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Resultaten gezondheidsbeleid ‘Schagen samen gezond’ 2014-2018 

 

Speerpunten: huidige gezondheidsbeleid: Gezonde Voeding, Gezond Gewicht, Diabetes, Psychische 

Gezondheid, Middelengebruik en Valpreventie. 

Verbonden door de thema’s ‘bevorderen bewegen’ en ‘vergroten kennis en vaardigheden’.  

 

Thema’s Gezonde Voeding, Gezond Gewicht en Diabetes: 

 

Inzet door middel van ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ (JOGG) 

Resultaten in de JOGG-wijken: 

• 12 basisscholen gestart met de DrinkWater campagne; 

• 2.250 bidons uitgereikt aan kinderen 4-12 jaar om water drinken te bevorderen; 

• Mascotte Druppie komt langs in de wijk bij activiteiten, op school of de kinderopvang; 

• Deelnemende basisscholen aan de DrinkWater campagne passen regels en/of beleid 

aan in het kader van gezonde leefstijl; 

  

• Join the Pipe watertappunt geopend bij Cruyff Court; 

• 11 kinderopvang locaties en peuterscholen gestart met DrinkWater campagne en passen 

voedingsbeleid aan in kader van gezonde leefstijl; 
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• Aandacht voor en stimuleren van water drinken tijdens verschillende activiteiten en 

initiatieven (zoals  sportinstuiven, wandelvierdaagse, schoolvoetbal, wijkenlopen, sportief 

Schagen e.d.); 

• Aandacht voor gezonde leefstijl op het Regius College voor 2e jaars HAVO/VWO 

leerlingen; 

• (Mooi) succes op het Clusius College met het behalen van de gezonde schoolkantine 

(gouden schaal) en een watertappunt in de kantine; 
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0-meting    

(april 2015)

1-meting 

(oktober 2016)

0-meting   

(april 2015)

1-meting 

(oktober 2016)

Stichting Kinderopvang 

Harenkarspel (SKH)
1,3 1,7 1,5 1,6

Stichting Kinderopvang Regio 

Schagen (SKRS)
0,5 2,3 1,9 1,3

Aantal glazen per dag        

WATER

Aantal glazen per dag 

LIMONADEKinderopvang 

Lokaties

• Twee JOGG-netwerkbijeenkomsten  

• Regionale inspiratiesessie gezonde schoolkantine (met (JOGG) gemeenten Alkmaar en 

Heerhugowaard) 

• Workshop zwangeren  (samenwerking JOGG, verloskundige praktijken, GGD en diëtiste); 

en 

• PR-materiaal en informatie beschikbaar gesteld (JOGG DrinkWater campagne) voor 

ouders, kinderopvang, onderwijs, fysiopraktijken, huisartsen, verloskundigen, 

voedingsdeskundigen, GGD, De aanpak heeft in de afgelopen 2,5 jaar geleid tot ten 

eerste samenwerking tussen verschillende partijen. Dit is gebeurd tussen preventieve en 

zorgprofessionals, met private partijen, maar ook tussen partijen die normaliter niet zo snel 

de samenwerking met elkaar zouden opzoeken, zoals de voedingsdeskundigen 

onderling, de JGZ en de kinderopvang, het voedingscentrum en de kinderopvang, het 

voortgezet onderwijs en het Voedingscentrum (het Voedingscentrum biedt consumenten 

en professionals wetenschappelijke en onafhankelijke informatie over een gezonde, 

veilige en meer duurzame voedselkeuze en wordt voor 100% gesubsidieerd door de 

Rijksoverheid).  

 Effect JOGG-

aanpak: DrinkWater campagne op kinderopvang lokaties en basisscholen 

We kunnen vaststellen dat er sprake is van een reëel effect van de JOGG-aanpak, 

onderdeel DrinkWater campagne, in de JOGG-wijken bij de twee kinderopvang lokaties 

Stichting Kinderopvang Harenkarspel (SKH) en Stichting Kinderopvang Regio Schagen (SKRS). 

Aan de leidsters is twee maal een vragenlijst voorgelegd, namelijk in april 2015 (0-meting) en 

in oktober 2016 (1-meting).  

Resultaten aantal glazen water en limonade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het aantal glazen water dat door de kinderen gedronken wordt, is bij beide 

kinderopvang lokaties in 1,5 jaar tijd toegenomen.  

- Het aantal glazen limonade dat door de kinderen gedronken wordt, is in 1,5 jaar tijd bij 

SKH iets toegenomen en bij SKRS afgenomen. 
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- Het aantal momenten dat er gedronken wordt op een dag is in 1,5 jaar tijd nagenoeg 

gelijk gebleven.  

- Het 1e glas met drinken dat wordt aangeboden aan de kinderen is na 1,5 jaar tijd vaker 

water. (Uit de 0-meting bleek dat het 1e glas met drinken dat werd aangeboden aan de 

kinderen vaak melk / sap / zoet was. En als de kinderen nog meer wilde drinken, dan 

kregen ze in het 2e glas water.)  

Uit de Jeugdmonitor Emovo 2016-2017 van de GGD:  

Water drinken Water drinken levert een positieve bijdrage aan de preventie 

van overgewicht. Jongeren die dorst hebben kunnen kiezen voor het drinken 

van water in plaats van zoete dranken. In de gemeente Schagen drinkt 72,0% 

van de jongeren dagelijks water; 7,3% drinkt (bijna) nooit water. Van de 

jongeren die water drinken, drinkt 90,6% thuis water, 79,2% drinkt water op 

school, 76,2% drinkt water bij het sporten.  

 

 

 

Uit de Jeugdmonitor Emovo 2016-2017 van de GGD: 

  

Overgewicht - Schagen 

 Overgewicht (incl. 

obesitas) (≥ 65 jaar) 

Ernstig overgewicht 

(Obesitas) (19-65 jaar) 

Overgewicht (incl. 

obesitas) (19-65 jaar) 

Ernstig overgewicht 

(Obesitas) (≥ 65 jaar) 

2012 51,6 7,6 39,2 10,2 

2016 55,8 10,5 46,0 14,5 

Eenheid: % 

Bron: GGD - Gezondheidsmonitor Volwassenen en 

Ouderen 

Volwassenen - Schagen 

 Voldoet aan 

NNGB (19-65 

jaar) 

Voldoet aan de Fitnorm (19-65 

jaar) 

Voldoet aan de NNGB 

of de Fitnorm (19 -65 

jaar) 

Sport wekelijks 

(19-65 jaar) 

2012 59,3 24,5 61,8 54,6 

2016 65,8 23,6 67,2 60,8 

 

Van de Gezondheidsatlas van de GGD 
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Uit: 

Gezondh

eidsmonit

or 

Volwasse

nen 2016 

Schagen 

van de 

GGD 

 

 

Thema 

Psychisch

e 

Gezondh

eid 

Hier is op 

ingezet door middel van de inzet van de Stichting Tweestrijd in alle tweede klassen van het Regius 

college. De doelstelling van Tweestrijd is om jongeren aan te sporen om over hun problemen te praten, 

om zo te proberen het aantal zelfmoorden onder met name jongeren terug te dringen. De oorzaak van 

veel verschillende problemen – zoals depressiviteit en drugs- of alcoholverslaving - blijft vaak verscholen, 

omdat jongeren niet graag over hun problemen of gevoelens willen of durven te praten. 

Tweestrijd wil de drempel van het met elkaar praten en het voor elkaar openstaan verlagen. Zij willen 

bepaalde onderwerpen bespreekbaar maken en jongeren aansporen om met elkaar te gaan praten. 

Door met elkaar te praten begrijp je elkaar beter, respecteer je een ander en kun je beter rekening met 

elkaar houden, waardoor de onderlinge omgang veel fijner kan worden ervaren. Daarnaast komen 

dan de dingen naar boven die jongeren echt dwars zitten 

 

Daarnaast zijn de KOPP (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen) cursussen ingezet om 

daarmee problemen op latere leeftijd voor deze kinderen te voorkomen.  

Uit: de Jeugdmonitor Emovo 2016-2017 van de GGD 
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Uit: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 Schagen van de GGD 

 

 

Thema Genotmiddelengebruik: 

De gemeente Schagen neemt deel aan het regionale programma ‘In control of 

alcohol/drugs’(ICOAD). Binnen dit programma wordt ingezet op een combinatie van handhaving en 

preventie. Zo vindt er een mystery shop onderzoek plaats onder de verkooppunten van alcohol in de 

gemeenten om zo de naleving van de ‘NIX 18’ regel te controleren. Daarnaast wordt er ingezet op 

preventieve programma’s binnen het onderwijs en bij ouders om zo het bewustzijn te vergroten.  

Uit: de Jeugdmonitor Emovo 2016-2017 van de GGD 

 

Thema valpreventie 

 

Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen en vormt een ernstige bedreiging voor de 

gezondheid. Dit als gevolg van het rijksbeleid betreffende het langer zelfstandig thuiswonen.  

Gezien de vergrijzing van de bevolking zal de omvang van dit probleem alleen maar toenemen.  

1 op de 3 mensen boven de 65 valt minstens eenmaal per jaar en het aantal valincidenten stijgt 

naarmate men ouder wordt. Valincidenten kunnen gevolgen hebben op fysiek, psychosociaal en 

economisch vlak. Daarom worden in de gemeente Schagen cursussen valpreventie In Balans geor-

ganiseerd  - en bekostigd als de zorgverzekering dit niet doet – om de valincidenten te verminderen. 
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In Balans is een valpreventie-programma voor zelfstandig wonende senioren vanaf 65 jaar die zich 

onzeker op de been voelen in en om het huis. Het programma zorgt ervoor dat ouderen 61% minder 

kans hebben om te vallen en hun angst om te vallen neemt met 37% af. Hierdoor blijven zij zo lang 

mogelijk vitaal en zelfstandig. 

  

Met behulp van financiering van de gemeente Schagen is een pilotproject gestart in samenwerking 

met de Woonzorggroep Samen om het bereik van In Balans te maximaliseren. In dit project werken we 

aan een verbetering van de toeleiding van ouderen naar In Balans en is aandacht voor een duurzame 

inzet van het programma.  

 

Op deze manier wordt er naar gestreefd het programma aan te bieden aan zoveel mogelijk senioren 

en zorggedragen voor afname in valincidenten onder senioren. 

 

 

 


