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Voorwoord
In de beleidsnota Positieve gezondheid 2018-2021
actualiseren we het gezondheidsbeleid en de
integrale aanpak Drank- en Horecawet. Positieve
Gezondheid is een van de speerpunten in de
beleidsnota Sociaal Domein De Zes O’s en fungeert
in deze beleidsnota als kapstok.
Positieve Gezondheid is een nieuwe, brede, manier
van denken over en kijken naar gezondheid.
Door deze brede kijk, kunnen op meer vlakken
interventies worden ingezet, samen met inwoners
en samenwerkingspartners. Wij nodigen u uit om
met ons de mogelijkheden te verkennen om samen te blijven werken aan een gezond Zaltbommel. Dat is van
belang voor de inwoners, scholen, werkgevers, de gemeente en nog vele andere partijen.
2018 is het jaar van de Positieve Gezondheid in Zaltbommel. We brengen diverse activiteiten onder de
aandacht die misschien wel door u zelf zijn georganiseerd. Daarnaast organiseert de gemeente zeker ook
zelf activiteiten in het kader van Positieve Gezondheid. Maar het belangrijkste is misschien wel dat we samen
met u bepalen hoe we concreet, binnen het geschetste kader van deze nota, aan de slag gaan.
2018 is het startsein van deze nieuwe benadering. Dit willen we verder uitbouwen, samen met u.

Simon Buwalda,
Wethouder Zorg en Welzijn, Onderwijs en Duurzaamheid
November 2017
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Visie gezondheidsbeleid
De afgelopen jaren hebben we binnen het

Binnen de gezondheidszorg is ook een transformatie

gezondheidsbeleid op een aantal thema’s ingezet

gaande. Eigenlijk zijn het twee transformaties:

zoals alcohol, overgewicht, drugs en eenzaamheid.

a.	Het expliciet centraal stellen van gezondheid in

We gaven voorlichting op scholen, boden zorg
en ondersteuning. We blijven dit doen en starten
tegelijk met een nieuwe benadering die past binnen

plaats van ziekte
b.	Het veranderen van denkrichting vanuit de
bedoeling in plaats van het systeem

het sociaal domein. Daarnaast worden lokale
initiatieven ondersteund zoals bewegen voor

In de beleidsnota De Zes O’s is Positieve Gezondheid

ouderen en open eettafels.

als speerpunt benoemd. Positieve Gezondheid sluit
goed aan bij andere ontwikkelingen, zoals de Brede

Begin 2017 is de beleidsnota De Zes O’s door de

Beweging Bommelerwaard en de Omgevingswet.

gemeenteraad vastgesteld. Dit is de start van het

We zien dat we breder moeten kijken en op

transformatieproces in het sociaal domein. Een

zoek moeten naar de raakvlakken tussen

proces gericht op het realiseren van de beoogde

beleidsterreinen. Transformatie is een langdurig

inhoudelijke effecten van de stelselwijziging: ander

proces, net als een cultuurverandering binnen

gedrag van onze inwoners en de professionals, een

organisaties of professionals. Dit geldt tevens voor

andere cultuur binnen instellingen en gemeente. We

gedragsveranderingen. Dit gaat vaak met vallen en

gaan uit van vertrouwen, luisteren naar de inwoner

opstaan. Door te kiezen voor de benaderingswijze

en leveren maatwerk.

van Positieve Gezondheid, waarin gezondheid
centraal staat en niet de ziekte, willen we op termijn
betere resultaten bereiken. Dat dit een grote impact
heeft op het handelen van medici, professionals en
inwoners beseffen we. Juist daarom willen we samen
met onze inwoners en partners naar deze resultaten
toewerken. Daarom roepen we 2018 uit als het Jaar
van de Positieve Gezondheid.
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Positieve Gezondheid
We kiezen Positieve Gezondheid als uitgangspunt

Machteld Huber 2011

en kapstok. Wat houdt positieve gezondheid precies

Het hanteren van de WHO-definitie van gezondheid

in? In dit hoofdstuk leest u hoe de definitie van

betekent dat het merendeel van de Nederlandse

Positieve Gezondheid is ontstaan en wat dit voor

bevolking ziek is. Toch voelen we onszelf vaker

onze gemeente betekent.

gezond dan ziek. Dit was voor Machteld Huber
één van de redenen om op zoek te gaan naar

World Health Organisation 1948

een nieuwe definitie van gezondheid. Dit leidde,

Gezondheid is voor iedereen anders. En juist

na veel gesprekken met artsen, beleidsmakers,

dat maakt de definitie van gezondheid zo lastig,

patiënten, cliënten en gezonde burgers tot een

want wat is gezondheid dan precies? Tot nu toe

nieuwe definitie. Een definitie waarin gezondheid

hanteerden we de definitie van de WHO uit 1948:

veel dynamischer en breder kan worden ingevuld.
Waarbij de mens centraal staat en niet zijn of haar

“Gezondheid is een toestand van volledig
lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk
welzijn en niet slechts de afwezigheid van
ziekte of andere lichamelijke gebreken.”
Dit was een heldere en eenduidige definitie.
Er was geen discussie over de vraag wanneer
iemand gezond was. Ziek is ziek. Toch begon deze

ziekte. Deze definitie gaat uit van dat wat je (nog)
wel kunt en niet van je beperkingen.
De definitie van Huber is als volgt:

“Gezondheid als het vermogen om je aan
te passen en je eigen regie te voeren, in het
licht van de sociale, fysieke en emotionele
uitdagingen van het leven.”

definitie met de komst van welvaartsziekten zoals
overgewicht, en chronische ziekten zoals diabetes,
te wringen. Iemand met diabetes kan zichzelf, los
van zijn fysieke beperking, vaak verder helemaal als
gezond ervaren.
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Deze definitie gaat uit van zes verschillende

Gezondheid is voor iedereen anders. Als gemeente

Gedrag en gezondheid

dimensies. Deze zes dimensies zijn allemaal

willen we ervoor zorgen dat onze inwoners gezond

Binnen het nieuwe gezondheidsbeleid gaan we uit

belangrijk voor iemands gezondheid. Samen

kunnen blijven of worden. Daarom vinden wij het

van gedrag en gezondheid. Het doel is om ervoor te

bepalen ze hoe het ervoor staat met iemands

belangrijk om gezondheid centraal te stellen. Ons

zorgen dat onze inwoners het vermogen hebben om

gezondheid.

gezondheidsbeleid gaat dus over iedereen en niet

zich aan te passen en te allen tijde de eigen regie

alleen over de mensen die op dit moment zorg en/of

kunnen voeren over hun eigen leven. Wij zijn als

ondersteuning ontvangen.

gemeente ondersteunend en faciliterend hieraan.

Dimensie

Onderdelen

Dagelijks functioneren

•
•
•
•

Basis algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl)
Instrumentele adl
Werkvermogen
Gezondheidsvaardigheden

Bij gezondheid voor iedereen is het belangrijk

rol, we hebben steeds meer en vaker een rol als

om te kijken naar wat voor mensen kan bijdragen

gelijkwaardige partner in een samenwerking. We

aan zijn/haar gezondheid. Natuurlijk zijn er

werken actief samen met onze partners en onze

•
•
•
•
•

Geluk beleven
Lekker in je vel zitten
Ervaren gezondheid
Levenslust balans
Genieten

(sociale) vangnetten voor onze inwoners die zorg

inwoners om ervoor te zorgen dat iedereen kan

•
•
•
•

Doelen
Idealen nastreven
Toekomstperspectief
Acceptatie

•
•
•
•
•

Betekenisvolle relaties
Sociale contacten
Betekenisvol werk
Geaccepteerd worden
Maatschappelijke betrokkenheid

willen ervoor zorgen dat onze inwoners gezonder

•
•
•
•
•

Medische feiten
Klachten en pijn
Medische waarnemingen
Energie
Fysiek functioneren

(preventieve) activiteiten die bijdragen aan één of

•
•
•

Cognitief functioneren
Emotionele toestand Eigenwaarde
Gevoel controle te hebben

Kwaliteit van leven

Zingeving

Sociaal maatschappelijk participeren

Lichaamsfuncties

Mentaal welbevinden

Dat vraagt van ons als gemeente een andere

en ondersteuning nodig hebben: 6,6% van onze

werken aan zijn/haar eigen gezondheid.

inwoners maakt gebruik van 2 lijn zorgaanbieders .
e

1

Aan de andere kant maakt 97,3% van onze jongeren
géén gebruik van onze 0e en 1e lijn ondersteuning,
zoals het Buurtteam en Buurtzorg Jong.

LICHAAMSFUNCTIES
10
8

Dit willen we precies zo houden, sterker nog we
worden. Dat betekent dat we meer aandacht gaan
besteden, naast de algemene preventieve taken

6
4

DAGELIJKS
FUNCTIONEREN

2

MENTAAL
WELBEVINDEN

0

vanuit de Wet publieke gezondheid, aan algemene
meerdere dimensies van Positieve Gezondheid.
ZINGEVING

SOCIAAL
MAATSCHAPPELIJK
PARTICIPEREN

KWALITEIT VAN LEVEN

© Institute for Positive Health

1
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Thema’s binnen gezondheid
In dit hoofdstuk gaan we nader in op de

Landelijke doelen gezondheidsbeleid

gezondheidsthema’s. Gemeenten zijn

Een aantal trends in leefstijl geeft een positief

verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken

beeld. De levensverwachting van zowel mannen

in de Wet publieke gezondheid. Het Rijk vindt

als vrouwen is gestegen, het aantal volwassen

het belangrijk dat gemeenten aandacht blijven

rokers daalt, jongeren zijn minder gaan roken en

geven aan preventie en het bevorderen van de

drinken. Wel stijgt het aantal mensen met een

gezondheid van hun inwoners. De samenhang met

chronische ziekte en zijn er grote verschillen in

andere domeinen speelt hierbij als vanzelfsprekend

levensverwachting tussen laag en hoog opgeleiden.

een grote rol. De verantwoordelijkheid van
de gemeente om zorg en ondersteuning voor

De landelijke doelen zijn al jaren onveranderd:

kwetsbaren, zoals inwoners met een handicap of

•	De gezondheid van mensen bevorderen en

chronische aandoening en verwarde personen,

chronische ziekten voorkomen door een

is opgenomen in de beleidsnota sociaal domein.

integrale aanpak in de omgeving waarin mensen

Deze gezondheidsnota geldt als aanvulling daarop
en besteedt specifieke aandacht aan preventie en
gezonde leefstijl.

wonen, werken, leren en leven.
•	Preventie een prominente plaats geven in de
gezondheidszorg.
•	Gezondheidsbescherming op peil houden en
nieuwe bedreigingen het hoofd bieden.
•	Stabiliseren of terugbrengen van
gezondheidsverschillen tussen laag- en
hoogopgeleiden.
De landelijke speerpunten zijn ook al jaren
onveranderd: roken, overmatig alcoholgebruik,
(ernstig) overgewicht, bewegen, depressie en
diabetes. Dit zijn uiteraard ook onze lokale doelen
en speerpunten. In dit hoofdstuk gaan we kort in op
een aantal thema’s en geven we aan op welke wijze
deze vorm krijgen via Positieve Gezondheid.
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Alcohol, drugs en roken

Gezond gewicht en gezonde leefstijl

In onze gemeente worden, net als in heel Nederland,

Een voorbeeld van deze benaderingswijze van

Veel inwoners, van jong tot oud, hebben

genotsmiddelen, zoals alcohol, roken en drugs

Positieve Gezondheid binnen dit thema is het Vignet

last van overgewicht. De afgelopen jaren

gebruikt. We willen dit gebruik terugdringen. Hier

Gezonde School.

hebben een aantal activiteiten en projecten

zijn we een aantal jaar geleden mee gestart, met de

(Spel&). We hebben de volgende doelstellingen

Gezondheidsbevordering maakt deel uit

geformuleerd:

van de kerndoelen van het basisonderwijs.

35-50 jaar

50-64 jaar

65-74 jaar

75+ jaar

laag

midden

hoog

19-64 jaar

65+ jaar

Totaal

In procenten

68

52

49

55

67

81

50

61

58

63

57

69

60

7

11

10

12

5

4

20

13

6

7

9

11

9

Semi-actief (1-4 dg/wk vold. bewegen)

25

37

41

33

29

15

30

26

36

30

34

21

31

Normactief (≥ 5 dg/wk voldoende bewegen)

68

52

49

55

67

81

50

61

58

63

57

69

60

aanvragen en zich profileren als Gezonde
School. Mogelijke thema’s zijn voeding,

4.	Minder drugshandel op straat.

roken en alcohol, sport en bewegen,

5.	Het voorkomen dat jongeren gaan roken.

welbevinden, relaties en seksualiteit,

6.	Het voorkomen van meeroken.

fysieke veiligheid, milieu en natuur en

7.	Zorgen dat rokers stoppen met roken (met name

mediawijsheid. Op dit moment hebben twee

gericht op lage SES-groep).

Bewegen. Cijfers gezondheidsmonitor 2017, GGD Gelderland-Zuid, Regio Rivierenland.

19-35 jaar

werken, kunnen het vignet Gezonde school

vrouw

Basisscholen die structureel aan gezondheid

(sociaal economische status).
Zaltbommel.

meer.

combinatiefunctionarissen en de buurtsportcoach

Vignet Gezonde School

gericht op volwassenen met een lage SES
3.	Terugdringen van het drugsgebruik in

2.	Het aantal kinderen met overgewicht stijgt niet

man

en volwassenen.
2.	Ontwikkelen en uitvoeren van interventies

volwassenen.

plaatsgevonden. Bijvoorbeeld de inzet van de

volgende doelstellingen:
1.	Terugdringen van alcoholgebruik van jeugdigen

1.	Voorkomen van overgewicht bij kinderen en

scholen in Zaltbommel een vignet gehaald,
voor welbevinden en voor voeding.

Momenteel vinden er diverse projecten plaats,
zoals de digitale lesmodule ‘Gezonde school en

Voor meer informatie:

genotmiddelen op het Cambium College’. Verder

www.gezondeschool.nl

Voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen (beweegt ten minste 5 dagen per
week minimaal 30 minuten matig intensief)
Inactief (0 dg/wk vold. bewegen)

is er een outreachend hulpverlener van Iriszorg
actief in Zaltbommel en geven we voorlichting bij
evenementen.
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Op nadrukkelijk verzoek van de gemeenteraad

de gemeente Zaltbommel. Gezond gewicht is één

Depressie

en in het kader van een positieve benadering

van de aandachtsgebieden. Samen met partners

Een goede geestelijke gezondheid is de basis voor

1.	Vergroten bereik van de doelgroep.

van gezond gewicht zijn we in 2016 gestart met

zoals Buurtzorg Jong, fysiotherapeuten, scholen

een gelukkig leven. Zowel jongeren als ouderen

2.	Vergroten daadwerkelijke signalering van klachten

‘Zaltbommel Gezond’. Hierin werken we aan het

en sportverenigingen vullen we de activiteiten en

kunnen te maken krijgen met depressie of psychische

verbeteren van de leefstijl van jongeren binnen

concrete samenwerking verder in.

klachten. Ouderen voelen zich vaak eenzaam.

Sport bij club, vereniging of sportschool. Cijfers E-MOVO 2015, GGD Gelderland-Zuid (klas 2 en 4 middelbare school, Zaltbommel)

Minder dan 1 dag per week

4

1

1

4

4

1

2

Meerdere dagen per week
Elke dag
Sport wekelijks bij club,
vereniging of sportschool

Mentale gezondheid. Cijfers gezondheidsmonitor 2017, GGD Gelderland-Zuid, Zaltbommel.

8

24

16

16

13

20

16

57

48

54

51

55

49

52

3

5

4

3

3

4

4

68

76

74

70

71

73

72

risico op angststoornis of
depressie

Totaal
N=776

26

65+ jaar
N=408

26

19-64 jaar
N=368

25

hoog
N=177

26

midden
N=215

25

laag
N=352

23

de volgende doelstellingen geformuleerd:

75+ jaar
N=172

28

zorg voor iemand met depressie zwaar. We hebben

Totaal
N=385

65-74 jaar
N=236

Ik sport niet bij een club,
vereniging of sportschool
1 dag per week

havo, vwo
N=200

50-64 jaar
N=168

vmbo
N=185

35-50 jaar
N=101

klas 4
N=174

passend preventieaanbod.

19-35 jaar
N=99

klas 2
N=211

symptomen en snel doorverwijzen naar een

sociaal gebied. Voor mensen in de omgeving is de

vrouw
N=419

meisje
N=182

Depressie heeft een grote impact op economisch en

man
N=357

jongen
N=203

in procenten

bij jongeren en ouderen met depressieve klachten.
3.	Adequate hulp bieden aan mensen met

Laag of geen risico

62

43

52

55

49

60

46

48

57

54

52

54

52

Matig risico

32

51

45

35

44

36

46

42

39

42

42

40

41

6

7

3

10

7

4

8

10

4

4

7

6

6

Matig of hoog risico

Hoog risico

38

57

48

45

51

40

54

52

43

46

48

46

48

Geen, laag of matig risico

94

93

97

90

93

96

92

90

96

96

93

94

94

Binnen het sociaal domein leveren we natuurlijk

signalering en preventie. Mentaal welbevinden

zorg en ondersteuning bij inwoners met een

levert een belangrijke bijdrage aan positieve

depressie. Daarnaast besteden we aandacht aan

gezondheid.

Ontmoeten
We organiseren voornamelijk activiteiten op het gebied van preventie. Ypse voert diverse preventieve
activiteiten uit op het gebied van depressie. Voor familieleden van GGZ-patiënten vinden er diverse
ontmoetingsactiviteiten plaats. Via het welzijns- en vrijwilligerswerk vinden er ontmoetingsactiviteiten
plaats, zoals open eettafels, het verenigingsleven en de kerk. Ontmoetingsactiviteiten leveren een
belangrijke bijdrage aan het welbevinden en participatie van onze inwoners.
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Integrale aanpak Drank- en
Horecawet
De gemeente is de belangrijkste uitvoerder van de

We hebben de volgende doelstellingen

Drank- en Horecawet (DHW). Zowel op juridisch-,

geformuleerd:

handhavings-, en educatief vlak is de gemeente de

1. Het terugdringen van risico’s voor de

regisseur.

volksgezondheid door (overmatig) gebruik van
alcohol door met name jongeren;

Eén van de voornaamste doelen van de DHW is het
beschermen van onze jeugd tegen de schadelijke
effecten van alcohol op de gezondheid en de
veiligheid. Elk kind heeft het recht om op een
gezonde en veilige manier op te groeien.

2. Het tegengaan van oneerlijke concurrentie door
ongeoorloofd gebruik van paracommerciële
bedrijven
3. Het terugdringen van de aantasting van de
openbare door alcohol gerelateerde overlast,
zowel in bedrijven als in de direct omgeving

Bewustwording van de gevaren van alcohol blijft

daarvan.

aandacht vragen. Schadelijk gebruik kan leiden tot
problemen op zowel individueel als maatschappelijk
niveau. Naast risico’s op lichamelijke

E-Movo 2015

aandoeningen, beperkt schadelijk alcoholgebruik

In het najaar van 2015 voerde de GGD voor de

de talentontwikkeling van zowel jongeren als

vierde keer het jongerenonderzoek E-Movo uit. Dit

volwassenen. Op maatschappelijk niveau heeft

onderzoek wordt om de vier jaar gehouden onder

schadelijk alcoholgebruik een grote invloed op

schoolgaande jongeren in het voortgezet onderwijs.

de (sociale) veiligheid, arbeidsproductiviteit en

Ruim 450 leerlingen in de klassen 2 en 4 van het

verkeersveiligheid. Daarnaast is er een directe

regulier onderwijs vulden op beide locaties van

link te leggen met maatschappelijke kosten, zoals

het Cambium College een digitale enquête in met

medische kosten, kosten door politie-inzet en

vragen over hun gezondheid, welzijn en leefstijl.

kosten door vernielingen als gevolg van overmatig

Alle deelnemers zijn jonger dan 18 jaar, de leeftijd

alcoholgebruik.

waarop jongeren alcohol mogen kopen. Jongeren
onder de 18 jaar mogen ook geen alcohol bij zich
hebben in openbare ruimtes.
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Alcoholgebruik

Drugsgebruik

Handhaving

Straathoekwerker

Het percentage jongeren dat recent alcohol heeft

Het percentage jongeren dat ooit wiet/hasj heeft

De BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar)

IrisZorg is een belangrijke partner van de gemeente

gedronken is in 12 jaar tijd gedaald van 67% naar

gebruikt is in 12 jaar gedaald van 18% naar 6%.

worden ingezet voor de Drank- en Horecawet waarbij

als het gaat om preventie. Met de inzet van de

38%. Een enorme verbetering maar nog steeds

Dat is lager dan het landelijk gemiddelde. Het

gecontroleerd op horeca en paracommerciële

straathoekwerker van IrisZorg willen we zoveel

hoger dan het landelijk gemiddelde (31%). Het

percentage jongeren dat recent wiet/hasj heeft

horecagelegenheden, supermarkten en slijterijen.

mogelijk jongeren en hun ouders bereiken.

percentage jongeren dat recent 5 of meer glazen

gebruikt is in 12 jaar gedaald van 9% naar 3%. De

De Boa’s houden zich bezig met toezicht op

alcohol heeft gedronken (bingedrinken) is 21%, dat

ouders weten meestal niet dat hun kind blowt.

het verstrekken van alcohol aan minderjarigen,

Gemeente en IrisZorg hebben gezamenlijk

sluiting- en schenktijden en vergunningen. Zij

de volgende doelen vastgesteld voor de

Gelukkig is het gebruik van alcohol en drugs onder

zijn de ogen en oren en het visitekaartje van de

straathoekwerker:

jongeren fors gedaald en hebben de projecten en

gemeente. Zij ondernemen actie waar nodig bij

1.	Signaleren van trends en ontwikkelingen op

activiteiten in het kader van het gezondheidsbeleid,

horecaondernemingen.

is iets lager dan het landelijk gemiddelde van 22%.
Recentelijk gedronken
80

60

gokken en eventueel andere genotmiddelen en

hier een positieve bijdrage aan geleverd.
80
67%

Wiet-hash gebruik
10

53%
44%

40

8%

8

38%

20

9%

4
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4%

2%

3%

4%
4%

2%

5%
3%
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0
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jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo totaal
vwo
Harddrug gebruik
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0
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de gemeente met als doel ‘het bieden van

•	Controleren en toezicht houden op verleende

gerichte interventies en hulpverlening’.
2.	Met jongeren in gesprek gaan en hen proberen
bewust te maken van problemen en risico’s

vergunningen en ontheffingen op grond van de

met als doel ‘het tegengaan van problematisch

Drank- en Horecawet;

gebruik van alcohol, drugs, internet, gamen,

•	Signaleren van en rapporteren over bijzondere
situaties.

gokken en eventueel andere afhankelijke
gebruiken binnen de gemeente’.
3.	Voor de doelgroep binnen de gemeente een brug
vormen naar hulpverleningsinstanties en waar
4.	Samenwerken met de verschillende

6

2

•	Toezicht van en handhaven op naleving van

nodig aanmelden bij IrisZorg.

8

4

deze doorspelen naar netwerkpartners binnen

Horecawet (preventief en actief);
6%

3%

De taken bestaan in hoofdzaak uit:
gebods- en verbodsbepalingen uit de Drank- en

9%

6

het gebied van alcohol, drugs, internet, gamen,

6%

5%
3%

netwerkpartners (zowel preventie als
4%

4%

4%

‘terugdringen van drugs - en alcoholgebruik

2%
2%

handhaving) binnen de gemeente met als doel

2%

2%

0%
1%
1%
0%
jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo totaal
vwo
ooit gebruikt
recent gebruikt

en het beperken van buitensporig gok- en
internetgedrag’.
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Aandachtsfunctionaris
In het eerste integrale plan van aanpak

De komende jaren blijft er, in nauwe samenwerking

Drank- en Horecawet is gekozen voor een

met de BOA’s, aandacht voor verkopers. Daarnaast

aandachtsfunctionaris. Juist om preventief aandacht

wordt er meer aandacht besteed aan ouders en

te besteden aan de schadelijke gevolgen van

opvoeders. Dit gebeurt in samenwerking met

alcohol- en middelengebruik. De afgelopen jaren

Buurtzorg Jong en de middelbare scholen in onze

heeft de aandachtsfunctionaris geïnvesteerd in de

gemeente.

verkopers van drank, de supermarkten, cafetaria’s,
sportclubs en horeca. Zo zijn er trainingen
geweest voor kassières en voor vrijwilligers van de
sportclubs.
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Verbinding met andere
beleidsterreinen
In dit hoofdstuk gaan we kort in op een aantal

van inwoners vanuit deze benadering? Hoe creëren

verbindingen met andere beleidsterreinen van

we de bewustwording ten aanzien van de nieuwe

positieve gezondheid en de samenwerking met

definitie van gezondheid?

onze inwoners en partners. Naast de genoemde
beleidsterreinen zijn er nog meer verbindingen

Brede Beweging Bommelerwaard

mogelijk. Hier zullen we de komende jaren voor

Dat er een relatie is tussen armoede en schulden

openstaan en verder aan werken.

en gezondheid is inmiddels wel bekend. Echter, hoe
deze relatie er precies uit ziet is nog niet helemaal

Beleidsnota sociaal domein de Zes O’s

helder. Wel is er genoeg bekend om deze relatie

Tijdens de decentralisatietaken van Wmo en

serieus te nemen en hier actief aandacht aan te

Jeugdwet naar gemeenten, hebben gemeenten

besteden.

beleidsvrijheid gekregen. We hebben de eerste
jaren vooral ingezet in de inkoop van zorg, de

Zo is het bekend dat mensen met schulden een

buurtteams en Buurtzorg Jong zijn gestart. De

slechtere leefstijl hebben en dit heeft een negatieve

basis is op orde. Hierbij is en blijft aandacht voor

invloed op de gezondheid. Deze mensen roken

kwetsbaren inwoners zoals verwarde personen,

meer, eten minder fruit en bewegen minder.

mensen met een beperking en chronisch zieken.

Hierdoor is er vaker sprake van lage rugklachten
en overgewicht of obesitas. Ook kunnen schulden

Met de beleidsnota de Zes O’s hebben we de

zorgen voor sociaal isolement, het geld om

transformatie naar de 0 lijn ingezet, we zetten

te participeren in de maatschappij ontbreekt.

in op preventie en gaan door met de nieuwe

Hierdoor kunnen psychische klachten en depressies

benadering vanuit de bedoeling. Verder zoeken we

ontstaan.

e

de verbinding op met andere beleidsterreinen zoals
kunst en cultuur.

Anderzijds kan een slechte gezondheid van invloed
zijn op iemands vermogen om te participeren in de
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Samen met onze samenwerkingspartners willen

samenleving. Het gevolg hiervan komt deels tot

we invulling geven aan de benadering Positieve

uiting in de sociaal economische status van iemand.

Gezondheid. Hoe kunnen we aandacht geven aan

Mensen met een lage sociaal economische status

het ondersteunen en zoveel mogelijk ontzorgen

hebben een groter risico op schulden.
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Tot slot kunnen financiële problemen een reden zijn

Statushouders

Omgevingswet

Partners Positieve Gezondheid

om juist zorg en ondersteuning te mijden. Hierdoor

In Nederland en in Zaltbommel kwamen de

De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari

Om de benadering van Positieve Gezondheid te

is het mogelijk dat de problemen enkel verergeren,

afgelopen jaren veel vluchtelingen aan. In het

2021. Die wet vraagt van gemeenten om

laten slagen is een goede samenwerking met onze

er vervolgens meer zorg en ondersteuning nodig

Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

uiteenlopende regelgeving op het gebied van de

partners en inwoners van essentieel belang. De

is en de kosten uiteindelijk steeds hoger worden.

zijn aanvullende middelen vrijgemaakt voor de

fysieke leefomgeving samen te brengen en, daaraan

GGD is bijvoorbeeld een belangrijke partner en

De kosten zijn hoger voor zowel het individu als de

gemeenten om te zorgen voor onderwijs, werk,

voorafgaand, het bepalen van uitgangspunten op

ambassadeur van het gedachtegoed van Positieve

maatschappij.

integratie en zorg. Een goede gezondheid (zowel

ruimtelijk en economisch vlak.

Gezondheid. Zij zijn betrokken bij de totstandkoming

lichamelijk als psychisch) bij statushouders is

van deze nota. De gezondheidsmakelaar van de GGD

Een integrale aanpak is dus van groot belang.

een voorwaarde voor succesvolle integratie en

De bedoeling van de Omgevingswet is het bevorderen

is in onze gemeente actief. Verder zijn we gestart

Zorgprofessionals hebben een cruciale taak in het

participatie.

van een betere en snellere besluitvorming, meer

met het programma Zaltbommel Gezond. In 2018,

afwegingsruimte voor gemeenten en een meer

het jaar van de Positieve Gezondheid, gaan we

signaleren van onder andere financiële problemen
en laaggeletterdheid. Schuldhulpverleners hebben

In Gelderland-Zuid wordt een deel van die extra zorg

samenhangende benadering van de fysieke

verder met het bewustwordingsproces en zoeken we

daarentegen een belangrijke taak in het signaleren

opgepakt door de GGD. Zij doen dit onder andere door:

leefomgeving. De nieuwe wet vervangt 26 bestaande

inwoners op. Hiervoor gaan we kijken in de keuken

van gezondheidsproblemen. Gedetailleerde kennis

•

Alle ketenpartners in beeld te brengen:

sectorale wetten en moet zorgen voor een integrale

bij de gemeente Delfzijl en Voerendaal om inspiratie

VluchtelingenWerk, huisartsen, GGZ aanbieders,

en gebiedsgerichte benadering.

op te doen op welke manier we het gaan aanvliegen.

over het andere vakgebied is niet nodig, zolang

welzijnsorganisaties en taalaanbieders.

beide type hulpverleners elkaar maar goed weten

Organiseren van lokale en regionale

De Omgevingswet gaat verder dan het verbeteren of

onlangs vastgestelde nota minimabeleid zijn we op

bijeenkomsten bijvoorbeeld voor

optimaliseren van de bestaande situatie en manier

de verbinding met Positieve Gezondheid ingegaan.

deskundigheidsbevordering.

van werken. Werken volgens de Omgevingswet vraagt

Een poule van sleutelpersonen op te zetten:

om integrale planvorming en –uitvoering, waarbij

statushouders die kunnen worden ingezet voor

elke overheid en ketenpartner zijn rol kent en neemt,

voorlichting en complexe casuïstiek.

evenals inwoners en ondernemers. Milieu en Positieve

Criteria voor cultuur sensitieve zorg af te

Gezondheid spelen hierin een belangrijke rol.

te vinden en naar elkaar doorverwijzen. In de

Verder is de Brede Beweging Bommelerwaard actief

•

•

en is het project Vroeg erop af! van start gegaan.
•

stemmen met de zorginkoop.
Extra aandacht te besteden aan kinderen met

Het thema gezondheid wordt in de Omgevingswet

een verblijfsstatus.

specifiek benoemd als onderdeel van de fysieke

De gezondheidsvaardigheden te versterken,

leefomgeving. Onderdelen uit de nota Zaltbommel

bijvoorbeeld als onderdeel van het verplichte

Positief Gezond die effect hebben op de fysieke

participatieverklaringstraject.

leefomgeving worden nadrukkelijk betrokken bij het

•

Preventie van infectieziekten en TBC.

opstellen van een omgevingsvisie.

•

Extra aandacht te besteden aan laagdrempelig

•
•

communiceren (eenvoudige publieksinformatie).
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Tot slot

Bronnen

2018 staat in het teken van Positieve Gezondheid.

•	Ministerie van Volksgezondheid,

We sluiten aan bij activiteiten van inwoners en

Welzijn en Sport, Landelijke nota

partners en organiseren we gezamenlijk diverse

gezondheidsbeleid 2016-2019,

activiteiten. Door het inzetten van voorlichting en

4 december 2015 (file://zaltbommel.

activiteiten komt er meer bewustwording rondom

local/dfs/Home/jeaarnink/Downloads/

een gezonde leefstijl. Pas wanneer mensen

kamerbrief-over-landelijke-nota-

voldoende kennis hebben over een gezonde leefstijl

gezondheidsbeleid-2016-2019.pdf).

en de effecten daarvan, kan men bewust eigen

•	Resultaten E-Movo 2015-2018

keuzes maken en de eigen regie pakken. Bij de

(http://onderzoek.ggdgelderlandzuid.

uitvoering van de preventieve activiteiten is steeds
meer aandacht voor Positieve Gezondheid. Via

nl/e-movo-2015-2016).
•

Opschudding in de gezondheidszorg.

netwerken waar zowel professionals als vrijwilligers
en inwoners bij betrokken zijn, voeren we met

•

elkaar het gesprek. De inspraak en participatie van
inwoners is hierbij belangrijk: mensen worden bij
oplossingen betrokken in plaats van deze op te
leggen.

Chantal Walg (2014). Gezond centraal.
Site iPositive Health
(https://ipositivehealth.com/ )

•

Jaarrapportage sociaal Domein
gemeente Zaltbommel 2016.

•	Jungmann, N., M. van der Veer en H.
Koper (2016). Impact van financiële
problemen op gezondheid. En wat
de zorgprofessional te doen staat.
Geraadpleegd op 27 maart 2017 via
http://www.platform31.nl/nieuws/deimpact-van-financiele-problemen-opgezondheid
•	van Dijk, A. en van der Meer, I. (2012).
Armoede en gezondheid. Gegevens over
Den Haag. Epidemiologisch bulletin,
jaargang 47, nummer 2.
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