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Betere gezondheid, voldoende veerkracht, meer kansen.
Daar heeft de GGD Zuid-Holland Zuid de afgelopen vier
jaar met het programma Samen voor Gezond op ingezet.
Tijd voor een momentopname. Hoe ervaren onze
inwoners hun gezondheid? Wat hebben zij gemerkt van
het programma Samen voor Gezond?
In deze special laten wij hen aan het woord. Samen met
onze inwoners, gemeenten en partners in Zuid-Holland
Zuid werken we met een nieuw programma Samen voor
Gezond 2020-2023 verder aan het verbeteren van
leefstijl en leefomgeving.
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We worden steeds ouder en blijven langer vitaal. Dat is een mooie ontwikkeling.
De levensverwachting en ervaren gezondheid blijken echter sterk afhankelijk van de
omstandigheden van inwoners. Specifieke gebeurtenissen in een mensenleven, maar
bijvoorbeeld ook de mate van opleiding, hebben invloed op de ervaren gezondheid.
Dat vind ik zorgelijk en kunnen en mogen we niet accepteren.
Nu we ons hiervan bewust zijn, ligt er een opgave om dit verschil kleiner te maken.
We moeten meer energie steken in preventie, met name denkend vanuit het begrip
positieve gezondheid. Niet alleen kijken dus naar lichamelijke gezondheid, maar vooral
ook naar kwaliteit van leven in een breder perspectief. In Gorinchem hebben we vorig
jaar een start gemaakt door een Integraal Sociaal Beleid te ontwikkelen, gericht op
gezonde leefstijl en leefomgeving, participatie door iedereen en passende zorg plus
ondersteuning waar nodig. Een mooi proces dat samen met inwoners en maat
schappelijke partners tot stand is gekomen.
Ons beleid is mede beïnvloed door Samen voor Gezond, het programma van de GGD
Zuid-Holland Zuid. Vanuit dit programma is er de afgelopen vier jaar hard gewerkt om
het welzijn en welbevinden van de inwoners in de regio op een positieve manier te
beïnvloeden. In dit magazine vertellen inwoners zelf over wat zij hiervan gemerkt
hebben. En over de obstakels die je mentale en fysieke gezondheid in de weg kunnen
staan. Samen voor Gezond heeft fraaie resultaten opgeleverd. Successen die ook op
lokaal niveau hun uitwerking hebben. Omgekeerd kunnen lokale initiatieven
inspireren tot regionale projecten. Als wethouder én bestuurslid van de Dienst
Gezondheid & Jeugd, waar de GGD onderdeel van is, maak ik die wisselwerking van
beide kanten mee. Ik vind het een verrijking om op deze manier betekenisvol te kunnen
zijn voor de inwoners in onze regio.
In ons streven naar gezondheidsbevordering vind ik het van groot belang dat beleid
goed aansluit op de wensen van onze inwoners. Een pittige klus. In Gorinchem wonen
zo’n 40.000 mensen en in onze regio bijna een half miljoen. Maar als elke gemeente op
lokaal niveau maatwerk nastreeft en uitgaat van de behoefte van inwoners, kunnen we
elkaar positief versterken. Als we daarbij tevens stevig inzetten op innovatie en techno
logie, moet het ons lukken om de levensverwachting en kwaliteit van leven van onze
inwoners meer gelijk te krijgen. Laten we daarom samen voor gezond blijven gaan.
Zo kunnen we met elkaar de samenleving een stuk mooier maken.

Eelke Kraaijeveld, wethouder gemeente Gorinchem.
Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de GGD ZHZ/
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
Portefeuillehouder gezondheidsbevordering van de GGD ZHZ.
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blikken terug
Samen nadenken over gezondheidsbevordering, met elkaar
behoeften en mogelijkheden
inventariseren en vervolgens
met vereende krachten een
aantrekkelijk én werkbaar
programma ontwikkelen: dat
blijkt onmiskenbaar de kracht
van Samen voor Gezond. Karel
van Hengel, directeur Dienst
Gezondheid & Jeugd ZHZ, en
manager publieke gezondheid
bij de GGD ZHZ Paul van
Hattem over het succes van dit
programma: “Samen nadenken
over gezondheid werpt op alle
fronten z’n vruchten af.”
“Als je samen met je partners, zoals gemeenten en zorgverleningsinstanties, wilt werken aan meer
gezondheid in de regio, dan kun je
als GGD ZHZ zeggen: ‘Dit moet er
gebeuren, ga er maar mee aan de
slag’. Maar zo werkt dat niet,” stelt
Karel van Hengel, directeur Dienst
Gezondheid & Jeugd ZHZ.
“Je moet weten welke problemen

er op lokaal niveau spelen, wat
mensen bezighoudt, welke zaken
men graag verbeterd wil zien.
Maar ook: wat voor initiatieven
zijn er al gaande en welke partijen
zetten zich eveneens in voor
gezondheidsbevordering? Het gaat
om de complete sociale infrastructuur, daar moet je middenin staan
en dat lukt alleen als je nauw met
elkaar in contact staat. Alleen zo
immers kun je als GGD, vanuit de
eigen expertise en betrokkenheid,
meehelpen om oplossingen te
ontwikkelen die breed gedragen
worden. Dat dit echt zo werkt, hebben de afgelopen vier jaar wel aangetoond. We wilden onze expertise méér dienstbaar maken aan
datgene wat nodig is in de regio
en hebben daarbij gaandeweg de
lokale gemeenschappen veel beter
leren kennen. Dat traject vormde
de basis voor het succesvolle programma Samen voor Gezond.”
Echt een co-productie
Om een gedegen beeld te krijgen van de sociale infrastructuur,
werden bewoners bijvoorbeeld via

zogeheten ‘inwonerreizen’ vanuit
de GGD gevraagd naar problemen
en wensen. Ook werden er binnen
de GGD speciale gemeenteteams
gevormd, herkenbare aanspreekpunten met gerichte kennis en
kunde. Input kwam er tevens van
het inwonerspanel, bestaande uit
zo’n 4000 inwoners van de regio,
dat regelmatig voor gezondheidsvraagstukken bevraagd wordt.

« Op dit sterke
fundament kunnen we
verder bouwen »
Karel van Hengel
En natuurlijk vond met grote
regelmaat het nodige overleg
plaats met de diverse betrokken
partners. “We hebben een flinke
stap richting gemeenten gezet en
zo van gezondheidsbevordering
echt een co-productie gemaakt,”
concludeert Paul van Hattem,
manager publieke gezondheid bij
de GGD ZHZ. “Hiermee hebben we

de publieke gezondheid uit een
hokje gehaald en dichterbij de
partners gebracht. Met deze nieuwe aanpak, resulterend in diverse
projecten, zijn we als organisatie
bovendien dichterbij inwoners
komen te staan. Neem het project ‘Gezond Nieuw-Lekkerland’,
waarbij we samen met inwoners
gezocht hebben naar manieren om
veel meer kinderen op gezond gewicht te krijgen. Dit project is echt
vanuit de samenleving opgebouwd,
met mooie resultaten. Er ontstond
zelfs een gezond kookboek, door
ouders samengesteld, heel bijzonder. Zulke verbindingen hebben
een ongelofelijke meerwaarde.”
Bredere kijk op gezondheid
Het concept positieve gezondheid
speelde bij dit alles een grote rol.
Paul: “Absoluut. We willen immers
niet alleen denken vanuit ziekte
perspectief, maar juist handelen
vanuit een veel bredere kijk op
gezondheid. Waarbij we vooral ook
werken vanuit gerichte thema’s,
zoals vitale ouderen, genot
middelen, jongeren op gezond

gewicht of mentale gezondheid
onder de jeugd.” Karel: “Het begrip positieve gezondheid wordt
door veel partijen omarmd, een
netwerk als Vitaal & Veerkrachtig
ZHZ levert dan toch al snel weer
nieuwe samenwerkingsverbanden
op. Als je streeft naar meer onderling verbinden, dan biedt de kwa
liteit van zulke relaties geweldige
nieuwe kansen.”
Positieve feedback
Dat deze aanpak mooie resultaten
heeft opgeleverd, zal geen verrassing zijn. Paul: “Op alle thema’s is
vooruitgang geboekt, zo blijkt uit
evaluaties van de GGD Monitors
en onze onderzoeksafdeling.
Neem het aantal kinderen op
gezond gewicht in Dordrecht: dat
is duidelijk toegenomen. En zo zijn
er meer mooie resultaten, zoals
we ook merken uit de positieve
reacties en waardering die we van
onze partners ontvangen. Ja, we
hebben echt met passie samen
een beweging gemaakt waar we
trots op mogen zijn. Het is een
rijke periode geweest.”

Prachtige basis
“Zulke positieve ervaringen smaken naar meer,” besluit Karel.
“We hebben een prachtige basis
gelegd, maar het Preventieakkoord
van de regering vereist méér. Daar
gaan we ons de komende jaren
voor inzetten, onder andere door
de contacten met alle partijen nog
verder te intensiveren. Maar het
netwerk is er en alle partijen zitten
aan tafel. Op dat sterke fundament kunnen we verder bouwen.
De tijd dat de GGD alleen bekend
was vanwege haar vaccinatie
programma, hebben we ver achter
ons gelaten.”
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« Overtuigingen
overwinnen, daar
gaat het om »
Chantal Holleman

gezondheid
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« In Nederland kun je je
eigen toekomst kiezen »
Aman Legese
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Pesten

Statushouders

Veel statushouders beschikken over een grote veerkracht, zo blijkt ook uit dit verhaal van Aman
Legese. Het is van belang om die te behouden en waar mogelijk te versterken. Een goede psychische
gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor integratie en participatie. Om te voorkomen dat psychische problemen ontstaan of verergeren is tijdige signalering en doorverwijzing van belang. De GGD
ZHZ heeft, net als de gemeente Dordrecht en andere samenwerkingspartners, een bijdrage geleverd
aan de door ARQ Kenniscentrum Migratie ontwikkelde ‘Sociale Kaart Psychosociale zorg voor statushouders in Dordrecht’. Deze is bedoeld voor professionals die in aanraking komen met de doelgroep.

Zero2Hero, waar ook Wendela Vrolijk bij betrokken is, is een
van de werkgroepen van ‘It takes a village to raise a child’ in
Gorinchem, een netwerk van ouders die samen aan een fijne en
veilige basis voor kinderen werken. De gemeente Gorinchem, de
GGD ZHZ en de werkgroep Zero2Hero werken actief samen om
pesten bespreekbaar te maken en tegen te gaan. Pesten kan vergaande gevolgen hebben voor het leven van degene die gepest wordt.
Het is vaak niet zo maar op te lossen, daar zijn meerdere partijen
voor nodig. Voor een prettig, veilig en positief opvoed- en opgroeiklimaat is niet alleen bewustwording, maar ook een effectief en
schoolbreed programma nodig. De Gezonde School-adviseur van
de GGD adviseert en ondersteunt scholen bij de uitvoering van de
Gezonde School-aanpak binnen het thema Welbevinden.

Aman combineert opvoeding
van twee culturen

Wendela telde
de dagen af

Dordrecht

Gorinchem

Hoe is jouw situatie nu
in Nederland?
“Goed! Ik woon bijna 2,5 jaar met mijn
vrouw en drie kinderen in Dordrecht.
Sinds kort werk ik bij de gemeente als
sleutelpersoon. Ik ben bemiddelaar
tussen Eritrese statushouders en
de gemeente en andere instanties.
Vroeger hadden statushouders alleen
te maken met inburgering, in het
nieuwe duale traject moeten zij ook
werken. Hierbij wil ik graag een rol
spelen.”
Wat is het grootste verschil
tussen Eritrea en Nederland?
“In Nederland ben je helemaal vrij om
aan je eigen toekomst te werken. In
Eritrea is dat niet zo. Als je daar op de
middelbare school hoge punten haalt,
mag je naar de hogere school. Haal
je lagere punten, dan ga je verplicht
naar de militaire training, soms jaren
lang. Ik vind het fijn dat mijn kinderen
in Nederland zelf hun toekomst
kunnen kiezen.”

Is er iets wat je lastig vindt aan het
leven hier?
“De bureaucratie! Er zijn hier heel veel
regels, er is ook veel papierwerk. Dat
is soms lastig.”
Je bent aangesloten bij de
Eritrese vadergroep. Waarom?
“De opvoeding in Eritrea en
Nederland is anders, het zijn echt
twee verschillende culturen. De vraag
is: hoe kunnen we goed opvoeden
in die twee culturen? Als je dat wilt,
moet je er over leren. Dat kan via
de Eritrese vadergroep. Onze groep
komt elke week samen om daarover
te praten en te leren. We hebben een
begeleider die ons hierin les geeft.
Dat is echt heel goed. Ik doe dit nu
bijna een jaar en heb veel geleerd.”
Wat heb je zoal geleerd?
“Dat je kinderen hier niet mag slaan,
bijvoorbeeld. In Eritrea mag dat wel,
straf geven moet soms. In Nederland
is advies geven de norm. Dus als mijn
dochter een foutje maakt, praat ik er
met haar over. En mag ze een tijdje
niet spelen met haar favoriete speel-

goed. Dat is ook een straf. Als mijn
kinderen iets heel goed doen, kan ik
een beloning geven. Bijzonder is ook
dat mannen en vrouwen hier gelijk
zijn, in Eritrea is de man de baas. Voor
sommige mannen is dat wel even
wennen, maar ik vind dat prima. Zo is
dat in Nederland.”

Pesten maakte jouw leven op de middelbare
school ondragelijk.
“Inderdaad. Het begon in de eerste klas van de middelbare school. Ik nam het een keer op voor een vriendin die
door een groep meiden gepest werd. Vervolgens werd ik
zelf het middelpunt van hun pesten. Er werd op mijn fiets
gespuugd, het ventiel van mijn voorwiel werd losgedraaid,
er werden nare dingen tegen me gezegd en de klas werd
tegen me opgezet. Ik ben er nooit achter gekomen waarom ze dat deden. Ik heb vier jaar lang de dagen afgeteld,
terwijl ik probeerde om me door hen niet klein te voelen.”
Durfde je er over te praten?
“Het eerste jaar niet. Mijn ouders merkten dat ik stiller
werd, vroegen regelmatig wat er aan de hand was.
Toch durfde ik het niet te vertellen. Pas in de tweede klas
had ik de moed om er met een docent en mijn ouders over
te praten. Er kwam een gesprek met de pesters, die alles
ontkenden. Daarna werd het pesten erger. Mijn vertrouwen
in mensen daalde, ik wilde alleen nog maar mijn diploma
halen en zo snel mogelijk van die school weg.”
Het heeft je leven in meerdere opzichten gevormd.
“Dat klopt, pas na jaren therapie durf ik weer mijn emoties
te tonen. Maar het pesten heeft er ook voor gezorgd dat
ik kinderen wil helpen die gepest worden. Via de gemeente
kwam ik bij ‘It takes a village’ terecht en raakte ik betrokken
bij ‘Zero2Hero’, een initiatief dat pesten onder jongeren
bespreekbaar wil maken en tegengaan.”

Waar streeft Zero2Hero naar?
“We willen mensen aan het denken zetten, zorgen dat
iedereen in beweging komt. Daarvoor moeten we zorgen
dat pesten onder de aandacht blijft. Die boodschap verkondigen we zo veel mogelijk. Ik zorg dat er wekelijks op
social media aandacht voor is én heb contact met scholen
over onze try-out, een gastles die duidelijk maakt wat pesten teweeg brengt en wat je ertegen kunt doen. We willen
kinderen ook weerbaarder maken, elk kind moet weten dat
het er mag zijn.”

« Bij pesten geldt:
niets doen is geen optie »
Wendela Vrolijk
Wat is jullie belangrijkste
boodschap?
“Niets doen is geen optie. Als je
zegt ‘is mijn schuld niet’,
dan verandert er niets.
Van ‘Zero’ kun je naar
‘Hero’ gaan.”
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Chantal miste zelf
een klankbord in haar jeugd
Dordrecht
LHBTI

De puberteit is voor veel jongeren een spannende periode.
Bijna iedere puber maakt zich
druk om vragen als: draag ik
wel de juiste kleding en hoor ik
er wel bij? Jongeren die lesbische, homo-, bi-, transgender of
intersekse- (LHBTI-) gevoelens
hebben, staan voor extra uitdagingen. Negatieve reacties,
pesten en geweld komen veel
voor. Dit maakt LHBTIjongeren kwetsbaar voor onder
meer depressie en zelfmoord
gedrag. De gemeente Dordrecht
organiseert samen met de GGD
ZHZ bijeenkomsten/scholingen
voor onderwijzend en ondersteunend personeel, managers
en beleidmakers. Het doel is:
bewustwording, signaleren en
het vergroten van de acceptatie
van LHBTI-jongeren binnen
het onderwijs. Uit het verhaal
van Chantal Holleman blijkt
dat dit nog steeds hard nodig is.

Tijdens de Conferentie Regenboogstad 2019 volgde u de workshop Sociaal
Veilig Schoolklimaat. Waarom?
“Al een aantal jaren begeleid ik op vrijwillige basis jeugdige transgenders uit de
regio. Daarbij zie ik van dichtbij het isolement, de sociale worsteling en innerlijke zoektocht die ze meemaken. De workshop ‘Sociaal Veilig Schoolklimaat’ was
gericht op het creëren van meer bewustwording in het onderwijs. We zoomden
in op onderwerpen als het kunnen signaleren en vergroten van sociale accep
tatie en veiligheid binnen de school. Ik was vooral benieuwd naar de wijze
waarop er nu in het onderwijs met LHBTI wordt omgegaan, wilde weten of
mijn beeld klopt met de realiteit. Ik vrees namelijk dat dit onderwerp nog niet
echt bespreekbaar is op scholen.”
Klopte uw beeld met de werkelijkheid?
“Helaas wel. Onderzoek wijst uit dat zo’n 74% van de leerkrachten het lastig
vindt om hiermee om te gaan. Een aanwezig schoolhoofd zei letterlijk dat er
op school nog vaak een taboe heerst op LHBTI. Maar in het onderwijs kan
verbetering starten! Als daar onderling meer en openlijker over dit onderwerp
gesproken wordt, kunnen taboes doorbroken worden.”
We hebben dus nog een lange weg te gaan.
“Vanuit onze Nederlandse ruimdenkende houding menen we dat we al veel
bereikt hebben. En ja, dit is een ontwikkeling waarmee we met z’n allen druk
bezig zijn, dat is mooi. In mijn jeugd, zo’n 40 jaar geleden, had ik dit nooit
durven denken, toen ‘bestond’ transgenderisme niet. Nu echter overvoeren
de mainstream media ons bijna dagelijks met informatie over of voor jeugdige
transgenders. Dat lijkt uitnodigend voor transgenders die nog in de kast zitten,
maar de sociale druk van families is dikwijls nog veel te sterk. Zo wordt het tegenovergestelde bereikt: jeugdige LHBTI’ers worden in isolement en depressie
gedreven. Dit thema zit grotendeels vast aan geloofsovertuigingen, dat maakt
het extra beladen en heftig. Juist het overwinnen van die overtuigingen, daar
gaat het om.”
Wat zouden de gemeente en GGD hierin kunnen betekenen?
“Het klankbord, dat ik in mijn jeugd zo hard nodig had en vreselijk miste, ontbreekt bij veel LHBTI’ers nog altijd. Ik denk dat een regionale vertrouwenspersoon goed die rol van klankbord kan vervullen, ik zou dat dolgraag doen. Onze
samenleving is nog lang niet zo ruimdenkend als we willen. Dus is het voor
het overgrote merendeel van de LHBTI’ers niet zo eenvoudig om te zijn wie ze
daadwerkelijk zijn. Daar valt nog veel te bereiken.”
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2% van de 12- t/m 15-jarigen
heeft risico op problematisch
			social media gebruik.
			

(jongens 2% en meisjes 3%)
Bron: www.hoegezondiszhz.nl

In 2017 was 10% van de 12- t/m
15-jarigen in de afgelopen drie
maanden op school gepest.
6% pestte zelf op school,
waarvan meer jongens dan
meisjes (9% versus 3%).
5% van de 12- t/m 15-jarigen was in de afgelopen drie
maanden gepest via internet en 3% pestte zelf via
internet. Bron: www.hoegezondiszhz.nl

3,9% van de Nederlanders
identificeert zich niet
met het bij de geboorte
geregistreerde geslacht.

Van de leerlingen in het voortgezet onderwijs voelt
ongeveer 0,7% zich anders dan het toegewezen geslacht. 			
Bron: Handreiking LHBTI-emancipatie van Movisie, 2019.
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Nu niet zwanger

Voor kwetsbare (potentiële) ouders zoals Eva Weijdeboer, is er het programma Nu Niet Zwanger.
Nu Niet Zwanger ondersteunt ouders bij het nemen van de regie over hun kinderwens, door het
gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Gebleken is dat je met een eerlijk
gesprek veel leed voorkomt. De hulpverlener sluit aan bij de leefwereld van de ouders en kijkt samen
met hen naar hun vragen, behoeften, barrières en mogelijkheden. Zo kunnen ongeplande ongewenste
zwangerschappen worden voorkomen.

Helga mist soms
gezelschap
Papendrecht
Eenzaamheid

Eva zorgt alleen
voor haar zoontje
Dordrecht
Hoe belangrijk is het moederschap
voor jou?
“Erg belangrijk. Ik heb een geweldig
zoontje van vier en had graag een
tweede kindje gekregen. Ik ben een
paar keer zwanger geweest, die keren
ging het mis. Toen ik twee jaar geleden opnieuw in verwachting raakte,
leverde dat veel stress op. Ook omdat
de vader van dat kind wilde dat ik het
liet weghalen. Maar dat ging al snel
vanzelf, het bleek een buitenbaar
moederlijke zwangerschap. Twee
dagen voor Kerst werd ik geopereerd
waarbij mijn eileider weggehaald
werd. Dat vond ik zó erg, maar ja,
het is niet anders.”
Je bent een alleenstaande moeder.
Hoe zwaar is dat voor jou?
“Best heftig, sinds de zwangerschap
van mijn zoontje sta ik er alleen voor.
Ik heb lang voor mijn zoontje moeten
vechten, ben trots op wat we samen
bereiken. Hij heeft wel problemen op
school, daar heb ik veel stress over.
Dat kan ik met weinig mensen delen,
ik ben echt op mezelf aangewezen.

« Zo’n gesprek zet je
toch aan het denken »
Eva Weijdeboer
Maar daar kan ik wel mee omgaan,
ik ken geen leven zonder problemen.”
Met wie kon je praten over je
ongewenste zwangerschappen?
“Toen mijn zoontje nog een baby was,
had ik een heel goed gesprek met een
verpleegkundige op het consultatiebureau. We spraken over mijn leven
op dat moment, mijn kinderwens
en manieren om een ongewenste
zwangerschap te voorkomen. Via
haar kwam ik terecht bij een gynaecoloog in het ziekenhuis, die uiteindelijk
bij mij een spiraaltje geplaatst heeft.”

Wat betekenden deze gesprekken
voor je?
“Heel veel. Het was prettig om met
de verpleegkundige te praten over
hoe ik mijn leven zelf zou kunnen
plannen. Zo’n gesprek zet je toch aan
het denken. Het zorgde er ook voor
dat ik naar de gynaecoloog ging. Die
arts is trouwens geweldig. Ze heeft
veel geduld, is eerlijk, oordeelt niet en
heeft me door een moeilijke periode
heen geholpen. Zij zei tegen me dat
ik het echt goed doe en dat ik trots
op mezelf mag zijn. Zoiets krijg ik niet
dikwijls te horen.”
Hoe gaat het nu met je?
“Best goed, hoewel ik me zorgen blijf
maken over mijn zoontje. Maar dat
doet elke moeder wel, denk ik. Ik blijf
positief, we komen er samen wel.”

De werkgroep ‘Ontmoetingen’,
onder coördinatie van Sterk
Papendrecht, is al enige tijd
bezig het taboe van eenzaamheid te doorbreken. De GGD
ZHZ is lid van de werkgroep
en heeft ervaringsdeskundigen
betrokken bij (de voorbereiding
van) een bijeenkomst over dit
thema. Als iemand over zijn
of haar eigen eenzaamheid
durft te praten heeft dat veel
impact. Sommige mensen
hebben maar een klein zetje
nodig om hun eenzaamheid
te doorbreken. Voor hen
organiseert de werkgroep
bijvoorbeeld ‘Koffie met…’ op
verschillende locaties, waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van
een kopje koffie. Ook voor
Helga Stekelenburg bleek dit
een goede manier om mensen
te ontmoeten.

Eenzaamheid overkwam jou. Hoe gebeurde dat?
“Ik was naar een andere gemeente verhuisd, maar door mijn onregelmatige
werktijden was het lastig om nieuwe vriendschappen te sluiten. Ik werd ziek en
kreeg een operatie, maar de hersteltijd was te kort. Het werk ging door. Ik raakte overvraagd, kreeg een TIA en bleef drie maanden thuis. Ik ging met pensioen
en deed een tijd niets om mijn hoofd rust te geven. De kinderen hebben het
druk, die zie ik weinig. Zo is het begonnen.”
Hoe heb je die eenzaamheid ervaren?
“Als heel onaangenaam. Ik ging namelijk altijd actief op stap, ik sportte, maakte
fijne reizen en had leuke hobby’s. Eenzaamheid is misschien voor mij niet de
juiste omschrijving. Ik ben niet echt eenzaam, ik mis soms gezelschap.”
Je wilde nieuwe mensen ontmoeten. Hoe heb je dat gedaan?
“Op een bepaald moment heb ik mezelf toegesproken: óf je blijft thuis in de valse
hoop dat iemand langskomt óf je gaat erop uit. Sterk Papendrecht organiseert
wekelijks in de bieb een inloopkoffieochtend ‘Koffie met…’. Eerst dacht ik ‘wat
moet ik daar, veel ouderen?’, nu ben ik er niet meer weg te krijgen. Je ontmoet
er mensen, maakt een praatje, leert elkaar beter kennen. Je kunt er openlijk
over eenzaamheid praten, iedereen herkent wat je meemaakt. Ik heb nu een
vast groepje, dat elkaar soms ook buiten de koffieochtend ontmoet. Zo hebben
we met z’n vieren op Sinterklaasavond bij mij thuis gegeten, erg gezellig.”
Je lezing op een bijeenkomst over eenzaamheid sprak veel mensen aan.
“Daar kreeg ik inderdaad positieve reacties op. Ik was via Sterk Papendrecht
gevraagd om mijn verhaal op het podium te vertellen. Dat vond ik spannend,
maar ik wilde mensen toch inspireren. Mijn boodschap? Wil je minder eenzaam
zijn, dan moet je echt zélf je huis uitkomen. Dat heb ik gedaan en het heeft me
leuke nieuwe contacten opgeleverd. Ik ben naar mijn vrienden ook opener
geworden, kan nu beter met hen praten over eenzaamheid.”
Inmiddels doe je zelf vrijwilligerswerk. Welke voldoening geeft dat?
“Het is fijn om zelf gezelschap te kunnen bieden. Als vrijwilliger haal ik mensen
op voor de koffieochtend, soms drink ik thuis bij mensen een kopje koffie en
blijf ik voor een praatje. Ik denk er over om me aan te melden om met andere
mensen naar een museum te gaan. Zo’n bezoek vind ik zelf ook leuk.”
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Van de inwoners van 19-65 jaar
in ZHZ voelt 41% zich matig
tot (zeer) ernstig eenzaam.
Bij ouderen boven de 65 jaar is dit 47%.
Bron: www.hoegezondiszhz.nl

Van 2017 tot 2020 worden
15 gezinnen uit Eritrea en Syrië
2x per jaar door de GGD geïnterviewd over hun gezondheid.
		 Zo krijgen gemeenten meer zicht op de gezondheid van
		 statushouders en hun zorgbehoeften, om beter invulling te
		 geven aan hun verantwoordelijkheid voor deze groep.
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Mediawijsheid

Guusje de Bruin en Anne-Lynn de Jong zijn leerlingen van
Wellant De Bossekamp, waarmee de GGD ZHZ heeft samengewerkt om de school ‘mediawijzer’ te maken. De GGD werkt daarbij op basis van de Gezonde School-aanpak. Die bestaat uit vier
pijlers: 1 (gast)lessen aan leerlingen, 2 trainingen voor docenten,
3 beleid en regelgeving en 4 ouderbetrokkenheid. Belangrijk is het
structureel, voor meerdere jaren, invoeren van de aanpak, zodat
ook nieuwe docenten, leerlingen en hun ouders meegenomen
worden. De GGD beschikt over een uitgebreid netwerk van gast
docenten, trainers en gastsprekers dat ingezet kan worden.

Guusje en Anne-Lynn kenden
niet alle gevaren
Molenlanden
Wat doen jullie op social media?
“We hebben allebei WhatsApp en Instagram, één van ons
heeft ook Snapchat. Zodra we even tijd hebben, kijken we
op Insta of checken we WhatsApp. Onze accounts zijn
privé, ze kunnen alleen bekeken worden door mensen aan
wie wij toestemming geven. Dat is toch een stuk veiliger.”

« We konden tóch nog iets
leren over social media »
Guusje de Bruin & Anne-Lynn de Jong

Sinds de jaren ‘60 wordt op
grote schaal anticonceptie
gebruikt. Toch blijkt wereldwijd 41% van de zwangerschappen ongepland.
In Nederland wordt 1 op de 5 vrouwen ongepland zwanger.
Hiervan is 68% ongewenst (Bron: Kerndocument NNZ,
Fiom 2017).

Jullie weten best veel over de gevaren van social media.
Konden jullie toch nog iets leren van de gastles
over mediawijsheid?
“Ja, toch wel. De gastdocent had van tevoren gezocht op
namen van leerlingen en liet zien wat er allemaal van hen
online zichtbaar is. Dat bleek meer te zijn dan we dachten.
Hij legde uit wat wel of niet wenselijk gedrag is op social
media. Ook vertelde hij dat het strafbaar is om een naakt‑
foto van een ander op jouw telefoon te bewaren en dat je
die foto niet zo maar mag versturen. Sommige mensen
maken ook racistische stickers, als ze die naar jou sturen,
staan ze ook op jouw telefoon. Er bleken dus toch nog
gevaren van social media te zijn die we niet kenden, het was
een leerzame les. Er werd op een leuke manier les
gegeven, dus het was niet vervelend om te luisteren.”

Krijgen jullie wel eens naaktfoto’s van
anderen toegestuurd?
“Nee, wij niet, maar we kennen wel een paar meiden die
zulke foto’s van een jongen toegestuurd krijgen. Daar
zijn wij niet zo mee bezig. We hebben ook gehoord dat op
TikTok mensen actief zijn met filmpjes van geslachtsdelen.
Daar zijn we voorzichtig mee, stel je voor dat het rare kerels zijn. Echt vervelende dingen maken we niet mee op
social media.”
Wat zouden jullie doen als je onprettige foto’s
zou krijgen?
“Naar onze moeders gaan en laten zien wat er gebeurt,
zeker weten.”
Wat was de beste tip van de gastles?
“Dat je moet blijven oppassen, je kunt niet altijd zien wie de
afzender van een berichtje is.”
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« Jongeren luisteren
echt wel »
Larissa Damsma

ROKEN EN DRUGS
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« Roken is een eigen keuze,
daar moeten anderen geen
last van hebben »
Johan Kraaijeveld

« Heel leuk én nuttig om
zo’n gesprek te voeren »
Ted en Teuntje van Kralingen
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Johan wil af
van de rookwalm
Sliedrecht

Rookvrije Generatie

Een Rookvrije Generatie in
2040 - dat is de ambitie van
het Nationaal Preventie
akkoord. Om dit te realiseren
is het nodig dat kinderen
opgroeien, spelen, sporten en
naar school gaan in rookvrije
omgevingen, zodat ze niet in
de verleiding komen om te
beginnen met roken en niet
mee hoeven roken. Als kinderen anderen zien roken, lijkt
dat normaal en misschien zelfs
aantrekkelijk. Daarom is het
belangrijk dat kindomgevingen rookvrij worden, ook in
Zuid-Holland Zuid. De GGD
stimuleert scholen, speeltuinen sportverenigingen om
rookvrij te worden. Voor sportverenigingen is er speciaal
ondersteuningsaanbod van de
GGD. Zo is zwembad De Lockhorst, waar Johan Kraaijeveld
werkt, ook rookvrij geworden.
De komende jaren blijft de GGD
zich inzetten voor een Rookvrije
Generatie in de regio ZuidHolland Zuid.

Heb je zelf wel eens gerookt?
“Ja, toen ik jong was. Maar ik sportte ook veel. Toen ik een keer heel hard
gesport had, werd ik erg duizelig. Dat was het moment waarop ik besloot te
stoppen met roken. Ik was toen 21 jaar. Mijn vriendin – inmiddels al jaren mijn
vrouw – was daar blij mee, ze vond dat roken maar niks.”
Wordt er bij jullie thuis gerookt?
“Nee, onze kinderen roken niet, ook in mijn familie en vriendenkring wordt er
niet gerookt.”
Wat vind je van roken in de omgeving van kinderen?
“Dat vind ik afschuwelijk. In de Lockhorst, waar ik als teamleider zwembad werk,
komen wekelijks zo’n 1500 kinderen voor zwemles, op woensdagmiddag
komen er veel kinderen vrij zwemmen. In het gebouw mag al jaren niet
gerookt worden, nu staan mensen buiten voor de deur met hun sigaret.
Die kinderen moeten dan door een rookwalm naar binnen, langs ouders en
sporters die staan te roken, dat is toch vreselijk. Daar wil ik wat aan doen.
Ik ben nu bezig met het realiseren van een rookvrije blauwe zone bij de hoofdingang van de Lockhorst.”
Verwacht je veel weerstand?
“Nee, het is inmiddels in ons land toch heel gewoon dat er in openbare ruimtes
niet gerookt mag worden. Ik weet zeker dat de meeste mensen de blauwe
zone zullen respecteren. We bieden een alternatief, mensen kunnen om de
hoek van het gebouw roken.”
Durf jij anderen aan te spreken op roken?
“Ja hoor, daar heb ik geen probleem mee. Ik zeg natuurlijk niet ‘je mag hier
niet roken’, maar ik ga een open gesprek aan, leg uit hoe de regels zijn en
vraag om begrip voor anderen. Ook bij duikvereniging Moby Dick, waar ik als
vrijwilliger deel uitmaak van het bestuur, hebben we afspraken gemaakt over
roken. We zijn een kleine vereniging waar slechts een paar mensen roken.
In de statuten is vastgelegd dat er in het clubgebouw niet gerookt wordt,
daar maakt niemand een probleem van. Dat vind ik ook niet meer dan logisch.
Als mensen willen roken, is dat hun keuze. Maar die keuze hoef je niet aan
anderen op te dringen.”

Special Samen voor Gezond | Inwoners aan het woord | pagina 25

		In de regio ZHZ heeft 1% 		
		 van de 12- en 13-jarigen en
8% van de 14- en 15-jarigen
wel eens hasj of wiet gebruikt.
Bron: www.hoegezondiszhz.nl

Bij de grote buitensporten voor
kinderen, zoals voetbal, hockey,
		 tennis, korfbal en atletiek,
		 was in september 2019
				 16% van de clubs
				 helemaal rookvrij.
Bron: www.alliantienederlandrookvrij.nl

Van 52% van de ouders
mag hun kind voor het eerst een
slokje alcohol drinken als
het nog geen 18 jaar is.
Van 23% mag hun kind een heel glas en van 4% meerdere glazen.
Bron: www.hoegezondiszhz.nl
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Jongeren en genotmiddelen

Ouders, genotmiddelen en nudging

Onder de 18 geen alcohol, roken of drugs: de NIX18-campagne is met name gericht op
jongeren. Ouders worden wel meegenomen in de campagne, maar onderschatten vaak
hun invloed op dit onderwerp. De GGD ZHZ merkt dat ouders lastig te bereiken zijn.
Ook zijn niet alle ouders bereid grenzen te stellen aan hun kind ten aanzien van alcohol,
roken en drugs. Samen met Bureau Pennock & Postema ontwikkelde de GGD een social
nudging-traject, gericht op beïnvloeding van onderbewust gedrag. Dat resulteerde in een
zelftest voor ouders met profielgesprekken, de ‘Hoeksche Praatpot’ én de schoolopdracht
waarbij Ted van Kralingen werd geïnterviewd door zijn dochter Teuntje.

Dochter Teuntje en vader Ted
deden een schoolopdracht
Hoeksche Waard
Praten jullie wel eens samen over alcohol, roken en drugs?
Ted: “Dat hebben we wel een paar keer gedaan, ja. Met
name toen Teuntje naar de middelbare school ging vond
ik het handig om hierover met haar in gesprek te gaan. Ik
heb bijvoorbeeld verteld wat er met je gebeurt als je alcohol
drinkt, dat het slecht is voor je lichaam en wat overmatig
alcoholgebruik met je hersenen kan doen.”
Teuntje, dat wist jij natuurlijk allemaal al.
“Ja, het meeste wist ik wel. Maar het is toch fijn dat ik
hierover gewoon met mijn vader kan praten. Toen ik hem
vertelde over de schoolopdracht, reageerde hij ook direct
‘dat gaan we doen’.”
Wat hield die opdracht in?
“Ik moest mijn ouders interviewen over alcohol, roken
en drugs en daar een verslag over schrijven. Ik vroeg mijn
vader naar zijn eigen ervaringen, hoe hij vroeger over
dit onderwerp dacht en of zijn mening in de loop der jaren
veranderd is. Het was echt heel erg leuk om die vragen
te stellen en de antwoorden in te typen. We zijn een
uurtje bezig geweest, dat viel dus best mee. De meeste
antwoorden had ik trouwens wel verwacht, ik heb geen
nieuwe dingen gehoord.”
Hoe vond u het om door Teuntje geïnterviewd te worden?
“Een aangename verrassing! Het is een goede manier om
zo met je kind in gesprek te raken. Ik vind het prettig dat
de school dit initiatief genomen heeft, daarbij ondersteund
door de GGD. Als alle ouders meedoen, weet je in ieder

geval dat dit onderwerp weer eens
onder de aandacht gebracht is.”
Is uw mening over genots
middelen in de loop der
jaren veranderd?
“Zeker. Vroeger was
alcohol en roken heel gewoon, tegenwoordig denken we daar anders over.
Ik werk bij de gemeente
als adviseur voor vergunning
en handhaving en zie vanuit die
functie welke schadelijke impact het
gebruik van genotmiddelen heeft op
personen en hun omgeving. Maar ook
in de privésfeer kan ik voorbeelden
noemen van de schade die alcohol
veroorzaakt. Mede daarom vind ik het
belangrijk dat Teuntje tot haar 18e
niet drinkt, rookt of drugs gebruikt.
Daarna is het aan haar om te
beslissen wat ze doet.”
Tot slot: wat is uw belangrijkste
advies aan Teuntje?
“Pas goed op jezelf en gebruik je
verstand.”

Larissa ziet
leeftijdgenoten
volop blowen
Hendrik-Ido-Ambacht

Voor het thema ‘genotmiddelen’ zet de GGD ZHZ
zich al jaren in. Dat gebeurt op verschillende manieren. Enerzijds creëert de GGD bewustwording
over de risico’s via voorlichting aan ouders en
jongeren, door de samenwerking aan te gaan
met instanties die met jongeren werken, zoals het
onderwijs, sportverenigingen en het jongerenwerk.
Uit het verhaal van Larissa Damsma blijkt dat ook
het jongerenwerk in Hendrik-Ido-Ambacht goed
weet aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren.
Daarnaast adviseert de GGD gemeenten over
aanpassingen in de omgeving om de toeganke
lijkheid van genotmiddelen te beperken. De GGD
legt ook regionaal verbindingen. Zo werkt HendrikIdo-Ambacht voor genotmiddelen samen met
Zwijndrecht, aangezien jongeren zich ook over
gemeentegrenzen heen begeven.

Hoe vaak kom jij met drugs- en alcoholgebruik in aanraking?
“Dagelijks, overal zie je wel iemand blowen. Op een feestje of na de kroeg wordt er om me heen volop
geblowd. Zelf gebruik ik niets, heb er geen behoefte aan. Je bent beïnvloedbaar of niet.”
Wanneer wordt blowen een probleem, denk jij?
“Als je er de hele dag aan loopt te denken en als school of werk er onder gaat lijden. Ik heb
vrienden echt de verslaving zien ingaan.”
Voor je opleiding liep je stage in het Baxhuis. Hoe was dat?
“Heel interessant. Ik doe MBO 2 Helpende zorg en welzijn en zocht een stageadres. Ik
kom zelf vaak wat chillen in het Baxhuis in Hendrik-Ido-Ambacht en mocht er mijn stage
lopen. Ik heb er veel met jongerenwerkers gesproken, over drugs- en alcoholgebruik,
vond dat erg interessant. Je maakt een situatie van een andere kant mee, dan merk je
toch beter wat drugs en alcohol met iemand doen.”
Hoe belangrijk zijn die gesprekken van jongerenwerkers met jongeren?
“Heel belangrijk, jongeren luisteren echt wel als je ze op een serieuze manier benadert.
Dat heb ik ook tijdens mijn stage gemerkt. De jongerenwerkers in het Baxhuis hebben regelmatig
goede gesprekken met jongeren over alcohol- of drugsgebruik. We hebben ook een voorlichtingsavond over drugs gehad, waarbij een ervaringsdeskundige vertelde over zijn ervaringen. Dat deed
veel met de jongeren die er waren, sommigen zagen toch in dat ze verslaafd waren.”
Juist die kans op verslaving leidt vaak tot bezorgdheid bij ouders.
“Als je bezorgd bent, moet je als ouder op een volwassen manier met je kind in gesprek gaan.
Schreeuwen heeft geen zin, dan gaat een jongere juist het ongewenste gedrag vertonen. Het ligt er
ook maar net aan hoe je tegen de situatie aankijkt. Blowen is heel normaal, het hoort bij onze tijd.
Dat geldt ook voor een groep jongeren die elkaar op straat ontmoeten. Vaak wordt zo’n groep
betiteld als ‘lastige hangjongeren’, ouderen kunnen dat intimiderend vinden en gaan er met een
boog omheen. Maar 9 van de 10 jongeren zijn gewoon aardig en sociaal.”
Je zou een prima jongerenwerker zijn.
“Ik dacht altijd dat ik na mijn opleiding de kraamzorg in wilde, maar na mijn stage ben ik daar
anders over gaan denken. Het lijkt me nu inderdaad mooi om iets met probleemjongeren te gaan
doen. Dus wie weet.”
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ouder worden
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« Ervaringen delen
verruimt het
perspectief »
Leroy Benschop

« Je moet zélf
je huis
uitkomen »
Helga Stekelenburg*

* Lees het verhaal van Helga op pagina 17.
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Gezondheid en kunst

Een kunstdocent laat de deelnemers ontdekken hoe ze - net als Van Gogh - emoties kunnen
uitdrukken. Door de combinatie van objecten aanraken, schrijven, tekenen en ervaringen
delen, stimuleert de docent het zelfvertrouwen van ouderen als mevrouw Van den Beemt.
Doel is het gezamenlijk ervaren van het emotionele effect en de expressieve potentie van
kunst, ongeacht leeftijd en mogelijkheden. In Zuid-Holland Zuid worden deze workshops
vanuit het Dordrechts Museum georganiseerd. In het kader van positieve gezondheid
faciliteert de GGD ZHZ de workshops door ze bijvoorbeeld onder de aandacht te brengen
bij netwerkpartners die met kwetsbare ouderen werken.

Mevrouw Van den Beemt maakt
vrolijke en verdrietige tekeningen
Dordrecht

« Het was fijn om
zo rustig te
kunnen kleuren »
m
 evr. Van den BeemtVerwoerd

U heeft meegedaan aan de creatieve workshop ‘Kunst op de
koffie’. Waarom?
“Onze vrijwilligerscoördinator, Henny, vroeg me of ik zin had om hieraan mee
te doen. Dat leek me wel wat. Ik ben nogal creatief ingesteld, heb in mijn leven
veel getekend. Mijn moeder zei wel eens: ‘als ik jou rustig moet krijgen, zet ik
je achter een stuk papier’. Als ik teken, ga ik daar helemaal in op. Dan gaan alle
kleppen open.”

Wat hield de workshop in?
“We kregen uitleg over Van Gogh, zijn leven en werk. De mevrouw die de workshop gaf, Larisa, had
reproducties meegenomen van zijn werk. We mochten elk een afbeelding uitkiezen en die met krijt
natekenen. Ik koos voor een landschap uit Frankrijk, landschappen hebben me altijd getrokken. Het
lijnenspel in de horizon goed bekijken en daar dan uithalen wat erin zit, daar heb ik wel wat mee.”
Wat vond u het leukste aan de workshop?
“De betrokkenheid, je bent samen met één onderwerp bezig. De één weet dit over Van Gogh, de
ander dat. Zo ontstaat een gesprek, mooi om zo nader met elkaar kennis te kunnen maken. En het
kleuren zelf natuurlijk. Ik doe dat op gevoel. Het was fijn om zo rustig te kunnen kleuren.”
U heeft altijd veel getekend. Wat is uw meest dierbare tekening?
“Dat is de pentekening die ik gemaakt heb na het neerstorten van de MH-17. Ik was bezig met een
vrolijke tekening toen ik dat nieuws hoorde. Het deed me terugdenken aan de Tweede Wereldoorlog,
een periode waarin ik veel verdriet heb meegemaakt. Als vanzelf maakte ik die dag ook een ver
drietige tekening. Deze twee tekeningen hangen naast elkaar ingelijst boven mijn bed.”
Heeft de workshop u geïnspireerd om vaker te gaan tekenen?
“Dat hoop ik. Ik wil graag weer beginnen met tekenen voor mezelf, misschien is dit wel het zetje dat
ik daarvoor nodig heb. Als er nog eens zo’n workshop hier bij ons komt, zou ik er in elk geval zó weer
aan meedoen.”
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Positieve gezondheid

Volgens het concept ‘positieve gezondheid’ van arts-onderzoeker Machteld Huber is gezondheid geen
statische situatie, maar staan functioneren, veerkracht en zelfregie centraal. Positieve gezondheid
gaat uit van zes dimensies: lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, maatschappelijk participeren,
kwaliteit van leven, zingeving en mentaal welbevinden. Door naar al deze functies te kijken, ontstaat
inzicht in hoe mensen hun eigen gezondheid ervaren en op welke punten zij zelf verbetering willen.
De GGD ZHZ adviseert professionals om het concept positieve gezondheid te gebruiken bij de begeleiding van mensen. Zo gaf Leroy Benschop van Stichting Welzijn Alblasserdam de mantelzorgers in
zijn workshop inzicht in hun eigen situatie en gezondheid.

Leroy laat mantelzorgers
over zichzelf nadenken
Alblasserdam
Waarom een workshop ‘positieve
gezondheid voor mantelzorgers’?
“Mensen die als mantelzorger intensief voor een ander zorgen, verliezen
dikwijls hun eigen gezondheid uit
het oog. Deze workshop positieve
gezondheid gaat echt over hen zelf,
ze hoeven dan even niet te ‘zorgen
voor’. Via het beoordelen van eenvoudige stellingen krijgen ze op een leuke manier duidelijker inzicht in wat de
zorgsituatie voor hen zelf betekent.
Dat levert soms verrassende
conclusies op.”
Lage scores werden als heel
logisch ervaren.
“Dat was opvallend, ja. De stelling
‘ik slaap goed’ kreeg van veel deel
nemers een laag cijfer en dat vond
men vanzelfsprekend. Als je voor je
man zorgt en die wordt ’s nachts vaak
wakker, dan is het immers logisch
dat je niet goed slaapt. Dat hoort er
gewoon bij. Ook stellingen als ‘ik doe
leuke dingen met anderen’ of ‘ik kan
en durf om hulp te vragen’ kregen
een lage score. Mensen vinden het
belangrijk om voor een ander te

zorgen, vragen niet snel om hulp en
hebben daardoor minder tijd voor
zichzelf. Dat vindt men heel normaal,
maar in het kader van positieve
gezondheid is het natuurlijk
minder wenselijk.”
Helpt de workshop om zo’n situatie
te veranderen?
“Er ontstaat in elk geval meer inzicht,
ervaringen delen helpt om perspectieven te verruimen. De workshop
werd bezocht door 18 mantelzorgers
en opvallend was dat zij heel snel
met elkaar in gesprek raakten, dat
leverde een bijzondere dynamiek op.
En ja, dat kan verandering op gang
brengen. Als iemand bijvoorbeeld vertelt hoeveel baat hij gehad heeft bij
ondersteuning in de zorg en daarbij
praktische adviezen geeft, dan kan
dat een ander over de drempel helpen om zelf ook om hulp te vragen.”
Hoe waren de reacties na afloop?
“Mensen vonden het soms confronterend, maar vooral heel verhelderend.
‘Hier hebben we écht iets aan’,
was de algemene conclusie.”

Heb je er zelf iets van geleerd?
“Zeker! Voor mij als jonge professional was het nuttig om te horen hoe
oudere mantelzorgers
over bepaalde onderwerpen denken. Eén
van de stellingen in de
vragenlijst is bijvoorbeeld ‘Ik heb een
goede conditie’.
Ik ben zelf erg
sportief, stimuleer anderen
altijd om meer
te bewegen.
Maar er zijn
mantelzorgers
die laag op deze
stelling scoren en
daar absoluut
genoegen mee
nemen. Zo kun je
er dus ook in staan.
Voor mij geldt dus
eveneens: ervaringen
delen verruimt het
blikveld.”
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Mevrouw De Vroed doet graag
praktische oefeningen
Hoeksche Waard
Valpreventie

Met de juiste aanpak kan het
valrisico bij ouderen effectief
verlaagd worden. In essentie is
een valpreventieproject effectief
als: 1) ouderen met een verhoogd
valrisico worden bereikt, 2)
effectieve interventies worden
ingezet en 3) de opzet en uitvoering in de praktijk goed is.
Het project Samen Bewegen
Hoeksche Waard is een mooi
voorbeeld van een integrale
netwerkaanpak. De GGD ZHZ
heeft verschillende partijen bij
elkaar gebracht om ouderen
met een verhoogd valrisico te
bereiken. Gedurende het traject wordt gekeken naar een
passend vervolg voor de individuele deelnemer, zoals
mevrouw De Vroed zich heeft
aangemeld voor een tweede
serie lessen.

Waarom besloot u aan deze beweeglessen mee te doen?
“Tijdens een bezoek aan de huisarts
vroeg de praktijkondersteuner of ik
interesse had in een serie beweeg
lessen, gericht op valpreventie. Dat
leek me zeker niet verkeerd. Ik ben 86
jaar en kan vanwege glaucoom zeer
slecht zien. Zo ver ik kan, ben ik actief,
maar je moet altijd voorzichtig blijven.
Ik was wel geïnteresseerd in praktische tips om vallen te voorkomen.
Dat is toch een beetje voorzorg.”
Hoe heeft u de beweeglessen ervaren?
“Ik vond ze heel leuk. De oefeningen
zijn echt afgestemd op ouderen, je
doet ze staande vanachter je stoel
of zittend. Voeten bewegen om wankelen tegen te gaan, rustig opstaan
en weer gaan zitten of je hersenen en
handen laten samenwerken: het zijn
praktische oefeningen waar je echt
iets aan hebt. De lessen zijn afwisselend en gaan in een rustig tempo,
ook dat is prettig.”
Heeft u er nieuwe sociale contacten
aan over gehouden?
“Nee, dat hoefde voor mij ook niet
echt. Als weduwe ben ik alleenstaand,
maar absoluut niet eenzaam, ik heb
afleiding genoeg. Maar na afloop van
de les drink je een kopje koffie of thee
en dat is wel gezellig. Ik zat althans
een paar keer naast een vriendelijke
mevrouw met wie ik leuke gesprekken voerde. Ik kan me dus goed
voorstellen dat er nieuwe
contacten ontstaan.”

Doet u de oefeningen ook thuis?
“Ja zeker. Als ik bij het aanrecht sta,
ga ik even op mijn hielen en daarna
tenen staan. En dat nog eens. Als ik
vanuit de stoel opsta, blijf ik eerst een
lange seconde staan voordat ik ga
lopen. En als ik ga zitten, ga ik eerst
met twee kuiten tegen de stoel staan.
Dat kost allemaal weinig moeite.”
U bent echt enthousiast, hè?
“Ik vind het een geweldig initiatief.
De dames die de lessen geven, doen
het fantastisch. Ik heb de eerste tien
lessen gevolgd en heb me direct aangemeld voor de tweede serie lessen.
Een vriendin van mij is inmiddels ook
laaiend enthousiast. Samen bewegen
is gezellig en motiverend.”
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In 2018 overleden dagelijks
gemiddeld 13 personen door
een ongelukkige val,
wat neerkomt op in
totaal 4628 personen.

Ruim 75% van de overledenen was 80 jaar of ouder.
Bron: CBS.

68% van de 65-plussers in
de regio ZHZ voelt zich vitaal.

Dat geldt voor 62% van de vrouwen en 74% van de mannen.
Bron: www.hoegezondiszhz.nl

Positieve gezondheid is een
manier om breder naar
		
gezondheid te kijken.
		
Het gaat erom dat je je gezond en energiek voelt,
		
op de manier die bij jou past. Zelf testen?
		 mijnpositievegezondheid.nl
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« Je steekt er altijd wel
iets van op »
Paula Born

« Bij sporten hoort
gezond eten
en drinken »
Annemiek Smaal
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Annemiek sport zonder
bier en bitterballen
Hardinxveld-Giessendam

Gezonde sportkantine

Veel mensen sporten niet
alleen omdat ze het leuk
vinden, maar ook om gezond
en fit te blijven. Een gezonde
sportkantine hoort daarbij, vinden veel sporters en
kantine-eigenaren. Maar hoe
maakt een kantine-eigenaar
de verschuiving van ongezond
naar gezond? De GGD ZHZ
ondersteunt kantines in
Hardinxveld-Giessendam die
deze omslag willen maken.
De kantine van tennisvereniging LTC de Merwede,
waar Annemiek Smaal sport,
heeft hier ondersteuning bij
gekregen. Met als resultaat:
het hoogst haalbare ‘gouden’
certificaat van de Gezonde
Sportkantine!

Hoe belangrijk vind jij een gezonde sportkantine?
“Heel belangrijk! Mijn twee zoons sporten meerdere keren per week en zelf
tennis ik zeer regelmatig bij LTC De Merwede. Tennis is een heerlijke sport,
waarbij het sociale aspect een belangrijke rol speelt. Vooral bij competitiewedstrijden vormt de kantine een centrale plek, waar men onder het genot van een
hapje en drankje vaak uitgebreid met elkaar in gesprek raakt. Dan is het fijn als
er gezonde snacks zijn.”
Zijn bitterballen helemaal uit den boze?
“Zeker niet, het assortiment is niet zozeer aangepast, maar de gezonde snacks
en drankjes worden beter in het zicht geplaatst. Er staat fruit op de balie,
we sluiten speeldagen af met een drankje waarbij een fruitspiesje wordt
geserveerd. Er zijn snoeptomaatjes en snackkomkommertjes en bij kinderen
promoten we waterijsjes in plaats van roomijs. ’s Zomers staat er ook een
gratis kan vers muntwater, waarmee we hydrateren zonder suiker te promoten.
Het uitgangspunt is dat er geen verleiding moet zijn tot minder gezonde snacks.
Wie een bitterbal wil, krijgt geen ‘nee’ te horen, maar moet zelf het initiatief
nemen.”
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“Gezondheidsverschillen
zullen nooit helemaal
verdwijnen, maar liefst wel
zoveel mogelijk. Iedereen
verdient dezelfde kansen.”
Eva Dansen, voormalig wethouder gemeente Gorinchem
en lid Dagelijks Bestuur van de GGD ZHZ.

Inmiddels passen 143
gemeenten in Nederland met
succes de JOGG-aanpak toe.
29 daarvan zien een daling van overgewicht.
Bron: jongerenopgezondgewicht.nl

Als leefstijlcoach moet dat jou bijzonder aanspreken.
“Ik vind dat echt fantastisch. Het is toch oneerlijk hoe we overal verleid worden
tot slecht eten. Kijk maar eens om je heen, in veel sportkantines komt de walm
van bier en bitterballen je al tegemoet. Dat kan stoer zijn, maar je sport toch
voor je gezondheid. Daar hoort gezonde voeding bij.”
Hoe reageren andere sporters op jullie initiatief?
“Heel positief, men is echt enthousiast. Ik ben vooral blij met het bewustzijn voor
dit onderwerp, ik mocht er ook over meedenken en met suggesties komen. Je
moet ergens beginnen met gezonder leven, de combinatie jeugd en sport vormt
dan een prima aanleiding.”
Is de kantine bij je zoons op school ook al zo ver?
“Jammer genoeg niet. De jongens zijn inmiddels van de middelbare school af,
maar tijdens hun middelbare schoolperiode heb ik als vrijwillige kantinejuf
meerdere keren gezonde initiatieven gepromoot. Dat is helaas niet gelukt.
Zomaar wat fruit neerleggen heeft ook geen zin, er moet een beleid achter zitten. Daar is nog wel een stap te maken, ik zou er graag over willen meedenken.”

		
In Nederland zijn
1616 sportkantines bezig 				
met een gezonder aanbod,
verspreid over 318 gemeenten
groot deel ligt in de Randstad en
(eind 2019). Een
in Brabant. Bron: www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/beleid-sportvereniging
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Gezond opgroeien

‘Samen Mama’ is een initiatief dat perfect past in de veranderaanpak van de gemeente
Hoeksche Waard. Onder het motto ‘It takes a village to raise a child’ slaan inwoners en
tevens ouders, sociale netwerken en professionals de handen ineen om elkaar te helpen.
‘Samen mama Hoeksche Waard’, opgericht door een jonge moeder, is daar een goed voorbeeld
van. De gemeente en de GGD ZHZ ondersteunen dit initiatief. Moeders als Paula Born delen
in de facebookgroep lief en leed, ondernemen leuke dingen en wisselen tips en informatie uit.

Paula geeft het
voorbeeld
van een blije
mama
Hoeksche Waard

Wat vind jij van het moederschap?
“Dat is in twee woorden ‘gewoon geweldig’! Maar als ik
eerlijk ben, is het als werkende moeder soms lastig om de
balans te vinden tussen thuis en werk. Ik werk al vijftien
jaar in de Hoeksche Waard als paardrij-instructeur, erg
leuk maar wel met onregelmatige werktijden. Toch wil ik
dat beslist niet missen: een blije mama betekent in mijn
geval blije kinderen.”
Hoe kwam je bij de facebookgroep ‘Samen mama
Hoeksche Waard’ terecht?
“Ik ken de oprichtster ervan. De groep bestaat sinds
december 2016 en ik ben toen ook officieel lid geworden.
Ik was net bevallen van de tweede, mijn eerste kind was
toen tien. Ik had dus al wat meer opvoedervaring, wilde
deze wel delen. Tegelijkertijd vond ik het prettig om van
anderen tips en informatie te krijgen.”
Jullie facebookgroep is zeer actief.
“Er wordt inderdaad heel veel gedeeld, over van alles en
nog wat. Denk aan tips over peutergym of knutselochtenden maar ook informatie over borstvoeding, voorleesmiddagen in de bibliotheek of de naam van bijvoorbeeld een
osteopaat waar veel mensen goede ervaringen mee hebben. Als ik zoiets voorbij zie komen, noteer ik toch de naam

van die persoon. Je steekt er dus altijd wel iets van op.
Een groot succes is onze kledingwisseltas: iemand doet
er wat kinderkleding in en geeft de tas door. De volgende
haalt er wat uit en doet er weer iets nieuws in. Er rouleren
inmiddels meerdere tassen.”
Wat is volgens jou de grootste kracht van deze
facebookgroep?
“Deelname is heel laagdrempelig en alles is prima. Er zijn
ook alleen maar mama’s aangesloten, dus we kunnen
herkenbare problemen rondom zwangerschap en
bevalling gerust delen zonder ons bezwaard te voelen.
Het is een fijne groep moeders, we respecteren elkaar.”
Er gebeurt nog meer voor moeders in de HW.
Doe je daar aan mee?
“Toen we hier net kwamen wonen, nu een jaar
geleden, heb ik de door de GGD georganiseerde van
Kinderwens tot Kleuter
Beurs bezocht. Ik wilde
vooral zien wat er zoal
in de Hoeksche Waard
voor kleuters geboden
werd. Die beurs is
het herhalen waard,
ik heb er veel aan
gehad.”
Tot slot: heb je nog
een tip voor andere
moeders?
“Opvoeden is pittig,
vergeet daarbij vooral
jezelf niet. Laat je niet
onzeker maken door
anderen, blijf dicht bij jezelf.
Waar word jij happy van?
Maak daar tijd voor vrij.
Kinderen leren veel van
gelukkige mensen.”
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Olivia zorgt dat haar gezin
zich goed voelt
Dordrecht
Gezonde leefstijl

Het programma Doe ff
Gezond van de GGD ZHZ is
de Dordtse vertaling van de
landelijke aanpak JOGG en is
gericht op een gezonde om
geving, zodat kinderen
gezond kunnen opgroeien.
Voor moeder Olivia
Weerheim en haar gezin was
gezond leven misschien al
vanzelfsprekend, maar zeker
als kinderen gezond gedrag
thuis niet aangeleerd krijgen
is een gezonde leeromgeving
van groot belang. In
Dordrecht-West is hiermee
goed resultaat geboekt, zo ook
op de Don Bosco school. Het
overgewicht bij kinderen is
flink gedaald. Kinderen
bewegen meer en eten en
drinken gezonder. Het uitgangspunt is: samen
sterker staan en zo het
verschil maken. Want elk kind
heeft er recht op om gezond
op te groeien.

Hoe belangrijk is een gezonde leefstijl voor jou?
“Heel belangrijk, ik ben ermee opgegroeid. Mijn ouders sportten veel en we aten
altijd gezond thuis. Na mijn studie biologie heb ik een master voedingsdeskundige gedaan, momenteel ben ik bezig met de opleiding tot gewichtsconsulent.
Een gezonde leefstijl is altijd al mijn passie geweest.”
Wat betekent dit voor de opvoeding van je kinderen?
“Mijn man en ik vinden het allereerst van groot belang dat we gezond eten, dat
doen we samen met onze vier kinderen rustig aan tafel. We eten ’s avonds altijd
groenten; zelfs als we een keer brood eten, staan er snoeptomaatjes en komkommertjes op tafel. Daarnaast drinken we veel water en zijn we redelijk streng
met slaaptijden, vooral tijdens het schooljaar. Voldoende slaap is echt onmisbaar. We doen ook allemaal aan sport, zo zorgen we ervoor dat we ons goed
voelen. Gezond leven is onze routine geworden, die leefstijl geven we graag aan
onze kinderen door.”

« Gezond leven? Je kunt er niet vroeg
genoeg mee beginnen »
Olivia Weerheim
Op de school van je kinderen staat een gezonde leefstijl in de aandacht.
“Ja, de regels zijn simpel en duidelijk. Kinderen nemen een lunch mee naar
school en fruit als tussendoortje. Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een bidon, daar kunnen ze altijd water uit drinken. Als kinderen trakteren,
mogen ze één traktatie uitdelen, het liefst iets gezonds. Voor dit beleid heeft de
school het vignet ‘Gezonde School, themacertificaat gezonde voeding’
gekregen, heel fijn.”
Dat beleid spreekt je ongetwijfeld aan.
“Absoluut. Als het om opvoeden gaat, ligt de grootste verantwoordelijkheid
natuurlijk bij de ouders, maar kinderen zitten wel de hele dag op school. De
aandacht voor gezonde voeding op school ervaar ik dan ook als een goede
ondersteuning van ons beleid thuis. Wat de juf zegt, kan veel invloed hebben
op kinderen.”
Zijn andere ouders er net zo positief over als jij?
“Volgens mij wel, ik hoor er geen klachten over. Voor sommige ouders kan
het misschien even duren voordat ze eraan gewend zijn, maar ik denk dat
iedereen het inmiddels prima vindt. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met
gezond leven.”
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Het Samen voor Gezondprogramma heeft aangetoond:
samenwerking met een lokale
focus blijkt te werken als je de
gezondheid van inwoners wilt
verbeteren. Logisch dus dat
die aanpak uitnodigt tot een
vervolg. Vijf vragen aan twee
enthousiaste én realistische
beleidsmakers. “Een lange
adem is onmisbaar.”
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 nze kijk op gezondheid is veranderd. Welke kant gaan we de komende
O
jaren op?
Arne Mellaard, programmamanager kennisprogramma GGD ZHZ:
“We zijn breder gaan denken over gezondheid, geïnspireerd door het begrip
‘positieve gezondheid’. Hierbij ligt het accent niet zozeer op ziekte, maar meer
op hoe mensen - ondanks bijvoorbeeld een ziekte - hun gezondheid ervaren, hun
veerkracht en wat hun leven betekenisvol kan maken. Het gezondheidsbeleid zal
ook meer vanuit de lokale insteek worden vormgegeven, waarbij de focus ligt op
specifieke thema’s. Eigenlijk is die nieuwe aanpak heel logisch: elke gemeente is
anders, met een eigen bevolkingssamenstelling en bijbehorende problematiek.
Dat vraagt om een gerichte aanpak, bijna maatwerk zou je zeggen.”
Wat betekent dit voor de rol van de GGD?
Arne: “Die verschuift. Voorheen gingen we uit van een regionale gezondheidsaanpak. Nu hebben de gemeenten lokaal beleid ontwikkeld, in nauwe samenwerking met hun partners, waaronder wij als GGD. Eind 2018 heeft de GGD daartoe
de eerste stappen gezet. Toen zijn we gestart met de ‘toekomstverkenning’ voor
de gemeenten in onze regio, waarbij we met hulp van onderzoekscijfers de gezondheidstrends van dat moment signaleren. Zo kunnen gemeenten de thema’s
oppakken die het meest spelen en waar de meeste gezondheidswinst te behalen
valt. Waarbij de GGD kan ondersteunen met kennis, advies en uitvoering.”
Hoe pak je als gemeente zo’n nieuwe uitdaging op?
“Die nieuwe visie spreekt ons bijzonder aan,” zegt Nathalie Klomp – Siebeling,
beleidsmedewerker Sociaal Domein in de gemeente Sliedrecht. “Elke gemeente is zo wezenlijk anders, het is superbelangrijk om eigen accenten te kunnen
leggen. Samen met verschillende professionals, waaronder de GGD, maar
bijvoorbeeld ook welzijnswerk en het sociale team, hebben wij voor de komende
jaren drie grote thema’s in ons gezondheidsbeleid benoemd. Het eerste thema

kijken vooruit
is eenzaamheid, niet alleen onder
ouderen maar ook onder volwassenen en jeugd. Het tweede is mentale
gezondheid, vooral van de jeugd, inwoners met een migratieachtergrond
en personen met verward gedrag. Het
derde thema is leefstijl, vooral gericht
op roken en een gezond gewicht.
Per thema willen we de behoeftes van
inwoners verkennen en daar actie op
ondernemen. Op dit moment kijken
we samen met de GGD hoe we dat
precies gaan doen en wie welke rol
heeft. Blijvende verandering vraagt
om goed samenspel, ook met andere
professionals.”

« Superbelangrijk
voor gemeenten om
eigen accenten te
kunnen leggen »
Nathalie Klomp
Met welke invloedsfactoren moeten
we rekening houden?
Arne: “Gezondheid heeft te maken
met persoonlijke factoren én met

omgevingsfactoren, zoals luchtver
ontreiniging. Het is belangrijk om te
weten hoe mensen zelf hun gezondheid beleven. Armoede en schulden
spelen een rol, sociale inclusie, het
hebben van werk en de fysieke en
sociale omgeving. Maar ook de leefstijl
van mensen en hun gezondheidsvaardigheden, zoals het kunnen begrijpen
wat een dokter vertelt of het kunnen
lezen van een etiket op een verpakking, beïnvloeden het welbevinden.
Er zijn ook nationale en internationale
ontwikkelingen die om een lokale
aanpak vragen. Denk aan de klimaatveranderingen, die gevolgen hebben
voor onze gezondheid en om gemeen
telijk beleid vragen voor klimaatadaptatie en energietransitie. Gezondheids
beleid maken is best complex, en
wordt met al deze ontwikkelingen nog
uitdagender.”
Tot slot: wat zullen we in 2023
bereikt hebben?
Nathalie: “Ik hoop dat we dan in onze
gemeente een mooie vooruitgang hebben geboekt qua publieke gezondheid.
Voorbeeld van een ambitie: we willen

voorkomen dat jongeren starten met
roken. In 2023 hebben we daarom
voor elkaar dat meer kinderen in
Sliedrecht opgroeien in een rookvrije
omgeving. Daarmee beschermen we
kinderen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. We moeten
wel realistisch zijn: vooruitgang gaat in
kleine stapjes. Het boeken van gezondheidswinst is een veelzijdige uitdaging
waarbij we de inzet van partners én
inwoners nodig hebben. In 2023
werken al die partijen ongetwijfeld
intensiever samen.”
Arne: “Ja, we moeten een lange adem
hebben, alert zijn en samen keuzes blijven maken. Het samenspel tussen omgeving, gedrag en politiek is belangrijk,
landelijk en lokaal. In dat samenspel
worden we met elkaar steeds beter.”
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Idee en eindredactie:
Hanneke van Leeuwen/GGD ZHZ
Concept en vormgeving:
AmaiAmai, Dordrecht
Tekstredactie:
SACHA tekst & pr en GGD ZHZ
Fotografie:
Chris Bonis
Drukwerk:
Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam
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Vragen over deze uitgave
of abonneren op
www.samenvoorgezondmagazine.nl?
Stuur een mail naar gb@ggdzhz.nl

18

De collega’s van het team Samen
voor Gezond werken samen in
multidisciplinaire gemeenteteams,
om zo advies op maat te kunnen
leveren aan de tien gemeenten in de
regio Zuid-Holland Zuid. Daarnaast
zorgen zij in expertteams voor het
bijhouden, vertalen en delen van
lokale en landelijke ontwikkelingen
rond relevante thema’s: alcohol,
roken & drugs, voeding & bewegen,
mentale gezondheid, ouderen, gezonde school en de Omgevingswet.

1.  Chantal Kenens
epidemiologisch onderzoeker
2.  Marita Rodrigues
adviseur Samen voor Gezond
3.  Stijn Creugers
adviseur Samen voor Gezond
4.  Jill Picauly
adviseur Samen voor Gezond
5.  Debbie Albers-Van der Linden
projectleider
6.  Ester de Jonge
epidemioloog
7.  Michelle Stoel
senior adviseur Samen voor Gezond

Deze ‘Samen voor gezond Special’
is een speciale printuitgave van
www.samenvoorgezondmagazine.nl
van de GGD ZHZ. Dit online magazine
voor gemeenten en partners in de
regio verschijnt drie keer per jaar.

8.  Judith Bouwmeester
adviseur Samen voor Gezond
9.  Maria van der Zee
administratief ondersteuner
10. F
 atima Debjani
adviseur Samen voor Gezond
11. G
 ina Peea
coördinator team Samen voor
Gezond
12. P
 aul van Hattem
manager publieke gezondheid
13. H
 anneke van Leeuwen
communicatieadviseur

14. H
 anne Bookelmann
adviseur Samen voor Gezond
15. E
 velien van Zwanenburg
epidemiologisch onderzoeker
en coördinator onderzoek
16. S
 uzanne Kuijt
adviseur Samen voor Gezond
17. R
 ianne van Dijk
adviseur Samen voor Gezond
18. S
 uzan Bras
epidemioloog

Niet op de foto:
Neelke Krijgsman-Van den Broek
beleidsadviseur • Johan
van Veelen epidemiologisch
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