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In deze editie van Gezondheid in Beeld laten we u zien wat de risicosignalen zijn
voor suïcidegedachten bij jongeren en volwassenen. Ook informeren we u over de
toename van jongeren op alcoholpoli’s in Zuidoost-Brabant, ons panelonderzoek
over gehoorbescherming en de infographic 'Meedoen in Zuidoost-Brabant'. Tot slot
meer informatie over de campagne Op weg naar een rookvrije generatie.

Risicogroep voor suïcide
Ongeveer 1 op de 100 jongeren heeft in 2015 een zelfmoordpoging ondernomen. Bijna 1 op
de 12 jongeren heeft in dat jaar serieus overwogen een einde aan zijn of haar leven te
maken. In 2016 gold dat ook voor 1 op de 13 volwassenen. Wie zijn deze mensen? Hoe
herkennen we ze?
Lees meer

Toename jongeren alcoholpoli's Zuidoost-Brabant
In 2017 werden 129 minderjarigen vanwege alcoholvergiftiging opgenomen op één van de
vier alcoholpoli's in de regio. Dat zijn 47 jongeren meer dan in 2016. De gemiddelde leeftijd
was met 15,74 jaar lager dan in 2016.
Lees meer

Bijna helft jongeren gebruikt gehoorbescherming
In november 2017 heeft de GGD Brabant-Zuidoost een panelonderzoek uitgevoerd naar het
gebruik van oordoppen ter voorkoming van gehoorschade onder jongeren en
jongvolwassenen tussen de 16 en 36 jaar. Zevenenveertig procent van deze groep gebruikt
gehoorbescherming in de vorm van oordoppen.
Lees meer

Meedoen versterkt!
Mensen willen graag actief deelnemen aan de samenleving. Dat kan op veel verschillende
manieren. Soms is meedoen niet vanzelfsprekend, bijvoorbeeld als de gezondheid het laat
afweten of als de kring van bekenden kleiner wordt. Dan is het fijn als er binnen de
gemeente hulp is om nieuwe mogelijkheden tot meedoen te verkennen.
Lees meer

Op weg naar een rookvrije generatie
Kinderen en jongeren die anderen zien roken gaan zelf ook eerder roken. Als gemeente kunt
u een steentje bijdragen met beleidsmaatregelen en goed voorbeeldgedrag. De campagne
Op weg naar een rookvrije Generatie heeft materialen voor een aanpak op de kinderopvang,
schoolterreinen, sportclubs, speeltuinen, pretparken en in de zorg..
Lees meer
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