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Reactie
Voorliggende concept gezondheidsnota is wat betreft de Adviesraden sociaal domein te weinig ambitieus. De adviesraden kunnen niets
anders concluderen dat het een “mager” Beleidsplan is. Er wordt weliswaar voortgeborduurd op het huidige plan, maar het ontbreekt aan de
mogelijkheden en ambities voor een brede aanpak. De geschetste acties blijven beperkt tot specifieke doelgroepen en kleine incidentele
projecten. Gezondheid is veel breder dan nu wordt geschetst en ook de uitwerking van een visie op “positieve gezondheid” ontbreekt. Ook mist
de adviesraad de verbinding met bestaande organisaties, lokale initiatieven (zoals zorgcoöperaties, huiskamerprojecten, dorpsraden, sociale
dorpsteams) en inbedding in ander beleid zoals Mantelzorg, Ouderenbeleid, Dementie, Jeugd.
Als tweede adviseert de adviesraad concrete en meetbare doelstellingen op te nemen. De adviesraad adviseert de activiteiten en resultaten,
zoals deze in de beleidsnota zijn beschreven, toetsbaar te maken. Hierdoor kan na afloop van de beleidsperiode worden gemeten of de
beoogde doelen zijn gerealiseerd. Zo zijn ten aanzien van overgewicht en bewegen wel de beoogde activiteiten aan, maar het ontbreekt aan
de voorgenomen toetsing/meting om het verkregen effect van de actie controleerbaar te maken. Een effectmeting is belangrijk om te weten of
op de juiste manier actie wordt ondernomen en er controleerbare cijfers zijn om te weten of de actie naar wens verloopt of dat u moet bijsturen.
Dit geldt ook voor alcohol en drugsbeleid. Het te bereiken doel, het voorkomen van gebruik, is ideel maar niet realistisch. Beter is om
streefgetallen of een afname in procenten te hanteren.
De ASD constateert dat de geformuleerde doelstellingen in het gezondheidsplan breed van omvang zijn. Zo groot zelfs dat wij ons afvragen of
deze wel te realiseren zijn. Het ASD advies daarbij is de doelstellingen zo concreet mogelijk te maken, waarbij beïnvloeden van gedrag van
(vooral jonge) burgers het speerpunt mag zijn

Advies
Positieve gezondheid is een breed begrip dat toepasbaar is op het totale sociale domein. In het gezondheidsbeleid beschrijven wij
een klein deel van dit domein. In de aangepaste nota zal beter de samenhang tussen het gezondheidsbeleid en het overige beleid én organisaties - binnen het sociale domein worden beschreven. Dit gezondheidsbeleid kan echter niet worden gelezen als een
overkoepelend beleid, het is slechts een deel van een groter geheel. De acties die opgenomen zijn in de nota zijn de regionale
acties, die gelden voor het hele Land van Cuijk. De lokale acties kunnen per gemeente verschillen, hiervan zullen wij ter illustratie
nog enkele voorbeelden opnemen.
Er zijn recente cijfers beschikbaar voor de jongerenmonitor, deze zullen we opnemen. Daar waar mogelijk zullen we ook ambities
(streefcijfers) formuleren in de nota. De volwassenen en ouderenmonitor worden volgend jaar gepubliceerd. Deze resultaten sturen
we actief naar de gemeenteraden, mochten de cijfers aanleiding geven de acties of doelen uit de nota aan te passen, dan worden
de gemeenteraden hierbij betrokken. Daarnaast zijn er meerdere malen per jaar gesprekken met de GGD, waarin de ontwikkelingen
in het Land van Cuijk besproken worden. Op deze manier zijn wij op de hoogte van de ontwikkelingen, al dan niet ondersteund door
cijfers. Dit maakt het mogelijk om de beleidsuitvoering bij te sturen wanneer dit nodig is.

De BPR en de adviesraden Sociaal Domein van het Land van Cuijk vragen u de huidige concept beleidsnota aan te passen en deze opnieuw
ter advisering voor te leggen aan de adviesraden.

Mede op uw advies wordt de gezondheidsnota op enkele punten aangepast. Deze aangepaste nota bespreken we tijdens een
informatieavond voor alle partijen die een reactie hebben gegeven op de eerste versie. Tijdens deze avond is er de gelegenheid
vragen te stellen en zal er ambtelijk worden toegelicht waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Deze avond is echter geen nieuw
inspraakmoment.

Werk aan een structureel, systematisch en samenhangend beleid voor ouderen die in sociale en emotionele eenzaamheid leven. Realiseer
hiervoor een zichtbaar en herkenbaar meldpunt. Tevens kan dit meldpunt voor burgers een herkenbare plek zijn waar zij met hun zorgen
terecht kunnen. Overweeg een anoniem meldpunt waar ook inwoners, die sociale- en emotionele eenzaamheid constateren bij medeburgers,
hier melding kunnen maken. Zowel landelijk als ook binnen de gemeenten Boxmeer, Grave, Mill en Sint Hubert, Cuijk en Sint Anthonis wordt
sociale en emotionele eenzaamheid gesignaleerd. Depressie, verwardheid bij ouderen en ook in toenemende mate GGZ-gerelateerde
problemen zijn onvoldoende in beeld bij hulpverleners. Meerdere (maatschappelijk) organisaties houden zich binnen de gemeenten op
verschillende manieren bezig met deze doelgroep.
De ASD adviseert in het gezondheidsplan om preventiemaatregelen op te nemen in het kader van sporten en bewegen voor jongeren en
ouderen zonder of met een beperking. Bewegingsprogramma’s dienen inhoudelijk en financieel aantrekkelijk en laagdrempelig voor iedereen
te zijn. In het gezondheidsbeleid wordt gesproken over preventie bij het bevorderen van een gezonde levensstijl. Voorlichting voor jongeren
m.b.t. roken, overgewicht en weinig bewegen zijn daarbij van belang. De combinatiefunctionaris heeft een sleutelrol bij het bevorderen van een
gezonde beweegstijl van jonge burgers.
Er is meer voorlichting gewenst op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs over het gebruik van Social Media. Ook dienen
kinderen en leerlingen gewezen te worden op de gevaren van gameverslaving. De moderne samenleving kan niet meer zonder de Social
Media. Iedere burger begeeft zich op de digitale snelweg. Maar niet iedereen heeft voldoende kennis van de gevolgen van de digitalisering.
Kinderen dienen op jonge leeftijd kennis te maken met de gedragsregels bij het gebruik van Social Media.

In deze behoefte wordt grotendeels voorzien door de kernteams, dorpsteams en wijknetwerken. Deze kunnen worden beschouwd
als het herkenbare meldpunt voor diverse problematieken, ook voor senioren. Daarnaast hebben partners als de SWO's, KBO's en
Sociom een belangrijke signaalfunctie.

Meer aandacht en begeleiding van jonge mantelzorgers is noodzakelijk. Uit het onderzoek van de GGD is naar voren gekomen dat onder
leerlingen van het voorgezet onderwijs al sprake is van mantelzorgers. Het gaat dan met name over 12-14 jarigen.

Dit aandachtspunt valt onder het Land van Cuijkse mantelzorgbeleid.

Goede voorlichting en preventie over alcoholgebruik bij jongeren en ook ouderen voorkomt problemen in samenleving.
Voorlichtingsprogramma’s en het aanscherpen van de handhavingsregels helpen daarbij. Voorlichting over alcohol en de gevolgen van (te
veel) alcoholgebruik is een vast onderdeel binnen het lesprogramma van de scholen voor voortgezet onderwijs. Het is echter ook belangrijk
dat iedereen zich bewust is en blijft van de gevaren van alcoholgebruik, bijvoorbeeld in combinatie met medicijnengebruik. De controles op
alcoholmisbruik bij jongeren jonger dan 18 jaar voor, tijdens en/of na festiviteiten zijn een belangrijk middel om grip te krijgen op het gedrag
van jongeren.
Verplicht alle basisscholen deel te nemen aan het programma “De Gezonde School”. Zorg als gemeente voor de juiste randvoorwaarden,
zodat de scholen gemakkelijk kunnen instappen.Binnen het project “De Gezonde School” komen alle facetten van een gezonde levensstijl aan
de orde. Kinderen komen op jonge leeftijd op verschillende manieren in aanraking met de onderdelen van een gezonde manier van leven. Het
gezondheidsbeleid zegt vooral preventief te willen werken. “De Gezonde School” is een manier van preventief werken.

Voorlichting en preventie alcoholgebruik onder jongeren is reeds een speerpunt in de nota. De handhavingsregels zijn geborgd in
het preventie- en handhavingsplan alcohol.

Wij gaan ervan uit dat u doelt op de doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd onder de speerpunten/regionale acties. De kopjes
onder de speerpunten met 'wat willen we bereiken' zijn in onze ogen voldoende concreet. Waar nodig zullen we deze echter opnieuw
formuleren.

Lokaal zijn er voldoende sport- en beweegmogelijkheden. Denk hierbij aan Doe Je Mee voor jongeren en beweegactiviteiten vanuit
de SWO's voor senioren. Deze activiteiten worden kosteloos of tegen een laag bedrag aangeboden en zijn laagdrempelig.
Daarnaast ondersteunen de gemeenten de sportclubs middels een subsidie voor jeugdleden. Ook zij hebben een
verantwoordelijkheid om een aanbod te creeren voor sporten voor alle doelgroepen.
Mediawijsheid is een pijler in het programma de gezonde school. Daaronder valt ook social media. De gezonde school rollen we uit
over het onderwijs in het Land van Cuijk. We richten ons met dit gezondheidsbeleid primair op de pijlers: voeding, bewegen, sport,
alcohol, roken, drugs.

Gemeenten kunnen het onderwijs niet verplichten om deel te nemen aan de gezonde school. Middels het gezondheidsbeleid zijn de
gemeenten in het Land van Cuijk al jarenlang bezig met het actief inzetten van de interventies uit het programma gezonde school.
Dit heeft echter nog niet geleid tot het behalen van een certificaat. In de komende beleidsperiode is de doelstelling om
deelcertificaten te behalen.

Stimuleer gezond eten op de scholen voor voortgezet onderwijs door samen met de leerlingen, de directie en de leerkrachten een programma Dit advies zullen wij opnemen in de nota. Binnen het project de Gezonde School is er aandacht voor gezonde voeding, ook op het
over gezond eten op school uit te werken. Het basisschool project "de gezonde school" kan via het programma gezond "eten en snacken"
voortgezet onderwijs. In de komende beleidsperiode zullen wij de GGD opdracht geven om interventies rondom gezonde voeding in
voortgezet worden op de scholen voor voortgezet onderwijs. Gedrag van (pre) pubers positief beinvloeden heeft zijn positief effect jaren later te zetten op het voortgezet onderwijs, zoals de gezonde schoolkantine.

De huidige nota is een conceptnota; dus met voorlopige cijfers. Wijzigingen in het beleid zijn pas mogelijk vanaf de tweede helft 2017. Dit is na
de definitieve evaluatiecijfers medio 2017. Daarmee is het eerste beleidsjaar nagenoeg gepasseerd. De adviesraad stelt voor om de
mogelijkheden na te gaan van een quickscan in begin 2017 aansluitend aan voorliggende nota. Een jaarlijkse quickscan is in alle gevallen aan
te bevelen.

Wij baseren ons op de cijfers uit de gezondheidsmonitor van de GGD. Deze worden per doelgroep om de vier jaar gehouden, wat
betekent dat de cijfers in enkele gevallen inderdaad wat ouder zijn. Er zijn meerdere malen per jaar gesprekken met de GGD,
waarin de ontwikkelingen in het Land van Cuijk besproken worden. Op deze manier zijn wij op de hoogte van de ontwikkelingen, al
dan niet ondersteund door cijfers. Dit maakt het mogelijk de beleidsuitvoering bij te sturen wanneer dit nodig is.

Bij de kolommengrafieken ontbreekt de percentageaanduiding. Tevens ontbreekt de kolommengrafiek van de groep 12-18 jarigen., Er
ontbreekt bij de jeugd de kolom landelijk gemiddelde.
Op pagina 6 spreekt u over cijfers die zorgwekkend lijken, maar wordt alcohol niet genoemd. Deze worden wel weer genoemd op pagina 11,
maar dan niet als zorgwekkend.
Wat willen we bereiken? U geeft wel de actie aan maar het ontbreekt aan de voorgenomen toetsing/meting om het verkregen effect van uw
actie controleerbaar te maken. Deze effectmeting is belangrijk om te weten of u op de juiste manier actie onderneemt en controleerbare cijfers
hebt om te weten of de actie naar wens verloopt of dat u bij moet sturen. Een jaarlijkse effectmeting van de vermindering van het percentage
van het aantal jongeren met overgewichtdiabetes.

Dit passen wij aan.
Voor kennisgeving aannemen en aanpassen.
Wij zijn afhankelijk van de GGD monitors die slechts vierjaarlijks worden gepubliceerd. De jeugdmonitor is recent gepubliceerd, de
volwassenen en ouderenmonitor worden volgend jaar pas gepubliceerd. We zullen echter daar waar mogelijk doelen beschrijven die
we kunnen toetsen. Deze resultaten van de volwassenen- en ouderenmonitors sturen we eind 2017 actief naar de gemeenteraden.
Mochten de cijfers aanleiding geven om de acties uit de nota aan te passen, dan worden de gemeenteraden hierbij betrokken.
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Ook hier ontbreekt de toetsing/meting. Het te bereiken doel het voorkomen van gebruik is ideaal maar niet realistisch. Beter is om
We zullen streefcijfers opnemen in de nota. Het aantal certificaten is reeds opgenomen in de nota.
streefgetallen of een afname in procenten te hanteren. Het aantal certificaten dat aan scholen uitgegeven wordt en het percentage van afname
van gebruikers per leeftijdsgroep.

"Depressie is een van de meest voorkomende aandoeningen". Welke definitie hanteert u hierbij? Depressie wordt in de handboeken
Definitie als voetnoot opnemen in nota. We willen bereiken dat er sneller actie wordt ondernomen bij de eerste tekenen van
omschreven als een spectrumstoornis; een continuum van weinig last tot veel last. De kern is gedurende een onafgebroken periode ernstige
depressieve klachten. In de genoemde interventie worden jongeren niet meteen gelabeld, maar pas na enige tijd wordt er een extra
klachten hebben waardoor algeheel functioneren belemmerd is. Wat willen we bereiken? Belangrijk is dat het kind in de gaten wordt gehouden gesprek gevoerd. Daarna volgt wanneer nodig, deskundige begeleiding.
maar niet meteen gelabeld wordt. Bij tekenen van depressieve klachten meteen actie ondernemen kan pathologiserend werken. Een kind niet
meteen labelen als depressief, maar goed laten begeleiden door een deskundig iemand is belangrijk. ADVIES: naast het "uitrollen" ook hier
blijven meten of er een afname is in de suïcide uitingen en suïcide pogingen en suïcide.
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Ook hier is de effectmeting van de middelen belangrijk. Dit moet dan aantonen of er een positief effect is in de vorm van afname huiselijk
De regionale actie voor dit speerpunt wordt in de nota volledig aangepast.
geweld en kindermishandeling. Huidige cijfers zijn nodig.
Naast de kleinschalige bijeenkomsten voor statushouders is het goed om de informatie die nu voorhanden is met betrekking tot de ervaringen De GGD monitors voorzien niet in specifieke gezondheidsinformatie voor de doelgroep statushouders. Wel zullen we middels
over de gezondheid in onze regio te gebruiken, indien deze voorhanden zijn. En ook hier is het weer belangrijk om de effecten van de
gesprekken met de uitvoerders, zoals de GGD, volgen of zij een verbetering zien bij de doelgroep.
voorlichtingsbijeenkomsten toetsen/meten en te zien of er effect is in de vorm van een afname in procenten van vluchtelingen die hun
gezondheid als minder ervaart.
Wij, als bestuur van de SWOM, menen te weten dat de aangeboden bevindingen –zoals ook weergegeven op de sheets- wel van enkele jaren Wij baseren ons op cijfers uit de gezondheidsmonitor van de GGD. Deze worden per doelgroep om de vier jaar gehouden, dit kan
geleden zijn. Het is van belang op basis van recente gegevens een mening te vormen. Nu doen we het op basis van deze gegevens
betekenen dat de cijfers wat ouders zijn. Er zijn meerdere malen per jaar gesprekken met de GGD waarin de ontwikkelingen in het
Land van Cuijk besproken worden. Op deze manier zijn wij op de hoogte van de ontwikkelingen, al dan niet ondersteund door de
cijfers. Dit maakt het mogelijk om de beleidsuitvoering bij te sturen wanneer nodig.
Hoewel veel samengewerkt wordt zien we verschillen in de monitors. Op geluid en geur wordt in de gemeente Mill en Sint Hubert hoger
Voor kennisgeving aannemen. In dit regionale beleid gaan wij uit van de overeenkomsten en niet van de verschillen binnen het
gescoord. Wij wijzen hierop omdat dit uitschieters zijn die aandacht moeten krijgen. Verder geven de tabellen op de sheets geen aanleiding tot Land van Cuijk.
opmerkingen.
Spreken van senioren, niet van ouderen.
Deze aanbeveling nemen wij over.
Kosten van activiteiten kunnen een drempel zijn. We zien soms al een daling van deelname.
De gezondheidsactiviteiten worden zoveel mogelijk kosteloos aangeboden. Wanneer dit niet mogelijk is dan worden de activiteiten
zo laagdrempelig mogelijk aangeboden door de activiteiten te ondersteunen met een subsidie.
Ga naar mensen toe, vraag wat ze nodig hebben. Doe dit dan wel vakkundig
Alle organisaties hebben de opdracht om vraaggericht te werken, dit geldt ook voor de SWO's, Sociom en de GGD. Deze
professionals en vrijwilligers hebben de behoefte van mensen in beeld en leveren zoveel mogelijk maatwerk.
Enthousiaste vrijwilligers zijn belangrijk, complimenten aan de SWO’s. Dank u.
Voor kennisgeving aannemen.
Goede link leggen tussen professionele en informele netwerken met Zorgcoöperaties
Onze professionele partners, zoals de GGD en Sociom, hebben de opdracht om vrijwilligers en burgerinitiatieven te betrekken.
Bezuinig niet op professionals alhoewel veel opgepakt kan worden door de informele zorg in het dorp
Vergaande digitalisering kan een knelpunt zijn voor ouderen, graag projecten
Samen koken, samen eten. In Mill gebeurt dat op het Senioren hobby centrum
Betrek ook doelgroep met lage SES. Denk daarbij aan personen die uit het dagritme en aansturend arbeidsproces komen. Deze zeer
kwetsbare mensen missen hun vertrouwde omgeving en aansturende structuur van de dag.
Graag wijs ik u een het project van het Smaakcentrum Cuijk wat per 1 november ook in Boxmeer van start gaat. Het is een initiatief van
Martien Bos wat met de GGD, de scholen en veel vrijwilligers wordt vorm gegeven. Kinderen krijgen in groep 7 en 8 driemaal per jaar een
ochtend in een professionele kookstudio voorlichting over gezonde voeding. Ze leren kruiden en groenten te onderscheiden en maken met
elkaar een gezonde maaltijd klaar. Daarnaast gaan ze op de fiets naar de betreffende plek. In de bijlage heeft de HAN een onderzoek
uitgevoerd waarin u de positieve resultaten kunt lezen.
Bij deze verzoek ik u om in uw notitie concreet aandacht te geven aan de thema’s gezonde jeugd en de speerpunten overgewicht, voeding,
bewegen en diabetes.
Uw keuze om uit te gaan van de definitie van Machteld Huber betreffende positieve gezondheid kan ik geheel onderschrijven.
Daarnaast geeft u aan dat u in uw notitie primair richt op preventie.
In uw keuze voor een project voor de jeugd kiest u voor een kinderontmoetingsdag. Een nobel project. Echter wat zou het fijn zijn als het een
project voor alle kinderen in het Land van Cuijk betrof.
In de notitie wordt melding gemaakt van het feit dat de monitor gegevens betreffende jeugd pas later dit jaar bekend worden. Dat is jammer
want juist bij de jeugd kan onder het mom “vroeg geleerd is oud gedaan” nog veel invloed worden uitgeoefend op het gebied van preventie en
positieve gezondheidszorg. De thema’s overgewicht, voeding, diabetes en bewegen zullen daar zeker aan bod komen. Juist op
bovengenoemde gebieden is in uw notitie betreffende jeugd weinig aangegeven.

Voor kennisgeving aannemen.
De SWO's worden door de gemeenten in het Land van Cuijk gesubsidieerd om een cursusaanbod te bieden dat aansluit bij de
actuele vragen en behoeften van senioren.
Voor kennisgeving aannemen.
Er is in de nota een specifiek speerpunt opgenomen voor mensen met een lage SES.
Voor kennisgeving aannemen.

Via de Gezonde School prgramma's van de GGD zijn wij actief op alle scholen. In de eerste concept nota legden we de nadruk op
het alcohol en drugsprogramma van de Gezonde School. In de herschreven versie krijgen ook de pijlers overgewicht, voeding en
beweging aandacht.
Voor kennisgeving aannemen.
Klopt, wettelijke gezondheidstaken zijn onderdeel van het verplichte takenpakket van de GGD. Het gemeentelijk gezondheidsbeleid
dient zich daarom primair te richten op preventie.
De regionale actie voor dit speerpunt wordt in de nota volledig aangepast.
Wij baseren ons op de cijfers uit de gezondheidsmonitor van de GGD. Deze worden per doelgroep om de vier jaar gehouden, wat
betekent dat de cijfers in sommige gevallen inderdaad wat ouder zijn. De jeugdcijfers zijn echter recent gepubliceerd en daarom
toegevoegd aan de nota. Er zijn daarnaast meerdere malen per jaar gesprekken met de GGD, waarin de ontwikkelingen in het Land
van Cuijk besproken worden. Zo blijven wij op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Er vinden veel activiteiten plaats gericht op
voeding en bewegen bij jongeren. Deze zijn vaak lokaal en worden nu niet expliciet beschreven in de nota. Deze werkwijze zullen wij
beter inzichtelijk maken in de gezondheidsnota,. Daarnaast nemen wij op dat we via de Gezonde School meer aandacht voor dit
thema willen.
Voor kennisgeving aannemen.
Deze opmerking betreft een lokale aangelegenheid en past niet in de regionale beleidsnota.

Het verheugt mij zeer dat er veel aandacht is voor de gezondheid en kwaliteit van leven voor de bewoners van de gemeente.
Afgelopen jaar geslaagde fittestdagen in Boxmeer. Op een zeer plezierige manier samen gewerkt met de Gemeente Boxmeer en waren zeer
verheugd over de financiële bijdrage van de gemeente. In okt 2016 weer fittestdagen gepland. Uit de resultaten blijkt dat er veel bewoners zijn
die gezondheidsrisico lopen. Op langere termijn gemeentelijke medewerking (financiële bijdrage voor materialen en versturen brief), zodat
meerdere delen van de gemeente Boxmeer gebruik maken van deze fittestdagen. Verder de naamgeving veranderen van "Boxmeer gezond?!"
in "Boxmeer Gezond!"
Allereerst de complimenten voor het betrekken van organisaties en burgers om het beleid te toetsen en reacties te laten geven alvorens de
Voor kennisgeving aannemen.
nota definitief vast te stellen. Sociom heeft ‘positieve gezondheid’ opgenomen in de uitgangspunten van ons werk. De verbinding tussen de in
de nota genoemde dimensies passen bij ons idee over sociaal werk en de competenties van onze medewerkers sluiten hier goed op aan.
Sociom is daarom, zoals de nota vermeld, vanaf de start een actief lid van het netwerk positieve gezondheid.
Het Land van Cuijk kan nu, wat betreft het gezondheidsbeleid, de volgende fase in door verbindingen te leggen tussen zorg, welzijn,
bedrijfsleven/werk, wonen, onderwijs, veiligheid en gemeenten. Binnen het Platform Noordelijke Maasvallei neemt gezondheid bijvoorbeeld
een prominente plaats in. Ook binnen overleggen zoals het Netwerk Veerkrachtige Ouderen en de Basis-GGZ worden deze verbindingen
gelegd en is positieve gezondheid het uitgangspunt dat we met elkaar delen.
Syntein is opgetogen met de aanpak in de ontwikkeling van het regionale gezondheidsbeleid. In het kader van "eigen regie" en "uitgaan van de
bedoeling" is belangrijk dat niet alleen organisaties maar ook de burgers uit de regio inspraak hebben op het toekomstige beleid. Daarvoor
complimenten. Het feit dat Positieve gezondheid en de bijbehorende regionale visuele ondersteuning ook opgenomen is in het regionaal
gezondheidsbeleid stemt ons trots en verheugd.
De invalshoek van de nota is toegespitst op risicogroepen en concreet. Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid zou het een mooie
aanvulling zijn als het beleid primair gericht is op alle burgers LvC. Misschien zelfs de "gezonde" burger voorop. Ondersteuning en zorg voor
specifieke doelgroepen en risicogroepen is erorm belangrijk, maar hoe zorgen we ervoor dat de grootste groep inwobers, de mensen die niet
tot een risicogroep behoren, niet toch (chronisch) ziek worden?
Eigen regie is een belangrijk uitgangspunt bij niet ziek zijn of worden. De beschreven interventies zijn veelal gericht op de sociale omgeving,
terwijl de burger zelf expert is op het gebied van zijn eigen welzijn. Het bespreekbaar maken en normaliseren van beperkingen waardoor men
open staat voor hulp en ondersteunen heeft positieve effecten.
Netwerk Positieve Gezondheid is, sinds haar oprichting op 29 september 2013, gegroeid naar meer dan 30 partijen. Dit is langere tijd en met
meer partners dan vernoemd in de nota. Het is mooi om te zien dat initiatieven die vanuit het Netwerk ook benoemd worden als interventie,
zoals bijv. het Biowalking project in Afferden en Bergen. Naast de uitrol van reeds bestaande interventies liggen er veel kansen om samen met
partners binnen en buiten zorg en welzijn nieuwe intitaitieven, producten en projecten te bedenken en ontwikkelen, gestoeld op Positieve
gezondheid.
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Eens met de gedachte dat preventie zich moet richten op de hele bevolking, dus ook de gezonde burgers. Toch zijn wij van mening
dat het gerechtvaardigd is om voor kwetsbare groepen extra middelen en interventies in te zetten. Wél sturen wij de organisaties
aan om voor de gehele bevolking activiteiten aan te bieden, denk aan activiteiten op scholen en fittestdagen.
Wij zijn het ermee eens dat de eigen regie voorop moet staan. Bij interventies is hier voortdurend aandacht voor. Wel is het zaak
om oog te houden voor het feit dat mensen niet altijd in alle omstandigheden in staat zijn om hun eigen regie te pakken. Dan is het
zaak hierin te begeleiden.
Dit zal worden aangepast in de nota.
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Anita Blonk

Ook Syntein zal de komende jaren bij blijven dragen aan de Positieve Gezondheid van de burgers in de regio. Ze zijn voornemens om het
werken met positieve gezondheid in de huisartsenpraktijk ook in de praktijken van het LvC te implementeren.
Resultaten voor de gezondheidsmonitor voor jongeren worden eind 2016 gepubliceerd. De gemeentecijfers zijn op dit moment al beschikbaar.
De regiocijfers voor LvC volgen in het najaar. Cijfers worden omgezet in een grafiek.
Ik zou de uitwerking van de 5 speerpunten in 1 hoofdstuk zetten en/of onderbrengen in hoofdstuk 4 met een algemene alinea waarbij je nog
aangeeft dat er naast het genoemde regionale actiepunt ook nog ruimte is voor andere lokale activiteiten.
Bijna 30% van de 12-18 jarigen in onze regio is "binge drinker", staat in de nota. Meest recente cijfers geeft echter 28% aan.
De aanvullende cijfers over alcoholgebruik zijn gehaald uit de recente jeugdmonitor.
In 2016 is Machteld Huber uitgroepen tot meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid van 2015. Definitie positieve gezondheid van
M. Huber is nu zoals die ook staat op de pagina www.ipositivehealth.com. Die definitie overnemen.
Een aantal belangrijke onderdelen van positieve gezondheid komt in dit beleidsplan niet aan bod. Bij collectieve preventie wordt hier echter wel
aandacht aan besteed. Vooral in de manier waarop aan thema's wordt gewerkt. Bv. via netwerken van professionals en vrijwilligers en de meer
"oplossingsgerichte" bijeenkomsten waarbij inspraak en participatie van de burgers belangrijk is. Ik denk dat positieve gezondheid verankerd
moet zijn in de manier waarop je beleid vorm geeft en waarop je de verschillende thema's uitwerkt en uitvoert. Daarbij kunnen alle dimensies
aan bod komen. Je legt geen zaken op, maar gaat meer in gesprek.
Wat ik opvallend vind, is dat er keuzes gemaakt worden naar problematieken, die, tov, cijfers voor Brabant, meer naar voren komen in deze
regio. Ik denk zelf dat het concept positieve gezondheid meer kan betekenen, juist om te voorkomen dat problematieken gaan plaatsvinden.
Bijv: lopen voor patienten met diabetes type -2, waarom niet een preventieprogramma, waarbij je mensen uit wijken uitnodigt met elkaar te
gaan wandelen, dus stimuleren dat het land van cuijk als geheel meer gaat wandelen (en we dus ook significant lager dan andere regio's
diabetes type 2 patienten krijgen), en ik weet wel, dit vergt tijd, meer dan die 4 jaar, maar het kan een doel op langere termijn zijn.

Het CJG, de GGD, de GGZ en Novadic Kentron bieden namens de gemeenten reeds enkele preventieve cursussen en trainingen
aan voor jongeren, ook op dit thema.

Eenzaamheid en depressie

Anita Blonk

Bij jongeren: depressies voorkomen: er wordt ingezet op screening en monitoring in de tweede klas van het VO, en risicojongeren worden
gevolgd. Bij suicidedenken wordt er actie ondernomen. Dat lijkt mij wat laat, eerlijk gezegd. Liever zou ik dat mensen weerbaarder worden in
de maatschappij: ik doe dit nu in kleine groepjes met kinderen en jongeren: Powertools for living: leren om je grenzen te bewaken, samen te
werken, nadenken over wat je wilt bereiken in je leven en hierin zelfredzaam worden. Scholen zouden hierin meer kunnen samenwerken met
de jeugdzorg, preventie en trainingsprogramma's waar school onvoldoende voor uitgerust is (want het is ook niet hun vak...).

Biowalking is voor een brede doelgroep, dus ook voor senioren. Het wordt daarnaast afgestemd op de doelgroep die deelneemt.
Voor wat betreft het opnemen van extra interventies hebben wij er aanvankelijk bewust voor gekozen om één regionale interventie
per speerpunt op te nemen; uiteraard worden er meer, vooral lokale, interventies opgepakt. Voor ouderen zullen we echter nog
enkele, aanvullende regionale acties opnemen in de nota.

Nieuw: overgewicht, diabetes,
bewegen, eenzaamheid en depressie
bij ouderen.

Het uitgangspunt van positieve gezondheid is zeer aansprekend en biedt veel mogelijkheden.
De keuze voor interventies in de preventieve sfeer ligt voor de hand. Echter ik mis hierin de focus op de doelgroep ouderen. Met name bij de
aandachtsgebieden overgewicht, diabetes en bewegen en eenzaamheid en depressie.
Ons Welzijn,
ouderenadviseur Grave, Ik zou het toejuichen als in deze aandachtsgebieden ook interventies worden opgenomen die ouderen zijn gericht.
team Toegang, SGOG De percentages van eenzaamheid en depressie of angststoornis onder ouderen zijn dusdanig hoog dat een interventie op dit gebied voor deze
doelgroep zeer zinvol zou kunnen zijn en de levensvreugde van menig oudere kan verhogen. Het concept biowalking kan in aangepaste vorm
(stg gecoord oud.werk
ook prima werken voor oudere deelnemers, ook voor hen met een minder goede mobiliteit.
Grave)
Wij willen graag aandacht vragen voor het hele AED gebeuren. Door er samen over te praten hebben wij ondervonden dat dit niet zomaar
even gerealiseerd kan worden. Het is niet alleen de aanschaf van een apparaat, er komt veel meer bij kijken o.a. cursussen, onderhoud,
controle van apparatuur en wie heeft verantwoording! In onze wijkraad is dit onderwerp al vaak aan de orde gekomen. Ook in het Platform is
Wijkraad Cuijk Centrum dit uitvoerig besproken. Wij menen dan ook dat dit een taak is voor de GGD en niet voor een vrijwilligersorganisatie om dit uit te voeren.
AED: In Sint Hubert is aan de hele zuidkant van de N264 (Pst. Jacobsstraat-Hapseweg) vanaf de N602 (Wanroijseweg) tot aan de grens met
Haps (en verder) geen AED aanwezig buiten aan een gebouw. Wel hangt er een AED op het sportcomlex “Het Breexel” IN het sportgebouw.
Dus voor een hulpverlener is deze AED niet (goed) bruikbaar. De dichtstbijzijnde AED hangt aan de noordkant van de N264 buiten aan
gemeenschapshuis “de Jachthoorn”. Om aan de zuidkant van de N264 te komen moet een hulpverlener deze drukke weg dus oversteken (1 of
2 keer). Verzoek te streven naar een AED buiten aan een gebouw aan de zuidkant van de N264, bijv bij het sportcomplex 'Het Breexel'.
JWA Derks
Gezondheid wordt hier in herfst, winter, lente zeer geschaad door zeer vuile rooklucht die ontstaat omdat er allerlei zaken de hele dag door in
de kachel gestookt wordt (spaanplaat, multiplex (lijm), geverfd hout en wat al niet meer). In ieder geval allesbranders verbieden! Misschien is
een kachelstookverbod overdag ook een goede oplossing. Gedwongen inademen van zeer vuile stooklucht het grootste deel van het jaar is
voor mij en anderen een groot gezondheidsrisico. Het bevordert het binnenblijven, terwijl ik met schone lucht meer naar buiten zou gaan. Het
ziet hier vaak blauw/grauw van de rook. Verzoek aan de gemeenten om te bevorderen en er beter op toe te zien dat mensen die kachel
stoken, alleen schoon hout stoken.
JWA Derks
Graag ook gedegen gemeentelijk toezicht op uitstoot bio-industrie en uitstoot andere bedrijven.

De afspraken rondom de AED's zijn lokale aangelegenheden. Het onderwerp is daarom niet opgenomen in het regionale
gezondheidsbeleid.
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D. Plancken-Kroon

Elk jaar komen er tienduizenden jongeren bij met gehoorschade, wat hen in hun verdere leven flink kan hinderen. Gehoorschade is
grotendeels te voorkomen en net zoals jongeren moeten worden voorgelicht over de risico's van alcohol en drugs, geldt dat ook voor de
risico's van de blootstelling aan harde geluiden.

Aanpassen in nota.
De opmaak blijft behouden, in hoofdstuk 4 nemen we echter nog enkele voorbeelden van lokale acties op.
Aanpassen in nota.
Aanpassen in nota.
Aanpassen in nota.
Voor kennisgeving aannemen. De strekking van deze opmerking meenemen in de aanpassingen van de nota.

Eens met de gedachte dat preventie zich moet richten op de hele bevolking, dus ook de gezonde burgers. Toch zijn wij van mening
dat het gerechtvaardigd is om voor kwetsbare doelgroepen extra middelen en interventies in te zetten. Wat betreft de door u
genoemde wandelactiviteiten zijn wij van mening dat de kracht vooral zit in het burgerinitiatief. Dat willen wij graag ondersteunen
indien nodig. In voorkomende gevallen zullen wij met de initiatiefnemers in gesprek gaan om te bekijken hoe wij kunnen
ondersteunen.

De afspraken rondom de AED's zijn lokale aangelegenheden. Het onderwerp is daarom niet opgenomen in het regionale
gezondheidsbeleid.

De GGD geeft informatie en advies over het schoon en veilig stoken van houtkachels. Deze adviezen zullen wij in voorkomende
gevallen publiceren via de gemeentelijke communicatiekanalen. Hoeft niet te worden opgenomen van de nota.

De gemeenten hebben al een indirecte rol als het gaat om het toezicht op de uitstoot van de bio-industrie. Gemeenten zijn immers
toezichthouder als het gaat om bedrijven die vallen onder de Wet Milieubeheer. Dit betreft een wettelijke taak. De uitvoering is
opgedragen aan de Omgevingsdienst. Het gaat bij deze wetgeving over de milieuaspecten, maar gezondheidsaspecten worden van
steeds groter belang. Hierin krijgt ook de GGD een steeds grotere rol.
We erkennen het probleem van gehoorschade. De GGD verstrekt voorlichting over gehoorschade en geeft tips deze te voorkomen.
Deze informatie zullen wij in voorkomende gevallen publiceren via de gemeentelijke communicatiekanalen. Hoeft niet te worden
opgenomen in de nota.

