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Inleiding 
 
De vorige nota lokaal gezondheidsbeleid betrof de periode 2008-2012. Het is daarom tijd voor een nieuwe nota. 
Ook is in 2012 de landelijke nota ‘gezondheid dichtbij’ verschenen. Daarin worden gemeenten verplicht per 1 
oktober 2014 een lokale nota gezondheidsbeleid te hebben vastgesteld. De regio Zuid-Holland Noord heeft 
bovendien een regionale uitwerking gemaakt van het landelijk beleid in de nota Gezonder in de Buurt 2013-
2016. Deze regionale nota geld als advies aan de regiogemeenten. 
 
De doelgroepen voor het gezondheidsbeleid in de gemeente Katwijk zijn Jeugd, Ouderen en mensen met 
een lagere sociaal economische status (SES). Dit zijn de groepen waar de meeste gezondheidswinst is te 
behalen en de meeste gezondheidsrisico’s spelen. De aanpak focust zich op overgewicht/diabetes en 
eenzaamheid/ depressie. Voor deze doelgroepen is een maatregelenmix uitgewerkt in de nota waarin 
vooral bewegen in de buurt een belangrijk middel is dat wordt ingezet. De gemeente Katwijk sluit met 
deze nota aan bij de kaders en doelgroepen die door het Rijk en de regio Zuid-Holland Noord zijn 
geformuleerd, maar geeft zoveel mogelijk een lokale invulling aan de genoemde speerpunten. De nota 
biedt zo een duidelijk overzicht van hetgeen de gemeente Katwijk doet op het gebied van gezondheidsbeleid.  
 
Doelstellingen per doelgroep zijn: 
 

• Katwijkse jeugd scoort in de GGD-peiling van 2015 op de leefstijlonderwerpen gelijk aan het 
regionale gemiddelde en in ieder geval beter dan in de peiling 2009.  

• Katwijkse ouderen scoren in de GGD-peiling van 2015 op overgewicht, beweging, eenzaamheid en 
depressie gelijk aan het regionale gemiddelde en in ieder geval beter dan in de peiling 2009. 

• De gezondheid van de bevolkingsgroep met een lage SES en verbeteren om zo het verschil met 
inwoners met een hoge SES in de gemeente Katwijk terug te dringen.  

 
Alcohol- en verslavingsbeleid zijn nadrukkelijk niet in de nota opgenomen. Dit is wel een speerpunt in de 
gemeente Katwijk en ook in het landelijk en regionaal beleid. Dit beleid wordt separaat aangeboden door 
middel van een meerjaren werkprogramma van het platform Kocon. 
 
Ten slotte heeft de Wmo-adviesraad een advies uitgebracht op een concept van de nota Lokaal 
Gezondheidsbeleid 2013-2016. Punten uit dit advies zijn verwerkt in de voorliggende nota. 

Beoogd resultaat 
 
Het gezondheidsbeleid voor de periode 2013-2016 voor de gemeente Katwijk is vastgelegd. 

Argumenten 
 
1. Het hebben van een lokale nota gezondheidsbeleid is een verplichting vanuit het Rijk. 

In de landelijke nota Gezondheid Dichtbij zijn de hoofdlijnen en richtingen weergegeven voor het 
gezondheidsbeleid dat gemeenten dienen te voeren. In deze nota zijn gemeenten ook verplicht om binnen 
twee jaar (uiterlijk 1 oktober 2014) die lokale uitwerking vast te leggen in een lokale nota gezondheidsbeleid. 
Met het vaststellen van voorliggende nota voldoet de gemeente Katwijk aan deze verplichting. 

 
2. De nota Lokaal gezondheidsbeleid is breed afgestemd en gedragen 

De nota Lokaal Gezondheidsbeleid is een integrale nota waarin input is verwekt vanuit het sportbeleid, 
jeugdbeleid, wmo-beleid en minimabeleid. Bovendien is de nota mede tot stand gekomen in overleg met de 
Zorggroep Katwijk (huisartsen), GGD Hollands-Midden en een afvaardiging van de Wmo-adviesraad. Het 
voorgestelde beleid wordt daardoor breed gedragen bij de partners van de gemeente en zit verankerd in vele 
beleidstakken van de gemeente Katwijk. 

 
3. De Wmo-adviesraad stemt in met de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016 

Hoewel de nota Lokaal Gezondheidsbeleid is gebaseerd op de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) zijn er veel 
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verbindingen en overeenkomsten met het wmo-beleid. Het college heeft daarom de nota ter kennisgeving 
aan de Wmo-adviesraad gestuurd. De Wmo-adviesraad geeft in een reactie aan dit op prijs te stellen en op 
hoofdlijnen met de nota in te stemmen. De adviesraad geeft in haar reactie op onderdelen advies (zie 
bijlage). Dit advies is in voorliggende nota reeds verwerkt. De adviezen zijn grotendeels overgenomen. Hoe 
dit is verwerkt staat opgenomen in de bijgesloten conceptbrief aan de wmo-adviesraad. 

 
4. De nota Lokaal Gezondheidsbeleid past binnen de visie op het herontwerp sociaal domein ‘Verbinden en 

Vernieuwen’. 
Verbinden & Vernieuwen is op 30 mei door de gemeenteraad vastgesteld en geldt als kapstok voor het te 
ontwikkelen sociaal beleid binnen de gemeente Katwijk. Hoewel de ontwikkeling van de nota Lokaal 
Gezondheidsbeleid en Verbinden & Vernieuwen deels gelijktijdig plaatsvond is onderling goed afgestemd. 
De nota Lokaal Gezondheidsbeleid geeft op het gebied van gezondheidsbeleid invulling aan de 10 leidende 
principes uit Verbinden en Vernieuwen. 

Kanttekeningen 
 
nvt 

Middelen 
 
Voorliggende nota Lokaal Gezondheidsbeleid bevat geen financiële paragraaf. De in deze nota genoemde 
maatregelen dragen alle bij aan de doelstellingen van het gezondheidsbeleid, maar zijn ook al opgenomen 
in andere beleidsnota’s zoals het Wmo-beleidsplan, de Sportnota, Minimabeleid en Jeugd op Koers 2.0. 
Opnemen van financiën in voorliggende nota zou dus dubbel zijn met de genoemde nota’s en 
vermoedelijk meer verwarring dan duidelijkheid scheppen. De financiële verantwoording over de 
maatregelen vindt ook plaats conform de afspraken die daar in die nota’s over gemaakt zijn.  
 
Ten behoeve van het lokale gezondheidsbeleid is één budget in de begroting 2013-2016 opgenomen dat 
niet in andere nota’s staat genoemd. Het betreft hier de post Openbare Gezondheidszorg/Structurele 
subsidies à         € 10.000. Dit budget wordt ingezet ter ondersteuning van pilots en initiatieven in het 
kader van de voorliggende nota lokaal gezondheidsbeleid. 

Commissie 
Indien van toepassing worden onder dit kopje de aanpassingen beschreven, die naar aanleiding van de 

commissiebehandeling zijn doorgevoerd. 
 
      

 

Uitvoering 
 
Nadat de gemeenteraad de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016 heeft vastgesteld worden de maatregelen 
die staan benoemd geïmplementeerd en uitgevoerd (voor zover deze nog niet uitgevoerd worden in het kader 
van andere beleidsterreinen). 
 
Aan het eind van de looptijd van de nota (in 2016) wordt deze geëvalueerd op de gestelde doelstellingen in de 
nota. 

Bijlage(n) 
 

1. Nota Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Katwijk 2013-2016 
2. Advies op Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Katwijk 2013-2016 van de Wmo-adviesraad 
3. Conceptbrief reactie op advies op Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Katwijk 2013-2016 van de 

Wmo-adviesraad 
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Raadsbesluit 
 

Zaaknummer : 2013-10033 

Programma : Zorg, welzijn, werk en inkomen 

Onderwerp : Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 

  

  
 
De raad van de gemeente Katwijk; 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 18 juni 2013.; 
gelet op artikel 147, lid 2 van de gemeentewet;  
 
 

B E S L U I T : 
 
 
In te stemmen met de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016 voor de gemeente Katwijk. 
 
 
 
 

 
 Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk 

in zijn openbare vergadering van        
 

 
De griffier De voorzitter 
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1. Inleiding en kaders 

1.1 Inleiding 
Voor u ligt de Beleidsnota “Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016” van de gemeente Katwijk, waarin de 
beleidsdoelen van de gemeente met betrekking tot de bevordering van de gezondheid van de Katwijkse 
burgers worden beschreven. De vorige nota besloeg de periode 2008-2012 en inmiddels is het tijd om het 
beleid voor de komende periode vast te stellen.  
 
Een goede gezondheid is van wezenlijk belang voor het welzijn van mensen. Een goede gezondheid vergroot 
immers de kans op een lang en kwalitatief goed leven, op duurzame arbeidsdeelname en op maatschappelijke 
participatie. De gemeente Katwijk heeft voor de gezondheid van haar inwoners vooral een 
verantwoordelijkheid als het gaat om preventie. Curatieve gezondheidszorg is een verantwoordelijkheid van 
zorgverleners. Verder heeft de gemeente een aantal uitvoeringstaken op het gebied van gezondheid, maar die 
zijn grotendeels belegd bij de GGD (zie h. 1.2.1.). Gericht op die preventie wil de gemeente Katwijk zich actief 
inzetten om een gezonde leefstijl te promoten en gezondheidsachterstanden te verkleinen. Om zoveel mogelijk 
winst te kunnen behalen is integraal beleid en een goede samenwerking met regionale en lokale partners 
nodig. Tegelijkertijd beseft de gemeente zich dat gezondheidsrisico’s complex zijn en de gemeente slechts een 
beperkte invloed heeft op de gezondheid van haar inwoners. De verantwoordelijkheid van mensen voor hun 
gezondheid ligt voor het grootste deel bij de mensen zelf. De gemeente biedt waar nodig ondersteuning in de 
vorm van kennis delen, beweegaanbod, welzijnsdiensten, subsidies en het verbinden van diverse initiatieven 
etc. 
 
De doelgroepen voor het gezondheidsbeleid in de gemeente Katwijk zijn Jeugd, Ouderen en mensen met een 
lagere sociaal economische status (SES). Dit zijn de groepen waar de meeste gezondheidswinst is te behalen en 
de meeste gezondheidsrisico’s spelen.  
 
De gemeente Katwijk sluit met deze nota aan bij de kaders en doelgroepen die door het Rijk en de regio Zuid-
Holland Noord zijn geformuleerd, maar geeft zoveel mogelijk een lokale invulling aan de genoemde 
speerpunten. Vooruitlopend op de kaders die de landelijke en regionale nota stellen,  zijn er lokaal al 
verschillende ontwikkelingen gestart, die vooruitlopen op het vaststellen van de voorliggende nota. 

1.2 Kaders 
De lokale nota gezondheidsbeleid staat niet op zichzelf. De nota is allereerst gebaseerd op de Wet Publieke 
Gezondheid (WPG) waarin de wettelijke verplichtingen van de gemeente op het gebied van gezondheidszorg 
zijn vastgelegd. Verder is er een landelijke gezondheidsnota ‘gezondheid dichtbij’ waarin de landelijke kaders 
zijn vastgesteld waarbinnen lokaal gezondheidsbeleid dient te worden uitgewerkt. Ten slotte is ook door de 
RDOG Hollands Midden een regionale nota opgesteld waarin het landelijk beleid is vertaald naar de situatie in 
de regio. De regionale nota geldt als een adviserend document voor de lokale nota’s gezondheidsbeleid. 
 
Ten slotte is deze nota Lokaal Gezondheidsbeleid vooral een samenvoeging van beleid en maatregelen die in 
andere beleidsnota’s al zijn vastgelegd. Alle beschreven maatregelen zijn (een uitwerking van) beleid dat staat 
opgenomen in het Wmo-beleidsplan, de Sportnota, de nota Jeugd op Koers 2.0, het minimabeleid, het 
beleidsplan Schuldhulpverlening en het beleidsplan Participatie. Binnen al deze beleidsvelden zijn maatregelen 
benoemd die bijdragen aan een betere gezondheid van de inwoners van Katwijk. In deze nota Lokaal 
Gezondheidsbeleid is dit beleid uitgewerkt en wordt de samenhang belicht. 
 
Hieronder worden kort de kaders uit de WPG, landelijke nota en regionale nota beschreven. 

1.1.1 De Wet Publieke Gezondheid 
De Wet Publieke Gezondheid (WPG) vormt het belangrijkste wettelijk kader voor het gemeentelijk 
gezondheidsbeleid. Gemeenten hebben, op basis van deze wet,  de bestuurlijke verantwoordelijkheid om 
maatregelen te nemen om de gezondheid van de bevolking, of specifieke groepen daaruit, te beschermen en te 
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bevorderen. Gemeenten zijn daarmee ook verantwoordelijk voor het voorkomen en het vroegtijdig signaleren 
van ziekten.  

Gemeenten zijn verplicht om een GGD in stand te houden en taken uit de WPG uit te voeren. De GGD heeft 
daarin een belangrijke taak en ook andere instellingen ondersteunen de gemeente bij de uitvoering van deze 
verplichting. Gemeenten zelf kunnen vooral een bijdrage leveren door een (maatschappelijke) omgeving te 
creëren waarin mensen makkelijk kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl. De wet verplicht gemeenten 
verder om elke vier jaar een lokaal gezondheidsbeleid te ontwikkelen.  

In de WPG worden de volgende taken genoemd: 

1. Infectieziektenbestrijding 
2. Jeugdgezondheidszorg 
3. Medische milieukunde 
4. Technische hygiënezorg 
5. Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen 
6. Epidemiologie 
7. Gezondheidsbevordering 
8. Ouderengezondheidszorg 
9. Prenatale voorlichting 
10. Bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen 
11. Continuïteit en samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en afstemming met de curatieve 

gezondheidszorg en de GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen) 
 
Voor wat betreft de ouderenzorg kent de WPG de volgende, nieuwe en met de Wmo samenhangende, 
wettelijke taken: 
• het monitoren van (ontwikkelingen in de) gezondheidstoestand van ouderen en van gezondheid 

bevorderende en –bedreigende factoren; 
• het inschatten van de behoeften aan zorg; 
• het vroegtijdig opsporen en proberen te voorkomen van specifieke stoornissen; 
• het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding; 
• het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen. 

In deze nota wordt vooral ingegaan op de taak ‘gezondheidsbevordering’ omdat gemeenten op dat terrein een 
grote mate van beleidsvrijheid hebben. De taken 6, 8, 10 en 11 zijn hiermee verbonden. De overige taken zijn 
strak geprotocolleerd of er worden binnen andere kaders afspraken over gemaakt, grotendeels met de GGD. 

1.1.2 De landelijke nota “Gezondheid Dichterbij”  
Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verschijnt elke vier jaar een landelijke nota 
gezondheidsbeleid. De nieuwe nota “Gezondheid Dichterbij” verscheen in oktober 2011. Gemeenten hebben 
vanaf het verschijnen van de landelijke nota 2 jaar de tijd hun gemeentelijk beleid vast te stellen, uiteraard met 
inachtneming van de landelijk gestelde kaders. In de nota Gezondheid Dichterbij blijven de speerpunten uit het 
vorige beleidsperiode gehandhaafd. Het gaat om: 
 
• Overgewicht/Diabetes  
• Depressie  
• Roken en schadelijk alcoholgebruik 
 
Nieuw is echter dat de nota met nadruk aandacht vraagt voor de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Ook 
legt de landelijke nota qua speerpunten een nieuw accent en wel op “bewegen in de buurt”. 
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1.1.3 De regionale nota “Gezonder in de buurt” 
In deze beleidsperiode is voor het eerst besloten om ook regionaal afstemming te zoeken 
in de uitvoering van het gezondheidsbeleid. Omdat gemeenten enerzijds geconfronteerd worden met veel 
ontwikkelingen op het gebied van gezondheid die regionaal worden uitgewerkt (o.a. de decentralisaties) en er 
anderzijds geen financiële ruimte is voor nieuw beleid, is het wenselijk om zoveel gezamenlijk op te trekken en 
waar mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven. 
 
Na intensieve samenwerking tussen de beleidsafdelingen van gemeenten en de gemeenschappelijke 
gezondheidsdienst voor de regio Hollands Midden (De GGD HM) werd op 27 juni 2012 door het algemeen 
bestuur van de RDOG HM de regionale nota volksgezondheid 2013-2016, met de titel “Gezonder in de Buurt” 
vastgesteld.  
 
In de nota wordt aangesloten bij landelijk vastgestelde speerpunten en wordt bovendien inzichtelijk gemaakt 
dat de meeste gezondheidswinst voor gemeenten te behalen bij de doelgroepen: 
 
• Kinderen en jongeren 
• Ouderen 
• Mensen met een lage sociaal-economische status 
 
Gemeenten in de regio wordt dan ook geadviseerd hun beleid toe te spitsen op deze doelgroepen en het 
gevoerde beleid bovendien goed te monitoren en evalueren. Gezien de huidige financiële situatie van 
gemeenten zijn de mogelijkheden van gemeenten met betrekking tot het uitvoeren van nieuw beleid en 
effectmetingen zeer beperkt. De gemeente Katwijk zal goed moeten samenwerken met haar partners en zal 
waar mogelijk moeten aansluiten bij reeds bestaande regionale en lokale activiteiten. Het beschikbare budget 
zal zo strategisch mogelijk moeten worden ingezet. In de komende hoofdstukken worden de lokale keuzes 
nader toegelicht. 

1.3 Financiën 
Voorliggende nota Lokaal Gezondheidsbeleid bevat geen financiële paragraaf. De in deze nota genoemde 
maatregelen dragen alle bij aan de doelstellingen van het gezondheidsbeleid, maar zijn ook al opgenomen in 
andere beleidsnota’s zoals het Wmo-beleidsplan, de Sportnota, Minimabeleid en Jeugd op Koers 2.0. Opnemen 
van financiën in voorliggende nota zou dus dubbel zijn met de genoemde nota’s en vermoedelijk meer 
verwarring dan duidelijkheid scheppen. De financiële verantwoording over de maatregelen vindt ook plaats 
conform de afspraken die daar in die nota’s over gemaakt zijn.  
 
Ten behoeve van het lokale gezondheidsbeleid is één budget in de begroting 2013-2016 opgenomen dat niet in 
andere nota’s staat genoemd. Het betreft hier de post Openbare Gezondheidszorg/Structurele subsidies à € 
10.000. Dit budget wordt ingezet ter ondersteuning van pilots en initiatieven in het kader van de voorliggende 
nota lokaal gezondheidsbeleid. 
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2. Gezondheid In Katwijk 

2.1 Hoe staan we ervoor? 
De regio 
In de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV) 2010 van de GGD Hollands Midden wordt de 
gezondheidssituatie van de regio’s Zuid-Holland Noord (waarbinnen Katwijk) en Midden-Holland beschreven. 
Uit de gegevens is een aantal opvallende conclusies te trekken. Er is een toenemend aantal ouderen met een of 
meer chronische ziekten. De verklaring hiervoor ligt grotendeels in de vergrijzing. er zijn meer ouderen, dus ook 
meer ouderen met een chronische ziekte. Onder deze ouderen, maar ook onder alle andere leeftijdsgroepen in 
deze regio is overgewicht een opvallend probleem. Daarnaast leven veel volwassenen in de regio nog 
ongezonder, doordat een kwart van hen rookt en ongeveer 30% van hen teveel drinkt. Het alcoholgebruik 
onder de 16-plus-jeugd is eveneens hoog. En tot slot wordt bevestigd dat inwoners van onze regio met een lage 
SES een minder gunstige levensverwachting hebben dan inwoners met een hoge SES. Hoogopgeleide mensen 
leven gemiddeld 17 jaar langer zonder beperkingen.  
 
Op basis van deze gegevens lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de meeste gezondheidswinst voor de regio te 
behalen is bij de doelgroepen jeugd, ouderen en mensen met een lage SES. De regio wil om deze reden 
aansluiten bij het nieuwe landelijke speerpunt “bewegen in de buurt”, namelijk het bevorderen van een 
gezonde leefstijl met behulp van sporten en bewegen en het stimuleren van gezonde voedingsgewoonten. En 
dit alles dicht bij de inwoner in de buurt, waar mogelijk in de wijk. Dit sluit ook goed aan bij de WMO-gedachte. 
 
De gemeente Katwijk 
De cijfers die vanuit de GGD-peilingen beschikbaar zijn voor Katwijk en de regio, dateren uit 2009. Deze zijn 
weergegeven in het rapport Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid in Zuid-Holland Noord dat in 
2011 is uitgekomen. Uiteraard was het wenselijk geweest het nieuwe beleid te baseren op meer recente 
gegevens1, doch de gemeente is gebonden aan de peilingencyclus van de GGD. Omdat de nota voor oktober 
2013 moet zijn vastgesteld en de cijfers van de meeste recente peilingen (van 2012) nog niet bekend zijn 
(alleen kerncijfers voor volwassenen en ouderen zijn bekend), is het noodzakelijk om met de wel beschikbare 
cijfers te werken. Een aantal opvallende algemene GGD-gegevens wordt hier in grafieken getoond. In de 
komende hoofdstukken zullen specifieke cijfers per doelgroep nader worden bekeken. Voor de volledige 
Katwijkse gegevens uit de GGD-peilingen wordt verwezen naar de website 
http://www.toolkitvtv.nl/object_binary/o11659_GR-Zuid-Holland-Noord-2011.pdf . 
 
Bevolkingscijfers 

De gemeente Katwijk heeft een vergelijkbare 
leeftijdsopbouw als de regio Zuid Holland Noord 
en Nederland. Het percentage jongeren is wel 
behoorlijk hoger dan regionaal of landelijk. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Op verschillende onderwerpen (sport, bevolkingscijfers) zijn meer recente gegevens beschikbaar dan de GGD-peilingen uit 2009. Omdat 
deze cijfers met andere onderzoekstechnieken zijn verkregen dan de GGD-cijfers zijn die uitkomsten echter niet te vergelijken met de GGD-
cijfers. Er kan op basis van die cijfers dus ook niet worden aangegeven of er een verbetering of verslechtering is opgetreden. Bovendien zijn 
die cijfers alleen voor Katwijk beschikbaar zodat een vergelijking met de regio, landelijke trends of andere gemeenten niet mogelijk is. 
Daarom is gekozen de GGD-peilingen uit 2009 toch als uitgangspunt te hanteren voor voorliggende nota. Overigens is wel naar de andere 
cijfers gekeken en is gebleken dat het algemene beeld niet afwijkt van hetgeen naar voren komt uit de GGD-peilingen. 

http://www.toolkitvtv.nl/object_binary/o11659_GR-Zuid-Holland-Noord-2011.pdf
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De verdeling tussen het aandeel inwoners met 
een lage opleiding en inwoners met een hoge 
opleiding in Katwijk verschilt wezenlijk van de 
regio en Nederland. De gemeente Katwijk kent 
meer inwoners met een lage opleiding dan met 
een hoge opleiding. Landelijk en regionaal is dat 
beeld andersom. 
 
 
 
 
 
 

Opvallende gezondheidscijfers 
                                                                

Ten opzichte van de regio ervaren Katwijkse 
ouderen hun gezondheid vaker als ‘slecht’ dan 
hun leeftijdsgenoten in de regio. Bij de 
volwassenen is dit weer andersom. Bij jongeren 
is nauwelijks verschil waar te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overgewicht is in Katwijk duidelijk meer 
aanwezig dan in de regio. In alle leeftijdsgroepen 
is het percentage dat overgewicht heeft hoger 
dan in de regio. 
 
 
 
 
 
 
 
Ten opzichte van de regio zijn er in Katwijk meer 
ouderen en meer jongeren die te weinig 
bewegen (Nederlandse Norm Gezond Bewegen). 
Volwassenen doen het weer iets beter dan hun 
leeftijdsgenoten in de regio.                                                             
 



8 

In Katwijk is het percentage jongeren dat rookt 
aanzienlijk hoger dan in de regio  en landelijk. De 
Katwijkse ouderen roken daar tegenover dan weer 
aanzienlijk minder dan hun leeftijdsgenoten in de 
regio en de rest van het land. 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
Harddrugsgebruik onder jongeren in Katwijk is 
aanzienlijk hoger (4% t.o.v. 2%) dan regionaal of 
landelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onder jongeren onder de 18 is onderzocht of zij in 
de afgelopen maand alcohol hebben gedronken en 
of zij aan ‘bingedrinking’ doen. Voor beide vragen 
scoren de Katwijkse jongeren hoger dan regionaal 
of landelijk.  
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3. Regionale aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt samengevat wat regionaal wordt geadviseerd met betrekking tot de uitwerking van de 
genoemde speerpunten en doelgroepen. In het volgende hoofdstuk wordt vervolgens de lokale focus die de 
gemeente Katwijk legt toegelicht.  

3.1 Aanbevelingen uit de regionale nota samengevat 
Algemeen 
In algemene zin stelt de regionale nota dat de speerpunten in de vorige lokale beleidsnota kunnen worden 
gehandhaafd, omdat zij nog steeds relevant zijn. Monitoring en evaluatie van het lokale beleid worden als 
aandachtspunten genoemd.  
Het maken van goede afspraken tussen GGD en gemeenten over hoe de taken worden uitgevoerd is belangrijk, 
evenals het vroegtijdig betrekken van de GGD bij de ontwikkeling van lokaal gezondheidsbeleid. In deze dialoog 
zijn de gemeenten regiehouder en de GGD inhoudelijk adviseur. De GGD dient te streven naar een integrale 
aanpak en naar versterking van verbinding tussen haar verschillende taakvelden. 
 
De nieuwe lokale nota 
De regionale nota adviseert de resultaten en doelstellingen in de lokale nota zoveel mogelijk SMART te 
benoemen. Geadviseerd wordt doelgroepen te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. 
Ook wordt geadviseerd in de komende jaren meer in te zetten op samenwerking tussen publieke en private 
partijen binnen wijken. Zorgverzekeraars zullen een belangrijke partner van gemeenten worden als het gaat om 
preventie. 
 
Doelgroep Jeugd 
De regionale nota legt nadruk op het vergroten van weerbaarheid van jongeren. Het hele netwerk van de 
jongere dient hierbij te worden betrokken. Aanbevolen wordt om een “interventiemix” te hanteren. In een 
interventiemix is er samenhangend aandacht voor zowel opvoedingsondersteuning en educatie, als voor wet- 
en regelgeving, economische maatregelen en het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Er wordt 
geadviseerd scholen en Centra voor Jeugd en Gezin betrekken. Ook de samenwerking met andere zorgpartijen 
is van belang om een ketenaanpak op het gebied van overgewicht en bewegen te kunnen realiseren. 
Geadviseerd wordt in te zetten op goed onderbouwde en effectief gebleken interventies. Tot slot wordt 
geadviseerd de Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie die in 2012 is vastgesteld door de 
centrumgemeente Leiden en die zich hoofdzakelijk op jeugd richt, lokaal uit te werken. 
 
Doelgroep (kwetsbare) Ouderen 
Beweging kan achteruitgang in het functioneren en in de zelfredzaamheid en participatie van ouderen 
voorkomen. Ook beïnvloedt bewegen het verloop van chronische aandoeningen in positieve zin en verkleint 
het risico op valincidenten. Daarnaast kunnen gezamenlijke activiteiten depressie en eenzaamheidsklachten 
verminderen. Een belangrijke aanbeveling voor gemeenten is dan ook het inzetten op beweegactiviteiten in de 
buurt voor ouderen. Ouderen zouden door de gemeente bovendien moeten worden gestimuleerd om minder 
zelfredzame buurtgenoten te ondersteunen. Hiermee wordt aangehaakt bij doelstellingen en activiteiten 
vanuit de WMO. 
 
Doelgroep Inwoners met een Lage SES 
Er is een nauwe relatie tussen lage sociaal-economische status en een laag gezondheidsniveau. Ook in de regio 
Hollands Midden is deze relatie zichtbaar. Een deel van de verschillen met mensen met een hoge SES is 
verklaarbaar uit ongezonde leefgewoonten. Om de verschillen tussen mensen met een lage SES en andere 
inwoners van de gemeenten terug te dringen  wordt aanbevolen om samen met lokale partners in te zetten op 
gezond bewegen in de buurt. Ook hier wordt publiek-private samenwerking en met name de afstemming met 
zorgverzekeraars benoemd als kansrijk. 



10 

4. Lokale focus  

4.1 Terugblik en vooruitkijken 
Korte terugblik op de vorige lokale nota 
De vorige nota Lokaal Gezondheidsbeleid van de gemeente Katwijk besloeg de jaren 2008-2012. Ook in deze 
nota werden de landelijke speerpunten genotmiddelengebruik, opvoeding jeugd en GGZ (depressie en 
eenzaamheid) als leidraad genomen. De speerpunten van het lokaal gezondheidsbeleid zijn ook meegenomen 
in andere beleidsvelden, zoals het WMO-beleid, het sportbeleid en het jeugdbeleid. Omdat de nota 
gezondheidsbeleid bovendien gezien het beperkte budget vooral aansloot op de bestaande GGD-activiteiten en 
de GGD-peilingen slechts eens in de paar jaar worden gehouden, is een algemeen beeld van de behaalde 
resultaten moeilijk te geven. Nieuwe uitgebreide cijfers zijn nog niet bekend. De kerncijfers 2012 voor de 
leeftijdsgroepen 19-64 en 65+ zijn wel bekend. Hierin zien we de volgende verschillen met de peiling uit 2009 
op de belangrijkste determinanten voor deze nota. 
 

 

19-64 in 
2009 

19-64 in 
2012 

65+  
in 2009 

65+   
in 2012 

% inwoners met overgewicht 54% 55% 67% 70% 
% inwoners met onvoldoende lichaamsbeweging (NNGB) 46% 46% 41% 32% 
% inwoners met een matig tot hoog risico op een depressie 35% 31% 44% 34% 
% inwoners met matige tot ernstige eenzaamheid 34% 32% 44% 36% 

 
De belangrijkste conclusie die hieruit te trekken valt is dat inzet op alle hierboven genoemde determinanten 
nog steeds van groot belang is. Overgewicht is iets toegenomen, er is nog steeds een aanzienlijk deel van de 
bevolking dat onvoldoende lichaamsbeweging krijgt en ook (risico op) depressie en eenzaamheid komt onder 
meer dan éénderde van de volwassen bevolking voor. Onvoldoende lichaamsbeweging onder ouderen is wel 
afgenomen evenals risico op depressie en eenzaamheid onder ouderen. 
 
Met het beperkte budget is in de afgelopen jaren aanvullend ingezet op lokale depressie-preventie (o.a. via 
bewustwordingscampagnes in lokale media) en op gezonder eten op scholen (o.a. door financiering van 
groente en fruit-acties op scholen). In de jaren 2010, 2011 en 2012 is het budget vooral ingezet om de in 2010 
opgerichte zorggroep van huisartsen in Katwijk te ondersteunen bij haar nieuwe projecten, waar deze de 
speerpunten van het gemeentelijk beleid raakten (op de gebieden van GGZ, overgewicht en diabetes). In de 
komende beleidsperiode wil de gemeente deze samenwerking met de huisartsengroep uitbreiden.  
 
Aparte vermelding verdient het speerpunt genotmiddelen dat door de gemeente Katwijk is uitgewerkt in een 
eigen kadernota en een lokaal werkplan verslavingsbeleid 2009-2013. Met name het overmatig alcoholgebruik 
onder Katwijkse jongeren heeft ervoor gezorgd dat extra inzet op dit onderwerp door het gemeentebestuur als 
noodzakelijk werd ervaren. Het werkplan loopt eind 2013 af en nieuw lokaal meerjarenbeleid zal dan ook 
moeten worden vastgesteld. De gemeenteraad zich heeft over de kaders voor het nieuwe verslavingsbeleid in 
2012 al uitgesproken (zie hoofdstuk 4.2).  
 
Het nieuwe Katwijkse gezondheidsbeleid 
Gezien de landelijke en regionale aanbevelingen en de lokale ervaringen en cijfers is het gerechtvaardigd de 
speerpunten overgewicht en diabetes, eenzaamheid en depressie en genotmiddelengebruik te handhaven. De 
gezondheidsvraagstukken op deze onderwerpen zijn aanzienlijk. Inzet op deze speerpunten bij de doelgroepen 
jeugd, kwetsbare ouderen en mensen met een lage SES geven ook in Katwijk de meeste kans op 
gezondheidswinst in de komende beleidsperiode.  
 
De gemeente Katwijk sluit van harte aan bij de regionale oproep om het bewegen in de buurt verder vorm te 
gaan geven. De gemeente wil echter met nadruk ook een eigen focus aanbrengen in haar lokale beleid. In de 
regionaal benoemde doelgroep kwetsbare ouderen wil de gemeente lokaal een verbreding aanbrengen. Gezien 
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de nieuwe preventieve gezondheidstaak die vanuit de WPG naar de gemeenten toe is gekomen, vindt de 
gemeente Katwijk dat alle ouderen doelgroep moeten zijn van het Katwijkse gezondheidsbeleid. Preventie is er 
immers op gericht mensen zo lang mogelijk gezond te houden. dat geldt net zo goed voor kwetsbare en als 
voor niet kwetsbare ouderen. Daarbij wil de gemeente, gezien de zorgwekkende en voor een deel significant 
slechtere cijfers die Katwijk vertoont op het gebied beweeg- en voedingscultuur van de Katwijkse jeugd, extra 
inzet plegen op de bevordering van een gezonde leefstijl onder Katwijkse jongeren. Dit wil de gemeente doen 
door het Jongeren op Gezond Gewicht-project (JOGG) in de gemeente uit te rollen. In het volgende hoofdstuk 
zal een lokale uitvoeringsagenda met doelstellingen en activiteiten voor de doelgroepen jeugd, ouderen en 
inwoners met een lage SES worden uitgewerkt. 
 
Meetbare resultaten? 
Bevorderen van een gezonde leefstijl onder jeugd, ouderen en mensen met een lage SES is volgens de 
gemeente Katwijk erg belangrijk, maar helaas zijn resultaten van het ingezette beleid niet altijd goed te meten. 
De 3-jaarlijkse GGD peilingen geven een goed beeld van de gezondheidssituatie in de gemeente Katwijk en 
maakt vergelijking met regio en Nederland mogelijk. Of eventuele verbeteringen of verslechteringen 
daadwerkelijk het gevolg zijn van het uitgevoerde beleid is niet onweerlegbaar vast te stellen. Er zijn immers 
zoveel factoren van invloed op de gezondheid van mensen dat de gemeente en haar samenwerkingspartners 
die nooit allemaal kunnen beïnvloeden. Ook is niet te zeggen of een verslechtering nog groter zou zijn als het 
beleid niet was ingezet. Er is immers geen vergelijkingsgroep waar waarin het beleid niet wordt uitgevoerd. 
Desalniettemin is de doelstelling van het gezondheidsbeleid wel degelijk om de gezondheidssituatie van de 
inwoners van de gemeente Katwijk te verbeteren. Daarom worden per doelgroep concrete doelstellingen 
benoemd om in de volgende GGD-peiling (2015) beter te ‘scoren’. In de volgende nota lokaal 
gezondheidsbeleid (2017-2020) zal hierop gereflecteerd worden. 

4.2 Naar een nieuw meerjarenwerkplan verslavingsbeleid 
Tot slot wil de gemeente het lokale verslavingsbeleid in de komende jaren blijven voortzetten. De uitvoering 
hiervan is belegd bij platform Kocon. Dit beleid blijft in deze nota grotendeels buiten beschouwing. Het zal 
evenals in de vorige beleidsperiode separaat worden uitgewerkt in een meerjarenuitvoeringsplan 
verslavingsbeleid, dat eind 2013 zal worden vastgesteld.  
 
In de voorgaande jaren heeft de gemeente Katwijk van het Platform Kocon jaarlijkse activiteitenplannen 
gevraagd met een verantwoording. Voor de komende jaren wordt door het Platform Kocon een 
meerjarenwerkplan gemaakt, dat gekoppeld is aan het ritme en de inhoud van de nota Lokaal 
Gezondheidsbeleid. Hieraan worden wederom de jaarlijkse uitvoeringsplannen gekoppeld die, m.b.t. de 
onderwerpen, doorlopend kunnen zijn. 

4.3 Samenwerking met de RDOG 
In algemene zin verdient het vermelding dat de gemeente Katwijk zich in de regio al geruime tijd uitspreekt 
voor meer sturing op en inzicht in de werkzaamheden van de RDOG HM, de gemeentelijke gezondheidsdienst 
waar de gemeenten in onze regio een groot deel van de uitvoering van hun gezondheidsbevordering hebben 
neergelegd. In de regio wordt een gebrek aan transparante informatie vanuit de RDOG ervaren, waardoor 
aansturing door de opdrachtgevende gemeenten wordt bemoeilijkt. De komende jaren wordt dan ook 
regionaal ingezet op verbetering van het opdrachtgeverschap aan de RDOG HM en op meer transparante 
financiële rapportages van de RDOG, gekoppeld aan beleidsdoelstellingen.  
 
Een aantal stappen is al gezet. Vanaf 2013 krijgt elke gemeente een vast contactpersoon vanuit de GGD HM om 
de uitvoering van het Lokaal Gezondheidsbeleid mee te bespreken. Zo kan de gemeente vier maal per jaar de 
gezondheidsbevorderende activiteiten bespreken die door de GGD in Katwijk worden uitgevoerd. De 
contactpersoon voor de gemeente Katwijk houdt ook lokale ontwikkelingen in de gaten en bespreekt met de 
gemeente of er noodzaak is tot bijsturing. De gemeente Katwijk neemt daarnaast deel aan een aantal 
ambtelijke werkgroepen waarin de verbeterde aansturing van de RDOG HM tot speerpunt is gemaakt. Een van 
deze werkgroepen richt zich specifiek op het onderwerp gezondheidsbevordering.   
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5. Lokale uitvoeringsagenda 
In dit hoofdstuk zal per doelgroep worden omschreven wat het probleem is en wat de gemeente wil bereiken 
in de komende beleidsperiode. Ook zullen de bijbehorende activiteiten worden benoemd. Wat gebeurt er al 
regionaal en wat gebeurt er al lokaal? Waar wil de gemeente in de komende jaren extra op inzetten? 

5.1 Katwijkse jeugd 

5.1.1 Inleiding 

Met de Katwijkse jeugd gaat het over het algemeen goed. Een zorgelijk punt is echter de leefstijl van Katwijkse 
jongeren. Dit staat ook verwoord in de onlangs vastgestelde nota Jeugd op Koers 2.0. Cijfers laten zien dat 
Katwijkse jongeren als het gaat om gezond leven op een behoorlijk aantal punten slechter scoren dan hun 
leeftijdgenoten in de regio en in Nederland. De gemeente is van mening dat het primair een taak is van ouders 
om jongeren een gezonde leefwijze aan te leren. Daarnaast wordt er lokaal al behoorlijk veel voor de Katwijkse 
jeugd gedaan. Te denken valt aan de vele activiteiten die vanuit jongerenwerk en de sportsector en de 
campagnes die door platform Kocon zijn opgezet. Gezien de zorgwekkende cijfers en het belang van de 
doelgroep wil de gemeente Katwijk echter nog extra gaan inzetten op de gezondheidsbevordering van 
jongeren. Hieronder wordt dit nader toegelicht. De aanpak van overmatig alcoholgebruik wordt hier buiten 
beschouwing gelaten daar dit onderdeel apart wordt uitgewerkt in het lokale werkplan verslavingsbeleid. 

5.1.2 Wat is het probleem? 

In hoofdstuk 2 ‘Gezondheid in Katwijk’ staan al wat statistieken over de leefstijl van de Katwijkse jeugd. In 
onderstaande tabel worden wat opvallende leefstijlcijfers voor de Katwijkse jeugd nog wat uitgebreider 
weergegeven (Bron: GGD Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid in Zuid-Holland Noord 2011).  

 
Katwijk 

Zuid-Holland 
Noord Nederland 

% jeugd dat in de afgelopen maand alcohol heeft gebruikt 54% 47% 51% 
% jeugd dat doet aan bingedrinking 44% 38% 36% 
% jeugd dat de afgelopen maand harddrugs heeft gebruikt 4% 2% 2% 
% jeugd dat de afgelopen maand heeft gerookt 25% 20% 18% 
% jeugd met psychosociale problematiek 14% 13% - 
% jeugd dat niet dagelijks groente eet 60% 55% - 
% jeugd dat niet dagelijks fruit eet 54% 51% - 
% jeugd dat minder dan 5 keer per week ontbijt 19% 17% - 
% 5-6 jarigen met overgewicht 14% 10% - 
% 10-11 jarigen met overgewicht 25% 16% - 
% 13-14 jarigen met overgewicht 20% 15% - 
% jeugd met onvoldoende lichaamsbeweging 81% 79% - 

(jeugd= leeftijdsgroep 12-18 jaar tenzij anders vermeld) 
 
De GGD-cijfers laten duidelijk zien dat de Katwijkse jeugd op belangrijke gezondheidsindicatoren negatief 
scoort. Los van deze cijfers zijn ook via het CJG, het onderwijs en de huisartsen in de afgelopen jaren signalen 
over de gezondheid van de jeugd in Katwijk binnengekomen. 
 
In 2009/2010 is er landelijk veel te doen geweest rond de pré- en perinatale zorg. Het sterftecijfer  rond 
bevallingen is in Nederland relatief hoog. Reden waarom zowel landelijk als regionaal stappen zijn ondernomen 
om de zorg in de periode rond de bevalling te verbeteren. Verloskundigen merken op dat er grote behoefte is 
aan meer voorlichting en zorg in de pre- en perinatale fase. Momenteel richt de voorlichting zich vooral op de 
gang van zaken rond de bevalling. Maar verloskundigen zien veel vrouwen met overgewicht, onbekendheid 
over (de gevolgen van) pijnbestrijding, onbekendheid met de (noodzaak van) gezonde voeding, onbekendheid 
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met de mogelijkheden en noodzaak van beweging tijdens en na de zwangerschap, onbekendheid met gezonde 
voeding voor pasgeborenen etc. 
 
Huisartsen veronderstellen dat veel kinderen met enkelvoudige ADHD problematiek medicijnen krijgen terwijl 
dat onder omstandigheden niet nodig zou hoeven te zijn (een bepaalde pedagogische aanpak kan ook veel 
goed doen). Huisartsen veronderstellen dat er veel kinderen naar de GGZ (tweede lijn) worden doorverwezen 
terwijl ze ook door de eerste lijn behandeld zouden kunnen worden (goedkoper). Zij concluderen dan ook dat 
er veel kinderen ADHD medicatie krijgen zonder dat regelmatig gecontroleerd wordt of die medicatie nog 
noodzakelijk is.  
 
Zowel door het onderwijs als door huisartsen wordt gesignaleerd dat het aantal kinderen dat problemen heeft 
met de echtscheiding van hun ouders enorm toeneemt. Dit wordt bevestigd door het tempo waarin de KIES 
(Kinderen In Echtscheidings Situaties)-trainingen, die pas in oktober 2012 zijn gestart, vol lopen.  

5.1.3. Wat willen we bereiken? 

Katwijkse jongeren kunnen gezond opgroeien. De Katwijkse jeugd en hun ouders zijn goed geïnformeerd over 
wat een gezonde leefstijl inhoudt. Zij zijn weerbaar en maken gezonde keuzes als het gaat om voeding en 
bewegen. Dit is bevorderlijk voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van de jeugd. 
 
SMART-doelstelling: Katwijkse jeugd scoort in de GGD-peiling van 2015 op de leefstijlonderwerpen gelijk aan 
het regionale gemiddelde en in ieder geval beter dan in de peiling 2009.  

5.1.4. Wat gaan we daarvoor doen? 

Er gebeurt al heel erg veel als het gaat om gezondheidsbevordering voor de doelgroep jongeren. Vanuit de 
gemeenschappelijke regionale regeling RDOG HM, waaronder de GGD valt, wordt binnen de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en vanuit het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) ingezet op jongeren vanaf – 9 
maanden (uiteraard in samenwerking met verloskundigen etc.) tot 19 jaar. Lokaal worden aanvullend 
activiteiten uitgevoerd. Uiteraard is een en ander niet los te zien van de ontwikkelingen rondom de nieuwe 
Jeugdwet en de decentralisatie van de Jeugdzorg. Hieronder volgt een korte schets van wat er al gebeurt en 
waarop aanvullend zal worden ingezet. 
 
Regionaal 
Om te zorgen dat Katwijkse jongeren gezond kunnen opgroeien wordt er regionaal het nodige opgepakt. Het 
basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voorziet in een uniform- en een maatwerkdeel. Het 
uniforme deel omvat de reguliere contactmomenten waarbij kinderen worden gecontroleerd op groei en 
ontwikkeling. In het maatwerkdeel zit de extra gerichte signalering en ondersteuning; zoals bijvoorbeeld de 
Integrale Vroeghulp en Stevig Ouderschap. In Katwijk wordt zowel het uniforme als het maatwerkdeel 
uitgevoerd via de CJG’s. 
 
Landelijk staat het takenpakket van de JGZ  overigens ter discussie in verband met de nieuwe Jeugdwet. Ook regionaal is er 
discussie over de invulling. Dit heeft te maken met de taakstelling die de regionale GGD opgelegd heeft gekregen door de 
gemeenten. Een van de bezuinigingen is het samenvoegen van de GGD-regio’s Zuid-Holland Noord en Midden Holland tot 
een regio (Hollands Midden). Deze regionalisering betekent dat de takenpakketten van beide regio’s op elkaar moeten 
worden afgestemd. Hierover moet voor de zomer van 2013 een inhoudelijk besluit worden genomen. 

 
In 2009 is er een nieuwe regionale visie op de JGZ geformuleerd “Proactieve Publieke Zorg voor de Jeugd”. De 
kern van deze visie is dat er meer flexibilisering en zorg op maat moet komen binnen de zorg voor kinderen en 
jongeren. Vastgesteld is dat de CJG’S een centrale rol hebben bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid voor 
de jeugd. Sinds 2013 worden er pilots uitgevoerd om de zorg te flexibiliseren, vanuit de gedachte dat niet ieder 
kind/iedere ouder dezelfde zorg nodig heeft (zo zal een ouder van een derde kind een andere 
informatiebehoefte hebben dan een ouder van een eerste kind). Naast de huidige contactmomenten die er 
voor kinderen vanaf de geboorte in elke gemeente in de in de CJG’s gesitueerde consultatiebureaus 
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plaatsvinden, is er recent geld beschikbaar gekomen voor een extra contactmoment voor adolescenten. Dit zal 
worden uitgevoerd door de JGZ in samenwerking met het maatschappelijk werk. Beoogd wordt om op deze 
manier ook deze leeftijdsgroep van 14-16 jarigen te bereiken en op gerichte vragen/problemen in te kunnen 
gaan. 
 
Vanuit de JGZ wordt een Digitaal Dossier ingevuld. Het invullen van het Digitaal Dossier voor de JGZ loopt voor 
op schema. Het is voor 97% ingevuld. Het doel hiervan is vooral om kinderen in beeld te houden, maar ook om 
het dossier altijd compleet beschikbaar te hebben en gemakkelijk management- informatie te kunnen 
genereren. 
 
Lokaal 
Aanvullend op het regionale beleid dat in Katwijk door de CJG’s wordt uitgevoerd wordt lokaal de focus gelegd 
op onderwerpen die specifiek in Katwijk spelen. Wat in Katwijk wordt uitgevoerd staat uitgebreider beschreven 
in de nota Jeugd op Koers 2.0 (hoofdstukken 5.1 en 5.2) 
 
Jeugdgezondheidszorg 
Mede door alarmerende signalen vanuit de lokale verloskundigen, besloten om extra in te zetten op 
voorlichting en zorg rondom de pre- en perinatale periode. Vroegsignalering in deze periode is van groot 
belang om gezondheidsrisico’s voor ouder en kind te vermijden/verminderen. 
 
De gemeente Katwijk zet al sinds het moment dat de JGZ 0-4 een gemeentelijke verantwoordelijkheid werd 
(2003), naast het basistakenpakket ook aanvullend in op de JGZ. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het afnemen 
van de aanvullende diensten als de Triple P (opvoedmethodiek, ook wel “Positief Opvoeden” genoemd), Stevig 
Ouderschap (ondersteuningsmethodiek), 1 Gezin 1 Plan (methodiek om met de bij het gezin betrokkenen 
(professionals en eventueel naasten) een plan te maken tbv het gezin) en Integrale Vroeghulp 
(signalering/diagnostiek/advisering). De jeugdgezondheidszorg maakt deel uit van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin en diverse producten worden in samenhang met onder meer het maatschappelijk werk uitgevoerd. 
Binnen de netwerkstructuren van het CJG (en de gemeente) speelt het meldpunt Zorg en Overlast van de GGD 
een coördinerende rol. Zo is iemand van het meldpunt voorzitter van het signaleringsoverleg, het multi-
probleemgezinnenoverleg en het zorgoverleg.  
 
Naast de opvoedcursussen voor ouders heeft de gemeente in de herfst van 2012 structureel budget 
vrijgemaakt voor cursussen voor kinderen in echtscheidingssituaties. Het gaat om kinderen van de basisschool 
en om kinderen uit de eerste klassen van middelbare scholen, die ondersteuning nodig hebben bij het omgaan 
met het uit elkaar gaan van hun ouders. De eerste cursussen lopen goed en lijken in een belangrijke behoefte 
te voorzien. Ook Bureau jeugdzorg heeft een andere aanpak gekozen voor (v)echtscheidingen waar kinderen bij 
betrokken zijn. Juist om kinderen en hun problemen (verdriet, loyaliteit, gevoel van veiligheid) beter te kunnen 
ondersteunen. 
 
Zorg rond ADHD 
In samenwerking met het CJG, de GGZ, Eerstelijnspsychologen, Apothekers, Zorg en Zekerheid en de gemeente 
en onder procesbegeleiding van het REOS is door de huisartsen een pilotproject geïnitieerd. Dit project zal in de 
loop van 2013 een aanvang vinden en aansluiten op/een voorloper zijn op de decentralisatie van de jeugdzorg. 
Doel van dit project is allereerst uiteraard de zorg rond ADHD te verbeteren, waarbij, indien daar aanleiding 
voor is, uitdrukkelijk ook het gezin wordt betrokken. Door de projectgroep zijn de volgende doelen/resultaten 
geformuleerd: 
 
• De zorg op de juiste plek te realiseren (kwalitatief goede, snelle, goedkope en dicht bij huis zijnde zorg) 

waarbij ook de tweede lijn zal/kan worden ontlast. 
• Het optimaliseren van ADHD-indicatie, diagnostiek en behandeling bij ongecompliceerde ADHD (hierbij 

wordt aandacht besteed aan medicijngebruik, het niet onder controle staan en toch medicatie gebruiken, 
onderzoek naar andere vormen van behandeling naast of in plaats van medicamenteuze behandeling, het 
aansluiten van zorg en samenwerken van de verschillende partijen) 
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• Afspraken tussen de partners in de zorg (denk aan afbakening taken en verantwoordelijkheden, delen van 
informatie, doorlopende zorglijn). 

• Binnen het project is aandacht voor rol van het tweede opvoedmilieu (de school). Ook is er ruime aandacht 
voor de mogelijkheden en kansen die ouderbegeleiding (of “psycho-educatie”)  kan bieden. 

 
Jongeren op Gezond Gewicht 
Uit de GGD-cijfers blijkt duidelijk dat veel Katwijkse jeugd geen gezonde leefstijl heeft. Een gezonde leefstijl van 
Katwijkse jeugd wil de gemeente Katwijk op een integrale en effectieve manier bevorderen. Als middel 
hiervoor is gekozen voor het Jongeren Op Gezond Gewicht-project, ook wel JOGG. Per 2013 is de gemeente 
Katwijk JOGG-gemeente. Voor de benodigde ondersteuning vanuit het landelijk JOGG-bureau is structureel 
geld beschikbaar gesteld. 
 
JOGG is een aanpak waarbij iedereen in de stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor 
jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het is een lokale, duurzame, intersectorale aanpak die 
bewezen effectief is om de stijging van overgewicht bij jongeren om te zetten in een daling.  
JOGG richt zich op jongeren (0-19 jaar), hun ouders en omgeving. In een JOGG-gemeente werken alle lokale 
partijen uit onderwijs, bedrijfsleven, sport, recreatie, woningbouw, welzijn, gezondheidszorg en 
opvoedingsdeskundigen (CJG) via uitgekiende sociale marketing samen om gezond eten en bewegen voor 
jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Via sociale marketing dient bewustwording over een gezonde 
leefstijl bij de jeugd en hun ouders in gang gezet te worden. De lokale organisatiestructuur en bestaande 
netwerken worden benut en effectiever ingericht. Keuzes worden gemaakt in doelgroepen en activiteiten. Dit 
resulteert in een meerjarig programma met allerlei acties, zoals onder meer aandacht voor voeding en 
beweging op school, in de woonomgeving, betere sport- en speelfaciliteiten en voorlichting aan ouders.  
 
De JOGG-aanpak is gebaseerd op het succesvolle Franse Epode (Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants, of 
“laten we samen overgewicht bij kinderen aanpakken”). Dit programma startte beginjaren ’90 en heeft in 
verschillende EPODE-steden bijna een halvering van het aantal jongeren met overgewicht opgeleverd. Een 
soortgelijke, integrale aanpak in Utrecht Overvecht heeft laten zien dat het ook in Nederland werkt. Daar is 
door een langdurige samenwerking van gemeente, GGD, zorg en welzijnsorganisaties en scholen via allerlei 
activiteiten het overgewicht onder de jongeren tussen 2005 en 2010 gedaald van 27% naar 20%. 
 
Het lokale JOGG-traject wordt nog apart uitgewerkt in een uitvoeringsplan voor de gemeente Katwijk. 
 
Combinatiefuncties 
Naast de nieuwe ontwikkelingen rondom het JOGG-project wordt er vanuit het lokale sportbeleid ook al vele 
jaren ingezet op meer beweging voor Katwijkse jongeren.  
 
Onder de zogenaamde “Combinatiefuncties” vallen op sportgebied de volgende programma’s:  
• Come4Sport 
• Sport op straat 
• Schoolsport 
 
Met de bovenstaande programma’s richten de combinatiefunctionarissen zich op het vergroten van de 
beweegmomenten van de schoolgaande jeugd. Dit door naschoolse sportactiviteiten te organiseren op de 
schoolpleinen, bij sportverengingen en op sportveldjes in de buurt. Door afstemming van deze activiteiten met 
de lessen Lichamelijke Opvoeding ontstaat er een leerlijn.  Dit beleid staat verder uitgewerkt in de Sportnota 
2012-2017. 
 
Sport en bewegen in de buurt en de Sportimpuls 
De gemeente Katwijk heeft zich ingeschreven voor het landelijke programma “Sport en Bewegen in de buurt” 
en de bijbehorende subsidieregelingen zoals die van de “buurtsportcoaches” en “sportimpuls”. De gemeente 
wil bijvoorbeeld inzetten op uitbreiding van de combinatiefunctionarissen door deelname aan de regeling 
buurtsportcoaches.  Uit onderzoek moet duidelijk worden of de cofinanciering die vereist is voor de gemeente 
budgettair neutraal haalbaar is.  Als dit het geval is worden er buurtsportcoaches aangesteld die verbindingen 
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gaan leggen tussen de sector sporten en sectoren als zorg, ouderen, kinderopvang. Zij zullen wijkgericht ingezet 
gaan worden en laagdrempelige sport en beweeg activiteiten inde buurt aan (laten) bieden. Om de 
buurtsportcoach daarbij te helpen worden er buurtscans gemaakt. Hierbij wordt er als het ware een foto van 
de buurt gemaakt van zowel de fysieke als de sociale infrastructuur.   
 
De bovengenoemde “sportimpuls” is een subsidieregeling waarbij alleen de sportaanbieders een aanvraag in 
kunnen dienen. Er dient wel afstemming met de gemeente te zijn waarbij de gemeente moet beoordelen of 
het past binnen het gemeentelijk sportbeleid (zie hoofdstuk 5.3.4 voor initiatieven voor andere doelgroepen). 
 
Subsidieregeling doelgroepgebonden sportstimulering 
Als gevolg van de sportnota is er vanaf 2013 een nieuwe sportsubsidieregeling. Deze subsidieregeling voor 
doelgroepen is bedoeld voor sportverenigingen die een sportdeelname verhogend aanbod creëren voor de 
doelgroepen met een achterstand in sportparticipatie zoals deze beschreven worden in de sportnota. 
 
In iedere kern is het professionele tienerwerk (Factor) op een of meerdere locaties actief, veelal in de 
jongerencentra. Factory draagt bij aan de aanpak van de problematiek rondom de leefstijl van jongeren door 
haar activiteiten hierbij aan te sluiten. Te denken valt aan activiteiten gericht op beweging en gezonde voeding. 
Hierin wordt samengewerkt met de Combinatiefuncties. Ook wordt op laagdrempelige wijze informatie 
gegeven over (overmatig) genotmiddelengebruik (Zie verder meerjarenprogramma Platform Kocon). 
Het jongerenwerk (16 jaar en ouder) is uitsluitend van, voor en door jongeren. Stichting Kocon heeft met alle 
Katwijkse jongerencentra een ‘alcoholconvenant’ afgesloten. Doel van dit convenant is dat jongerencentra een 
verantwoord actief alcoholbeleid voeren door regels met betrekking tot alcoholgebruik vast te stellen en na te 
leven, hun programmering op de doelgroep af te stemmen wel/geen alcohol schenken) en een eenduidig 
prijsbeleid te voeren. 

5.2 Katwijkse ouderen  

5.2.1 Inleiding 

De gemeente Katwijk heeft een groeiende groep oudere inwoners. In 2040 zal het percentage 65-plussers in de 
gemeente zijn gestegen van 14% naar 22% (Bron: GGD-peiling 2009). De Katwijkse oudere wijkt op het gebied 
van gezondheid op een aantal essentiële punten negatief af van het gemiddelde, met name als het gaat om 
bewegen en overgewicht, maar ook als het gaat om chronische aandoeningen. Sinds 1 juli 2010 heeft de 
gemeente de wettelijke taak gekregen om, voor zover zij dit niet al deed, advies en voorlichting te geven aan 
ouderen en specifieke stoornissen bij oudere inwoners vroegtijdig op te sporen en waar mogelijk te 
voorkomen. Ook wordt de gemeente geacht de gezondheidstoestand van ouderen goed te monitoren. De 
gemeente ziet bovendien een taak voor zich als het gaat om het bevorderen van een gezonde leefstijl voor 
ouderen, met name waar het gaat om het scheppen van voorwaarden voor een gezonde leefomgeving. Daarbij 
kijkt de gemeente naar wat mensen wel, in plaats van wat zij niet kunnen, conform het Wmo-beleid.  

5.2.2 Wat is het probleem?  

In hoofdstuk 2 staan al een aantal gezondheidscijfers van de doelgroep ouderen. In onderstaande tabel worden 
nog meer specifieke cijfers getoond. Omdat over deze doelgroep in de GGD-peilingen voor het gebied 
‘Nederland’ geen data zijn opgenomen wordt Katwijk in dit hoofdstuk niet vergeleken met Nederland. 
 

 
Katwijk Zuid-Holland Noord 

gemiddelde levensverwachting 79,9 80,9 
% ouderen dat een chronische ziekte of aandoening heeft 85% 81% 
%ouderen dat lijdt aan astma/COPD 8% 10% 
% ouderen dat lijdt aan artrose 40% 34% 
% ouderen dat lijdt aan diabetes 15% 14% 
% ouderen dat lijdt aan migraine/ernstige hoofdpijn 8% 6% 
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% ouderen dat lijdt aan rugaandoening 13% 13% 
% ouderen dat de gezondheid als slecht ervaart 31% 25% 
% ouderen met een matig tot hoog risico op een depressie 44% 39% 
% ouderen met een matig gevoel van eenzaamheid 44% 41% 
% ouderen met overgewicht 67% 56% 
% ouderen met onvoldoende lichaamsbeweging 41% 35% 
% ouderen dat rookt 9% 13% 
% ouderen dat overmatig alcohol drinkt 7% 11% 

 
Het percentage ouderen met een chronische ziekte of aandoening is in Katwijk wat hoger dan in de regio. 
Vooral het percentage dat lijdt aan artrose is hoger dan regionaal en ook het percentage ouderen met migraine 
of ernstige hoofdpijn is significant hoger dan regionaal. Op het gebied van genotmiddelengebruik steekt 
Katwijk positief af tegen de regio. er wordt beduiden minder alcohol gedronken en ook minder gerookt. Het 
aantal ouderen met overgewicht en het aantal ouderen dat onvoldoende lichaamsbeweging heeft is significant 
groter dan in de regio. 
 
In 2012 is door de Vrije Universiteit Brussel een lokaal behoeftenonderzoek uitgevoerd onder Katwijkse ouderen, dat 
bovenstaande resultaten op sommige punten wat relativeert. Het onderzoek is op te vragen bij de afdeling Samenleving 
van de gemeente Katwijk. Het behoeftenonderzoek in Katwijk is afgenomen door enquêteurs uit dezelfde doelgroep als de 
geënquêteerden. Een representatieve groep geselecteerde senioren is bezocht en uiteindelijk hebben 404 mensen aan het 
onderzoek deelgenomen. Hieruit bleek dat de beleving van gezondheid onder 56% van de respondenten 60-69 jaar goed is. 
Dit geldt ook voor 45% van de 70-79-jarigen en voor 30% van de 80-plussers. Op psychische gesteldheid wordt door de 
ouderen positief gescoord. Het aantal senioren dat aangeeft zich ongelukkig of depressief te voelen komt niet boven de 2% 
uit en 97% geeft aan hun problemen aan te kunnen. 4% van de 80-plussers voelt zich “vaak” alleen en gemiddeld 11 % van 
de respondenten voelt zich “soms” alleen. Deze eenzaamheidspercentages zijn beduidend lager dan de cijfers uit de GGD-
rapportage. Eenzaamheid blijft echter wel een belangrijk onderwerp. 

 

5.2.3 Wat willen we bereiken? 

Ouderen zo zelfstandig mogelijk laten zijn in hun eigen woonomgeving en hen deel laten nemen aan de 
samenleving. Eenzaamheid en depressie onder ouderen moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Een actief 
leven met voldoende bewegen kan zowel hiervoor, als voor de verbetering van de fysieke gezondheid een 
belangrijk middel zijn.  
 
SMART-doelstelling: Katwijkse ouderen scoren in de GGD-peiling van 2015 op overgewicht, beweging, 
eenzaamheid en depressie gelijk aan het regionale gemiddelde en in ieder geval beter dan in de peiling 2009.  

5.2.4 Wat gaan we daarvoor doen? 

Er zijn al veel initiatieven in de gemeente voor de doelgroep oudere inwoners. Deze worden uitgevoerd door 
zowel professionele organisaties als door vrijwilligers.  
Stichting Welzijn Ouderen Katwijk (SWOK) speelt een belangrijke rol binnen het lokale gezondheidsbeleid. Haar 
activiteiten zijn er vooral op gericht om deelname aan de samenleving te bevorderen. Daarnaast biedt zij 
ondersteuning aan kwetsbare groepen en richt zij zich op waarborging van persoonlijke veiligheid en 
geborgenheid van haar doelgroep. SWOK hecht grote waarde aan ketensamenwerking ter bevordering van 
signalering, voorlichting en goede dienstverlening aan de doelgroep. 
 
Om ouderen in toekomst echter nog beter te kunnen bereiken en verwijzen zal door de gemeente en Stichting 
Welzijn Ouderen meer aansluiting worden gezocht bij de werkgroep Ouderenzorg, die valt onder de Zorggroep 
(van huisartsen) Katwijk. 
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Voor de uitvoering van activiteiten voor ouderen zijn de welzijnsstichtingen, ouderenorganisaties en bijv. 
sportverenigingen van belang. Het behoeftenonderzoek dat De Vrije Universiteit van Brussel heeft uitgevoerd 
in de gemeente Katwijk laat zien dat de ouderen over het algemeen tevreden zijn met de voorzieningen in de 
gemeente. Hieronder volgt een kort overzicht van de bestaande en geplande regionale en lokale inzet op en 
activiteiten voor ouderen. 
 
Regionaal 
Woon- en Leefomgeving:  
In 2000 heeft de Regionale Commissie Gezondheidszorg het bestuurlijk platform Wonen, Zorg en Welzijn 
ingesteld. Dit platform kreeg de opdracht meer bestuurlijke afstemming te realiseren op de grensvlakken van 
zorg, huisvesting en ruimtelijke ordening. Tevens werd het platform gevraagd draagvlak voor deze afstemming 
te creëren bij alle betrokken partijen in de regio. In het bestuurlijk platform zitten vertegenwoordigers van 
gemeenten, zorgaanbieders, zorgvragers, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en het zorgkantoor.  
 
Het bestuurlijk platform Wonen, Zorg en Welzijn is onderdeel van de regionale commissie Gezondheidszorg 
Zuid-Holland Noord. Het platform werkt vanuit de gedachte dat niet alleen ouderen, maar ook mensen met 
lichamelijke of verstandelijke beperkingen en mensen met een psychiatrische aandoening, zo lang mogelijk 
zelfstandig en geïntegreerd in de samenleving willen blijven wonen. Om tegemoet te komen aan de vraag 
dienen zowel geschikte huisvesting als zorg en dienstverlening op hoog niveau gerealiseerd te worden en 
moeten infrastructuur en publieke en commerciële voorzieningen in voldoende mate beschikbaar zijn. Dit 
vraagt van alle betrokkenen de komende jaren een grote inspanning. 
 
Jaarlijks stelt het bestuurlijk platform een activiteitenplan vast. De belangrijkste speerpunten in het 
activiteitenplan voor 2013 zijn:  
 
• Afstemming met Holland Rijnland over de 3D-operatie en de totstandkoming van de woonvisie 2014 
• Bespreken van het model voor ‘conceptueel bouwen’ en mogelijke vervolgacties in de regio 
• Versterken van ouderenparticipatie / samenwerking met het Ouderenberaad 
• Voorbereiden tweede meting woonzorgmonitor. 
• Samenwerking zoeken met AWO-NZH, Zorgkantoor, Holland Rijnland en de projectgroep ‘Samenhangende 

zorg en welzijn dicht bij de cliënt’ voor bewerkstelligen inhoudelijke koppeling van de door hun te 
organiseren bijeenkomsten aan WZW-thema’s. 

 
Academische Werkplaats Ouderenzorg/Geriatrisch netwerk 
De Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland bouwt aan proactieve, samenhangende zorg 
voor kwetsbare ouderen, zowel binnen als tussen de echelons en zorgaanbieders. De mogelijkheden en 
wensen van de individuele oudere zijn hierbij het uitgangspunt.  
 
De SWOK neemt als partner deel aan het Geriatrisch Netwerk in Zuid-Holland Noord. 
Het Geriatrisch Netwerk is een stuurgroep van de RCG-ZHN en heeft als doel de onderlinge afstemming en 
bevordering van de ontwikkeling van de geneeskunde en zorgverlening voor ouderen. Ten behoeve van het 
Nationaal Programma Ouderenzorg is het Geriatrisch Netwerk ingebed als regionaal klankbord voor de 
Academische Werkplaats. In dit kader zijn veel leden betrokken bij projecten, maar wordt ook het Geriatrisch 
Netwerk betrokken bij het beoordelen van projecten op haalbaarheid en draagvlak.  
 
Samenwerkingsverband Depressiepreventie 
Op regionaal niveau zet het samenwerkingsverband Veerkracht zich in voor depressiepreventie in Zuid-Holland 
Noord. Ketenpartners, gemeenten en zorgverzekeraar hebben samengewerkt aan een business-case 
depressiepreventie. Deze business case maakt duidelijk dat depressiepreventie loont. Deze conclusie is met 
cijfers onderbouwd door het Trimbos-instituut in samenwerking met ketenpartners in de regio. Depressies 
leiden immers tot een groot verlies aan kwaliteit van leven en aan arbeidsproductiviteit. In Zuid-Holland Noord 
hebben jaarlijks 32.000 inwoners een stemmingsstoornis (6,1% van de bevolking). Bij een deel van hen was de 
depressie te voorkomen geweest met een preventieve interventie. Met de inbreng van vertegenwoordigers 
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van aanbieders van zorg en welzijn, de zorgverzekeraar en gemeenten tijdens twee bijeenkomsten heeft het 
Trimbosinstituut een schatting gemaakt van de kosten en baten van depressiepreventie. 
 
Het regionale aanbod van depressiepreventie is geschat met een door het Trimbos-instituut ontwikkeld 
landelijk rekenmodel. Veel mensen met lichte depressieve klachten en angstklachten krijgen al ondersteuning 
van de huisarts, GGZ-praktijkondersteuner van de huisarts of psycholoog. Met dit aanbod wordt in een jaar 
7143 personen met depressieve klachten bereikt in Zuid-Holland Noord. Dit kost ruim 3,5 miljoen euro. De 
gewonnen kwaliteit van leven vertegenwoordigt een waarde van bijna 10 miljoen euro. Het rendement in 
arbeidsproductiviteit is zelfs 37 miljoen euro. Toch worden bij veel mensen lichte depressieve klachten niet 
onderkend. Zij krijgen dan ook geen effectief bewezen interventies om te voorkomen dat hun lichte klachten 
zich ontwikkelen tot een depressie. De Veerkracht-samenwerkingspartners zien mogelijkheden om deze 
doelgroep beter te bereiken door het eerder signaleren van depressieve klachten, onderlinge afstemming over 
geschikt aanbod en toeleiding naar interventies van de eigen én andere organisaties. Ook pleiten de 
Veerkracht-samenwerkingspartners voor preventie bij personen die (nog) geen depressieve klachten hebben, 
maar wel een verhoogde kans daarop hebben. Denk bijvoorbeeld aan bijstandsgerechtigden en overbelaste 
mantelzorgers. 
 
Lokaal 
Woon- en Leefomgeving 
In 2012 heeft de gemeente met 7 partijen op het gebied van zorg en welzijn een convenant Wonen, Zorg, 
Welzijn gesloten. Samen vormen deze partijen nu het Platform Wonen, Zorg en Welzijn. De centrale 
doelstelling van het convenant is: Een combinatie realiseren van woningen, goed ingerichte openbare ruimte, 
welzijns- en zorgvoorzieningen, winkels en vervoer zodat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Dit moet resulteren in een prettig leefgebied voor bewoners met en zonder zorgvraag. Ouderen zijn 
daarin een belangrijke doelgroep, maar het gaat om iedere inwoner, met specifieke aandacht voor mensen met 
een functiebeperking in wat voor vorm dan ook (fysiek, psychisch, verstandelijk, sociaal en/of economisch). In 
2013 wordt het Platform WZW dan ook uitgebreid zodat (bijna) alle partijen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn onderdeel van het platform zijn. 
 
Steeds meer mensen zullen in de nabije toekomst (langer) thuis of in ieder geval zelfstandig blijven wonen 
(extramuralisatie). Deze ontwikkeling maakt het doel waar het convenant voor staat nog actueler en urgenter. 
Een sluitende aanpak hierop ontwikkelen is erg ingewikkeld. Er is een nieuwe manier van denken en handelen 
nodig bij alle partners in het convenant. Vanuit het convenant wordt daarom een kleinschalige en geografisch 
beperkte pilot opgestart. In de pilot willen de partijen nieuwe vormen van samenwerking uitproberen en 
onderzoeken welke juridische en financiële schotten geslecht moeten worden om beter te kunnen 
samenwerken. Daarbij is alles erop gericht mensen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Het 
stimuleren en vergroten van de eigen kracht staat hierin centraal. Het uiteindelijke doel is een fijnmazig 
netwerk rond de inwoners op te zetten wat hen in staat stelt zelfstandig te zijn. De pilot start in september 
2013 en loopt tot september 2014. Na afloop van de pilot wordt er geëvalueerd. Uit de evaluatie hoopt het 
platform lessen te trekken die toepasbaar zijn op alle wijken in de gemeente Katwijk. 
 
Gezondheid GGZ depressie/eenzaamheid 
De sociaal-cultureel werkers en de ouderenadviseurs komen, door middel van hun activiteiten en 
werkzaamheden, in contact met de doelgroep. Deze professionals zijn erop getraind om oog te hebben voor 
bepaalde signalen: verslechtering van gezondheid, eenzaamheid en (dreigend) isolement, depressie, 
beperktere mobiliteit, etc. De medewerkers van SWOK gaan het gesprek aan, maken de gesignaleerde 
problematiek bespreekbaar en interveniëren of verwijzen door. Met name de ouderenadviseurs richten zich op 
de individuele hulpverlening bij complexere vraagstukken en onderhouden hierbij nauwe samenwerking met 
o.a. huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorg, zorgprofessionals GGZ, GGD, Kwadraad en diverse 
vrijwilligersorganisaties.  
 
Ouderenadviseurs hebben cursussen als “Signaleren depressie” en “Motiverende gesprekstechnieken bij 
eenzame ouderen” gevolgd en kunnen ouderen met een lichte vorm van depressiviteit begeleiden en 
ondersteunen. Ouderenadviseurs hebben bovendien geïnvesteerd in ketensamenwerking met 
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huisartsenpraktijken. Ouderenadviseur neemt deel aan diverse structurele en incidentele overleggen2 om 
signalen van eenzaamheid en depressie onder de doelgroep te bespreken, signaleren en te interveniëren of te 
verwijzen Ze nemen bijvoorbeeld deel aan het kwartaaloverleg (OKOK), geïnitieerd door de Zorggroep Katwijk 
om kwetsbare ouderen te signaleren en te bespreken. Er zijn korte lijnen tussen de praktijkondersteuners en 
de ouderenadviseurs. Doorverwijzing van huisarts naar ouderenadviseur vindt plaats bij ouderen met een 
lichte vorm van depressie en/of gevoelens van eenzaamheid. Zij worden door SWOK verder begeleid en 
geactiveerd om deel te blijven nemen aan de samenleving.  
Voorbeelden van projecten om eenzaamheid te verminderen zijn ‘In Contact’ (uitvoering pilot eerste en 
tweede kwartaal van 2013) en het project ‘Eenzaamheid’. SWOK biedt daarnaast ook ongeïndiceerde en 
laagdrempelige dagactiviteiten aan om te voorkomen dat ouderen in isolement terecht komen. (bijv. Koffie+) 
 
Signalerend huisbezoek 
Het project “Signalerend huisbezoek” dat door de SWOK wordt uitgevoerd houdt in dat iedere, zelfstandig 
wonende, inwoner die de leeftijd van 75 jaar bereikt een uitnodiging krijgt om mee te doen aan een enquête. 
In deze enquête zijn vragen opgenomen die betrekking hebben op de terreinen wonen, gezondheid, hulp- en 
dienstverlening, contacten en tijdsbesteding, mobiliteit en financiën. De vrijwilliger neemt deze enquête af bij 
de deelnemer thuis en informeert hem/haar over de verschillende, in de enquête genoemde, voorzieningen, 
regelingen, diensten en activiteiten. De ingevulde enquête wordt vervolgens bij de ouderenadviseur ingeleverd 
die, eventueel, nog contact opneemt met de deelnemer om gesignaleerde knelpunten of problemen door te 
spreken. . De SWOK heeft onvoldoende capaciteit om gemeentebreed iedereen die 75 wordt te benaderen. 
Het benaderen van de ouderen gaat daarom per postcode, hierdoor kan het enige tijd duren voor de nieuwe 
75+ wordt benaderd. Een aantal huisartsen screent alle 75+ers in hun cliëntenbestand. De ouderenadviseurs en 
de huisartsen hebben al een goed onderling contact. SWOK  en zorggroep gaan om de tafel om betere 
onderlinge afstemming in de screening van de 75+ groep te krijgen. In de screening/case-finding kunnen 
ouderenadviseur en praktijkondersteuner (welzijn en zorg) elkaar waarschijnlijk goed aanvullen. 
Alzheimercafé 
 
SWOK werkt met diverse partners samen op gebied van dementie en Alzheimer. Zo is het Alzheimer Café in de 
gemeente Katwijk al vijf jaar actief. Alzheimercafé is een informatieve activiteit voor mensen met dementie, 
hun naasten, hulpverleners en overige geïnteresseerden. Deelnemers kunnen er praten over dingen die zij 
meemaken, over dementie en over mogelijke dienstverlening.  
 
Seniorensport en Meer bewegen voor ouderen 
SWOK biedt op verschillende locaties en in elke wijk in de gemeente Katwijk, onder leiding van deskundige 
docenten, bewegingsactiviteiten aan. De activiteiten vallen uiteen in twee categorieën: 
1. Seniorensport (pittige lessen bedoeld voor de jongere senior die zijn / haar conditie op wil bouwen). Vanaf 

2004 zijn er in het kader van de toenmalige subsidieregeling  Breedtesportimpuls 4 trajecten Senioren Sport 
Katwijk gestart.  Deze trajecten waren erop gericht op de inactieve senioren in de leeftijd van 55 jaar tot 65 
jaar in ‘beweging te krijgen’. Vanuit deze trajecten zijn er nu ongeveer 12 groepen senioren met gemiddeld 
15 deelnemers nog wekelijks actief. De uitvoering van deze  beweeglessen is ondergebracht bij het SWOK 
en de lessen worden samen met andere beweegactiviteiten als MBvO en Tai Chi aangeboden. 

2. Meer bewegen voor ouderen (MBvO). Dit is een verzamelnaam voor diverse  bewegingsactiviteiten voor 
mensen van 55 jaar en ouder. Hieronder vallen: 

- Gymnastiek. Oefeningen op ritmische muziek. De bewegingen worden aangepast aan de deelnemers 
en veelal kunnen oefeningen zittend worden uitgevoerd. 

- Volksdansen/ Country-line dansen: voor redelijk mobiele senioren. Tempo is aangepast aan de 
gevorderde leeftijd. 

- Tai Chi: Chinese bewegingskunst gericht versterking en ontspanning van lichaam en geest.  Tai Chi 
heeft een positieve invloed op de gezondheid en is uitermate geschikt voor ouderen. 

- Fietsclub: iedere woensdagochtend.  
- Koersbal 

                                                           
2 Zorgoverleg Gemeente Katwijk, Overleg vrijwillige en professionele thuiszorg (thuiszorgcentrale), overleg met Kwadraad, 
GGZ, thuiszorginstanties en maatschappelijke organisaties, etc. 
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- De gemeente subsidieert zwemmen voor ouderen in zwembad Aquamar. 
  

Beweegkuur 
In samenwerking met het REOS en een praktijkondersteuner is gestart met het project “Beweegkuur”. Binnen 
dit project wordt het beweegaanbod voor  mensen met diabetes en obesitas geïnventariseerd en wordt de 
doelgroep via de huisarts/praktijkondersteuner ‘doorverwezen’ naar dit beweegaanbod.  Vanuit dit project is 
een lokaal wandelclubje ontstaan dat 1 keer in de week onder begeleiding van de praktijkondersteuner actief 
is. De gemeente onderzoekt in 2013 samen met SWOK en de Huisartsengroep Katwijk of er meer van dergelijke 
wandelclubs opgezet kunnen worden. 
 
Subsidieregeling doelgroepgebonden sportstimulering 
Om verenigingen te stimuleren om het sport- en beweegaanbod te vergroten is er bovendien sinds dit jaar een  
doelgroepensubsidieregeling. Hieronder vallen ook ouderen.  
 
Sport en bewegen in de buurt en de Sportimpuls 
De gemeente heeft aangegeven deel te willen nemen aan de subsidieregeling sportbuurtcoaches. Deze regeling 
biedt de mogelijkheid om de huidige regeling Combinatiefuncties uit te breiden en om buurtsportcoaches in te 
zetten om een laagdrempelig sportaanbod in de buurt te realiseren voor ouderen. Hierbij is de samenwerking 
met de betrokken maatschappelijke instellingen het uitgangspunt. 
 
Fitgids 
Het totale sport- en beweegaanbod voor senioren wordt geïnventariseerd en uitgebracht in de Fitgids. Deze 
Fitgids kan o.a. gebruikt worden door huisartsen bij het ‘doorverwijzen’ van de doelgroep naar het 
sportaanbod en het stimuleren om meer te gaan bewegen. Bovendien zet de gemeente in op een goede  
samenwerking tussen de huisartsen en de praktijkondersteuners en de SWOK zodat de doelgroep gericht 
doorverwezen wordt naar het bestaande sport- en beweegaanbod. Daarnaast kan er ook meer inzicht komen 
in de wensen en behoefte van de doelgroep t.a.v. van het bewegen.  
 
Preventieve voorlichting 
Er worden via SWOK diverse cursussen en campagnes georganiseerd voor ouderen: 
• De cursus ‘Als botten en spieren protesteren’ wordt aangeboden. De cursus bestaat uit een informatief deel 

over de achtergronden van artrose en osteoporose. Men krijgt bewegingsadviezen voor de rug, tips over 
een gezonde en actieve leefstijl en tot slot een praktisch deel waarin men een serie oefeningen leert, de 
zogenaamde ‘gezonde mix’ die men zelf ook thuis kan doen. 

• Cursus ‘Bewegen zonder moeite’: een cursus die er toe bij draagt om overbelasting van het 
bewegingsapparaat te voorkomen en daardoor een preventieve werking krijgt. 

• In samenwerking met alle betrokken partijen zullen er gerichte campagnes gehouden worden over het 
belang van een gezonde en actieve leefstijl.  

5.3 Katwijkse inwoners met een lage sociaal-economische status 

5.3.1 Inleiding 

De Sociaal-Economische Status (SES) van mensen wordt vaak afgemeten aan hun opleidingsniveau, inkomen 
en/of beroepsstatus. Een hoog inkomen, hoge opleiding en hoog gewaardeerd beroep hebben een hoge SES. 
Mensen met een laag inkomen, een lage opleiding en een laag gewaardeerd beroep een lage SES. Inwoners 
met een lage SES hebben over het algemeen (en ook in deze regio) een minder goede gezondheid en een 
minder lange levensverwachting dan mensen met een hoge SES. Economische, maar ook omgevingsfactoren 
kunnen een invloed hebben op de keuzes die mensen maken. Extra aandacht voor de leefstijl en leefomgeving 
van de groep mensen met een lage SES kan de kansen op betere participatie vergroten. Dit sluit aan bij het 
uitgangspunt van de WMO dat uitsluiting van kwetsbare groepen voorkomen moet worden.  
 
De komende jaren ziet de gemeente taken uit de AWBZ en Jeugdzorg naar zich toekomen en daarmee de 
verantwoordelijkheid voor nog meer kwetsbare groepen. Door de Participatiewet komt een deel van de 
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doelgroep van de Wajong ook naar de gemeente toe. De belangrijkste risicofactoren voor uitsluiting zijn 
psychisch welbevinden, een slechte lichamelijke gezondheid, een laag inkomen en werkloosheid. Naarmate er 
meer risicofactoren worden gecombineerd, wordt het risico op sociale uitsluiting groter. 

5.3.2 Wat is het probleem? 

Katwijk heeft qua SES altijd een bijzondere positie ingenomen in de regio. Volgens zowel de RAS index als de 
GGD-peilingen ligt in de gemeente Katwijk het percentage inwoners met een lage opleiding fors hoger dan 
gemiddeld in de regio en gemiddeld in Nederland. Ook het percentage achterstandsleerlingen is hoger dan in 
de regio en het aantal voortijdig schoolverlaters is iets hoger dan het landelijk gemiddelde.  
 

 
Katwijk ZH Noord Nederland 

% inwoners met een lage opleiding  31% 22% 24% 
% achterstandsleerlingen  18% 11% 18% 
% voortijdig schoolverlaters  5% - 4% 
% inwoners dat moeilijk kan rondkomen 4% 4% - 
% inwoners uitkeringsgerechtigd 9% 10% 14% 
% inwoners met een laag inkomen3 34% 35% 40% 
% inwoners op of onder sociaal minimum 5% 7% 8% 

 
Op het gebied van laag inkomen verschilt Katwijk weinig van de regio Zuid-Holland Noord. Katwijk heeft zelfs 
een net wat lager percentage inwoners met een laag inkomen dan de regio, en behoorlijk lager dan Nederland. 
De combinatie van 31% laagopgeleide inwoners en 34% inwoners met een laag inkomen rechtvaardigt echter 
de conclusie dat in Katwijk een niet gering aandeel van de bevolking is aan te merken als ‘lage SES-doelgroep’. 
 
Of in Katwijk ook opgaat dat mensen met een lage SES een slechtere gezondheid hebben is nooit onderzocht. 
Aangenomen wordt dat Katwijk hierin niet van het landelijke beeld verschilt. 

5.3.3 Wat willen we bereiken? 

We willen de gezondheid van de bevolkingsgroep met een lage SES en verbeteren om zo het verschil met 
inwoners met een hoge SES in de gemeente Katwijk terug te dringen.  

5.3.4 Wat gaan we daarvoor doen? 

Regionaal 
Om de risico’s op sociale uitsluiting te voorkomen en verminderen, is er regionaal voor de doelgroep OGGZ een 
werkagenda vastgesteld (het Regionaal Kompas). De gemeente Katwijk vertegenwoordigt in de regionale 
beleidsstructuur de regio Duin- en Bollenstreek en zet zich in voor een goede regionale afstemming over de 
doelgroep. 
Regionaal vindt overleg plaats met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid over de collectieve 
ziektekostenverzekering voor minima (tot 130% van het sociaal minimum), waarbij ook Katwijk is aangesloten. 
De inzet voor de komende periode is het maken van afspraken op het gebied van vergoedingen voor 
preventieve activiteiten.  
 
Lokaal 
Er gebeurt ook voor de doelgroep inwoners met een lage SES al veel binnen de gemeente Katwijk. Het aantal 
vrijwilligersinitiatieven is in onze gemeente opvallend hoog. Maar ook vanuit professionele organisaties is er 
veel aandacht voor minder draagkrachtigen. 
 
Diverse projecten en netwerken 

                                                           
3 Een laag inkomen is < € 25.100 besteedbaar inkomen per jaar. 
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Vanuit het CJG  wordt ondersteuning geboden aan gezinnen met psychosociale, financiële en 
gezondheidsproblemen. Ook is er een lokaal zorgnetwerk actief, waarin gemeente en zorgpartijen nauw 
samenwerken. Het project Broodnodig biedt ondersteuning aan kwetsbare inwoners met financiële 
problemen. Dit project is ondergebracht bij het Algemeen Maatschappelijk Werk.  Vanuit het lokale platform 
Kocon is een noodfonds beschikbaar waarop in urgente gevallen een beroep kan worden gedaan door 
Katwijkers. De gemeente ondersteunt verder de lokale Voedselbank door het betalen van huur- en 
energiekosten en de  belastingen voor de huisvesting op het Cleijn Duinplein. 
 
Armoede en minimabeleid 
Vanuit het Katwijkse armoede- en minimabeleid worden inwoners financieel ondersteund die leven op een 
percentage van 100%-120% van het sociaal minimum. Een belangrijk doel hierbij is ook het laten deelnemen 
van inwoners aan de samenleving en het voorkomen van een sociaal isolement. In dit verband bestaan er 2 
gemeentelijke minimaregelingen waar Katwijkse inwoners met een lage SES een beroep op kunnen doen. Het 
eerste is “Doe Mee” waarbij huishoudens per persoon een bedrag tot €200 per jaar kunnen aanvragen voor 
activiteiten (te denken valt aan muziekles, sport, uitstapjes). Daarnaast is er het Jeugdsportfonds, dat specifiek 
gericht is op bewegen. Hierdoor kunnen kinderen die uit een  gezin met een lage SES komen een sport 
beoefenen. Er is hiervoor een maximale bijdrage van 200 euro per jaar beschikbaar die rechtstreeks wordt 
betaald aan de sportverenigingen. 
 
Subsidie Doelgroepgebonden Sportstimulering 
In de in 2012 vastgestelde sportnota is, vooruitlopend op het vaststellen van het gezondheidsbeleid, al 
opgenomen dat de gemeente beweegactiviteiten gaat subsidiëren voor bijzondere doelgroepen. Sociale 
minima zijn daarbij expliciet als doelgroep benoemd. Sportverenigingen zijn ook in de aankondiging van de 
jaarlijkse subsidieaanvragen in begin 2013 nogmaals nadrukkelijk door de gemeente opgeroepen om voor deze 
groep (evenals voor ouderen, gehandicapten en mensen met GGZ-problematiek) activiteiten te ontwikkelen. 
Vanuit het Jongeren Op Gezond Gewicht-project zullen ook activiteiten worden opgezet met als doel om 
jongeren en hun ouders uit lage SES-milieus te adviseren en stimuleren als het gaat om meer bewegen en 
gezonde voeding. 
 
Wijkgericht beweegaanbod uitkeringsgerechtigden 
Naast de al bestaande wijkgerichte beweegactiviteiten voor ouderen, wil de gemeente in de komende 
beleidsperiode in de hele gemeente een zoveel mogelijk lokaal dekkend, wijkgericht aanbod ontwikkelen voor 
uitkeringsgerechtigden. Daartoe wil de gemeente o.a. gaan samenwerken met huisartsen en sportaanbieders. 
De gemeente wil onderzoeken of de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een 
beweegprogramma kan worden aangeboden om mensen zowel letterlijk als figuurlijk in beweging te krijgen. 
Groepsgewijs zou deze doelgroep door te bewegen moeten gaan werken aan zowel hun fysieke als hun 
mentale gezondheid. Dit zou als bijkomend voordeel een stap op weg richting de arbeidsmarkt kunnen 
betekenen, waarbij het oppakken van vrijwilligerswerk een tussenstation zou kunnen zijn. Het is de bedoeling 
dat daarom ook gewerkt wordt aan relevante vaardigheden, zoals werknemersvaardigheden. 
 
Om te beginnen is de gemeente in samenwerking met de organisatie Ergocontrol en een aantal lokale 
sportclubs, bezig een aanvraag in te dienen voor gelden vanuit de landelijke Sportimpuls (derde tranche). Los 
van het wel of niet toegekend worden van de aanvraag, is al met Ergocontrol  en een aantal verenigingen 
afgesproken om in overleg te blijven over de mogelijkheid om van mensen met een uitkering  te laten  re-
integreren d.m.v. een  sportaanbod van Ergocontrol. Het bereiken van de doelgroep zal voornamelijk  via de 
gemeentelijke dossiers lopen. Als blijkt dat in een bepaalde wijk het aantal uitkeringsgerechtigden sterk 
vertegenwoordigd is zal allereerst gekeken worden naar het sportaanbod in die buurt. Maar een en ander 
hangt ook samen met de locaties van de  sportaanbieders die zullen participeren. 
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JOGG 
Het JOGG-programma (zoals beschreven onder 5.1.4) zal speciale aandacht besteden aan de jeugd uit gezinnen 
met een lage SES. Statistisch komen onder deze doelgroep meer situaties van ongezonde voeding, overgewicht 
en onvoldoende beweging voor. Een goede reden om juist deze doelgroep inde JOGG-aanpak te betrekken.  
 
Samenwerking met zorgverzekeraars 
Ook de opties die er zijn voor lokale samenwerking met zorgverzekeraars op het gebied van preventie zullen 
verder worden onderzocht. Het beweegaanbod dat in de komende jaren gerealiseerd wordt zal door de 
gemeente actief worden gecommuniceerd naar de doelgroep (bijvoorbeeld door de WMO-consulenten en 
klantmanagers van het zorgloket, maar ook door het CJG, door huisartsen, ouderenadviseurs en andere 
partners) 
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Bijlage 1: Maatregelenpakket 
Een aanpak van gezondheidsproblemen werkt alleen als maatregelen in een samenhangende mix worden 
uitgevoerd. In deze nota staan veel verschillende maatregelen in verschillende hoofdstukken. Deze worden 
hieronder kort samengevat. 
 
Maatregel Gericht op doelgroep 
 Jeugd Ouderen Lage SES 
Basistakenpakket JGZ uniform en maatwerkdeel    
Extra contactmomenten adolescenten door CJG     
Extra inzet op voorlichting en zorg pre- en perinatale periode    
Triple P, Stevig Ouderschap, 1 gezin 1 plan, Integrale Vroeghulp    
Cursus voor kinderen in echtscheidingssituaties    
Pilotproject ADHD    
Jongeren op gezond gewicht    
Programma Combinatiefuncties    
Sport en bewegen in de buurt    
Sportimpuls    
Subsidieregeling doelgroepgebonden sportstimulering    
Leefstijlaanpak Tienerwerk    
Bestuurlijke afstemming Wonen, Zorg en Welzijn (regionaal en lokaal)    
Deelname aan Geriatrisch netwerk door SWOK    
Deelname aan samenwerkingsverband Veerkracht    
Diverse activiteiten en (huis)bezoeken door SWOK    
Nauwe samenwerking SWOK en werkgroep Ouderenzorg Zorggroep     
Alzheimercafé    
Seniorensport en Meer bewegen voor ouderen    
Beweegkuur    
Uitbrengen van een Fitgids    
Preventieve voorlichting    
Overleg met Zorg en Zekerheid over ziektekostenverzekering minima    
Ondersteuning door CJG aan gezinnen met financiële problemen    
Project Broodnodig    
Financiële ondersteuning Voedselbank    
Financiële ondersteuning van mensen op 100-120% sociaal minimum    
Wijkgericht beweegaanbod uitkeringsgerechtigden    
Onderzoeken mogelijkheden lokale samenwerking met Zorgverzekeraars    
 
In deze tabel wordt per maatregel de hoofddoelgroep genoemd. Uiteraard kan de maatregel ook effect hebben 
op de andere doelgroepen. Bovendien wordt continu afstemming gezocht tussen de verschillende maatregelen 
zodat zij elkaar ondersteunen om zo het effect te optimaliseren. 
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Bijlage 2: Afkortingenlijst 
3D Drie Decentralisaties 
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Zorg 
AWO-NZH Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland 
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin 
EPODE Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants 
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 
GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen 
JGZ Jeugd Gezondheidszorg 
JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht 
MBvO Meer Bewegen voor Ouderen 
NNGB Nederlandse Norm Gezond Bewegen 
RAS Regionale Agenda Samenleving 
RCG-ZHN Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord 
RDOG Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 
REOS Regionale Eerstelijns Ondersteunings Structuur 
rVTV regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning  
SES Sociaal Economische Status 
SMART Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 
SWOK Stichting Welzijn Ouderen Katwijk 
VWS (ministerie van ) volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
WPG Wet Publieke Gezondheid 
WZW Wonen, Zorg, Welzijn 
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Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Katwijk 2013-2016

Geachte leden van de Wmo-adviesraad, 1 9 JUN 2013
Wij hebben kennisgenomen van U\'\-· advies op de concept nota Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Katwijk
2013-2016 (hierna de nota). Dank voor het heldere advies op deze nota. Een groot aantal punten die u in uw
advies aandraagt hebben wij in de nota verwerkt.

U merkt allereerst op dat de reden voor het gebruiken van cijfers uit 2009 volgens u niet kan zijn omdat de
GGD en de regiogemeenten deze cijfers ook gebruiken. Wij hebben dat in de nota daarom verduidelijkt. Wij
gebruiken de cijfers uit 2009 hoewel op verschillende onderwerpen (sport, bevolkingscijfers) zijn meer
recente gegevens beschikbaar dan de GGD-peilingen uit 2009. Omdat deze cijfers met andere
onderzoekstechnieken zijn verkregen dan de GGD-cijfers zijn die uitkomsten echter niet te vergelijken met
de GGD-cijfers. Er kan op basis van die cijfers dus ook niet vvtorden aangegeven of er een verbetering of
verslechtering is opgetreden. Bovendien zijn die cijfers alleen voor Katwijk beschikbaar zodat een
vergelijking met de regio, landelijke trends of andere gemeenten niet mogelijk is. Daarom is gekozen de
GGD-peilingen uit 2009 toch als uitgangspunt te hanteren voor voorliggende nota. Overigens is wel naar de
andere cijfers gekeken en is gebleken dat het algemene beeld niet afwijkt van hetgeen naar voren komt uit
de GGD-peilingen. Deze uitleg is nu ook in de nota opgenomen in voetnoot 1.

Ten tweede merkt u op dat het generaliserend zou kunnen zijn om alle ouderen tot doelgroep van het
gemeentelijk gezondheidsbeleid te verklaren, Dat zijn wij niet met u eens. Zoals staat uitgelegd in de nota is
hetgeen een gemeente zelf doet op gebied van gezondheidsbevordering grotendeels preventief. Wij zijn van
mening dat voor alle ouderen geldt dat het goed zou zijn als zij bereikt zouden worden met preventief
gezondheidsbeleid. Wij willen daarmee zoveel als mogelijk voorkomen dat ouderen gezondheidsklachten
krijgen die met preventieve interventies voorkomen hadden kunnen worden. Dat geldt voor alle ouderen,
kwetsbaar en minder kwetsbaar, Dat neemt niet weg dat vee] gezonde ouderen een hele belangrijke rol
vervullen in de maatschappij, zoals u terecht opmerkt,

Over de werkwijze van de SWOK met het signalerend huisbezoek merkt u op dat het gebruik van de
gemeentelijke basisadministratie wellicht sneller werkt dan per postcode. Het feit dat er per postcode wordt
gewerkt komt echter niet voort uit het feit dat men niet weet wie de leeftijd van 75 jaar bereikt, maar uit het
feit dat het ondoenlijk is voor de SWOK om alle 75 geworden zijn in de gemeente jaarlijks te benaderen.
Daarvoor is onvoldoende capaciteit beschikbaar.
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2/2 Ons kenmerk

Hetgeen u opmerkt over de kanalen waarlangs wij signalen ontvangen over de gezondheid van de jeugd
hebben wij verduidelijkt in de nota. Het betreft bier signalen die door onze partners zoals het CJG,
huisartsen en onderwijs in de praktijk worden opgepikt en aan ons doorgegeven. Ook hebt u gelijk dat wij
inmiddels niet meer de status van 'aangemeld als JOGG-gemeente' bebben. Inmiddels is Katwijk
opgenomen in het landelijke JOGG programma en wordt er druk gewerkt aan een lokaal plan van aanpak.

Uw voorlaatste opmerking betreft de doelstelling voor de doelgroep Lage SES. Het is inderdaad onze
bedoeling door verbeteringen in de gezondheid van inwoners met een lage SES het verschil op gebied van
gezondheid met inwoners met een hoge SES te verminderen.

Ten slotte merkt u op dat een wijkgericht beweegaanbod voor uitkeringsgerechtigden niet stigmatiserend
mag werken. Daar hebt u volkomen gelijk in. Het gaat ons juist om vergroten van participatie van deze
doelgroep door middel van sport. Wanneer dit succesvol is lijkt ons dit juist het omgekeerde van
stigmatiserend. Door verhoging van de participatie wordt het zelfbeeld beter en neemt de waardering door
de omgeving toe.

Wij hebben de nota aangepast conform de antwoorden die wij in deze brief aan u hebben gegeven. Wij
verwachten hiermee voldoende invulling te hebben gegeven aan het door u gegeven advies.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN KATWIJK,
de secretaris, de burgemeester.

~~
. tolk ~ s. J. Wienenc:::----
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