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Vandaag bespreken

• Aanleiding nieuw gezondheidsbeleid

• Totstandkoming 

• Uitgangspunten gezondheidsbeleid

• Thema’s

• Verdere proces



Aanleiding nieuw gezondheidsbeleid

• Passend bij landelijke beleidscyclus

(Wet Publieke Gezondheid) 

• Aanvulling Visie Sociaal Domein

• 2022 Uitvoeringsplan 

Taken Wet Publieke Gezondheid Voorbeeld activiteiten

1. Algemene

gezondheidsbevordering

o.a. preventieprogramma’s en voorlichting

2. Jeugdgezondheidszorg o.a. consultatiebureau, schoolarts, 

jeugdverpleegkundigen

3. Ouderengezondheidszorg o.a. signaleren, opsporen en volgen van 

factoren van invloed op gezondheid

4. Infectieziektebestrijding o.a. algemene preventieve maatregelen, 

zoals reizigersadvisering, en inzet rondom 

COVID-19



Totstandkoming

• Literatuurstudie inclusief cijfers: Trends op gebied van gezondheid

• Gesprekken externe partijen
o.a.: 

• Servanda

• Huisartsen

• Kerken

• Jong JGZ

• GGD

• Gesprekken intern
o.a.: 

• Sport

• Onderwijs

• Integratie

• Jeugd

• Sociaal team



Uitgangspunten gezondheidsbeleid

• Kernwaarden Visie Sociaal Domein

• Positieve Gezondheid 
• Niet (enkel) vanuit een medisch perspectief

• Hoe kan iemand omgaan met fysieke, 

emotionele of sociale uitdagingen in het leven?

• Uitgaan van wat iemand wel kan (positief)

• Brede, integrale blik op gezondheid
• Sport

• Onderwijs

• Participatie

• Wmo

• Wonen
• Veiligheid
• Milieu- en Omgevingsbeleid



Thema’s

1. Vitaal ouder worden 

2. Druk op het dagelijks leven
• Mantelzorg

• Jongeren en Jongvolwassenen

3. Gezond opgroeien
• Gezonde relaties en een respectvolle samenleving 

• Middelengebruik en verslaving

• Gezonde leefstijl 

4. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma 

5. Verschillen in gezondheid



1. Vitaal ouder worden 
Iedereen kan op een gezonde en veilige manier oud worden

• In Hardinxveld-Giessendam groeit het 

aantal 65+ers harder dan in Z-H en NL.

• Chronische aandoeningen.

• Vergroten zelfredzaamheid, participatie en

goede kwaliteit leven. 



2.  Druk op het dagelijks leven
We willen gezonde, zelfstandige inwoners met regie op hun eigen leven 

Mantelzorg

• Toenemende druk op mantelzorgers door vergrijzing

• In Hardinxveld-Giessendam meer mantelzorgers dan regio ZHZ

Jongeren en Jongvolwassenen

• Social media, prestatiedruk

• Persoonlijk hoe iemand met druk omgaat

• Bewustwording, weerbaarheid en handvatten bieden



3.  Gezond opgroeien
Jongeren hebben een goede basis om zelf keuzes te kunnen maken

Gezonde relaties en een respectvolle samenleving 

• Informeren

• Weerbaarheid

Middelengebruik en verslaving

• Verleidingen voor jongeren: alcohol, drugs, gamen, gokken, roken.

• Middelengebruik verstoort hersenontwikkeling

• Informeren en ondersteunen jongeren en ouders

Gezonde leefstijl 

• Gezond opgroeien is van belang voor gezondheid op volwassen leeftijd

• Ondersteunen omgeving kind

• Gezonde leefomgeving - omgevingswet



4.  Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma 
Inwoners zijn geïnformeerd over het Rijksvaccinatie programma, zodat 
ze zelf een keuze kunnen maken.

• Goed informeren bij het keuzeproces



5.  Verschillen in gezondheid

Iedereen kan meedoen naar vermogen 

• Aantal inwoners moeite rondkomen lager dan regio 
en NL

• Oog voor kwetsbare groepen 

• Eigen regie



Verdere proces

• Dit gezondheidsbeleid geeft richting voor komende jaren

• Uitvoeringsplan 2022 

• Vragen?


