en drugs.

4.3

Damster Zorgbalie, Gezondheidscentrum Delfzijl en Klantcontactcentrum Loppersum
Bij de Damster Zorgbalie, een samenwerking van het
gezondheidscentrum Eerstelijnszorg Appingedam (EZA) en
de gemeente Appingedam, kunnen inwoners terecht met
vragen over wonen, financiën, gezondheid, daginvulling,
sociale relaties, gezin en opvoeding. Er is een DVM-team
(Damsters Veur Mekander) voor mensen die meer zorg of
ondersteuning nodig hebben.
Visie van De Damster Zorgbalie 		

Figuur 5
Preventie: versterking nuldelijn, vrijwilligers, mantelzorgers (Bron: Damster Zorgbalie).

Figuur 4: Preventie, versterking nulde lijn

Daarnaast spelen andere gezondheidsklachten
die samenhangen met aardbevingen en de daaruit
voortvloeiende onzekerheid. Uit wetenschappelijk
onderzoek is gebleken dat meervoudige aardbevingen
een negatieve invloed hebben op gezondheid. Huisartsen
en maatschappelijk werk signaleren dat bij steeds meer
inwoners het gevoel van gezondheid is afgenomen. Deze
signalen hebben we het meest gehoord in de gemeente
Loppersum. In hoofdstuk 5 gaan we hier nader op in.
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Naast het bestaande Steunpunt Mantelzorg gaan we
de komende jaren meer aandacht besteden aan jonge
mantelzorgers en aan respijtzorg (Managementrapportage
sociaal domein, 2017). Ook is het DAL Ontmoetingshuis
in het gebouw van de ASWA in Appingedam geopend.
Dit is een laagdrempelige voorziening voor mensen met
geheugenproblemen, licht dementerenden en hun partners.
Hier kunnen mensen zonder indicatie dagopvang krijgen.
De verwachting is dat een vergelijkbare voorziening ook in
Delfzijl en in Loppersum zal worden opgezet, omdat het
duidelijk in een behoefte voorziet.
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In Delfzijl komt een nieuw gezondheidscentrum in het
voormalig postkantoor, in het centrum van Delfzijl. Hierin
werken de stichting Eerstelijns Diagnostiek Nederland
samen met de huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken en
de Ommelander Zorggroep. SEDN gaat er röntgenfoto’s
en echo’s maken en er komt een steunpunt van het
Ommelander Ziekenhuis Groningen. Ook wil de gemeente
er een steunpunt op het gebid van zorg, welzijn, participatie
en jeugdhulp inrichten. Het is de bedoeling dat het nieuwe

gezondheidscentrum in januari 2018 opengaat.
In Delfzijl Noord en Delfzijl West wordt gewerkt aan
intensievere samenwerking tussen de Huisartsen Onder
Een Dak (HOED). De inzet is een versterking van de nulde
en eerste lijn. In Loppersum is de ondersteuning op het
gebied van zorg, begeleiding, werk en inkomen, jeugdzorg
en opvoeding geregeld via het WMO-loket, CJG-DAL en het
Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Hierbij
wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties.

SPEERPUNTEN GEZONDHEID EN
PROGRAMMA´S VOOR DAL
5.1

Verminderen alcohol en drugs, gezond gewicht, gezond
wonen en participatie
Een groot deel van de jeugd, volwassenen en ouderen in de
DAL-gemeenten leeft in goede gezondheid.
Op basis van onderzoek en de werkconferenties hebben
we voor de DAL-gemeenten de volgende speerpunten
benoemd:
• Voorkoming alcoholgebruik voor jongeren tot 18 jaar en
misbruik en aanpak drugs;
• Gezond gewicht: vermindering overgewicht en obesitas;
• Gezond wonen en een zorgaanbod dat goed aansluit bij
de vraag;
• Stimuleren burgerinitiatieven en participatie.
De focus ligt op jeugd en gezin en op kwetsbare inwoners.
Hierbij hebben we kwetsbare inwoners omschreven we als
inwoners die meerdere aandoeningen tegelijk hebben. We
willen met name kwetsbare jeugd en gezinnen, het deel van
de ouderen dat minder vitaal en mobiel is, mensen met een
verstandelijke beperking en het deel van de statushouders
dat minder goed geïntegreerd is, bereiken.

De DAL-gemeenten hebben samen met andere Groninger
gemeenten, de GGD Groningen en de Regiopolitie afspraken
gemaakt om er naar te streven dat jongeren tot hun 18e
geen alcohol drinken, vanaf hun 18e verantwoord omgaan
met alcohol en dat de ouders hun kinderen leren om
verantwoord om te laten gaan met alcohol. Deze afspraken
zijn vastgelegd in een convenant. Hierin zijn ook afspraken
over de uitvoering gemaakt. De afgelopen jaren is in DAL
o.a. ingezet op voorlichting en educatie in samenwerking
met sportverenigingen, het Huis voor de Sport Groningen
en met het jongerenwerk.
Op de werkconferentie op 30 november 2016 is aanbevolen
om prioriteit te geven aan:
• Alcoholgebruik -9 maanden (zwangeren/ouders) op
basisonderwijs en voortgezet onderwijs;
• Inzetten op eerder en meer signaleren;
• Meer inzetten op de doelgroep licht verstandelijk
gehandicapten;
• Meer tijd voor preventie, o.a. voor het voeren van
gesprekken achter de voordeur;
• Alcohol als thema opnemen in alle beleidsdomeinen.

Voorkoming alcoholgebruik en misbruik en aanpak drugs
Te veel alcohol is schadelijk, vooral voor jongeren. Door
alcohol ontstaat onherstelbare schade aan hersenen en
andere organen die in de groei zijn. Daarnaast kan te veel
alcohol leiden tot schooluitval, slechtere leerprestaties,
agressie en geweld op straat en in het verkeer, vandalisme
en een verhoogde kans op alcoholverslaving op latere
leeftijd (www.GGDGroningen.nl).

16

lokaal gezondheidsbeleid

Tevens is door deelnemers van de werkconferenties
aanbevolen om, daar waar het kan, in gesprek te gaan met
leerlingen en ouders/verzorgers over drugs, met name
bij evenementen en op het voortgezet onderwijs. Het
jongerenwerk (Jimmy’s e.a.) heeft hierbij ook een belangrijke
rol.
De GGD adviseert gedifferentieerd beleid voor de thema’s
alcohol en drugs. Over het algemeen is alcoholgebruik
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maatschappelijk meer geaccepteerd dan drugs en verschilt
de handhaving (boa-alcohol, politie-drugs). Daarom is een
specifieke aanpak voor alcoholmisbruik en een specifieke
aanpak voor drugs nodig. Op basis van de actuele GGDcijfers is gebleken dat het softdrugs- en harddrugsgebruik
de laatste jaren is toegenomen. Vooral onder volwassenen
tussen de 19 en 34 jaar is cannabisgebruik de laatste
tien jaren toegenomen. Het cannabisgebruik onder deze
leeftijdsgroep in DAL (4-6%) is wel duidelijk lager dan in
de stad Groningen (16-20%). Dit hangt samen met de
bevolkingsopbouw (GGD, 2016).

•
•

•
•
•

Gezond gewicht
Via het Huis voor de Sport Groningen en de lokale aanpak
Gezond in Beweging zijn vele sport- en beweegactiviteiten
uitgevoerd. Hierdoor is de deelname aan sportverenigingen
gestimuleerd. Het Preventieprogramma van het Centrum
van Jeugd en Gezin is o.a. gericht op een gezonde
leefstijl en gezond gedrag. Met voorlichting en educatie,
kookworkshops voor ouders en kinderen, Gezonde School
en naschoolse activiteiten wordt actief ingezet op betere
gezondheidsvaardigheden. De GGD Groningen werkt hierbij
samen met het CJG, de DAL-gemeenten, de bibliotheken,
het Taalhuis, het Kansfondsproject en Werkplein
Fivelingo. In de DAL-gemeenten is veel geïnvesteerd
in vakleerkrachten, betere gymlessen en in de gezonde
school. Goede voorbeelden hiervan zijn het EU-fruitproject
op scholen, groentetuinen en de stadstuinen in de DALgemeenten.
Aanbevelingen uit de workshops:
• Betere inbedding van gezonde voeding In de
kinderopvang;
• Meer uitgaan van één lijn: de richtlijnen/adviezen van het
Voedingscentrum;
• Stimuleren van meer beweging, gezonde school, gezonde
sportkantine;
• Meer werken met bewezen effectieve werkwijzen (een
voorbeeld hiervan is de lokale aanpak Jongeren op
Gezond Gewicht (JOGG));
• Collectieve afspraken maken over prenataal huisbezoek;
• Stimuleren dat ouders/verzorgers elkaar (meer)
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•
•
•

5.2

ondersteunen bij de opvoeding;
Ouders (nog) beter zien te bereiken en de thuissituatie
veranderen als deze niet goed is;
Meer gebruik maken van de netwerken die er zijn om
aan preventie en gezond gewicht te werken. Voorbeelden
hiervan zijn de zorgadviesteams, de netwerken Gezonde
school en de Meldcode;
Aanpak laaggeletterdheid (o.a. via Bibliotheken/
taalhuizen) om gezondheid te verbeteren;
Nog meer de vraag ophalen vanuit de bevolking,
bijvoorbeeld van jongeren via het jongerenwerk Jimmy’s;
Mensen helpen de goede keuzes te maken (heeft
betrekking op positieve gezondheid), niet betuttelen maar
coachen om de goede informatie te vinden;
Fruitbomen en groentetuinen bij de scholen;
Zorgdragen dat er na beweging minder zoete dranken en
meer eiwitten worden gepromoot;
Omgevingsfactoren meer en beter benutten. Optimaal
gebruik maken van het thema Bevorderen gezondheid in
de nieuwe Omgevingswet.

Programma Jeugd
Positief jeugdbeleid : gezond en veilig opgroeien
De meeste kinderen in Nederland zijn over het algemeen
gezond en gelukkig. Ongeveer
400.000 kinderen in Nederland hebben extra bescherming,
aandacht en steun nodig. In de provincie Groningen is het
zorggebruik bovengemiddeld groot. De DAL-gemeenten
gezamenlijk krijgen te maken met vergrijzing, maar tussen
de gemeenten zijn grote verschillen. Zo ligt de groene druk,
dat is de verhouding tussen de groep 0-19 jaar en 20-65
jarigen, in Appingedam hoger dan gemiddeld en is maar
liefst een kwart van de Damsters (3.057 van de 12.000) op
dit moment jonger dan 25 jaar.
De DAL-gemeenten willen dat kinderen en jongeren zich
nog beter ontwikkelen en gestimuleerd worden om het beste
uit hun mogelijkheden te halen. Hiermee willen we dat de
groep waarmee het goed gaat groter wordt en dat de groep
waarmee het minder gaat, kleiner wordt.
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Positief jeugdbeleid richt zich op het creëren van een
sterke basis om zoveel mogelijk kinderen kansrijk, gezond
en veilig te laten opgroeien in hun eigen omgeving.
Een omgeving die helpt om gezonde keuzes te (blijven)
maken. Door de basisvoorzieningen zoals het onderwijs,
de sportverenigingen, kindcentra, Damster Zorgbalie,
Centrum voor Jeugd en Gezin, culturele en maatschappelijke
organisaties, buurt- en geloofsgenootschappen en politie
goed te verbinden ontstaat een samenhangend geheel
en een sterke basis. Een sterke basis helpt voorkomen
dat gewone, alledaagse opgroei- en opvoedproblemen
uitgroeien tot ernstige problemen. De gemeente stimuleert
via het positieve en preventieve jeugdbeleid samenwerking
tussen partijen en voorzieningen. Zo creëren we samen een
gezonde pedagogische leefomgeving waar beschermende
factoren voor veilig en gezond opgroeien elkaar versterken.
Professionals uit jeugdvoorzieningen werken daarbij steeds
meer samen met mensen uit de informele omgeving van
jeugdigen. Dit sluit aan bij de ambitie van de transformatie
om zoveel mogelijk in het gewone leven op te lossen
(Snijder, 2015).

vermogens te versterken om gezonde keuzes te maken. Dat
kan ook door een andere inrichting van de ruimte, waardoor
er bijvoorbeeld eerder of meer gefietst of gewandeld wordt.
Kernboodschappen voor de DAL-gemeenten
Effectief jeugdbeleid is gebaseerd op een goed beeld van ‘de
staat van de jeugd’.
Daarnaast is er inzicht nodig in beschikbare voorzieningen
en activiteiten, interventies en in de kwaliteit daarvan. In
DAL-verband bieden de GGD-onderzoeken, Kinderen in
Tel-rapporten, de lokalejeugdspiegel.nl (CBS), rapportages
van Werkplein Fivelingo, CMO STAMM en het Nederlands
Jeugdinstituut en de RIGG inzicht in ontwikkelingen en trends.
Kernboodschappen voor de DAL-gemeenten:
1. De meeste jongeren in DAL ervaren hun gezondheid
als goed. De leefstijl en gezondheid van jongeren in de
provincie Groningen is tussen 2012 en 2016 verbeterd.
Het ziekteverzuim van school ligt onder het regionaal
gemiddelde en ook het percentage jongeren dat spijbelt is
relatief laag. Met een percentage van 1,5% schooluitvallers
doet de regio het nog steeds beter dan het landelijk
gemiddelde, ook al is er in het schooljaar 2015/2016 een
plotselinge stijging te zien. Naarmate jongeren ouder
worden, neemt de ervaren gezondheid af.
2. Stimuleren van goede voeding en een actievere leefstijl.
Preventie van overgewicht bij jongeren blijft belangrijk om
het percentage jongeren met overgewicht niet verder te
laten stijgen in DAL.
3. Verminderen alcohol, roken en drugsgebruik.

Als jongeren gezond(er) en veilig(er) opgroeien, kunnen
ze hun talenten beter ontwikkelen, diploma’s halen,
werk vinden en houden en hun bijdrage leveren aan de
samenleving. Dat werkt ook andersom: daar waar jongeren
zich beter ontwikkelen, is veelal minder problematiek op
het gebied van gezondheid of veiligheid. Gezondheidswinst
is te behalen door ouders en jongeren te helpen om hun
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Het percentage jongeren dat alcohol drinkt, rookt of
drugs gebruikt is in DAL hoger dan regionaal. Regionaal
is hiervoor een dalende trend zichtbaar. We willen deze
trend ook in DAL stimuleren. We willen het vele gebruik
tegengaan evenals de nieuwe uitdagingen zoals de
normalisering van partydrugs.

4. Terugdringen sociaaleconomische
gezondheidsverschillen.
Sociaaleconomische gezondheidsverschillen manifesteren
zich al op jonge leeftijd en gaan over van generatie op
generatie. De gezondheid en leefstijl van jongeren op
het Vmbo zijn in DAL vergelijkbaar geworden met die op
het Havo. Een deel van de jeugd groeit op onder minder
positieve omstandigheden en heeft een verhoogde kans
op gezondheidsproblemen.
De DAL-gemeenten zetten zich in voor een duurzame
aanpak om de gezondheidsverschillen terug te dringen. Dit
vraagt een lange adem, maar is uitermate belangrijk.
Talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid
Talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid zijn nauw met
elkaar verbonden en versterken elkaar. We willen investeren
in een positieve opvoeding, succesvolle schoolloopbaan en
een brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom

willen we op deze drie gebieden meetbare resultaten
boeken.
Groei van talent
Ieder kind heeft talenten en ieder kind doet mee. Dat is
de basis van een gezonde samenleving. Het vraagt om
herkenning en ontwikkeling van talenten, actief meedoen
op school en daarbuiten. Kinderen leren gaandeweg
verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, voor anderen
en voor hun omgeving. Focussen op talent is een positieve
manier om te bewerkstelligen dat mensen het beste uit
zichzelf halen. We willen meer situaties creëren waarin
jeugdigen hun prestaties kunnen verbeteren en succes
ervaren.
We gaan meer investeren in een positieve opvoeding,
succesvolle schoolloopbaan en een brede ontwikkeling van
kinderen en jongeren . Meer ontwikkeld talent heeft naast
het individueel profijt ook collectief toegevoegde waarde.
Als jongeren beter presteren op school, diploma’s halen en
hun talenten ontwikkelen draagt dat bij aan een creatieve en
ondernemende populatie en een sterkere beroepsbevolking.
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Doelen talentontwikkeling:
• Meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en
behalen hun schooldiploma;
• Meer jeugdigen hebben werk;
• Meer jeugdigen doen mee aan sport, cultuur en
vrijwilligerswerk.

zich te ontwikkelen, ook buitenschools, bijvoorbeeld
via welzijn, sport en kunst. Binding met de buurt en
betrokkenheid van ouders zijn belangrijke beschermende
factoren om problemen, overlast en criminaliteit te
voorkomen. Door thuis, buurt, school, op straat, vrije tijd
on- en offline te verbinden, kunnen we meer effect behalen.

Groei van gezondheid
Leren wat een gezonde leefstijl inhoudt en uitgaan van
kansen en talenten, veerkracht van kinderen en ouders/
verzorgers en bevestigen wat goed gaat. Dit vraagt om een
stevige ouderbetrokkenheid op alle leefgebieden. Positieve
gezondheid gaat ook om het versterken van beschermende
factoren zoals sociale normen thuis, op straat en school
en over weerbaarheid en een gezonde leefstijl. Weerbare
jeugdigen kunnen, al dan niet na een periode van
experimenteren, gezonde keuzes maken en weerstand
bieden tegen groepsdruk.

In de DAL-gemeenten hebben meerdere scholen
al het vignet Gezonde School behaald. Ook via het
armoedebeleid, bijvoorbeeld Workshop Kans voor uw
Kind, Jeugdsportfonds Jeugdcultuurfonds, Leergeld en
andere maatschappelijke organisaties zetten we in op
beschermende factoren en preventie. Kinderen en jongeren
volop kansen geven om mee te doen en perspectief te
bieden, dat is het doel.

Doelen:
• Meer jeugdigen hebben een betere algemene gezondheid;
• Meer jeugdigen hebben een betere sociaal-emotionele
gezondheid;
• Meer jeugdigen gedragen zich gezonder.
Groei van veiligheid
Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor kinderen en
jongeren om zich gezond te kunnen ontwikkelen. Veiligheid
thuis, op school en op straat. Het omgekeerde geldt
vanzelfsprekend ook: daar waar de veilige basis ontbreekt
en de veiligheid in het geding is, wordt de ontwikkeling van
kinderen ernstig bedreigd.
Doelen
• Meer jeugdigen groeien op in een veilige thuissituatie;
• Meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk en een
veilige schoolomgeving;
• Minder jeugdigen veroorzaken overlast of maken zich
schuldig aan criminaliteit.
Wat is er nodig voor groei?
Een stimulerende omgeving geeft jongeren meer kansen
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Perspectief versterken
Door meer inzet op beschermende factoren als
taalontwikkeling, leefstijl en armoedebestrijding versterken
we het perspectief. Hierbij richten we ons bij de jeugd extra
op jongeren met een licht verstandelijke beperking en op
gezinnen waarin psychiatrische problematiek voorkomt.
Inzet op preventie om het beroep op zware en dure zorg te
verminderen en lichte en gerichte hulp bieden als dat nodig
is.
Ook voor statushouders en hun kinderen die nog niet
voldoende geïntegreerd zijn, willen we problematiek
beperken, inzetten op preventie en perspectief.

5.3

Ouderen en volksgezondheid
De gemiddelde levensverwachting van Nederlandse mannen
en vrouwen is respectievelijk 79 en 83 jaar. In Delfzijl leven
zowel mannen als vrouwen gemiddeld twee jaar korter dan
het Nederlands gemiddelde. In Loppersum worden mannen
ongeveer vier maanden minder oud dan het Nederlands
gemiddelde en leven vrouwen daarentegen juist twee jaar
langer dan het Nederlands gemiddelde. In Appingedam
leven mannen gemiddeld 8 maand en vrouwen gemiddeld
17 maand minder dan gemiddeld in Nederland.
De levensverwachting van mensen met een vakopleiding
of minder scholing is landelijk gemiddeld 6 jaar korter dan
voor hoogopgeleiden. Daarnaast ervaren deze mensen hun
eigen gezondheid veel langer als minder goed, namelijk 19
jaar. Deze verschillen zijn de laatste tien jaar ongeveer even
groot gebleven en het RIVM verwacht dat deze tendens zich

nog doorzet omdat de gevolgen van de economische crisis
nog niet voorbij zijn.
Psychische stoornissen, hart- en vaatzieken en kanker zijn
verantwoordelijk voor de grootste ziektelast. Ziekten met de
hoogste ziektelast zijn hartziekten en diabetes gevolgd door
beroerte, angststoornissen, COPD (chronische bronchitis
en longemfyseem), longkanker, stemmingsstoornissen en
nek- en rugklachten. De verwachting is dat hartziekten en
diabetes in 2030 nog steeds de ziekten zijn met de hoogste
ziektelast.
De volksgezondheid verandert door demografische
ontwikkelingen. De leeftijdsopbouw van de Nederlandse
bevolking verandert sterk. Landelijk is het aandeel
65-plussers gestegen van 14% in 2000 naar 16% in 2012. De
verwachting is dat het aantal 65-plussers verder toeneemt
tot 24% in 2030. Er komen ook steeds meer 75-plussers.
De verwachting is dat de 80-jarige van 2030 waarschijnlijk
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gezonder zal zijn dan de 80-jarige van nu.
In de DAL-gemeenten is de vergrijzing groter dan
gemiddeld in Nederland. Mede door de vergrijzing is de
prevalentie van de meeste ziekten de afgelopen tien jaar
gestegen. Deze stijging zet zich naar verwachting door.
Vroegopsporing van ziekten plus een betere behandeling
maken dat de levensverwachting van mensen met ziekte
hoger wordt. Het aantal mensen met een chronische ziekte
in Nederland stijgt naar verwachting van 5,3 miljoen in 2011
(32% van de bevolking) naar 7 miljoen in 2030 (40%). Ook
neemt het aantal mensen met twee of meer aandoeningen
toe.
De vergrijzing en de stijging van het aantal chronisch zieken
in de bevolking heeft de afgelopen jaren niet geleid tot meer
mensen met beperkingen in activiteiten met betrekking tot
bewegen; dit aantal blijft ook in de toekomst ongeveer gelijk
(www.eengezondernederland.nl).
Uit de Volwassenenmonitor 2016 komt naar voren
dat bijna de helft van de volwassenen in de provincie
Groningen (47%) minimaal één chronische ziekte heeft en
bijna een kwart (23%) heeft er twee of meer. Chronische
ziekten komen op alle leeftijden voor. Het percentage
mensen met één of meer chronische ziekten stijgt echter
als mensen ouder worden. In de DAL-gemeenten is het
percentage volwassenen met een chronische ziekte hoger
dan het provinciaal gemiddelde. In Loppersum liggen de
percentages op 48-53% en in Delfzijl en Appingedam op
54-57%. Dit hangt deels samen met de vergrijzing (GGD
Groningen, 2017).
Chroniciteit en ziektelast
De volgende zaken veroorzaken het meeste ziektelast:
•

Roken
Roken is verreweg de belangrijkste oorzaak van sterfte
en ziekte. Ruim één achtste van de totale ziektelast
in Nederland is toe te schrijven aan roken. Roken is
verantwoordelijk voor een groot deel van de sterfgevallen
door longkanker (85% van de sterfgevallen door roken),
COPD (80%) en kanker in het hoofdhalsgebied (54% tot
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5%) (volksgezondheidenzorg.nl).
Ook leidt roken tot een grotere kans op hart- en vaatziekten.
Per jaar overlijden circa 20.000 Nederlanders aan de
gevolgen van roken. Stoppen met roken is zowel voor de
mensen in de leefomgeving als de ex-roker zeer gunstig. Na
10 jaar is het verhoogde risico op longkanker gehalveerd en
na 15 jaar is het risico op hart- en vaatziekten gelijk aan de
nooit-roker.
In 2016 rookte 21% van de volwassenen in Nederland
en 24% van de volwassenen in de provincie Groningen.
Landelijk daalde het percentage volwassenen dat rookte.
In de provincie Groningen echter niet: zowel in 2010 als in
2016 rookte 24% van de volwassenen (Volwassenenmonitor
2016).
•

Overgewicht en ongezond eet- en beweegpatroon
Ook overgewicht en een ongezond eet-, drink- en
beweegpatroon leiden tot veel ziektelast in Nederland.
Bijna de helft van diabetes type 2 wordt veroorzaakt
door overgewicht. Eén op de vijf nieuwe gevallen van
beroertes en hartinfarcten wordt veroorzaakt door te weinig
bewegen. Daarnaast is een ongezond voedingspatroon een
belangrijke risicofactor voor chronische ziekten, waaronder
sommige vormen van kanker, hart- en vaatziekten en
diabetes. In 2011 zijn er per 1.000 inwoners in Nederland
bijna 45 diabetespatiënten (Type 1 en 2). Hierbij zijn de
regionale verschillen groot. In Noordoost Nederland
is het aantal diabetespatiënten relatief hoog (www.
volksgezondheidenzorg.info).
Volgens de Volwassenenmonitor Groningen 2016 heeft 35%
van de volwassenen in Nederland matig overgewicht (een
BMI tussen 25 en 30) en 14% obesitas (een BMI van 30 of
hoger). In de provincie Groningen hebben mannen vaker
overgewicht (39%) dan vrouwen (31%). Obesitas komt
echter onder vrouwen nog meer (16%) voor dan onder
mannen (14%). Obesitas komt onder laagopgeleiden vier
keer zo vaak voor als onder hoopopgeleiden.
Als we kijken naar de fitheidsnorm, dan zien we dat in de
gemeente Loppersum ongeveer 60% van de volwassenen
aan de Fitnorm voldoet en in Appingedam en Delfzijl 56%.

Goede interventies om inwoners te motiveren om meer
te bewegen, gezonder te eten en minder zoete dranken of
alcohol te drinken zijn dus van groot belang in DAL.
•

Sociale en fysieke omgeving
Naast leefstijl en overgewicht zijn de sociale en fysieke
omgeving van belang voor het ontstaan van ziekte.
Zo dragen ongunstige arbeidsomstandigheden en
milieufactoren elk voor ongeveer 5 tot 6% bij aan de
ziektelast.

Andere factoren
Er is een sterke toename van alleenstaande mannen
en vrouwen. Nederland heeft ongeveer 2,8 miljoen
eenpersoonshuishoudens, waarvan 880.000
ouderen. Het RIVM verwacht dat het aantal oudere
eenpersoonshuishoudens sterk toeneemt, namelijk tot 1,4
miljoen in 2030.
Alleenstaanden zijn gemiddeld ongezonder dan personen
die deel uitmaken van een groter huishouden. Ze gebruiken
ook meer zorg, deels vanwege de slechtere gezondheid en
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•

•
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•

eenzaamheid;
Inzetten op ondersteuning mantelzorg, verbinding met
huisartsen (bijv. Damster Zorgbalie, ASWA, “Welzijn op
recept” in Delfzijl en huisartsenoverleg Loppersum);
Verbinden informele en formele zorg en versterken
eerstelijnszorg;
Preventief ouderenbeleid;
Voldoende kwalitatief goede en bereikbare voorzieningen.

In het najaar van 2017 verschijnt de rapportage Gezondheidsprofiel Ouderen 2016 van de GGD Groningen. De informatie
van dit rapport wordt betrokken bij het opstellen van het
uitvoeringsprogramma.

5.4

deels omdat ze geen huisgenoot hebben die informele zorg
kan verlenen. Ook is de kans op eenzaamheid groter bij
alleenstaanden, vooral onder oudere alleenstaanden (www.
volksgezondheidenzorg.info/ eenzaamheid).
In juni 2017 verschijnt de Ouderenmonitor (GGD
Groningen). Die zullen we ook gebruiken voor de
uitveoringsprogramma’s. Daarnaast is er een recent een
helder en boeiend filmpje van het Gezondheidsprofiel
Volwassenen 2016. https://youtu.be/skUCCNC5VRk. Het
filmpje staat ook op de site van de GGD Groningen.
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Speerpunten voor ouderen en volksgezondheid DAL
De DAL-gemeenten kennen relatief een sterke vergrijzing
en veel bewoners met een beroepsopleiding en minder
inkomen (lage SES). Overgewicht, roken en chronische
ziekten komen meer voor dan gemiddeld. Ook werken deze
inwoners in zwaardere arbeidsomstandigheden.
Speerpunten voor ouderen in de DAL-gemeenten:
• Inzetten op meer beweging en een gezonde leefstijl,
gezond ouder worden;
• Meer aandacht voor chronische ziekten;
• Inzetten op voorkoming en vermindering van

Statushouders
Op 30 maart 2017 is voor de drie DAL-gemeenten een
bijeenkomst gehouden over gezondheidszorg met
statushouders en maatschappelijke organisaties. Op deze
goed bezochte en geslaagde bijeenkomst bleek dat de DALgemeenten in vergelijking tot andere regio’s in de provincie
en landelijk al goed samenwerken. Het Ondersteuningsteam
Asielzoekers en vergunninghouders (OTAV) constateerde dat
er al veel is bereikt in Delfzijl, Appingedam en Loppersum.
De GGD is verantwoordelijk voor de publieke
gezondheidszorg voor asielzoekers. Deze omvat met
name preventie, gezondheidsvoorlichting en screening. De
GGD werkt voor asielzoekers in opdracht van het COA. Bij
aankomst volgt een verplichte controle op TBC. Kinderen
jonger dan 12 jaar krijgen een TBC-vaccinatie als zij die nog
niet eerder hebben gehad.
De personen voor gezinshereniging, nareizende gezinsleden
(nareizigers genoemd) hebben op de tweede dag van
binnenkomst een gesprek bij het Gezondheidscentrum
Asielzoekers. Daar wordt de medische historie en eventueel
medicijngebruik bekeken en vindt de TBC-screening plaats.
Op de derde dag wordt het bewijs van rechtmatig verblijf in
Nederland uitgereikt door de IND. De nareizigers krijgen te
horen of ze naar het huis van de familie/relatie gaan of naar
een AZC in afwachting van een beschikbare woning.

Zodra statushouders in de gemeente gehuisvest worden,
is de gemeente verantwoordelijk voor de organisatie
en uitvoering van de publieke gezondheidszorg. Het is
van groot belang dat er een goede overdracht is van de
gegevens vanuit de aankomstlocatie Veenhuizen naar de
lokale zorgaanbieders in de woongemeente. De medische
zorg aan bewoners van een asielzoekerscentrum sluit
zoveel mogelijk aan bij de reguliere zorg in Nederland.
Net als ieder ander kunnen asielzoekers naar de huisarts,
verloskundige of ziekenhuis. COA-medewerkers hebben de
taak om asielzoekers wegwijs te maken in de zorg en in de
(eerste) gebruikelijke normen en waarden in Nederland.
Op het AZC is een gezondheidscentrum en eerste
aanspreekpunt voor de medische zorg. Indien nodig wordt
doorverwezen naar huisarts, ziekenhuis en/of geestelijke
gezondheidszorg. Bij de gesprekken is altijd een tolk
aanwezig. Er is een inloopspreekuur en tevens een medisch
callcenter waar asielzoekers 24 uur per dag met vragen over
hun gezondheid terecht kunnen: de GCA Praktijklijn. Vanaf
de zomer van 2017 krijgen huisartsen ook de mogelijkheid
een tolk gratis in te huren voor de eerste zes maanden van
het verblijf.
De SW&D (Stichting Welzijn en Dienstverlening) heeft
een belangrijke taak bij de inburgering. De SW&D zorgt in
opdracht van de DAL-gemeenten voor introductie inzake
zorg, persoonlijk welzijn en begeleiding van statushouders.
De statushouders worden bij de inburgering ondersteund
door vrijwilligers. De SW&D begeleidt de statushouders
bij het inschrijven bij ziektekostenverzekering, huisarts,
tandarts en apotheek. Bij veel culturen rusten er taboes op
bepaalde ziekten en/of aandoeningen. Dit geldt bijvoorbeeld
voor tuberculose, bepaalde psychische ziekten en op
seksueel gerelateerde klachten en/of misstanden.
Tot op heden zijn er weinig contacten tussen statushouders
en de gemeentelijke sociale teams en zorgbalie. Het is van
belang dat complexe problemen dan wel problematiek op
meerdere gebieden tegelijk gemeld wordt bij de Damster
Zorgbalie, het gezondheidscentrum in Delfzijl of het
klantcontactcentrum in Loppersum. Statushouders hebben
uiteraard, net als alle andere inwoners, recht op zorg.
In de zomer van 2017 verschijnt de nota “Integraal plan
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huisvesting, integratie en participatie van statushouders
in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum”.
Hierin worden ook voorstellen gedaan op het gebied van
gezondheid, zorg en welzijn. Deze betrekken we bij de
uitvoeringsplannen.

5.5

Samenhang gezondheid en aardbevingen
Toename spanningsklachten
Aardbevingen hebben invloed op de gezondheid. Door
de aardbevingen in het Groningerveld wordt, volgens de
rechtbank in Assen, ernstig inbreuk gemaakt op het recht
van ongestoord woongenot. Dit leidt tot ”gevoelens van
angst, zorg en psychisch onbehagen”. Geestelijk leed
moet, volgens de rechtbank, worden vergoed. Inwoners zijn
bang voor hun veiligheid, ervaren spanningen en worden
geconfronteerd met de gevolgen van de aardbevingen.
Deze overlast overschrijdt de aard, de ernst en de duur die
burgers als “gewone” hinder hebben te accepteren en vormt
een inbreuk op hun recht op ongestoord woongenot (Trouw,
2 maart 2017).
Gezondheid van mensen met meervoudige schade
verslechterd
Uit recent wetenschappelijk onderzoek van de
Rijksuniversiteit Groningen is gebleken dat de gezondheid
van Groningers die vaker aardbevingen meemaken in
2016 is verslechterd. Over drie metingen van februari t/m
december 2016 bleek dat de gezondheid van mensen met
meervoudige schade slechter is geworden. Het gevoel van
veiligheid is in 2016 echter wel licht toegenomen doordat er
in dat jaar minder bevingen zijn geweest.
Aangezien er in 2017 weer zwaardere bevingen hebben plaatsgevonden in de regio kan verondersteld worden deze een negatieve invloed hebben op de ervaren gezondheid. In de praktijk
komen er signalen van welzijnsorganisaties, maatschappelijke
organisaties en huurdersorganisaties dat inwoners last hebben
van onzekerheid en slapeloosheid en angst.
De onderzoekers van de RUG geven aan dat oplossingen
voor het verhogen van de veiligheid en verbeteren van
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gezondheid niet alleen liggen in het versterken van
woningen en gebouwen, maar ook meer in het centraal
stellen van het welzijn van mensen. Hierbij is het hebben
van een sociaal netwerk en vertrouwen in de overheid
positief voor de gezondheid.
Het gevoel van onveiligheid hangt samen met zorgen over
toekomstige bevingen, onrust over financiële gevolgen,
twijfels over integriteit van het huis, gebrek aan vertrouwen
in overheden en angst voor een catastrofe. Maatregelen om
de veiligheid te vergroten zijn het minderen of stopzetten
van gaswinning, onafhankelijk onderzoek, betrouwbare en
duidelijke informatie over veiligheid en risico’s, inspecties
op aardbevingsbestendigheid en versterken van woningen
(RUG, Gronings Perspectief, 2017).
Ook het eerdere onderzoek naar ‘De veranderingen in
kwaliteit van leven in Noordoost Groningen door de
gevolgen van de gaswinning’ (RUG, 2014) liet zien dat
de gaswinning impact heeft op de bewoners en hun
gezondheid. Ten eerste is de mate van controle van
bewoners gedaald van 86% in 2012 naar 57% in 2014 en
ontstaat er meer stress. Chronische stress kan leiden tot
spanningsklachten, minder weerstand en meer ziektes.
In 2012 is 76% van de inwoners in Noordoost Groningen
tevreden met de lichamelijke gezondheid. In 2014 is dit nog
maar 47%. De tevredenheid over de lichamelijke gezondheid
neemt af. Hierbij worden voornamelijk slaapproblemen
en spanningsklachten gemeld. De tevredenheid met de
geestelijke gezondheid daalt eveneens. In 2012 is 85%
tevreden, waar dit in 2014 is gedaald naar 50%. Daarnaast
geeft 34% aan matig tevreden te zijn en ruim 10% koos
voor de optie “slecht” of “kan niet slechter”. Stress
gerelateerde klachten zoals slaapproblemen, spontane
spierpijnen, hoofdpijn en moeheidsklachten worden
frequent aangegeven. Stress kan verschillende psychische
klachten geven. Meer dan 53% van de respondenten heeft
last van piekeren en/of gespannen voelen of geïrriteerd zijn.
De klachten verergeren vaak bij spanning. Bij ruim 10% van
de respondenten heeft de aardgaswinning heel veel invloed;
bij bijna 20% veel invloed en bij 14% matige invloed. De
onderzoekers geven aan dat niet alleen de waarde van de
woning, maar ook het woongenot en de gezondheid is
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aangetast als gevolg van gaswinning door de NAM.
Toename psychische klachten
Inmiddels komen er steeds meer signalen van huisartsen
en van de GGZ over psychische klachten die gerelateerd zijn
aan de gevolgen van de gaswinning. Dit doet zich het meest
voor in Loppersum.
Overigens bleek uit een recente burgerpeiling in Loppersum
dat inwoners hun eigen gezondheid gemiddeld met een 7,4
waarderen.
DE DAL-gemeenten vinden dat hun inwoners hun klachten,
zorgen en signalen moeten kunnen uiten. Zij zoeken meer
samenwerking met huisartsen en GGD. Ook informeren
zij bij andere gemeenten die te maken hebben gehad
met rampen of grootschalige aantasting van veiligheid

(bijvoorbeeld Enschedé of Volendam) naar mogelijke
aanpak. Voor de veerkracht van burgers na rampen is een
goede wederzijdse vertrouwensrelatie tussen overheid en
burger essentieel. Dit vereist heel goede communicatie van
de gemeente met haar inwoners en doen wat wordt beloofd.
Naast het versterken van woningen en gebouwen wordt
geïnvesteerd in de regionale economie en leefbaarheid
en innovatie. Het is duidelijk dat de versterkingsopgave
raakvlakken heeft met het omgevingsbeleid, de woonvisie en
het gezondheidsbeleid.
Visie op versterken zorggebouwen, innovatie en
duurzaamheid
De Stuurgroep Zorg van de Nationaal Coördinator
Groningen is bezig een gezamenlijke visie te ontwikkelen
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op het versterken van zorggebouwen. Het doel is om bij de
versterking tevens nieuwe kansen te creëren voor innovatie
en duurzaamheid.
In 2016 zijn 61 zorgpanden geïnspecteerd op directe
veiligheidsrisico’s, zoals schoorstenen en ornamenten.
Onveilige elementen zijn weggenomen. De provincie
en gemeenten in Groningen zetten zich in voor
aardbevingsbestendig en toekomstbestendige gebouwen
en voor voldoende voorzieningen in de regio. Hierbij is het
zowel van belang dat er goede voorzieningen in de regio
komen dan wel blijven behouden en dat de bereikbaarheid
van deze voorzieningen goed wordt geregeld. Tijdens
een groepsinterview op 23 mei 2017 in Delfzijl onder
DALbestuurders, ambtenaren, inwoners , beroepskrachten
van zorgorganisaties bleek dat er grote behoefte is aan
meer zorgvoorzieningen in de DALregio. Momenteel is het
aantal zorgvoorzieningen te gering. Dit leidt er in de praktijk
toe dat vooral oudere inwoners op een vaak veel te grote
afstand van hun huidige buurt en gemeente moeten gaan
wonen, zodra zij niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Ook is er grote behoefte aan meer flexibele opvang in de
regio, waar mensen tijdelijk kunnen verblijven als het thuis
even niet meer mogelijk is.
Bouwen aan de toekomst van gezondheid
In juni 2016 vond het internationale congres Building the
Future of Health plaats in Groningen. Hierbij heeft ook een
informele internationale bijeenkomst plaatsgevonden in
het Raadhuis van Appingedam. Bij het congres zijn nieuwe
coalities gezocht die letterlijk en figuurlijk willen bouwen
aan de toekomst van gezondheid. In de loop van 2017 wordt
samen met bewonersinitiatieven gekeken hoe de coalities
concreet uitgewerkt kunnen worden.

5.6

5

We willen de zorg en ondersteuning voor mensen die zolang
mogelijk thuis willen blijven wonen, dichtbij organiseren.
Voorwaarde is dat dit verantwoord en veilig kan. De
daadwerkelijke invulling hiervan wordt lokaal bepaald en
is afhankelijk van lokale en regionale omstandigheden.
De opstellers van het plan Toekomstbestendige zorg
schrijven dat het niet realistisch is om in elk dorp een
klein verzorgingshuis of verpleeghuis in stand te houden.
Daarentegen is het wel mogelijk om een netwerk van zorg
en ondersteuning te realiseren. Cruciaal is een goede
overgang tussen thuis en nabije voorzieningen. Activiteiten
voor een passende daginvulling, die aansluiten op de
wens van de inwoner(s). Als noodzakelijke voorzieningen
voor mensen die langdurige zorg nodig hebben slechts
beperkt aanwezig zijn, vraagt dit extra inspanningen op het
gebied van samenwerking tussen gemeenten, corporaties,
wijkverpleging en welzijnsorganisaties. De organisaties die
hebben samengewerkt aan het rapport Toekomstbestendige
zorg zeggen open te staan voor samenwerking met
burgerinitiatieven (Zeven zorgaanbieders in de provincie
Groningen, Menzis en Ministeries, 2017).
In de notitie Toekomstige zorg wordt uitgegaan van
regionale expertisecentra. Deze leveren specialistische
zorg, bijvoorbeeld van ouderengeneeskunde, fysio- en
ergotherapie, psychiatrie en voedingsdeskundigen. Het is
belangrijk dat deze specialismen nauw samenwerken met
de wijkverpleging, de huisartsen, maar ook met de klinische
specialismen vanuit de ziekenhuizen en onderling.
Voor gezond wonen is een duurzame innovatieve aanpak
van de gebouwde omgeving nodig. Dit moet leiden tot
veilige en levensloopbehendige woningen en zorggebouwen.
Dit vereist een goede combinatie van bouw, technologie
en sociale innovatie. Waar mogelijk willen we aansluiten
bij nieuwe coalities van maatschappelijke organisaties en
bedrijven en initiatieven in de regio.

Gezond wonen en een zorgaanbod dat aansluit bij de vraag
De DAL-gemeenten werken aan het behoud van een goed
zorgaanbod en toekomstbestendige zorg. Hiervoor is
samenwerking met verschillende partijen noodzakelijk.
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VERVOLG
6.1

Samenwerking met maatschappelijke organisaties en
inwoners
Zowel de Damster Zorgbalie, de afspraken die de
huisartsen maken, diverse maatschappelijke organisaties,
de Welzijnsgroep ASWA en de SW&D doen veel met
betrekking tot activiteiten, seniorenvoorlichting en het
bezoeken van inwoners die extra zorg nodig hebben. Ook
zijn er boodschappendiensten. Huisbezoeken worden nu
al via Humanitas, ASWA en SW&D gedaan. Veel ouderen
zijn actieve en stabiele vrijwilligers. Er zijn veel succesvolle
initiatieven, zoals Vraag Elkaar en meerdere zorgcoöperaties
in DAL. De gemeenten en maatschappelijke organisaties
willen hier nog meer bekendheid aan geven. Ook willen we
goed inspelen op voorstellen van serviceclubs en bedrijven
om bij te dragen aan sociale cohesie, gezondheid en
leefbaarheid van de DAL-regio.
Aanbevelingen uit de workshops:
• Benut de zilveren kracht van actieve ouderen;
• Maak meer gebruik van de bibliotheek als belangrijke en
veilig ervaren ontmoetingsplaats;
• Help elkaar: ook uitwisseling jongeren/ouderen. Stimuleer
mix tussen generaties (win-win situatie). Voorbeelden
hiervan zijn voorlezen door ouderen of jongeren die
ouderen bij computergebruik helpen, samen koken in de
buurt of in het buurthuis;
• Werk outreachend! Op huisbezoek en niet wachten tot
bewoners zelf het initiatief nemen;
• Noaberschap(nabuurschap) en ontindividualisering;
• Faciliteer ontmoeting, participatie, bewegen en mobiliteit;
• Maak meer gebruik van de ouderenbus;
• Meer aandacht voor positieve gezondheid en met name
bij belangrijke levensgebeurtenissen, zoals bij ziekte en
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•
•
•
•
•

verlies partner. Hoe maak je het leuk en gezellig? Als
het slecht met iemand gaat moet het gezien worden –
ontmoeting is belangrijk;
Community-building, zorgen dat mensen ergens bij horen;
Maaltijdbezorging;
Maak gebruik van onderzoek Appingedam over Profielen
Woldendorp en eenzaamheid;
Meer dementievriendelijk te werk gaan;
Meer aandacht voor mantelzorg.

Voor de opstelling van dit integrale gezondheidsbeleid
is input verkregen van beleidsmedewerkers, inwoners en
maatschappelijke organisaties. Tevens is via burgertopbijeenkomsten, bijeenkomsten met vrijwilligers en inwoners
rondom de Damster Zorgbalie, netwerkbijeenkomsten,
gesprekken met ouders en verzorgers bij het CJG DAL,
maatschappelijke organisatie, kerken, ASWA, Jimmy’s,
SW&D en ISD samengewerkt om gezondheid en meedoen
te bevorderen.
Ook zijn in het kader van armoedebeleid activiteiten
uitgevoerd in samenwerking met inwoners en
maatschappelijke organisaties. Zo is bijvoorbeeld via het
Kansfondsproject het FitGaaf!-project op basisscholen
uitgevoerd en zijn kookworkshops voor kinderen en ouders
georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en gezin. Het
Kansfondsproject is een samenwerkingsproject van Kids2B,
gemeente Appingedam, kindcentra, openbare bibliotheek en
Stichting Leergeld.
De DAL-gemeenten ontwikkelen en implementeren
in samenwerking met andere Groninger gemeenten
gezondheidsbeleid, welzijns- en zorgbeleid, armoedeen schuldhulpverleningsbeleid en OGGZ-beleid.
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De sportcoaches van het Huis voor de Sport Groningen
hebben voor Appingedam, Loppersum en Delfzijl de
deelname aan sport- en spel en naschoolse activiteiten
gemonitord.
Voor de toekomst staat verdere ontwikkeling van de
Damster Zorgbalie, het Gezondheidscentrum in Delfzijl
en het Klantcontactcentrum in Loppersum centraal.
Het gezondheidsbeleid en Wmo-beleid stimuleren
participatie o.a. door groepsondersteuning en individuele
ondersteuning. Tevens is het van groot belang dat er goede
ketens van informele en formele zorg ontstaan dan wel
behouden blijven om inwoners in DAL de zorg te kunnen
bieden die zij nodig hebben. Eveneens moet gezamenlijk
ingezet worden op meer respijtbedden en op flexibele
opvang.

6.2

Hierbij willen we met name via proces-evaluaties in gesprek
gaan met deelnemers en maatschappelijke organisaties en
nagaan of de activiteiten en interventies goed aansluiten
bij de vraag en effect sorteren. Wanneer zijn mensen
bijvoorbeeld daadwerkelijk bereid meer te bewegen,
gezonder te eten of gemakkelijker elkaar in te schakelen
voor ondersteuning of hulp?
Ook zullen weer werkconferenties worden gehouden om
samen met inwoners en beroepskrachten te werken aan een
goede gezondheid en vitale regio.

Financiën, evaluatie en monitoring
Het DAL-gezondheidsbeleid wil middelen en capaciteit
bundelen en deze efficiënt inzetten.
Goede verbindingen leggen tussen informele en
formele zorg en draagvlak creëren. In de lokale
uitvoeringsprogramma’s volgt ook een uitwerking van de
financiële paragraaf.
De data die de GGD verzamelt op het gebied van
gezondheidsontwikkeling worden gemonitord.
De GGD duidt ook ontwikkelingen en trends en bespreekt
deze met de gemeenten. Ook via de RIGG en Kinderen in Tel
worden data gemonitord.

6.3

Uitvoeringsprogramma’s
In de lokale uitvoeringsprogramma’s wordt in het najaar van
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2017 vastgelegd welke interventies gedaan zullen worden
om de gestelde doelen te bereiken.
Programma’s voor de jeugd
• Positief gezondheidsbeleid: talentontwikkeling, veiligheid
en gezondheid;
• Een gezonde, stimulerende omgeving;
• Bevorderen beschermende factoren, verminderen
risicofactoren;
• Voorkoming alcoholgebruik en –misbruik voor jongeren
tot 18 jaar en aanpak drugs;
• Gezond gewicht: vermindering overgewicht en obesitas;
• Stimuleren meedoen/participatie.
Aanbevelingen uit de workshops
• Alcoholgebruik -9 maanden (zwangeren/ouders) op
basisonderwijs en voortgezet onderwijs;
• Eerder en meer signaleren;
• Meer inzetten op de doelgroep licht verstandelijk
gehandicapten;
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• Meer tijd voor preventie, o.a. voor het voeren van
gesprekken achter de voordeur;
• Alcohol als thema opnemen in alle beleidsdomeinen;
• Betere inbedding van gezonde voeding In de
kinderopvang;
• Meer uitgaan van één lijn: de richtlijnen/adviezen van het
Voedingscentrum;
• Stimuleren van meer beweging, gezonde school en
gezonde sportkantine;
• Meer werken met bewezen effectieve werkwijzen
(bijvoorbeeld Jongeren op Gezond Gewicht);
• Collectieve afspraken maken over prenataal huisbezoek;
• Stimuleren dat ouders/verzorgers elkaar (meer)
ondersteunen bij de opvoeding;
• Ouders beter zien te bereiken en de thuissituatie
veranderen als deze niet goed is;
• Meer gebruik maken van bestaande netwerken zoals
zorgadviesteams, Gezonde School en de Meldcode;
• Aanpak laaggeletterdheid (o.a. via Bibliotheken/
taalhuizen);
• Nog meer de vraag ophalen vanuit de bevolking,
bijvoorbeeld via het jongerenwerk Jimmy’s;
• Mensen helpen de goede keuzes te maken, niet betuttelen
maar coachen;
• Fruitbomen en groentetuinen bij de scholen;
• Na beweging meer eiwitten nuttigen in plaats van zoete
drankjes;
• Optimaal gebruik maken van de nieuwe Omgevingswet.

Aanbevelingen uit de workshops
• Benut de zilveren kracht van actieve ouderen;
• Maak meer gebruik van de bibliotheek als veilig ervaren
ontmoetingsplaats;
• Help elkaar: ook uitwisseling jongeren/ouderen. Stimuleer
mix tussen generaties;
• Werk outreachend! Op huisbezoek gaan en niet wachten
tot bewoners zelf het initiatief nemen;
• Noaberschap en ontindividualisering;
• Faciliteer ontmoeting, participatie, bewegen en mobiliteit;
• Maak meer gebruik van de ouderenbus;
• Meer aandacht voor positieve gezondheid, met name bij
ziektes en verlies partner.
• Community-building, zorgen dat mensen ergens bij horen;
• Maaltijdbezorging;
• Maak gebruik van onderzoek Appingedam (Profielen
Woldendorp + eenzaamheid);
• Meer dementievriendelijk te werk gaan;
• Meer aandacht voor mantelzorg;
• Gezond wonen, gezond bouwen en innovatie.

Speerpunten voor ouderen
• Inzetten op meer beweging en een gezonde leefstijl,
gezond ouder worden;
• Meer aandacht voor chronische ziekten;
• Inzetten op voorkoming en vermindering van
eenzaamheid;
• Inzetten op ondersteuning mantelzorg, verbinding met
huisartsen (bijv. Damster Zorgbalie, ASWA, “Welzijn op
recept” in Delfzijl en huisartsenoverleg Loppersum);
• Verbinden informele en formele zorg en versterken
eerstelijnszorg;
• Preventief ouderenbeleid;
• Voldoende kwalitatief goede en bereikbare voorzieningen.
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gewicht)
Overgewicht

BIJLAGE 1
ENKELE GEZONDHEIDSCIJFERS
DAL-GGD JEUGD

Percentage jongeren met overgewicht (BMI op basis van zelfrapportage van lengte en
gewicht)
Overgewicht

Klas

Geslacht

Onderwijsniveau

Geslacht

Onderwijsniveau

2

4

♂

♀

vmbo

havo

vwo

18%

19%

22%

16%

25%

9,5%

*

Gemeente Delfzijl

13%

20%

15%

18%

20%

15%

*

Gemeente
Loppersum

12%

11%

13%

10%

15%

5,9%

*

DAL

14%

17%

17%

15%

20%

11%

7,7%

Provincie

16%

15%

16%

15%

18%

13%

8,3%

Gemeente
Appingedam

Bijlage 1! Enkele gezondheidscijfers DAL-GGD Jeugd

Klas

Percentage jongeren dat wekelijks sport bij een club/vereniging/sportschool
Wekelijks sporten bij Klas
club
2
Gemeente
77%
Appingedam

4

♂

♀

vmbo

havo

vwo

68%

73%

73%

69%

81%

82%

Geslacht

Onderwijsniveau

2

4

♂

♀

vmbo

havo

vwo

18%

19%

22%

16%

25%

9,5%

*

Gemeente Delfzijl

13%

20%

15%

18%

20%

15%

*

Gemeente Delfzijl

70%

67%

68%

69%

66%

70%

80%

Gemeente
Loppersum

12%

11%

13%

10%

15%

5,9%

*

Gemeente
Loppersum

78%

75%

81%

73%

77%

79%

70%

DAL

14%

17%

17%

15%

20%

11%

7,7%

DAL

74%

69%

73%

71%

70%

75%

77%

Provincie

16%

15%

16%

15%

18%

13%

8,3%

Provincie

76%

69%

72%

73%

69%

77%

79%

Nederland

79%

73%

78%

73%

71%

80%

83%

Gemeente
Appingedam

Percentage jongeren dat wekelijks sport bij een club/vereniging/sportschool
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Wekelijks sporten bij Klas
club
2
Gemeente
77%
Appingedam
lokaal
gezondheidsbeleid

Geslacht

Onderwijsniveau

4

♂

♀

vmbo

havo

vwo

68%

73%

73%

69%

81%

82%
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Percentage jongeren dat nu maandelijks rookt
Roken

Klas

Geslacht

Onderwijsniveau

2

4

♂

♀

vmbo

havo

vwo

Gemeente Appingedam

7,0%

29%

16%

17%

16%

28%

*

Gemeente Delfzijl

7,1%

23%

17%

16%

21%

10%

*

Gemeente Loppersum

9,3%

22%

17%

15%

22%

9,4%

*

DAL

7,7%

24%

17%

16%

20%

14%

5,0%

Provincie

8%

22%

16%

16%

20%

15%

4,1%

Nederland

3,7%

18%

10%

11%

13%

9,8%

4,9%

Percentage jongeren dat alcohol heeft gedronken (in de 4 weken voorafgaand aan de
vragenlijst)
Alcoholgebruik

Geslacht
4

♂

♀

vmbo

havo

vwo

24%

65%

44%

40%

39%

54%

*

30%

67%

49%

54%

52%

57%

*

Gemeente Loppersum 26%

65%

50%

45%

49%

58%

*

DAL

27%

66%

48%

48%

48%

56%

31%

Provincie

19%

57%

43%

40%

43%

50%

25%

Nederland

14%

48%

32%

30%

33%

33%

23%

Gemeente Delfzijl

lokaal gezondheidsbeleid

Binge drinken

Klas

Geslacht

Onderwijsniveau

2

4

♂

♀

vmbo

havo

vwo

19%

44%

35%

25%

36%

30%

*

19%

58%

41%

42%

45%

43%

*

Gemeente Loppersum 16%

55%

40%

34%

39%

43%

*

DAL

18%

54%

39%

35%

41%

41%

11%

Provincie

14%

45%

33%

31%

36%

36%

14%

Nederland

8,3%

35%

24%

20%

26%

21%

12%

Gemeente
Appingedam
Gemeente Delfzijl

Onderwijsniveau

2

Gemeente
Appingedam
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Klas

Percentage jongeren dat aan binge drinken heeft gedaan in de vier weken voorafgaand
aan de vragenlijst
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Jeugdgezondheidsonderzoek –Appingedam, 2015

Jeugdgezondheidsonderzoek –Appingedam, 2015
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Colofon
Opdrachtgevers:
Colleges van B&W gemeente Delfzijl, Appingedam,
Loppersum
Portefeuillehouders gezondheidsbeleid:
Gemeente Appingedam: Annalies Usmany-Dallinga
Gemeente Delfzijl: Meindert Joosten
Gemeente Loppersum: Bé Schollema
Uitvoering:
Beleidsadviseurs DAL-gemeenten in samenwerking met
maatschappelijke organisaties.
Eindredactie: Marieke Berghuis (06-22278175)

Gemeente Delfzijl:
Rik van Niejenhuizen, Monique Veldt, Feitze van Zwol
Gemeente Appingedam:
Marieke Berghuis, Catharina Spannenberg
Gemeente Loppersum:
Gert Wobbes en collega’s
GGD Groningen:
Mirjam Sevinga en collega’s
Fotografie:
Klaas Huizenga (06-53694092)
Vormgeving:
Buro Klaas Huizenga, Zuidwolde(Gn)
www.buro-klaas-huizenga.nl
Appingedam, juni 2017

Jeugdgezondheidsonderzoek – Loppersum, 2015
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