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Inleiding 

 

De Wet publieke gezondheid geeft de opdracht aan gemeenten om elke vier jaar een nota 
gemeentelijk volksgezondheidsbeleid vast te stellen. Deze bepaling is vanaf 1 juli 2003 van kracht.  
  
In november 2012 heeft de raad van gemeente Steenbergen het Beleidsplan WMO/ Gezondheid 
2013-2016 ‘een kanteling naar meer welzijn en minder zorg’ vastgesteld. Het plan gaat uit van 
ambities en sorteert in die zin voor op de transformaties in het sociaal domein. Er is gekozen voor een 
vijftal thema’s waarin de beleidsterreinen Wmo en Volksgezondheid verwerkt zijn: 
 
1. Een kanteling naar zelf doen en samen doen 
2. Leefbare en levendige kernen 
3. Gezond leven en bewegen 
4. Een vangnet op maat 
5. Burgerparticipatie 
 
De raad heeft in mei 2016 besloten om het Beleidsplan WMO/ Gezondheid 2013-2016 met één jaar te 
verlengen. In 2016 deed de GGD West-Brabant (hierna GGD te noemen) onderzoek naar de 
mogelijkheid om tot een regionaal (West-Brabant) beleidskader te komen op het gebied van 
volksgezondheid. Tevens speelde de lokale ambitie om tot integraal beleid te komen voor het sociaal 
domein in de vorm van een paraplunota.  
 
Deze evaluatie richt zich voornamelijk op thema 3 Gezond leven en bewegen. Het Wmo beleid is eind 
2014 herijkt en vastgelegd in het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 van de 
Brabantse Wal gemeenten met de looptijd 2015-2017.  
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1. Gezondheid leven en bewegen 
 
Het landelijke beleid op het gebied van volksgezondheid landelijke nota gezondheidbeleid 

‘Gezondheid nabij’ (2011) schetst het beeld dat het goed gaat met de gezondheid in Nederland, maar 

dat het beter kan. Hierbij wordt uitgegaan van vijf speerpunten: overgewicht, diabetes, depressie, 

roken en schadelijk alcoholgebruik. In het lokale beleidsplan zijn deze speerpunten vertaald in: 

1. Voorkomen en bestrijden van overgewicht zowel bij jongeren als bij ouderen. 

2. Stimuleren van bewegen zowel bij ouderen als bij jongeren. 

3. Voorkomen van schadelijk alcoholgebruik zowel bij jongeren en ouderen. 

4. Geven van PR/ Voorlichting over diverse onderwerpen die betrekking hebben op de 

gezondheid en leefstijl van personen. 

5. Preventie bij depressie en angststoornissen.  

Hierbij wordt gekeken naar de verbindingen die gelegd kunnen worden met andere beleidsterreinen 

zoals sport, Wmo, jeugd enz. Gezien de landelijke aandacht voor roken hebben we ons lokaal hier niet 

op gefocust.  

Binnen gezondheid willen we specifieke aandacht besteden aan dementie. Alzheimer Nederland geeft 

aan dat er in 2015 410 personen met dementie in de gemeente Steenbergen woonachtig waren. De 

prognose is dat dit aantal in 2040 verdubbeld is. Steenbergen is hier pro-actief mee bezig door zich 

vanaf 2012 als koploper dementievriendelijke gemeente in te spannen.  

2. Doelstellingen en resultaten 
 

In het beleidsplan Wmo/ Gezondheid zijn doelstellingen vastgelegd op het gebied van overgewicht en 

bewegen, alcoholgebruik, depressie en dementie. In de onderstaande paragrafen worden de 

doelstellingen benoemd en worden de resultaten over de periode 2013-2016 weergegeven. 

 

2.1 Overgewicht en bewegen 

Ambitie: we willen overgewicht voorkomen/ stabiliseren en bewegen bij jong en oud stimuleren. 

 Jongeren en hun ouders zijn zich bewust van een gezonde voeding voor opgroeiende 

kinderen. 

 

In 2015/2016 vond 88% van de 13/14-jarigen in de gemeente Steenbergen dat hij/zij gezond 

eet. Deze cijfers zijn afkomstig uit de screening die de GGD jaarlijks uitvoert onder 13/14-

jarigen op het voortgezet onderwijs. Uit de jongerenmonitor 2015 (eens per vier jaar 

afgenomen in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs) blijkt dat: 

o Ontbijt 5 of meer dagen per week: 89% (klas 2) en 79% (klas 4). 

o Eet 5 of meer dagen per week groente: 67% (klas 2) en 74% (klas 4). 

o Eet 5 of meer dagen per week fruit: 47% (klas 2) en 48% (klas 4). 

 

Uit de volwassenenmonitor (2012) blijkt dat van de volwassenen van 19 t/m 64 jaar 1% zijn of 

haar manier van leven (zeer) ongezond vindt. Nieuwe cijfers komen medio 2017 beschikbaar. 

 

 Bij 50% van de sportverenigingen is voeding en beweging een bewust thema. 

 

Op dit moment zijn geen cijfers bekend over het percentage sportverenigingen waar voeding 

en beweging een bewust thema is. In 2017 wordt het programma de Gezonde sportkantine 
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door de GGD opgepakt. Zo werd in maart 2017 een bijeenkomst door de GGD georganiseerd 

in het kader van de gezonde sportkantine voor sportverengingen uit de Brabantse Wal 

gemeenten.  

 

 Sportcoaches vullen het bestaande sportaanbod op de scholen aan om kinderen meer te laten 

bewegen.  

 

De sportcoaches bieden ondersteuning aan het beweegonderwijs op de basisscholen: 

 

o Groep 3 t/m 8 van alle basisscholen krijgen drie keer per jaar een les aangeboden. 
o Organiseren buitenschoolse beweegactiviteiten voor 6 t/m 16 jarigen.  
o Organiseren evenementen zoals koningsspelen, maar ook voor activiteiten voor ouderen 

samen met SWOS en TanteLouise. 
o Het loket aangepast sporten.  

 
 

 Van de volwassenen van 19 t/m 64 jaar in Steenbergen voldoet 47% aan de beweegnorm. Dit 

willen we vergroten tot meer dan 50%.  

 

Medio 2017 komt recente informatie over bewegen beschikbaar in de volwassenenmonitor 

2016. Uit de volwassenenmonitor (2012) blijkt hoeveel volwassenen voldoen aan de 

beweegnorm, de fitheidsnorm en het percentage dat van zichzelf vindt dat hij/zij te weinig 

beweegt:  

o Voldoet aan beweegnorm: 62% (minstens vijf dagen per week minimaal een halfuur 

matig intensief lichamelijk actief). 

o Voldoet aan fitheidsnorm: 16% (drie keer per week minimaal 20 minuten zwaar 

intensief bewegen). 

o Denkt te weinig te bewegen: 37%. 

 

 Van de jongeren tussen de 12 t/m 18 jaar in Steenbergen voldoet 26% aan de beweegnorm. 

Dit willen we verhogen tot boven de 30%. 

 

Aangezien de jongerenmonitor 12 t/m 18 jaar niet meer afgenomen wordt, is deze doelstelling 

niet in zijn volledigheid te toetsen. De jongerenmonitor wordt nu eens in de vier jaar 

afgenomen in klas 2 en 4 van een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in West-Brabant.  

Volgens de beweegnorm voor kinderen en jongeren moeten zij zich minimaal 5 dagen per 

week 60 minuten of langer per dag matig intensief inspannen. Uit de screening op het 

voortgezet onderwijs 2015/2016 blijkt dat 52% van de 13/14-jarigen in de gemeente 

Steenbergen hier aan voldoet. Uit de jongerenmonitor 2015 blijkt dat dit in klas 4 nog 43% is.  

 
In de onderstaande tabel is bewegen onder 13/14-jarigen uitgesplitst: 
 

2 of minder dagen 

2013/2014 13% 

2014/2015 12% 

2015/2016 18% 

3 of 4 dagen 

2013/2014 14% 

2014/2015 24% 

2015/2016 30% 

5 of 6 dagen 

2013/2014 50% 

2014/2015 46% 

2015/2016 33% 
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Elke dag 

2013/2014 23% 

2014/2015 19% 

2015/2016 19% 
 

Wat is daarvoor gedaan? 

 Maatwerk preventieprogramma’s van de GGD 
o Jaarlijkse gastlessen gezonde voeding 
o Vignet Gezonde school en Gezonde schoolkantine 
o Smaaklessen 
o Voorlichting scholen, kinderopvang 
o Samen sterk in maatwerk: beweegroute 

De GGD voert jaarlijks taken uit vanuit het maatwerk preventieprogramma’s. Vanuit het maatwerk 
worden jaarlijks gastlessen over gezonde voeding gegeven aan alle tweede klassen van het Ravelijn. 
Tevens is er samen met het Ravelijn gewerkt aan het vignet Gezonde schoolkantine, welke in 2015 
behaald is. In 2016 hebben het Ravelijn en basisschool de Nieuwe Veste het vignet de Gezonde 
School behaald en hebben zich ingespannen voor gezonde voeding. Met basisscholen in Dinteloord 
heeft de GGD een meerjarenplan opgesteld voor gezonde voeding en bewegen, zijn er o.a. verplichte 
fruitdagen ingesteld en zijn smaaklessen gegeven. Op een groot aantal scholen en ook 
kinderdagverblijven is voorlichting gegeven door de GGD. Ook zijn in samenwerking met het CJG 
smaaklessen gegeven aan kinderen van 4 t/m 8 jaar om aandacht te vragen voor gezonde voeding.  

In 2015 is de GGD gestart met het project Samen sterk in maatwerk en heeft met een werkgroep in 
Nieuw-Vossemeer een plan uitgewerkt voor een beweegtuin en beweegroute. Wegens onvoldoende 
financiering is de beweegtuin nog niet gerealiseerd.  

 

 Jeugdgezondheidszorg  

TWB en de GGD voeren de jeugdgezondheidszorg uit in de gemeente Steenbergen en voeren 
screenings uit bij alle kinderen van 0 t/m 18 jaar. Vanaf 2017 werken TWB en de GGD met een 
aangepast schema voor de contactmomenten jeugdgezondheidszorg. De contactmomenten zijn zo 
ingericht dat kinderen en jeugdigen in beeld komen bij overgangsmomenten (naar school gaan, van 
school wisselen). Overgewicht en gezonde voeding zijn speerpunten tijdens deze screenings. Zo leert 
de ervaring dat er bij 5-jarigen een hoger percentage kinderen met overgewicht wordt gesignaleerd 
(voorheen was de screening bij 3 jaar en 9 maanden) 

De jeugdgezondheidszorg heeft een signalerende werking en kan ouders adviseren en indien nodig 
doorverwijzen. Daarnaast draaien de jeugdverpleegkundigen inloopspreekuren op de basisscholen en 
op het Ravelijn. Vanaf 2017 spannen de GGD, TWB en de sportcoaches zich samen in voor een 
(beweeg)project voor 0-12 jarigen met de looptijd van enkele jaren en een 
beweeg/voedingsprogramma voor scholen.  

 

 Sportcoaches 

De sportcoaches worden ingezet om het beweegonderwijs op de scholen te ondersteunen en 

aanvullend buitenschools te doen. 

 

2.2 Alcoholgebruik 

Ambitie: het aantal jongeren onder de 16 dat een glas alcohol heeft gedronken is geminimaliseerd. 

 Bingedrinken van jongeren in Steenbergen van 12 t/m 18 jaar is teruggebracht van 26% naar 

minimaal 24%.  
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Uit de screening 2VO blijkt dat in 2015-2016 van de 13/14-jarigen 3% tot de categorie binge 

drinkers behoort. Binge drinken betekent dat men één of meer keer per maand 5 of meer 

glazen alcohol drinkt. De jeugdmonitor 2015 brengt in beeld dat het percentage binge drinkers 

11% in klas 2 betreft en 40% in klas 4%. In klas 2 blijkt 51% van de jongeren ooit alcohol 

gedronken te hebben en 70% in klas 4.  

 

 Ouders zijn zich bewust van de risico’s van het drinken van alcohol onder de 16 (en eigenlijk 

23) jaar. 

 

Uit de jeugdmonitor 0-11 jarigen uit 2013 blijkt dat 63% van de ouders in Steenbergen het 

verantwoord te vinden dat het eerste glas alcohol onder de 18 jaar genuttigd wordt. Bovendien 

vindt 19% van de ouders het verantwoord dat jongeren onder de 18 jaar regelmatig en 

zelfstandig alcohol nuttigen. 

 

 Jongeren starten op latere leeftijd met het drinken van alcohol en met mate.  

 

Er zijn geen recente cijfers over de leeftijd waarop voor het eerst alcohol wordt genuttigd. Uit 

de screening 2VO 2015/2016 blijkt dat 13% van de 13/14-jarigen eens in de 4 weken of vaker 

alcohol drinkt.  

 

 Op alle basisscholen van Steenbergen wordt aandacht geschonken aan alcoholmisbruik. 

 

Tijdens voorlichtingen van de GGD in het onderwijs wordt aandacht besteed aan gezondheid 

in algemene zin. Hierbij komt tevens gezonde voeding en verslavingen aan de orde. Tevens 

zet Novadic Kentron haar expertise in om kinderen en jongeren voor te lichten. 

 

 Het jongerenwerk organiseert jaarlijks een specifieke activiteit om alcoholgebruik onder 

jongeren onder de aandacht te brengen. 

 Het jongerenwerk maakt bij de groepen die zij bezoekt in het straatwerk overmatig 

alcoholgebruik bespreekbaar. Zij neemt in de jaarrapportage op welke resultaten behaald zijn. 

Vanuit het jongerenwerk wordt met regelmaat stilgestaan bij alcohol- en drugsgebruik. 

Jaarlijks wordt voorlichting gegeven.  

 

Wat is daarvoor gedaan? 

 Alcoholpreventie Brabantse Wal 
o Happy Ouders (tweemaal georganiseerd) 
o Happy Drinks (vanaf 2016) 
o Blaasactie Novadic Kentron 
o Instructie verantwoord alcohol schenken 
o Communicatie met carnaval, week van NIX, Ik Pas campagne 

Alcoholpreventie wordt veelal op niveau van de Brabantse Wal georganiseerd met een lokale 
vertaling. Zo is in 2016 Happy Ouders georganiseerd, waarbij ouders van 15, 16 en 17 jarigen werden 
uitgenodigd voor workshops in uitgangsgelegenheden met als thema Veilig Uitgaan. Ook werd op het 
Ravelijn de activiteit Happy Drinks georganiseerd tijdens het nieuwjaarsfeest dat door de school 
georganiseerd werd. Op ludieke wijze werd er kennis gemaakt met alcoholvrije cocktails. Ouders 
werden benaderd over het belang van geen alcohol onder de 18 jaar. Novadic Kentron heeft ook een 
blaasactie georganiseerd in het centrum van Bergen op Zoom en jongeren gevraagd naar hun 
alcoholgebruik.  

 Alcoholpreventie lokaal 
o Voorlichting op scholen door de GGD en Novadic Kentron 
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o Voorlichting Puberbrein 

Jaarlijks wordt er tijdens voorlichtingen in het onderwijs stilgestaan bij alcoholmisbruik door Novadic-
Kentron en de GGD. In 2016 is geprobeerd een bijeenkomst voor sportverenigingen in het kader van 
verantwoord alcohol gebruik te organiseren. Hier was onvoldoende animo voor. 

Vanuit het CJG is voorlichting gegeven aan ouders over het puberbrein. Hierbij komt ook 
alcoholgebruik aan de orde. Dit geldt ook voor de activiteiten die vanuit het jeugd- en jongerenwerk 
ondernomen worden.  

De GGD zet vanuit Think Before You Drink in op bewustwording rondom en het voorkomen van 
alcoholgebruik onder de 18 jaar. In dit kader zijn er met regelmaat acties rondom carnaval, kermis en 
andere evenementen georganiseerd. 

Naast de preventieve activiteiten wordt er vanuit de BOA-pool toegezien op het naleven van de 
leeftijdsgrens voor het vestrekken van alcohol in horecagelegenheden, evenementen en verenigingen. 

 
 

2.3 Depressie 

Ambitie: We willen depressie en angststoornissen bij mensen tijdig signaleren en zorgen voor hulp op 

maat. 

 De kennis over depressies en angststoornissen bij burgers is vergroot. 

 Het gebruik van e-healthprogramma’s is gestimuleerd.  

 

Uit de volwassenen- en ouderenmonitor van de GGD (2012) blijkt dat respectievelijk 35% van 

de volwassenen en 38% van de ouderen een matig tot hoog risico heeft op een angststoornis 

of een depressie. Onder jongeren is dit 5% in klas 2 en 5% in klas 4 van het voortgezet 

onderwijs blijkt uit de jongerenmonitor (2015).  

 

Wat is daarvoor gedaan? 

Vanuit collectieve preventie wordt jaarlijks groepsgewijs aandacht besteed aan groepen die te maken 

hebben met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in hun directe omgeving. Zo worden er 

KOPP/KVO groepen georganiseerd voor kinderen van ouders met psychiatrische en/of 

verslavingsproblemen. En zijn er brussengroepen voor broers en zussen van kinderen met psychische 

problemen. Op de ROC’s worden Ben jij gek?! gastlessen gehouden over de psychische problematiek.  

Ook organiseert de GGZ in samenwerking met lokale partners met regelmaat een voorlichting-/ thema-

avond over GGZ problematiek. Tevens wordt een inloopfunctie GGZ georganiseerd waar inwoners me 

psychische problematiek terecht kunnen voor informatie, maar ook voor een laagdrempelige vorm van 

dagbesteding. 

Care Innovation Center organiseerde in de landelijke week van de E-Health van 21 t/m 17 januari 

activiteiten in de regio. Als gemeente proberen we deze activiteiten bij inwoners onder de aandacht te 

brengen. Tevens hebben de Wmo-consulenten een training gevolgd over de mogelijkheden van e-

health toepassingen in het huis van morgen. De Adviesraad MO heeft hier tevens een bezoek aan 

gebracht.  
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2.4 Dementie 

Ambitie: We willen een adequaat ondersteunings- en zorgaanbod voor de groep dementerende 

ouderen. 

 Dementerenden nemen zolang mogelijk deel aan activiteiten van het verenigingsleven. 

 Mantelzorgers van dementeren vragen op tijd ondersteuning zodat dementerende zo lang 

mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 

 Er is voldoende aanbod aan dagbesteding.  

 

Wat is daarvoor gedaan? 

 Alzheimercafés 

 Mantelzorgcafés 

 Ondersteuningsgroepen voor partners van personen met dementie 

 Dagbesteding  

 Dementievriendelijke gemeente 

 Regionaal Platform Dementieondersteuning 

 Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen 

In de gemeente wordt vijf keer per jaar een Alzheimercafé georganiseerd en tevens worden er vanuit 

het Steunpunt Mantelzorg mantelzorgcafés georganiseerd. Tijdens deze ‘cafés’ worden betrokkenen 

geïnformeerd en hebben tevens de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert samen met de casemanagers dementie een 

ondersteuningsgroep voor naasten van personen met dementie.  

Vanuit de Wmo Begeleiding wordt dagbesteding geboden aan personen met dementie, dit gebeurt 

onder ander bij Zorghoeve Kakelbont, maar ook bij Zorghuys Steenbergen en bij tanteLouise. Bij 

Zorghoeve Kakelbont ondersteunt de gemeente een project om de methodiek Böhm te integreren 

waarbij dagbesteding en thuissituatie op elkaar worden afgestemd zodat de cliënt 24-uurs zorg op 

maat ervaart.  

Sinds 2012 spant gemeente Steenbergen zich samen met mantelzorgers, vrijwilligers, SWOS, 

winkeliersvereniging, Adviesraad MO en zorgpartners in als dementievriendelijke gemeente. In dit 

kader is voorlichting gegeven aan winkeliers, ondernemers, mantelzorgers, vrijwilligers en 

verenigingen. In 2013 zijn er onder de noemer “Dementie, óók onze zorg! Informatiebijeenkomsten 
georganiseerd in alle kernen van de gemeenten. Is de flyer Omgaan met dementie in 2015/2016 

ontwikkeld om onder andere winkeliers en verenigingen te informeren. Inmiddels zijn er zo’n 1000 

flyers verspreid. Op Wereld Alzheimerdag 2016 is Adelheid Roosen een lezing komen geven aan ruim 

200 geïnteresseerde inwoners en was er een informatiemarkt met lokale betrokkenen. Tevens zijn er 

conferenties georganiseerd en is de Eerste Hulp Bij Dementie-koffer  ontwikkeld die bij bibliotheek het 

Markiezaat geleend kan worden.  

Gemeente Steenbergen heeft de afgelopen jaren tevens geparticipeerd in het Regionaal Platform 

Dementie (RPD) en het project Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen (VKO). Vanuit het RPD worden 

o.a. professionals, mantelzorgers en vrijwilligers geschoold in de bejegening van personen met 

dementie. Het VKO wordt ingezet vanuit alle huisartsenpraktijken in de gemeente Steenbergen, 

waarbij huisartsen samen met andere zorgprofessionals een screening doet op kwetsbaarheid bij 

75+ers.  
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3. Conclusie 

 

In de landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 zijn wederom de speerpunten roken, overmatig 

alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, bewegen, depressie en diabetes benoemt. Dit geeft aan dat er 

resultaten behaald zijn, zo ook in de gemeente Steenbergen, maar dat er nog voldoende 

gezondheidswinst te behalen valt op deze punten. 

Gemeente Steenbergen wijkt niet noemenswaardig af van het regionale en landelijke gemiddelde. 

Inwoners ervaren een relatief goede gezondheid en kunnen waar nodig gebruik maken van de 

aanwezige voorzieningen in de gemeente. Een significant deel van de jeugdigen beweegt voldoende, 

eet voldoende fruit en groente en is goed in beeld bij de jeugdgezondheidszorg. Tevens geldt voor de 

groep volwassenen dat zij hun gezondheid als positief ervaren. Slechts 1% heeft aangeven de eigen 

gezondheid als (zeer) ongezond te ervaren. Echter zien we over de gehele linie dat de frequentie van 

bewegen afneemt en dat overgewicht aandacht behoeft in alle leeftijdsgroepen. Alcoholgebruik onder 

jongeren behoeft tevens aandacht: binge dringen komt met grote regelmaat voor en tevens geeft 19% 

van de ouders aan alcoholgebruik onder de 18 jaar verantwoord te vinden. Op basis van de evaluatie 

kan gesteld worden dat overgewicht en alcoholgebruik speerpunten zijn in de gemeente Steenbergen. 

 

Overgewicht en bewegen 

Als we kijken naar de resultaten die benoemd zijn met betrekking tot de beweegnorm worden deze 

behaald. Resultaat: Bij volwassenen voldoet meer dan 50% aan de beweegnorm, tijdens de laatste 

peiling bleek dit 62% te zijn. Bij jongeren voldoet meer dan 30% aan de beweegnorm, dit bleek tijdens 

de 2VO screening 52% te zijn. Echter zien we wel een afname van de hoeveelheid beweging bij 

jongeren en is overgewicht punt van aandacht. Het is dus zaak om het huidige peil tenminste te 

handhaven en een interessant bewegingsaanbod te bieden onder andere middels de inzet van de 

sportcoaches.  

De projecten Gezonde kantine en Gezonde school zijn goede voorbeelden van initiatieven die 

bijdragen aan bewustwording van gezonde voeding en leefstijl. In de gemeente Steenbergen is nu één 

basisschool die het vignet behaald heeft en dit geldt ook voor het Ravelijn. In de komende jaren wordt 

dit idealiter door meer scholen opgepakt.  

 

Alcoholgebruik 

Gezien het verhogen van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar is het moeilijk om de vergelijking te 

maken wat betreft het alcoholgebruik onder jongeren bij aanvang van de nota in 2013 en nu in 2017. 

Feit blijft dat 51% van klas 2 aangeeft alcohol gedronken te hebben en 70% van klas 4. Ook geeft 19% 

van de ouders aan alcoholgebruik onder de 18 jaar verantwoord te vinden en komt binge drinken met 

grote regelmaat voor (40% in klas 4). Het voorlichten van ouders en jongeren, en inzetten op preventie 

blijft punt van aandacht. Hierbij is belangrijk om mee te nemen dat cultuurverandering tijd nodig heeft. 

Belangrijk is ook om de inzet op het verminderen van alcoholgebruik te verbreden en tevens 

drugsgebruik op te nemen. Uit de jongerenmonitor blijkt dat 7% in klas 4 in de laatste vier weken drugs 

te hebben gebruikt. In de praktijk besteden onze partners ook aandacht aan drugsgebruik, maar dit is 

beleidsmatig nog niet vastgelegd. In het beleidsplan wordt enkel aandacht besteed aan 

alcoholmisbruik onder jongeren. Ervaringen van onze partners leren dat alcoholmisbruik een bredere 

doelgroep betreft dan enkel de jongeren. De uitkomsten van de volwassenen- en ouderenmonitor 

kunnen benut worden om dit signaal verder te duiden.  
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Depressie 

Vanuit preventie is erop gezette tijden aandacht voor depressie en psychiatrische problematiek. 

Tevens wordt ingezet op het ondersteunen van risicogroepen. Uit de ouderen- en volwassenenmonitor 

blijkt dat respectievelijk 38% van de ouderen en 35% van de volwassenen een matig tot verhoogd 

risico op depressie te hebben. De problematiek treft dus een breed scala aan inwoners waadoor het 

belangrijk is om er veelvuldig en op meerdere manieren (digitaal, voorlichting e.d.) aandacht voor te 

vragen en ondersteuning te bieden. 

Naast het werken aan het vergroten van kennis over depressies en angststoornissen is het van belang 

om de andere kant te benoemen en te kijken naar het welbevinden, weerbaarheid en geluk van 

inwoners. Hoe kunnen we het welbevinden vergroten? Deze gedachte is in lijn met de definitieve van 

positieve gezondheid, waarbij niet zozeer gekeken wordt naar het afwezig zijn van ziekten, maar naar 

het vermogen om te participeren, naar zelfredzaamheid.  

 

Dementie 

Gezien het landelijke beeld dat het aantal personen met dementie de komende decennia fors zal 

toenemen, verdient de doelgroep, maar ook zeker hun mantelzorgers voldoende aandacht. Het 

Steunpunt Mantelzorg, zorgaanbieders maar ook de werkgroep dementievriendelijke gemeente 

hebben daar een belangrijke rol in. Voldoende aandacht voor mantelzorgers en de rol van vrijwilligers 

is essentieel om de persoon met dementie zolang mogelijk onderdeel van zijn eigen omgeving te laten 

zijn.  

Naast de specifieke groep personen met dementie geldt dat we er als samenleving naartoe willen dat 

er voldoende aandacht is voor groepen die niet vanzelf mee (kunnen) doen.  
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