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1.

Inleiding

Gezondheid en gemeentelijke verantwoordelijkheid
Een goede gezondheid krijgen of behouden, is wat de meeste mensen zich wensen. Gezondheid is heel
persoonlijk. Maar daarnaast is het bevorderen van de gezondheid ook een maatschappelijke taak. De
verantwoordelijkheden van de overheid zijn o.a. vastgelegd in de Wet Publieke gezondheid (Wpg). Deze wet is
gericht op het voorkomen van gezondheidsproblemen door gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering
en ziektepreventie. De rijksoverheid brengt elke vier jaar een landelijke nota gezondheidsbeleid uit. In mei 2011 i
is de landelijke nota 'Gezondheid Dichtbij' verschenen. Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG)
moeten gemeenten binnen 2 jaar na het verschijnen van de landelijke nota, hun gemeentelijk gezondheidsbeleid
hebben vastgelegd.
In de Wpg is onder andere opgenomen dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor; epidemiologie, preventie,
medische milieukunde, technische hygiënezorg, psycho-sociale zorg bij rampen, jeugdgezondheidszorg,
ouderengezondheidszorg en infectieziektenbestrijding. De GGD Noord- en Oost-Gelderland (voorheen GGD
Gelre-IJssel genaamd) is voor een groot deel verantwoordelijk voor de uitvoering van de in de Wpg beschreven
taken'. De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg zal voornamelijk binnen het Centrum Jeugd en Gezin vorm
worden gegeven, waarbinnen onder andere Yunio (0-4 jaar) en de GGD (4-19 jaar) samenwerken.
Samenhang met andere beleidsterreinen
Gezondheidsbeleid staat niet op zichzelf. Er zijn veel raakvakken met andere beleidsterreinen zoals jeugdbeleid,
ouderenbeleid, inkomen en arbeid, sport, ruimtelijke ontwikkeling en Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Met name de Wmo vertoont veel samenhang met gezondheidsbeleid. De Wmo zet in op het vergroten
van de zelfredzaamheid van burgers en de bevordering van participatie; gezondheidsbeleid probeert door middel
van preventie verminderde zelfredzaamheid te voorkomen. Een goede gezondheid is één van de belangrijkste
voorwaarden om binnen een samenleving te kunnen participeren. Deze beleidsterreinen liggen dus in eikaars
verlengde.
Met de aankomende transities jeugd, wmo en participatiewet, zal er komende jaren zeer veel veranderen in het
gehele sociale domein. Dit zal ook zijn gevolgen hebben voor ontwikkelingen in het gezondheidsbeleid. De
transities zijn echter nog volop in ontwikkeling, zijn in hun samenhang complex, en kennen een eigen
besluitvormingsproces. Daarom maken ze geen onderdeel uit van deze nota.
Nota lokaal gezondheidsbeleid
In deze nota lokaal gezondheidsbeleid vindt u een beschrijving van de doelen die de gemeente zich voor de
komende jaren stelt, welke resultaten de gemeente wil behalen en welke activiteiten er worden ingezet om deze
te bereiken. Daarnaast is deze nota een uitwerking van de verplichting uit de WPG om binnen 2 jaar na het
verschijnen van de landelijke nota gezondheidsbeleid, de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid op te stellen.
Deze nota biedt de gemeente Zutphen de mogelijkheid om de landelijke speerpunten zoals uiteengezet in de
landelijke nota 'Gezondheid Dichtbij' te vertalen naar de lokale situatie.
Preventie
Preventie op het gebied van gezondheid is belangrijk. Ten eerste natuurlijk omdat het bij kan dragen aan een
betere gezondheid van mensen. Maar ook omdat hierdoor bespaard kan worden op zorgkosten in de toekomst.
Er bestaan onderzoeken waaruit blijkt dat gezondheidspreventie loont, bijv. het rapport 'Prevention pays for
everyone' uit 2010 van PricewaterhouseCoopers. Wat het lastig maakt is dat de organisatie die de kosten maakt
(bijv. gemeente of zorgverzekeraar), niet vanzelfsprekend ook de partij is waar de besparing op de zorgkosten
terecht komt. Ook wordt de 'winst' vaak pas op lange termijn gehaald. Bijv. preventie bij kinderen; het effect is
vaak pas merkbaar als ze volwassen zijn en mogelijk al verhuisd. Preventie door de gemeente, levert mogelijk
een besparing op zorgkosten bij verzekeraar of awbz (Algemene wet bijzondere ziektekosten).
Nu in de afgelopen jaren en de komende jaren steeds meer zorg naar de gemeente komt (jeugdzorg, awbz), zal de
gemeente ook zelf een steeds groter fmancieel belang krijgen bij een goede preventie.
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Voor meer informatie over de GGD, zie bijlage 4.

Aangezien preventie belangrijk is, maatschappelijk gezien loont, en de verantwoordelijkheid voor
gezondheidspreventie wettelijk bij de gemeenten is neergelegd, zetten wij hier ook in de komende jaren op in,
ondanks het feit dat definanciëlesituatie de gemeente beperkingen oplegt. Wij concentreren ons de komende
jaren op en drietal speerpunten; overgewicht en diabetes, schadelijk alcoholgebruik en depressie.

2.

Leeswijzer

In deze nota vindt u eerst de meer algemene informatie, zoals de wijze waarop wë naar gezondheid kijken
(hoofdstuk 3), informatie uit de landelijke gezondheidsnota (hoofdstuk 4) en algemene informatie over de lokale
situatie (hoofdstuk 5).
Daarna geven we in grote lijnen aan welke keuzen wij als gemeente maken. In hst. 6 leest u onze doelstelling en
de speerpunten die wij kiezen voor deze periode. In hoofdstuk 7 vindt u de algemene uitgangspunten wij ^
hanteren bij de activiteiten van de komende jaren.
In hoofdstuk 8 worden de gemeentelijke speerpunten, overgewicht en diabetes, schadelijk alcoholgebruik en
depressie, uitgewerkt.
Naast de gekozen speerpunten zijn er ook nog andere gezondheidsonderwerpen, die aandacht verdienen, zoals
roken, ouderengezondheidszorg, seksuele gezondheid, zorgbeleid, multiproblematiek en huiselijk geweld. Deze,
onderwerpen komen in hoofdstuk 9 aan bod.
In hoofdstuk 10 gaan we in op de samenhang met andere beleidsterreinen, om in hoofdstuk 11 tenslotte af te
sluiten met de conclusie.

3.

Gezondheid en beïnvloedende factoren

Gezondheid bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van leven. Gezonde mensen voelen zich over het algemeen
beter, zijn minder vaak ziek en werken meer en langer. Kortom: ze kunnen beter meedoen. Gezondheidswinst
helpt dus de burger èn de samenleving. Gezondheid is een situatie van lichamelijk, geestelijk en sociaal
welbevinden, die wordt bepaald door factoren van binnenuit en van buitenaf, zowel in negatieve als in positieve
zin. De Canadese minister van Gezondheid, Lalonde, heeft een model ontwikkeld om gezondheid te 'verklaren'
met behulp van de factoren die daarop van invloed zijn.
We hanteren dit model omdat het een goed inzicht geeft in de factoren die de gezondheid beüivloeden en omdat
het daarmee ook aangrijpingspunten biedt voor (gemeentelijke) preventieactiviteiten.
7

Figuur 1: Model van Lalonde

Gezondheid

Gezondheidszorg

! Gezondheidsbeïnvloedende factoren:
Omgevingsfactoren: de fysieke en sociale omgeving: wonen, milieu, veiligheid, inkomen, onderwijs,
arbeid, recreatie, welzijn en sociale contacten.
Leefstijlfactoren: het gedrag van mensen is van invloed op hun gezondheid of het ontstaan van ziekte.
Verandering van gedrag kan de gezondheid bevorderen, maar dus ook verminderen (bijvoorbeeld op
het gebied van voeding, genotsmiddelen, lichaamsbeweging en seksualiteit).
Gezondheidszorg: beschikbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van
gezondheidszorgvoorzieningen.
I Biologische en erfelijke factoren: de aanwezige (aanleg voor) gezondheid of ziekte.

Gezondheid en gezond gedrag is in de eerste plaats een zaak van mensen zelf. Uit het model van Lalonde blijkt
dat ook andere factoren een rol spelen bij het maken van gezonde keuzes. Partijen die hierbij een rol kunnen
spelen, zijn gemeenten, scholen, werkgevers, zorgsector en anderen. Een integrale aanpak van
gezondheidsproblemen is dan ook het meest effectief.

GGD Gelre-IJssel (2006). Hoofdstuk uit: Format nota lokaal gezondheidsbeleid, 'Gezondheid, werk in
uitvoering' 2007-2010.
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4.

Landelijke preventienota: "Gezondheid Dichtbij'

In de landelijke nota "Gezondheid Dichtbij" benoemt de minister van VWS de landelijke prioriteiten die
aanknopingspunten bieden voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid. De nota gaat uit van eigen
verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Dat betekent terughoudendheid met ge- en verboden,
ongevraagd advies en keuzebeperkingen vanuit de overheid. De nota pleit voor een omslag van 'gezond moeten
leven' naar 'makkelijker toegankelijk maken van gezonde keuzes'. De 5 speerpunten uit de eerdere
preventienota 2006 blijven belangrijk:
• Overgewicht
• Diabetes
• Depressie
• Roken
• Schadelijk alcoholgebruik.
Daarbij wordt nu een extra accent gelegd op 'bewegen' en de doelgroep jeugd.
De landelijke visie is uitgewerkt in drie thema's:
1. Vertrouwen in gezondheidsbescherming
Mensen kunnen sommige risicofactoren voor de gezondheid niet of moeilijk zelf beïnvloeden. Op dit
terrein kan de Nederlander op de overheid rekenen/Bijvoorbeeld op het terrein van de
infectieziektebestrijding en crisisbeheersing.
2. Zorg en sport dichtbij in de buurt
Uitgangspunt is dat de gezondheidszorg zich nog meer kan richten op het bevorderen van gezondheid,
naast het bestrijden van ongezondheid. Herkenbare en toegankelijke voorzieningen in de buurt, of
digitaal bereikbaar, kunnen hieraan bijdragen, net als tijdige signalering van gezondheidsrisico's en
toepassing van effectieve interventies en innovatieve behandelwijzen. Het kabinet wil dat iedereen kan
sporten, bewegen en spelen in de buurt. Zorg en preventie moeten meer worden afgestemd.
Uitgangspunt zijn behoeften en wensen van de mensen en niet de stelsels of sectoren die de zorg
leveren. Betrokken partijen moeten dan ook werken aan een sterkere fysieke, organisatorische en
inhoudelijk verbinding tussen de publieke gezondheid en de basiszorg vanuit de Zorgverzekeringswet
(Zvw), AWBZ en Wmo.
3. Zelf beslissen over leefstijl
Het ministerie kiest voor een op leefstijl gerichte aanpak. De overheid schrijft de mensen zo min
mogelijk voor wat ze wel of niet mogen. Voor de doelgroep jeugd is extra aandacht. Bijv. door het
aanleren van een gezonde leefstijl, vroege signalering vanrisico'sen inzet op weerbaarheid om
dagelijkse verleidingen te weerstaan. Daarnaast vindt het kabinet dat het stellen van grenzen en het
stimuleren van een gezonde basis bij de jeugd gerechtvaardigd is. Ouders en opvoeders zijn als eerste
verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Zij hebben een voorbeeldfunctie en
moeten consequent normen en grenzen stellen. Het kabinet wil de bestaande kanalen gebruiken om
ouders te ondersteunen.
Mensen moeten zo min mogelijk drempels ondervinden wanneer zij ervoor kiezen om gezond te leven .
Dit betekent een gezonde leefomgeving, een gezond aanbod en betrouwbare informatie. Publiek private
samenwerking (PPS) van betrokken partijen (gemeenten, bedrijfsleven, gezondheidsorganisaties en <
onderwijs) ziet het kabinet als een kansrijk middel om de gezonde keuze maximaal aantrekkelijk en
toegankelijk te maken.. Informatievoorziening moet komen vanuit de eigen leefwereld van burgers
(school, werk, buurt, sport, zorg).

5.

5.1

Lokale situatie

Algemeen
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Op 1-1-2012 woonden 47.203 mensen in de gemeente Zutphen. Zutphen heeft een bevolkingsdichtheid van
1.145 inwoners per lan2 . Hiermee is de gemeente Zutphen het dichtst bevolkt van alle gemeenten in de GGDregio (gemiddeld 314 inwoners per km2).
De vergrijzing in Zutphen is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. De grijze druk (het aantal 65-plussers
ten opzichte van het aantal 20 tot en met 64-jarigen) is in Zutphen gelijk aan het landelijk gemiddelde (25%),
maar lager dan in de GGD-regio.
In Zutphen is het aantal mensen met een uitkering relatief groot. Dit betreft de gemeentelijke WWB-uitkeringen,
maar bijvoorbeeld ook de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ( Zutphen 101 per 1.000 inwoners 15-65 jaar, to.v.
78 voor regio Gelre-IJssel en 73 landelijk ), en werkloosheidsuitkeringen (Zutphen 19 per 1.000 inwoners to.v.
15 regionaal en landelijk ).
4
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Een lage sociaal economische status (SES) gaat vaak samen met een mindere gezondheidstoestand en mindere
gezondheidsverwachtingen. Een lage SES wordt o.a. door de volgende factoren bepaald: inkomensniveau,
opleidingsniveau en beroepsniveau. Zo leven laagopgeleiden in Nederland gemiddeld 6 è 7 jaar korter dan
hoogopgeleiden. Voor de gezonde levensverwachting- het aantal jaren dat iemand in goede gezondheid
doorbrengt- is het verschil nog groter. Hoogopgeleiden hebben ongeveer 17 jaren in goed ervaren gezondheid
meer dan laagopgeleiden. In Zutphen ligt de gemiddelde SES iets onder het landelijke gemiddelde. In sommige
wijken van Zutphen ligt deze echter beduidend lager. Bevolking met een lage SES concentreert zich vaak in
bepaalde wijken. In Zutphen zijn dit met name delen van de wijken Waterkwartier en Noordveen.
Opvallend is dat het percentage éénoudergezinnen in Zutphen (23%) zowel boven het landelijk gemiddelde
(19%) als boven het gemiddelde in de regio Gelre-IJssel (15%) ligt. Met name ten opzichte van de andere
gemeenten in de regio is dit een opvallend groot verschil.
Het percentage allochtonen in Zutphen (16%) ligt net als in de rest van de regio Gelre-IJssel (11%) onder het
landelijk gemiddelde (20%) . De Turkse gemeenschap vormt in Zutphen de grootste groep onder allochtonen.
6

Zutphen wordt gekenmerkt door een relatief grote invloed van antroposofie. De effecten hiervan op de
gezondheidssituatie zijn moeilijk te bepalen. Wat met redelijke zekerheid te vermelden valt is dat antroposofen
kritisch tegenover inenten staan. Dit lijkt te worden bevestigd door een lagere inentingsgraad in Zutphen dan
elders in de regio. Een ander aspect waarop de antroposofie van invloed is: Leerlingen van een vrije school
hebben een relatief gezonde leefstijl, in lijn met de verwachting van deze stroming.
Overzicht lokale situatie
Inwonertal 1-1-2012
Grijze druk
Eenoudergezinnen (2012)
Uitkeringen

47.203
25% (gemiddeld)
23 % (relatief hoog)
Relatief hoog

De in dit hoofdstuk gebruikte cijfers zijn afkomstig van de GGD monitoren: EMOVO, ouderenmonitor,
volwassenenmonitor en Agora: 'Gezond ouder worden'.
(CBS, 2012
5 ,
'CBS, 2012
CBS, 2012
3

4
4

6

5.2

Gezondheid; Zutphen in cijfers
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In grote lijnen is de gezondheidssituatie van inwoners van Zutphen zeer vergelijkbaar met die in de rest van het
land/ de regio. Dit geldt bijv. voor de levensverwachting, sterfte aan hart- en vaatziekten, kanker en diabetes. De
landelijke trends en speerpunten zijn ook op Zutphen van toepassing. Hieronder worden per onderwerp
percentages genoemd en ook eventuele afwijkingen ten opzichte van de regionale cijfers zijn vermeld. Het gaat
daarbij om de GGD-regio .
Roken
De landelijke doelstelling met betrekking tot roken was om het percentage rokers in 2010 terug te brengen tot
20%. Dit streven is nog niet gehaald en blijft nog steeds het doel.
In Zutphen rookt 25% van de volwassenen. Van de middelbare scholieren rookt 20% 'soms of dagelijks'. Dit is
hoger dan in de regio (17%) .
8

Alcoholgebruik
In Zutphen is het alcoholgebruik van 15% van de mannen en 7% van de vrouwen overmatig . Jongvolwassenen
overschrijden vaker dan ouderen de norm van 'zwaar drinken' : vijf alcoholische consumpties per dag. Ouderen
drinken vaker meer dan vijf dagen per week alcoholische consumpties . Vrouwen scoren gemiddeld beter dan
mannen, dit wil zeggen: drinken minder.
9
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Vergeleken met andere Europese landen drinkt de Nederlandse jeugd veel.
Uit onderzoek blijkt dat in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek 20 % van de Zutphense jongeren in
klas 2 en 67% van de jongeren in klas 4 alcohol had gedronken, 11% (klas 2) en 46% (klas 4) had ooit vijf of
meer glazen bij één gelegenheid gedronken . Hoewel blijkt dat de Zutphense gezondheidssituatie met
betrekking tot alcohol ten opzichte van 2007 is verbeterd, blijft alcoholgebruik onder jongeren een
aandachtspunt.
13

Overgewicht
In de gemeente Zutphen heeft 47% van de volwassenen overgewicht; bij 35% redelijk overgewicht, bij 12% is
sprake van obesitas . Onder lageropgeleiden komt meer overgewicht voor dan onder hoger opgeleiden.
14

Het overgewicht neemt toe met de leeftijd. Bij 5/6 jarigen 10% (to.v. 12% in de regio) en bij de 10/11-jarigen
.15% (t.o.v. 17% regionaal) .
15

Bij 19% van de Zutphense jongeren (2 klas voortgezet onderwijs) is overgewicht vastgesteld (ter vergelijking
regionaal 16%).
e
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In de basisschoolleeftijd beweegt 19% minder dan 7 uur per week (regionaal 21%) . Voor de middelbare
scholieren betreft dit voor klas 2: 39% (t.o.v. 28 % in de regio) en voor klas 4: 85% (t.o.v. 83 % in de regio .
Van de 0 tot 11 jarigen eet 37% niet dagelijks fruit en 46% eet niet dagelijks groente, dit is iets gunstiger dan
omliggende gemeenten (regio resp. 42% en 54%). Van de middelbare scholieren eet 60% niet dagelijks groente
en 64% niet dagelijks fruit (regio resp. 61%, 68%). Van de 0-11 jarigen ontbijt 4% niet dagelijks. Bij de
middelbare scholieren is dit 20%.
17
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In dit hoofdstuk gebruikte cijfers zijn afkomstig van de verschillende GGD monitoren.
E-Movo onderzoek 2011.
Meer dan 21 alcoholhoudende consumpties per week voor mannen en 14 voor vrouwen.
Jongvolwassenen: 19-35 jaar.
Definitie 'zwaar drinken' CBS: Minimaal één dag in de week meer dan vijf glazen op één dag.
Om gewöontevorming te voorkomen wordt algemeen aangeraden om minstens twee dagen in de week geen
alcoholhoudende consumpties te nuttigen.
E-Movo onderzoek 2011.
Definitie obesitas WHO: BMI >30.
Onderzoek JGZ schooljaar 2011-2012
Onderzoek JGZ schooljaar 2011-2012, 13/14 jarigen
Jeugdmonitor 2009
Emovo2011
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Diabetes
De doelstelling van de nationale overheid met betrekking tot diabetes is als volgt geformuleerd: "Het aantal
patiënten met diabetes mag tussen 2005 en 2025 met niet meer dan 15% stijgen, waarbij 65% van de patiënten
geen complicaties heeft."
Het aantal volwassenen met diabetes (door de huisarts vastgesteld) ligt in Zutphen op 4% . Dit is gelijk aan het
gemiddelde voor Nederland. Het aantal Zutphense jongeren met diabetes is onbekend: Wel is de landelijke trend
een toename van diabetes onder jongeren . Deze toename heeft een duidelijke relatie met overgewicht.
19

Depressie
De landelijke doelstelling is om ervoor te zorgen dat meer mensen preventieve hulp krijgen tegen depressie. Bij
de GGD-onderzoeken zijn vragen gesteld over over psycho-sociale problemen en psychisch welbevinden.
Het percentage met een zorgelijke score is:
27% voor de groep 4-11 jaar (t.o.v. 20% regionaal)
•
' 16% voor de middelbare scholieren (t.o.v. 12% regionaal) .
12% voor de leeftijd 19-64 jaar (to.v. 11% regionaal)
15% 65 jaar en ouder ((t.o.v. 15% regionaal)
20
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Volwassenenmonitor 2008
Jeugdmonitor 2009
Emovo2011
Volwassenenmonitor 2008
Ouderenmonitor 2010
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6.

Ambities en doelstellingen 2013-2016

Algemeen
Het streven van de gemeente Zutphen is om de gezondheidssituatie van de Zutphense bevolking te verbeteren en
de gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen te verkleinen.
De gemeente Zutphen sluit aan bij vier van de vijf landelijke bepaalde speerpunten: overgewicht en diabetes,,
schadelijk alcoholgebruik en depressie. Roken is in deze nota niet als speerpunt opgenomen. De inzet van de
gemeente is begrensd in financiën en ambtelijke capaciteit; daarom moeten scherpe keuzes gemaakt worden..
Alhoewel roken zeer schadelijk is voor de gezondheid en daarmee belangrijk, gaan wij ervan uit dat bij roken de
bijdrage op gemeentelijk niveau relatief klein is ten opzichte yan het landelijk beleid. Dit betekent niet dat er in
de gemeente niets tegen roken wordt gedaan. Roken is wel opgenomen in paragraaf 8.1, in het hoofdstuk over
'overige aandachtspunten'.
In onderstaande tabel zijn de speerpunten met de te bereiken doelstellingen weergegeven. In het volgende
hoofdstuk (7) zijn de uitgangspunten van de gemeente Zutphen uiteengezet. Deze zijn van belang omdat zij het
kader bepalen waarbinnen de speerpunten en doelstellingen in hoofdstuk 8 zijn uitgewerkt.
De inzet op de speerpunten worden gedaan binnen de bestaande gemeentelijke middelen en zijn daarmee
budgetneutraal.
De doelstelling zijn hieronder algemeen omschreven. In hoofdstuk 8 wordt elk van de doelstellingen verder
uitgewerkt en wordt aangegeven hoe de (meetbare) resultaten worden gemonitord.
Speerpunt
1) Overgewicht en diabetes
2) Schadelijk alcoholgebruik
3) Depressie

Doelstelling
la) Overgewicht neemt niet langer toe.
1 b) Meer inwoners voldoen aan de 'Nederlandse
Norm Gezond Bewegen'.
2) De resultaten van het alcoholmatigingsproject op
het alcoholgebruik van jongeren,die in de afgelopen
jaren behaald zijn, vasthouden.
3) Het bevorderen van psycho-sociale weerbaarheid
en vroegsignalering van depressie.
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7.

Uitgangspunten

Hieronder vindt u de algemene uitgangspunten die de gemeente hanteert bij de in te zetten activiteiten voor
gezondheidsbevordering. Over de activiteiten zelf vindt u meer informatie in hoofdstuk 8, bij de uitwerking van
de speerpunten.
Ondersteunen van het zelforganiserend vermogen van mensen
De gemeente stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van burgers, waardoor het zelforganiserend vermogen
onder hen toeneemt. Burgers zijn immers zelf voor het grootste gedeelte verantwoordelijk voor - bijvoorbeeld het maken van gezonde keuzes. Een aantal mensen heeft echter ondersteuning nodig om binnen de maatschappij
te kunnen functioneren. Aan deze mensen wil de gemeente natuurlijk de ondersteuning bieden die zij nodig
hebben, maar ook aan burgers die andere burgers (onder)steunen, zoals vrijwilligers en mantelzorgers. Waar
mogelijk verwacht de gemeente echter dat burgers zelf verantwoordelijkheid nemen.
Inzetten op preventie
Door vroegtijdig in te grijpen (preventie) kunnen op het gebied van gezondheid veel problemen worden
voorkomen. Buiten het voorkomen van gezondheidsproblemen kan preventie het voordeel hebben dat kosten die
moeten worden gemaakt wanneer gezondheidsproblemen zich in een later stadium voordoen, worden
gereduceerd.
De gemeente kan preventieve activiteiten aanbieden, maar vraagt ook iets van haar inwoners. De gemeente kan
namelijk de gevolgen van ongezonde keuzes wel laten zien, maar dit zal geen effect hebben zolang burgers hier
niet naar handelen. Dit vraagt niet alleen verantwoordelijkheid van de burger, maar tevens om een
bewustwordingsproces van het eigen 'ongezonde' handelen.
Inzetten op wijk, lage SES en de allochtone doelgroep
In Zutphen is een aantal wijken (delen van Waterkwartier en Noordveen) waar de inwoners over het algemeen
een wat lager inkomen hebben en lager geschoold zijn. Inkomen en scholing zijn twee belangrijke factoren die
mede de sociaal economische status (SES) van mensen bepalen. Een lagere SES gaat vaak samen met een
verminderde gezondheidstoestand. Omdat een lagere SES relatief meer voorkomt onder allochtonen, vraagt ook
deze doelgroep extra aandacht. Om de gezondheids-verschillen tussen bevolkingsgroepen te verkleinen wordt
waar mogelijk aan deze wijken en aan deze doelgroep specifiek aandacht geschonken.
Integraliteit stimuleren
Integraliteit stimuleren betekent in de eerste plaats op het gebied van beleid dat er voldoende aandacht wordt
geschonken aan de relatie met andere beleidsterreinen. Gezondheid speelt namelijk binnen alle beleidsterreinen
in meer of mindere mate een rol.
Integraliteit betekent ook dat er wordt aangesloten bij de wensen en mogelijkheden van burgers en aandacht is
voor meerdere leefgebieden en de verschillende settings waarin burgers zich bewegen.
Voor organisaties betekent integraliteit samenwerking aan een overstijgend of gezamenlijk doel. Dit uit zich
bijvoorbeeld in het Centrum voor Jeugd en Gezin, waarin de GGD, Yunio en andere organisaties en instellingen
gezamenlijk voor een sluitend jeugdnetwerk zorg dragen. Ook het alcoholmatigingsproject in de Stedendriehoek
is hiervan een voorbeeld, met samenwerking van ggd, verslavingszorg, politie, Halt en gemeenten. In de
komende periode willen wij ook meer samenwerking zoeken met de eerstelijnszorg, zoals bijv. huisartsen.
Tenslotte betekent integraliteit ook dat gemeenten en organisaties op regionaal niveau samenwerken en
verschillende instrumenten en methodes tegelijkertijd inzetten om op deze wijze een afgesproken doel te
bereiken. Op deze wijze kunnen campagnes goedkoper en effectiever worden gevoerd.
Evidence based
De gemeente Zutphen hecht belang aan de gebruikmaking van 'evidence based' methoden: methoden waarvan
de effectieve werking wetenschappelijk is aangetoond. Door van deze methoden gebruik te maken hoeft niet elke
gemeente zelf interventies, acties of methodes uit te vinden, terwijl goede voorbeelden, methoden en of
interventies overgenomen kunnen worden. De landelijk ontwikkelde handleidingen met betrekking tot de
speerpunten: overgewicht en diabetes, schadelijk alcoholgebruik en depressie zijn hier goede voorbeelden van.
Evidence based interventies of methodes hebben de voorkeur, vanwege de verwachting dat wanneer deze elders
effectief gewerkt hebben, dit effect ook lokaal verwacht mag worden. Dit wil echter niet zeggen dat deze
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methoden altijd voorhanden zijn; soms zal daarom voor iets nieuws of voor maatwerk moeten worden gekozen.
Ook moet er ruimte blijven voor vernieuwing.
Extra aandacht voor de jeugd
Wanneer, bijv. vanwege beperkte middelen, preventieactiviteiten slechts voor een beperkte groep ingezet kunnen
worden, kiezen we over het algemeen voor de jeugd. Enerzijds omdat het voor kinderen eenvoudiger is om
'
gedrag te veranderen/ nieuwe gewoonten aan te leren. Anderzijds omdat een gedragsverandering op jonge
leeftijd lang effect heeft.
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8.

8.1

Uitwerking speerpunten

24

Speerpunt 1: Overgewicht en diabetes

Aanleiding
Het aantal mensen met overgewicht en obesitas is de afgelopen 20 jaar explosief gestegen. Overgewicht en
obesitas brengen behoorlijke gezondheidsproblemen met zich mee. Zo kunnen mensen met overgewicht zich
moeilijker verplaatsen, hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Obesitas heeft
niet alleen een negatief effect op de levensverwachting, maar ook op het aantal gezonde levensjaren. Niet alleen
fysiek leveren obesitas en overgewicht problemen op, maar in sommige gevallen ook psychisch. Dikke mensen
krijgen vaker een negatief stempel, kunnen last krijgen van schuldgevoelens en raken sneller in een sociaal
isolement. Gezonde voeding en voldoende beweging zijn de belangrijkste factoren die bij kunnen dragen aan het
tegengaan van overgewicht en diabetes.
In Nederland hebben meer dan 600.000 mensen diabetes. Jaarlijks komen er 70.000 mensen met diabetes bij en
de voorspellingen van het RIVM beloven niet veel goeds. Naarmate mensen ouder worden neemt de kans op
diabetes toe. Overgewicht is één van de belangrijkste oorzaken van diabetes type 2. Diabetespatiënten hebben de
juiste zorg nodig om complicaties zoals hart- en vaatziekten, nieraandoeningen en blindheid te voorkomen.
Preventie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van diabetes en de complicaties. De inzet op
meer inwoners die voldoen aan de 'Nederlandse Norm Gezond Bewegen' (NNGB) kan met name diabetes type
2 voorkomen.
25

Doelstelling la: Overgewicht in Zutphen neemt niet langer toe
Uitgesplitst naar doelgroepen betekent dit:
- Het percentage kinderen (groep 2 en 7 primair onderwijs) met overgewicht is in 2016 niet meer dan
10% voor groep 2 en niet meer dan 15% in groep 7.
- Het percentage jongeren (2e klas voortgezet) met overgewicht is in 2016 niet meer dan 19%.
- Het percentage volwassen met overgewicht is in 2016 niet meer dan 47%.
Het percentage ouderen met overgewicht is in 2016 niet meer dan 54%.
26
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Doelstelling lb.: meer inwoners voldoen aan de 'Nederlandse Norm Gezond Bewegen'
In 1998 is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen' vastgesteld. Deze norm verschilt per leeftijdscategorie.
Zo is de norm voor jeugd tot 18 jaar vastgelegd op:
- Dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de activiteiten minimaal twee maal per week
gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie).
Voor volwassenen tot 55 jaar en voor 55+ bedraagt de norm:
- Een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de
week.
Onder matig intensief wordt voor jongeren bijvoorbeeld fietsen en rennen verstaan, voor volwassenen is dit
bijvoorbeeld fietsen en wandelen.

De lopende en aanvullende interventies die in dit hoofdstuk worden gegeven zijn niet volledig, dit is ook niet
de pretentie.
Tussen 2005 en 2025 zal landelijk het aantal mensen met diabetes naar verwachting met 32,5% stijgen.
De verschillende evaluatiejaren staan in relatie tot het tijdstip waarop GGD monitoren voor de verschillende
doelgroepen worden gepubliceerd.
De overgewichtcijfers van Zutphen zijn voor groep 2 10% en voor groep 7 is dit percentage 15%.Voor klas 2
VO is dit 19%. Bron: preventieve gezondheidsonderzoeken groep 2 en 7 in de schooljaren 2010-2011 en 20112012.
24
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Deze doelstelling (lb) betekent voor de inwoners van Zutphen dat het percentage inwoners dat te weinig
beweegt in 2016 lager is dan de huidige cijfers:
19% voor 4-11 -jarigen
- 22% voor middelbare scholieren
- 26% voor volwassenen
Wat doet de gemeente hiervoor?
Bewegen
De gemeente Zutphen wil de gezonde keuze de makkelijke keuze maken. Hiervoor zorgt de gemeente voor een
goede infrastructuur die bewegen, in de buurt, de wijk en daarbuiten, aantrekkelijk maakt. Bewegen is daarmee
nadrukkelijk niet alleen sporten in verenigingsverband, maar ook de alledaagse beweging. Dit komt bijv. tot
uiting in:
- het fietsbeleid. De gemeente wordt zoveel mogelijk ingericht met veilige fietsroutes, zoals 'de rode loper', en
de fietser kan gebruik maken van een voorziening zoals de gratisfietsenstallingbij het station. Een ander
voorbeeld is het praktijk verkeersexamen in de hoogste klassen van de basisschool. Leerlingen leren hier op een
veilige manier per fiets deel te nemen aan het verkeer; een belangrijke 'alledaagse' vorm van beweging.
- het speelbeleid. Alle buurten en wijken van Zutphen zijn voorzien van speelvoorzieningen. Om deze nog
aantrekkelijker te maken voor de jeugd, wil Zutphen de komende jaren meer aandacht voor het natuurlijk/
avontuurlijk spelen.

- Voor de jongeren zijn er bijv. de pannakooien aan de Schimmelpennincklaan en de Gerard Doustraat, en de
skatebanen in Leesten, aan de Emmerikseweg en bij de Lage Weide, die ook aantrekkelijk zijn voor jongeren in
de tienerleeftijd.
- Voor ouderen wordt 'Meer bewegen voor ouderen' aangeboden door Perspectief Zutphen.
- Zutphen kent een ruim aanbod van sportverenigingen. De gemeente zorgt voor een goede basis van
accomodaties en velden.
- De gemeente heeft met de ontwikkeling van het stedelijk uitloopgebied diverse wandelroutes aangelegd, zoals
bijv. het 'ommetje meijerink'. Ook is afgelopen jaar een nieuw 'klompenpad' geopend.
- Om de drempel te verlagen voor doelgroepen met een lage SES, met name voor de doelgroep met een laag
inkomen, heeft Zutphen bij Het Plein de Meedoen-regeling. Inwoners met een minimuminkomen kunnen een
tegemoetkoming ontvangen in de kosten van bijv. het lidmaatschap van een sportvereniging. Daarnaast werkt
Het Plein samen met Stichting Leergeld, die ondersteuning biedt voor kinderen van ouders met een laag
inkomen. De Stichting Leergeld bevordert dat ook deze kinderen kunnen meedoen aan bijv. schoolactiviteiten,
verenigingen of bijv. zwemles.
Voeding
We willen de burger attenderen op de website www.kiesbeter.nl. Deze website (van
ministerie VWS en RIVM) biedt onafhankelijke informatie over gezondheid, ziekte en
zorg. Via deze website is ook veel informatie te vinden over bijv. gezonde voeding en
diabetes.
Op de website van het Centrum Jeugd en Gezin, www, cigzutphen. nl, staat
toegankelijke informatie over gezonde voeding, toegesneden op kinderen en jongeren
in verschillende leeftijdscategorieën.
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Tenslotte willen we in de komende periode onderzoeken of het haalbaar is een integraal project te starten
rondom gezond gewicht voor de doelgroep jeugd, gericht op voeding, opvoeding en bewegen.. Hierin werken we
samen met t de GGD, het CJG, en gemeenten in de regio Midden-IJssel/ Oost-Veluwe. Indien dit haalbaar is,
wordt dit uitgevoerd.
Monitoring
1 .a. De GGD onderzoekt overgewicht en verwerkt deze informatie in de verschillende GGD monitoren. Op basis
van deze monitoren worden op verschillende tijdstippen voor de verschillende doelgroepen de doelstellingen
geëvalueerd.
1 .b.De GGD monitoren bieden ook inzicht in het beweeggedrag van Zutphense inwoners. In de jeugdmonitor 012 jaar wordt aan diverse aspecten van sport aandacht besteed. In deze monitor wordt onderscheid gemaakt
tussen 2-4 jarigen en 4-12 jarigen. In het E-MOVO onderzoek wordt gevraagd of men lid is van een sportclub en
daarnaast zijn diverse vragen opgenomen m.b.t. bewegen. In de volwassenenmonitor wordt gevraagd op men lid
is van een sportvereniging en tevens of men aan de beweegnorm voldoet. In de ouderenmonitor wordt gevraagd
hoe vaak mensen meedoen aan ouderensport en hoe vaak andere sporten worden beoefend. Hierdoor ontstaat
meer inzicht in de Zutphense situatie op het gebied van sport en wordt het opstellen van meetbare doelstellingen
vergemakkelijkt.
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8.2

Speerpunt 2: Schadelijk alcoholgebruik

Aanleiding
Het gebruik van alcohol, vooral onder jongeren, is nog steeds
aanzienlijk. Jongeren drinken te vaak, te veel en te vroeg alcohol.
Alcoholgebruik verstoort de hersenontwikkeling en daarmee de
ontwikkeling van cognitieve en emotionele functies. Alcohol vermindert ook de zelfbeheersing. Vernielingen en agressie, die in het
weekend volop plaats vinden, zijn het gevolg. Onder invloed vrijen
jongeren vaker onveilig en neemt de kans op seksueel overdraagbare aandoeningen en ongewenste zwangerschappen toe. Jong
alcoholgebruik hangt vaak samen met bredere problematiek, zoals
schoolverzuim. Landelijk is de situatie niet anders dan in de Stedendriehoek. Daarom heeft de minister schadelijk alcoholgebruik
opnieuw als één van de vijf speerpunten benoemd.
Wat doet de gemeente hiervoor?
Vanaf 2008 is het project 'Alcoholmatiging Jeugd in de Stedendriehoek' uitgevoerd. Het project heeft tot nu toe
goede resultaten geboekt. Het aantal jongeren onder de 16 dat alcohol drinkt, is sterk gedaald. Leerlingen uit de
tweede klas van het voortgezet onderwijs is zowel in 2007 als in 2011 gevraagd naar hun alcoholgebruik. Het
aantal leerlingen dat in de 2 klas voortgezet onderwijs wel eens alcohol heeft gedronken was in 2007 50 % en is
in 2011 gezakt naar 32%. Het aantal leerlingen dat in de afgelopen 4 weken alcohol had gedronken is gezakt van
32 % in 2007 naar 20% in 2011. In klas 4 is vooral zichtbaar dat zodra kinderen 16 zijn, alcoholgebruik begint.
Veel vijftienjarige 4 klassers drinken nog niet; eenmaal 16 drinken zij snel vaak en veel.
e

e

Het alcoholmatigingsproject wordt ook in 2013 nog voortgezet. Eind 2013 gaat de projectfase van
alcoholmatiging jeugd over in de borgingsfase. Het doel van de borging is, dat via een onderhoudsbasis van
activiteiten, minimaal de behaalde resultaten worden vastgehouden, en daarmee de gedane investeringen van de
afgelopen zes jaar niet verloren gaan. De borging houdt in dat de betrokken organisaties Tactus, Halt, politie en
GGD een deel van de activiteiten vanuit hun basistaken blijven uitvoeren. Ook de gemeente zal via haar beleid
en activiteiten de aandacht voor alcoholmatiging jeugd vasthouden. Daarnaast zal de gemeente subsidie verlenen
voor het aanbieden van voorlichting over alcoholgebruik en roken in het basisonderwijs ('Op tijd voorbereid'
yan Tactus). Deze activiteiten zullen worden vastgelegd in een borgingsnotitie.
De herziene Drank- en Horecawet die in 2013 van kracht is geworden, geeft de gemeente bovendien nieuwe
bevoegdheden en verantwoordelijkheden om een preventief alcoholmatigingsbeleid te voeren.
De doelen voor de borging zijn:
het alcoholgebruik zoals gemeten in E-MOVO 2011 is bij de meting van E-MOVO 2015 minimaal
gelijk gebleven;
de kennis, houding en opvoeding van ouders is in 2014 minstens gelijk aan de metingen van het
ouderonderzoek in 2012.
Doelstelling 2: De resultaten van het alcoholmatigingsproject in de afgelopen jaren op het gebruik van alcohol
door jongeren, vasthouden.
^
Het percentage jongeren in de 2 klas voortgezet onderwijs dat wel eens alcohol heeft gedronken bedraagt in
2015 maximaal 32 % (niveau E-movo 2011).
e

Het percentage jongeren in de 2 klas voortgezet onderwijs dat in de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken
bedraagt in 2015 maximaal 20 % (niveau E-movo 2011).
e

Het percentage jongeren in de 4 klas van het voortgezet onderwijs dat in de afgelopen 4 weken alcohol heeft
gedronken bedraagt in 2015 maximaal 67% (niveau E-movo 2011).
e

Het percentage jongeren in de 4 klas van het voortgezet onderwijs dat in de afgelopen 4 weken aangeschoten of
dronken is geweest bedraagt in 2015 maximaal 32% (niveau E-movo 2011).
e
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Monitoring
Monitoring op basis van EMOVO onderzoek in 2015.

Wat doet drank
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8.3

Speerpunt 3: Depressie

Aanleiding
In Zutphen heeft een derde van de volwassenen een verhoogd risico op angststoornissen of depressie. Bij
middelbare scholieren komen depressieve gevoelens voor bij 21% .
Risicofactoren voor depressie zijn; vrouwelijk geslacht, leeftijd van 25-45 jaar, familiegeschiedenis van
depressie, persoonlijkheidskenmerken van excessieve geremdheid en geringe zelfwaardering, armoede,
traumatische ervaringen, weinig sociale steun en de aanwezigheid van ziekte. Mensen met depressie zijn vaak
ernstig beperkt in hun sociaal en maatschappelijk functioneren en hun kwaliteit van leven gaat achteruit.
Uit GGD onderzoek blijkt dat in Zutphen relatief veel wordt gepest; 19% van de middelbare scholieren geeft aan
gepest te worden, tegenover 13% gemiddeld in de hele GGD-regio . Pesten is één van de oorzaken die tot een
depressie kunnen leiden.
28

Brede gemeentelijke inzet ten aanzien vanrisicofactorenvoor psychisch welbevinden.
Op risicofactoren zoals geslacht, leeftijd en persoonlijkheidskenmerken heeft de gemeente geen invloed. Op
andere risicofactoren voor depressie kan de gemeente wel enige invloed uitoefenen;
armoede
Zo kan een goed armoedebeleid en goede schulddienstverlening armoede verlichten. Bijv. door participatie te
stimuleren via de 'Meedoen' regeling, en door stress te verlichten via voorzieningen voor schuldstabilisatie en
schuldregeling. Het gemeentelijk beleid op deze terreinen is beschreven in de nota 'Meedoen en rondkomen; een
perspectief uit de armoede; armoedebeleid in Zutphen 2010r2014'en 'Effectieve schulddienstverlening;
beleidsplan gemeente Zutphen 2012-2015'.
Traumatische ervaringen
Traumatische ervaringen kunnen helaas meestal niet voorkomen worden. Maar ook hier kan de gemeente wel
een bijdrage leveren door bijv. beleid rondom huiselijk geweld (zie hiervoor paragraaf 8.5), inzet op activiteiten
ter voorkoming van pesten, en goed beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid.
Sociale steun
Ook op het gebied van sociale steun levert de gemeente eén bijdrage via het sociaal beleid. Zo zijn in de Sociale
Agenda van het Sociaal Beleidskader 2012 van de gemeente Zutphen, o.a. de volgende maatschappelijke
opgaven benoemd:
- Zutphen ondersteunt kwetsbare mensen bij maatschappelijke participatie,
- Zutphen dringt de eenzaamheid onder ouderen terug,
- Zutphen stimuleert en ondersteunt de vorming van sterke sociale netwerken.
Perspectief Zutphen is actief in de Zutphense wijken om aan deze maatschappelijke opgaven te werken.

Doelstelling 3 : Het bevorderen van psychosociale weerbaarheid (mentale veerkracht) en vroegsignalering van
depressie
Wat doet de gemeente hiervoor?
Centrum voor jeugd en gezin
Waar het gaat om de psychosociale weerbaarheid en vroegsignalering bij jongeren, vormt dit onderdeel van het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG heeft tot doel kinderen, jongeren en hun ouders al in een vroeg
stadium te helpen met hun vragen en problemen rond opgroeien en opvoeden, zodat vragen en problemen niet
groter worden en om zwaardere zorg vragen; verschuiven van geïndiceerde jeugdzorg naar preventief
jeugdbeleid.
De activiteiten vanuit het CJG lopen uiteen van bijv. de preventieve screening van alle kinderen op het
consultatiebureau, tot doorgeleiding naar intensieve individuele zorg. Ook is er een breed aanbod van
voorlichtingsinformatie, hulp- en dienstverlening te vinden via de website van het CJG; www.cigzutphen.nl
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E-movo onderzoek 2011
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