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SAMENVATTING 

Het gaat goed met de gezondheid van Drontenaren1. Drontenaren leven langer dan gemiddeld en ze zijn 

gezonder dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. Desondanks zal de zorgvraag door de vergrijzing de 

komende decennia zeer sterk toenemen. 

De ambitie voor de komende jaren is om randvoorwaarden te creëren waarbinnen Drontenaren zo lang 

mogelijk zo gezond mogelijk blijven. Als we deze ambitie waarmaken, houden Drontenaren het gebruik van 

zorg beperkt of ze stellen het uit. Hierdoor kan het voorzieningenniveau kwalitatief goed, betaalbaar en 

toegankelijk blijven voor diegenen die het echt nodig hebben. 

Om Dronten op de toekomst voor te bereiden is het van belang om nu maatregelen te treffen rondom thema’s 

als leefomgeving, leefstijl en voorzieningen voor zorg en ondersteuning. Deze nota behandelt de huidige 

situatie en enkele maatregelen die al genomen zijn. Daarnaast laten we per thema zien waarop we de 

komende jaren extra willen inzetten: de speerpunten. Het gaat om het volgende: 

1. Terugdringen alcoholgebruik onder jongeren

2. Meer sporten en bewegen onder alle groepen

3. Verbeteren samenwerking tussen gemeente en huisartsen

4. Versterken van ondersteuning van mantelzorgers

5. Verbeteren van werving en ondersteuning van zorgvrijwilligers

6. Versterken van de dementieketen

Deze nota heeft een kaderstellend karakter, concrete uitwerking van de speerpunten volgt vooral in aanpalend 

beleid of nader in te vullen acties. Er zijn nu namelijk nog onbekende factoren zoals gevolgen van de transities 

binnen het sociale domein, uitkomsten van richtinggevend overleg met huisartsen, en nog af te spreken 

concrete activiteiten over de dementieketen en over sport‐ en beweegactiviteiten. De meeste activiteiten 

worden vervat in documenten die nog in voorbereiding zijn: de sportnota, het uitvoeringsplan 

buurtsportcoaches Dronten, een beleidsnotitie mantelzorg en vrijwillige inzet, een agenda dementie, en een 

samenwerkingsagenda met huisartsen. In samenspraak met betrokken partijen zoals huisartsen, de Meerpaal, 

zorgorganisaties, sportverenigingen en scholen geven wij de komende jaren concreet vorm aan deze 

documenten en bijbehorende activiteiten. 

We gaan ervoor om de speerpunten 1, 2, 4 en 5 binnen het reguliere werk te organiseren. In veel gevallen gaat 

het namelijk om activiteiten en diensten die al op enige wijze uitgevoerd en gefinancierd worden. Daarnaast 

gaat het in sommige gevallen om nieuwe accenten binnen bestaande werkzaamheden. Voor speerpunten 3 en 

6 is het noodzakelijk dat voldoende ambtelijke capaciteit wordt vrijgemaakt voor een verbindende, 

stimulerende en soms coördinerende rol van de gemeente. Omdat de publieke gezondheid nauw verweven is 

met het gehele sociale domein, gaan we er vooralsnog vanuit dat deze capaciteit geleverd kan worden vanuit 

de reguliere en projectmatige inzet op het sociale domein. Mogelijk leidt dit tot een herschikking van enkele 

tientallen uren per jaar. 

1 Tenzij anders aangegeven is de cijfermatige onderbouwing van de gepresenteerde feiten in dit 
document terug te vinden in de Toekomst Verkenning Flevoland 2012 van de GGD. 
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1 WAAROM  DEZE  NOTA? 

1.1 SAMENWERKEN  AAN PUBLIEKE GEZONDHEID  

Gezonde mensen hebben over het algemeen een betere kwaliteit van leven, ze kunnen beter voor zichzelf 

zorgen en ze doen minder een beroep op de zorg. Ook kunnen ze langer en beter participeren in de 

maatschappij, of het nu op de arbeidsmarkt is of als vrijwilliger. Andersom levert een betere kwaliteit van leven 

ook een gezonder mens op. Investeren in gezondheid en welbevinden levert dus veel op voor de inwoners van 

Dronten zelf, voor zorgverzekeraars en ook voor de gemeente Dronten waarvoor de consequenties van 

(on)gezondheid sterk doorwerken in de uitvoering van huidige en toekomstige taken. 

Deze  nota  gaat  over  publieke  gezondheid.  Publieke  gezondheid  omvat  het  bewaken,  beschermen  en 

bevorderen van de gezondheid van de bevolking. Het gaat grotendeels om preventieve taken, bedoeld om 

ziekten en aandoeningen te voorkomen. De taken zijn gericht op de bevolking in het algemeen of specifieke 

groepen daarbinnen. Met deze nota laat de gemeente Dronten zien voor welke uitdagingen we staan op het 

gezondheidsterrein, welke ambities we hebben en tot welke keuzes dit leidt. 

De  gemeente  staat  er  natuurlijk  niet  alleen  voor. Allereerst  zijn mensen  zelf  verantwoordelijk  voor  hun 

eigen gezondheid. Zij maken dagelijks keuzes die gevolgen hebben voor hun gezondheid. Zij worden met 

onder andere voorlichting, advies en activiteiten ondersteund door scholen, sportverenigingen, welzijns‐ en 

zorginstellingen, de GGD, de gemeente, zorgverleners, enzovoorts. De gemeente speelt een rol om de inzet 

van deze en andere partijen op elkaar af te stemmen. Daarnaast zijn er belangrijke preventieve zorgtaken 

weggelegd  voor  de  GGD  Flevoland,  en  zowel  preventieve  als  curatieve  zorgtaken worden  vervuld  door 

allerlei organisaties in de gezondheidszorg zoals huisartsenpraktijken. 

Veel factoren die van invloed zijn op gezondheid, zijn niet direct vanuit gezondheidsbeleid te beïnvloeden. 

Hiervoor zijn ook maatregelen nodig vanuit andere beleidsterreinen, zoals onderwijs, ruimtelijke ordening, 

sociale zaken of milieu. Andersom kan gezondheid een bijdrage leveren aan de doelstellingen van andere 

beleidssectoren: gezonde kinderen kunnen beter leren, gezonde burgers kunnen aan het werk of op andere 

fronten meedoen in de maatschappij, bijvoorbeeld als mantelzorger of vrijwilliger. 

Het doel van deze nota  is niet om alle zaken uitvoerig te beschrijven die effect hebben op de gezondheid 

van  Drontenaren.  Dit  is  allereerst  ondoenlijk,  we  pretenderen  niet  om  ooit  volledig  te  kunnen  zijn. 

Daarnaast  is en wordt veel gemeentelijk beleid al  in andere documenten vastgelegd, veel activiteiten en 

programma’s  lopen al en veel regulier werk van diverse partijen heeft direct of  indirect gevolgen voor de 

gezondheid. Omwille van de leesbaarheid van deze nota zullen we dit hier niet allemaal herhalen. Daarom 

volstaan  we  ermee  om  deze  beïnvloedende  factoren  op  hoofdlijnen  te  schetsen  en  om  belangrijke 

activiteiten te beschrijven.  

De  kern  van  deze  nota  vormen  de  speerpunten  waaraan  wij  in  samenwerking  met  onze  partners  de 

komende jaren willen werken. Een aantal concrete activiteiten die met deze speerpunten samenhangen is al 

duidelijk, andere activiteiten  zullen de komende  jaren vorm krijgen naar aanleiding van voortschrijdende 

ervaringen en door continue samenspraak met partijen. 

De  keuze  voor  de  speerpunten  baseren we  op  onderzoek  (zoals  de  Toekomstverkenning  Flevoland),  op 

keuzes  die  reeds  gemaakt  zijn  (zoals  over  de  inzet  van  Buurtsportcoaches)  en  op  de  inbreng  van 

betrokkenen (zoals huisartsen, zorg‐ en welzijnsinstellingen, sportverenigingen, scholen en de GGD). 

Met deze nota voldoen we aan de bepalingen in de Wet publieke gezondheid, zie Bijlage A. 
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1.2 GEZONDHEIDSMODEL  

Om de ambities, keuzes en activiteiten toe te lichten, maken we gebruik van een theoretisch model2. In dit 

model beschrijven we wat van invloed is op gezondheid, hoe gezond de Drontenaren zijn en welke effecten 

(on)gezondheid heeft. Bij de belangrijkste aspecten die gezondheid beïnvloeden gaan we na wat de situatie 

is, wat er al gebeurt om de gezondheid te versterken en wat eventueel nog meer nodig is. 

2 Gebaseerd op het model van Lalonde (1974), het meest gangbare model om determinanten van 
gezondheid te onderscheiden. Toegevoegd zijn enkele effecten van gezondheid. 

Betere gezondheid
‐ Betere lichamelijke gezondheid
‐ Betere psychische gezondheid 

Gezonde 
leefomgeving 

‐ Goed binnenmilieu thuis en op
school 

‐ Beweegvriendelijke inrichting 
van de buitenruimte 

‐ Sociaal contact en 
betrokkenheid in de buurt 

Gezonde leefstijl 
‐ Genotmiddelen met mate 
‐ Gezonde voeding 
‐ Sporten en bewegen 
‐ Leefstijl voor zover dit 
samenhangt met sociaal‐
economische status (opleiding 
en inkomen) 

(Zorg)voorzieningen
‐ Kwalitatief goede, 
toegankelijke en betaalbare 
voorzieningen voor zorg en 
ondersteuning 

‐ Preventieve gezondheidstaken 
‐ Medicijngebruik 

Meer welbevinden
‐ minder eenzaamheid 
‐ minder suïcide
‐ tevredenheid over 
leefomgeving 

Minder zorgconsumptie
‐ langer zelfstandig wonen (zie 
Wmo beleidsplan) 

‐ beheersing zorgkosten 
Zorgverzekeringswet

Meer uitstroom naar 
werk  

(zie wwb, wsw, participatiewet, 
enz) 

Wat versterkt 
gezondheid? 
(Hoofdstuk 3) 

Hoe gezond zijn 
Drontenaren? 
(Hoofdstuk 2) 

Welke effecten 
heeft gezondheid? 
(Zie diverse nota’s op 
het sociale domein) 

Meer vrijwillige inzet 
(zie Wmo‐beleidsplan en 

komende notitie over 
mantelzorg en vrijwillige inzet)

Minder overbelasting bij 
mantelzorgers  

(zie Wmo‐beleidsplan en 
komende notitie over 

mantelzorg en vrijwillige inzet)

Onbeïnvloedbare factoren 
‐ Leeftijdsopbouw 
‐ Erfelijke kenmerken 
‐ Etnische herkomst 

Minder ziekteverzuim op 
school en in het werk 
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2 HOE  GEZOND  ZIJN  DRONTENAREN?  

2.1 HOE  STAAN WE  ERVOOR?  

 Drontenaren leven langer dan de gemiddelde Nederlander.

 77% ervaart de gezondheid als ‘goed’, dit is gelijk aan het Nederlands gemiddelde. Onder 19‐24 jarigen

is dit 83%, onder 80+ers daalt het percentage tot 42%.

 Het aantal mensen met ziektes en aandoeningen zal minder hard stijgen in Dronten dan in geheel

Flevoland, maar neemt toch aanzienlijk toe tussen 2010 en 2030.

 Onder 65+ers zijn gewrichtsslijtage en hoge bloeddruk de meest voorkomende aandoeningen. Onder

80+ers heeft ongeveer de helft van de Drontenaren

hiermee te maken.

 Bij 47% van de volwassenen is sprake van overgewicht.

Bij senioren (55+) ligt dit percentage op 58%.

Overgewicht onder volwassenen daalt licht, ernstig

overgewicht onder volwassenen stijgt verder. Bij senioren lijkt het percentage mensen met

overgewicht te stabiliseren.

 We verwachten in Dronten een explosieve stijging van de zorgvraag door dementie. In 2010 hadden

naar schatting 427 Drontenaren dementie. In 2040 zullen er 1.314 Drontenaren met dementie zijn,

een stijging met 208%. Deze stijging is veel groter dan gemiddeld in Nederland, waar een stijging van

117% plaatsvindt. De verklaring hiervoor ligt in de bevolkingsopbouw en bevolkingsprognose. De

huidige relatief jonge bevolking van Dronten zal namelijk sterk vergrijzen.

2.2 AMBITIE 

Uit het voorgaande blijkt dat Drontenaren gezonder zijn dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. We worden 

steeds ouder in Nederland, maar Drontenaren worden gemiddeld nog ouder. Hoewel Drontenaren daarbij ook 

langer gezond blijven dan gemiddeld, zal de zorgvraag door de vergrijzing de komende decennia zeer sterk 

toenemen. 

De ambitie voor de komende jaren is dan ook om de randvoorwaarden te creëren waarbinnen Drontenaren zo 

lang mogelijk zo gezond mogelijk blijven. Als we deze ambitie waarmaken, houden Drontenaren het gebruik 

van zorg beperkt of ze stellen het uit. Hierdoor kan het voorzieningenniveau kwalitatief goed, betaalbaar en 

toegankelijk blijven voor diegenen die het echt nodig hebben. 

Om Dronten op de toekomst voor te bereiden is het van belang om nu maatregelen te treffen. Met deze 

maatregelen werken wij aan een gezonde leefomgeving, wij ondersteunen een gezonde leefstijl van 

Drontenaren, en wij zorgen er mede voor dat de voorzieningen voor zorg en ondersteuning kwalitatief goed, 

toegankelijk en betaalbaar zijn. De effecten hiervan zien we zowel nu als later terug. In het volgende hoofdstuk 

bespreken wij een aantal van deze maatregelen. We zijn hiermee bewust niet volledig, er gebeurt teveel om in 

deze nota te beschrijven. 
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3 WAT  VERSTERKT  GEZONDHEID? 

3.1 GEZONDE LEEFOMGEVING  

3.1.1 WAT  IS  DE  SITUATIE? 

De leefomgeving heeft grote invloed op onze leefstijl en gezondheid. Factoren die daarbij een rol kunnen 

spelen zijn bijvoorbeeld het binnen‐ en buitenmilieu. Een goed binnenmilieu wordt onder meer bepaald door 

de mate van ventilatie. Slechte ventilatie kan namelijk gezondheidsklachten geven. Een goed buitenmilieu 

wordt bijvoorbeeld bepaald door de hoeveelheid groen en luchtverontreiniging. De gegevens over de 

leefomgeving schetsen het volgende beeld: 

 Binnenshuis wordt goed geventileerd door Drontenaren.

 Maar in driekwart van de scholen met natuurlijke ventilatie in Flevoland wordt onvoldoende

geventileerd3.

 De hoeveelheid luchtverontreiniging blijft in Dronten

onder de grenswaarden.

 Inwoners van Dronten ervaren niet meer

geluidsoverlast dan gemiddeld in Nederland.

 Zowel jeugdigen als volwassenen en senioren zijn

behoorlijk tevreden over de eigen woning en

woonomgeving.

3.1.2 WAT  DOEN  WE  AL? 

 Bij de (ver)bouw van scholen wordt steeds meer

rekening gehouden met de gezondheid. Soms moeten

lastige keuzes worden gemaakt voor ofwel ‘knusse’

ruimten die daardoor ook bedompter zijn, ofwel goed

geventileerde ruimten die minder sfeervol zijn.

 Door de onderzoeksresultaten over het binnenmilieu

bij scholen is het bewustzijn hierover sterk vergroot. Dit zal leiden tot adequater ventilatiegedrag en

andere maatregelen.

 Het team Medische Milieukunde van de GGD ontvangt meldingen over milieu en gezondheid, geeft

voorlichting, adviseert inwoners en instanties zoals de gemeente, en voert onderzoek uit.

 Dronten heeft een groene en schone leefomgeving. Daarnaast is de buitenruimte  beweegvriendelijk

ingericht. De fietspaden liggen zodanig dat ze de belangrijkste bestemmingen met elkaar verbinden.

 Bij het inrichten van speelruimten houdt de gemeente rekening met de wensen van kinderen, zodat zij

er zoveel mogelijk gebruik van maken en daarmee zo veel mogelijk bewegen.

3 Bron: GGD Flevoland, 25-7-2013, Nieuwsbericht ‘Driekwart scholen Flevoland onvoldoende 
geventileerd’. http://www.tvfggd.nl/Paginas/Nieuws-Driekwart-scholen-Flevoland-onvoldoende-
geventileerd.aspx. Navraag leert dat in 10 van de 13 onderzochte Drontense scholen matig tot 
onvoldoende geventileerd wordt.  
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 Bijna vier op de tien Drontenaren voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen of aan de

fitnorm4. Dronten scoort hiermee slechter dan gemiddeld in Nederland.

 Mensen met een lagere sociaal economische status hebben vaak een ongezondere leefstijl en een

minder goede gezondheid. Ze leven gemiddeld zeven jaar korter en 14 jaar korter in goede

gezondheid, dan mensen met een hoge sociaal economische status. Er zijn in Dronten ‐ net als in de

rest van Flevolandse gemeenten ‐ minder hoogopgeleiden onder de beroepsbevolking dan gemiddeld

in Nederland. Drontenaren hebben een besteedbaar inkomen dat rond het Nederlands gemiddelde

ligt.

3.2.2 WAT  DOEN  WE  AL? 

 Op grond van de Drank‐ en horecawet mogen jongeren onder de 18 jaar per 1 januari 2014 niet langer

in bezit zijn van alcoholhoudende drank. De gemeente en de politie zien hierop toe.

 Naast handhaving hebben we ook preventieve activiteiten. Zo geeft Tactus verslavingszorg

voorlichting op basisscholen aan leerlingen van groep 8, deels met provinciale en deels met

gemeentelijke financiering. Er worden gastlessen over alcohol op het voortgezet onderwijs gegeven,

er zijn ouderavonden over alcohol en er worden brochures voor ouders verspreid. Bij alle groep 8

klassen van het basisonderwijs organiseert het Jeugd Interventie Team (JIT) het kennismakingsspel

‘Niet afw8ten maar VOorbereiden’ over allerlei thema’s waaronder roken, alcohol en energydrank.

 Signalen over alcohol‐ en drugsgebruik onder jongeren en kinderen worden besproken in overleg van

het Zorg Advies Team (ZAT) binnen scholen en binnen het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). In Dronten

zijn zo’n 30 locaties waar jongeren elkaar ontmoeten. Het Jeugd Interventie Team (JIT, bestaande uit

politie, jongerenwerk, zorgcoördinator en gemeente) volgt wat hier gebeurt en bestrijdt de overlast

die er soms voorkomt. In vrijwel alle gevallen is alcohol de oorzaak van overlast. Om dit voor te zijn,

bezoeken een medewerker van Tactus en een jongerenwerker nu samen deze locaties om voorlichting

te geven en problemen vroegtijdig te signaleren.

 In november 2013 organiseert de gemeente in samenwerking met allerlei organisaties een

Alcoholmatigingsconferentie voor scholen, ouders en professionals.

 Van de rokende volwassenen in Dronten heeft 57% de intentie om te stoppen met roken en van de

rokende senioren 45%.  Er zijn diverse commerciële partijen en huisartspraktijken die methoden en

hulpmiddelen aanbieden om te stoppen met roken. De kosten hiervoor vallen momenteel binnen het

basispakket van de zorgverzekeringswet. Huisartsen spelen ook een belangrijke rol in het motiveren

van mensen om te stoppen met roken, en in de toeleiding naar hulpprogramma’s.

 Met de inzet van Buurtsportcoaches zorgen ASV Dronten, de Meerpaal, MEE IJsseloevers en de

gemeente voor een zo breed mogelijk aanbod van sportieve activiteiten voor alle inwoners van

Dronten binnen de drie kernen. Het team van Buurtsportcoaches wordt de komende jaren uitgebreid

tot 6,5 fte. De inzet van Buurtsportcoaches beoogt de overlast door hangjongeren te beperken,

toekomstperspectief aan jongeren te bieden, actief ouder worden te ondersteunen, mensen met een

beperking te laten deelnemen aan het reguliere sportaanbod, en de inwoners van Dronten meer te

laten sporten en bewegen. Het kan ook positief doorwerken op het tegengaan van overgewicht, zie

paragraaf 2.1. Om deze redenen organiseren en begeleiden de Buurtsportcoaches de komende jaren

een groot aantal activiteiten en projecten. Deze zijn gericht op kinderen, jongeren, volwassenen,

senioren en mensen met een beperking.

4 Mensen voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen als ze minimaal 5 keer per week 30 
minuten matig intensief bewegen. Bij minimaal 3 maal per week 20 minuten inspannende 
lichaamsbeweging voldoen mensen aan de fitnorm.  
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 Het gemeentelijke fonds armoedegelden kan worden aangewend om kinderen van ouders met lage

inkomens te laten sporten. Daarnaast kent de gemeente diverse minimaregelingen, waardoor

Drontenaren niet om financiële redenen belemmerd worden om gebruik te maken van voorzieningen.

3.2.3 WELKE  SPEERPUNTEN  ZIJN  ER  DE  KOMENDE  JAREN? 

Op grond van de onderzoeksgegevens is er reden om de komende jaren extra aandacht te besteden aan: 

1. Alcoholgebruik onder jongeren

2. Sporten en bewegen onder alle groepen

Uit de activiteiten die al plaatsvinden blijkt dat deze thema’s al volop aandacht krijgen. De komende jaren zal 

blijken of dit voldoende is en goed gebeurt. Daartoe zullen wij een continue dialoog voeren met betrokken 

partijen zoals scholen, sportverenigingen, zorg‐ en welzijnsorganisaties en de GGD.  

De belangrijkste resultaten die wij met alle inspanningen op deze thema’s beogen zijn als volgt: 

Speerpunt	 Aanpak onder	andere: Resultaat	
1. Terugdringen alcoholgebruik
onder jongeren 

 Handhaving drank‐ en
horecawet

 Leerstraf alcohol

Preventieve activiteiten, zoals: 

 Voorlichting en
groepsgesprekken op scholen 

 Signalen bespreken binnen ZAT
en CJG 

 Ontmoetingsplekken bezoeken
vanuit het JIT 

 Alcoholmatigingsconferentie
eind 2013 

 Deskundigheidsbevordering
leerkrachten 

Alcoholgebruik onder jongeren ligt 
volgens de scholierenenquête 
2014‐2015 op het Flevolands en 
Nederlands gemiddelde 

2. Meer sporten en bewegen
onder alle groepen 

 Inzet van Buurtsportcoaches
met bijbehorende projecten en
activiteiten per doelgroep.

 0‐meting naar sport‐ en
beweegbehoefte en activiteiten.

 Vaststellen en uitwerken van de

 Drontenaren voldoen in 2016
even goed aan de Nederlandse
Norm Gezond Bewegen en aan
de fitnorm als de gemiddelde
Nederlander. Dit blijkt dan uit
de Toekomstverkenning
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sportnota in 2014. Flevoland. 

3.3 (ZORG)VOORZIENINGEN  

3.3.1 WAT  IS  DE  SITUATIE? 

Eerstelijns zorgvoorzieningen 

 De huisartsen zijn werkzaam in vier groepspraktijken en één duopraktijk, goed verdeeld over de drie
kernen. Het aantal inwoners per huisarts ligt op het landelijk gemiddelde. Momenteel is er minder 
vraag naar huisartsenzorg dan gemiddeld in Nederland. Mogelijk houdt dit verband met de relatief 
jonge bevolking. Door de vergrijzing zal de vraag naar huisartsenzorg in Dronten echter harder stijgen 
dan gemiddeld in Nederland, waarbij de vraag de komende jaren nog wel onder het Nederlands 
gemiddelde blijft. 

 De werkdruk onder huisartsen in Dronten is ongeveer hetzelfde als gemiddeld in Nederland. Driekwart
van de volwassenen in Dronten geeft ook aan dat ze snel terecht kunnen bij de huisarts. We zien 
echter bij alle Flevolandse gemeenten dat de werkdruk van huisartsen stijgt. Naar verwachting zijn 
hierdoor in 2016  1,76 FTE minder huisartsen aanwezig dan gemiddeld in Nederland5 bij eenzelfde 
vraag naar huisartsenzorg. 

 Ongeveer een kwart van de volwassenen uit Dronten heeft wel eens contact gehad met een fysio‐,
ergo‐ of oefentherapeut. Dat is min of meer gelijk aan het Flevolands gemiddelde. De werkdruk is in
Dronten hoger dan gemiddeld in Nederland. Dronten kent momenteel een fors tekort aan
fysiotherapeuten, en gezien de verwachting dat de vraag naar paramedische zorg in Dronten de
komende jaren zal stijgen, wordt dit tekort de komende jaren nog groter.

 Noordelijk Flevoland (inclusief Dronten) heeft relatief weinig tandartsen. Het gebruik van tandzorg
onder volwassenen en ouderen is gelijk of ligt iets hoger dan in geheel Flevoland en Nederland.

 Flevoland heeft de hoogste verloskundigendichtheid van Nederland. Ook in de toekomstraming van
2015 blijft Dronten gunstiger scoren dan het Nederlands gemiddelde.

 Het totaal aantal ambulanceritten neemt in Dronten licht toe. Het percentage overschrijdingen van de
aanrijtijden van de ambulances, is in Dronten licht gedaald.

Mantelzorg en vrijwillige inzet 

 In onderstaande tabel zijn enkele cijfers over mantelzorg en vrijwillige inzet weergegeven.

5 Bron: VAAM. Vraag huisartsenzorg. Op basis van gegevens LINH2008/CBS2010 en ABF Research. 
www.nivel.nl/vaam. 
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Volwassenen	(19‐64) Senioren	(65+)
Mantelzorger (langer dan 3 maanden of 
meer dan 8 uur per week) 

3.360 14% 840  14%

‐ Waarvan licht belast  2.890 86% 780  93%

‐ Waarvan zwaar belast  470 14% 70  8%

Vrijwilligers op allerlei terreinen 7.450 31% 1.980  33%

 Het Sociaal en Cultureel Planbureau verwachtte van 2009 tot 2030 een stijging van het aantal
ontvangers van mantelzorg met 8%6. Het aantal mantelzorgers neemt in die periode toe met 5%,
waardoor vraag en aanbod redelijk in balans zijn. Wel zullen mantelzorgers gemiddeld meer risico op
overbelasting lopen, omdat ze zelf vaker op leeftijd zullen zijn.

 Zoals bovenstaande tabel laat zien is 31% van de volwassenen en 33% van de senioren als vrijwilliger
actief. De gemiddelden in Flevoland liggen op 26%.

 De inzet van (zorg)vrijwilligers is komende jaren cruciaal om de zorg en ondersteuning op peil te
houden. De werving en matching van vrijwilligers voor incidentele en kortdurende werkzaamheden zal
nog sterk moeten verbeteren om dit te bereiken. Hierover stelt de gemeente in 2014 beleid op.

Jeugdgezondheidszorg 

Met de inzet van jeugdgezondheidszorg kan de gemeente de zorg voor kinderen en gezinnen eerder, sneller, 

effectiever en daardoor beter realiseren. Daardoor leven mensen een jaar langer gezond en kan de gemeente 

op termijn goedkoper uit zijn. Uit recente onderzoeken7 blijkt namelijk dat elke geïnvesteerde euro een 

meervoud aan maatschappelijke baten oplevert. 

In de Wet publieke gezondheid worden naar verwachting per 1 januari 2015 de taken van de 

jeugdgezondheidszorg aangepast. Tot die tijd bestaat de jeugdgezondheidszorg uit een uniform deel en een 

maatwerkdeel. Het onderscheid is als volgt: 

 Het uniforme deel betreft producten die op gestandaardiseerde wijze aan alle kinderen moeten

worden aangeboden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het beoordelen van de groei en ontwikkeling

en het functioneren van het kind.

 Bij het maatwerkdeel is de gemeente vrij om de hoeveelheid zorg af te stemmen op de lokale

gezondheidssituatie. Het gaat daarbij onder meer om voorlichting en korte interventies om het

individuele kind te helpen, zorgcoördinatie, deelname aan zorgnetwerken, bemoeizorg, een extra

contactmoment voor adolescenten en logopedie.

In de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg is een knip gemaakt: 

 Icare voert momenteel de jeugdgezondheidszorg uit voor 0‐4 jarigen. Hieronder valt de functie van

consultatiebureau en het leveren van advies, cursussen en begeleiding bij zwangerschap en

opvoeding.

 De GGD voert de jeugdgezondheidszorg uit voor 4‐19 jarigen. Hieronder vallen vaccinaties,

voorlichting, zorgcoördinatie en bemoeizorg.

Icare en de GGD hebben het initiatief genomen om het werk te integreren zodat er een zorgcontinuüm 

ontstaat voor jeugd van ‐9 maanden tot 19 jaar. Dit betekent dat gezocht wordt naar samenwerking op 

onderwerpen zoals innovaties, digitaal dossier, werken vanuit één team in een bepaalde wijk, aanpak 

kindermishandeling en gezamenlijke huisvesting. Naar verwachting leidt dit in 2014 tot besluiten. 

Het kabinet wil de taken van de jeugdgezondheidszorg vanaf 2015 wijzigen en afstemmen op de Jeugdwet. 

Volgens de plannen wordt het uniforme deel van het takenpakket inhoudelijk gewijzigd zodat het beter 

aansluit op de Jeugdwet. Zo worden de contactmomenten flexibeler en afgestemd op de situatie van kind en 

6 Bron: SCP (2009): De toekomst van de mantelzorg. 
7 Bronnen: a) Dam, P. (2012): Kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg. b) Dam, P. en Prinsen, 
B. (2013): Investeren in opvoeden en opgroeien loont! 
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ouder, en de samenwerking met onderwijs en Centrum voor Jeugd en Gezin wordt een wettelijke basistaak 

voor de jeugdgezondheidszorg. De taken in het maatwerkdeel worden opgenomen in de Jeugdwet. In 2014 

stelt de gemeente beleid hierover op. 

Ouderengezondheidszorg 

 De GGD neemt eens per vier jaar een seniorenenquête af om de gezondheidssituatie van ouderen in

kaart te brengen. Dit draagt bij aan inzicht in de (toekomstige) behoefte aan zorg en ondersteuning.

 Voor informatie, advies, ondersteuning en begeleiding op praktisch, geestelijk of sociaal gebied

kunnen ouderen onder andere terecht bij een van de seniorenadviseurs van de Meerpaal, bij Coloriet

of bij het SBA.

 Als Drontenaren 75 jaar worden, komt een vrijwillige ouderenadviseur van de Meerpaal langs om

informatie en advies te geven over voorzieningen, activiteiten en regelingen.

 De Meerpaal organiseert diverse ontmoetings‐ en beweegactiviteiten voor ouderen.

 De Meerpaal organiseert een warme maaltijdvoorziening. Dit bevordert dat ouderen gezond eten en

dat problemen/behoeften vroegtijdig gesignaleerd worden.

 In Dronten is het percentage senioren en volwassenen dat zich eenzaam voelt iets lager dan het

Flevolands en het Nederlands gemiddelde. Ruim een derde van de Dronter volwassenen is wel eens

eenzaam, bij senioren is dit 40%. Het percentage eenzamen in Dronten is na een stijging weer terug op

het niveau van 2004/2005. Gelet op de toenemende vergrijzing in Dronten zal eenzaamheid steeds

meer een aandachtspunt worden. Dit onderstreept het belang van het werk van instellingen zoals het

Inloophuis de Herberg, Stichting Onder Dak en de Meerpaal.

3.3.2 WELKE  SPEERPUNTEN  ZIJN  ER  DE  KOMENDE  JAREN? 

Uit het voorgaande en uit een beperkte consultatieronde onder Coloriet, Icare, de Huisartsengroep Dronten,  

het Medisch Coördinatiecentrum (MCC)8 en de GGD blijkt dat de komende jaren extra aandacht nodig is voor 

onderstaande speerpunten: 

Speerpunt	 Aanpak	onder	andere: Resultaten	
3. Verbeteren samenwerking
tussen gemeente en huisartsen 

 Uitvoeren van een in 2013 op te
stellen gezamenlijke agenda op
de terreinen jeugd, ouderen en
algemene
gezondheidspreventie.

 Goede medische of sociaal‐
maatschappelijke hulp.

 Gezamenlijke organisatie van
goede zorg en ondersteuning.

4. Versterken van ondersteuning
van mantelzorgers 

 Uitvoeren van een in 2014 op te
stellen beleidsnotitie over
mantelzorg en vrijwillige inzet.

 Bieden van ondersteuning door
de Meerpaal en door
zorginstellingen.

 Versterken van onderling
samenhangend ondersteunings‐
aanbod waarbij welzijnsvragen

 In 2017 blijkt uit de
Toekomstverkenning Flevoland
dat er procentueel minder zwaar
belaste mantelzorgers zijn.

Mantelzorgers hebben een hoge
waardering voor het
ondersteuningsaanbod, zo blijkt
uit klantervaringsonderzoeken.

8 Het Medisch Coördinatie Centrum (MCC) Flevoland is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders 
in de regio (ziekenhuis, huisarts, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen). Het werkgebied omvat 
de gemeenten Noordoostpolder, Urk, Dronten, Zeewolde en Lelystad. 
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niet leiden tot zorgaanbod.

5. Verbeteren van werving en
ondersteuning van zorgvrijwilligers 

 Uitvoeren van een in 2014 op te
stellen beleidsnotitie over
mantelzorg en vrijwillige inzet.

 Versterken van werving,
matching en ondersteuning bij
kortdurende en incidentele
vrijwillige inzet, onder andere
door inzet van sociale media.

 Er zijn voldoende vrijwilligers om
zorg en ondersteuning te bieden.
Specifieke formulering van
resultaten is opgenomen in de
beleidsnotitie mantelzorg en
vrijwillige inzet.

6. Versterken van de
dementieketen 

 Uitvoeren van een in 2013 op te
stellen agenda onder regie van
het MCC, met onder andere:
- Afschaling van dementiezorg
naar huisartsen ondersteunen 
met inzet van 
zorgcoördinatoren. 

- Versterken van onderling 
samenhangend 
ondersteunings‐aanbod 
waarbij welzijnsvragen niet 
leiden tot zorgaanbod. 

- Organiseren van periodieke 
bijeenkomsten met betrokken 
partijen om uitvoering te 
richten. 

 Dronten is per 2015 een
‘dementievriendelijke’
gemeente en voldoet daarmee
aan de landelijke zorgstandaard
dementie waarin vaste normen
voor dementiezorg zijn
opgenomen.

4 HOE  WETEN  WE  HOE  HET  GAAT?  

Resultaten van preventief gezondheidsbeleid zijn lastig meetbaar, ze doen zich voor in verschillende domeinen 

en zijn ook pas vaak op langere termijn zichtbaar. Maar we hebben wel enkele thermometers waarmee we 

periodiek kunnen bepalen hoe het gaat. 

Allereerst zijn er de periodieke en incidentele onderzoeken die de GGD Flevoland uitvoert. Bij het opstellen van 

deze nota is de periodieke ‘Toekomstverkenning Flevoland’ de belangrijkste bron geweest. De eerstvolgende 

editie staat gepland in 2017. Daaruit kunnen wellicht al effecten blijken van de keuzes en maatregelen in deze 

nota. Ook de vierjaarlijkse jongeren‐, volwassenen‐ en seniorenenquêtes van de GGD zijn belangrijke 

gegevensbronnen het beleid. 

Dan zijn er allerlei kwantitatieve gegevens vanuit verschillende domeinen die iets zeggen over hoe het gaat. We 

noemen bijvoorbeeld: 

 Gegevens van zorgverzekeraars over ziekte en zorgconsumptie

 Gegevens over de vraag naar ondersteuning op grond van de Wmo

 Gegevens over uitval uit arbeid door gezondheidsproblemen

En tenslotte zijn er signalen vanuit betrokkenen: bewoners, zorgverleners, buurtsportcoaches, huisartsen, 

tandartsen, scholen, het Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten, enzovoorts. Door een continue dialoog 

tussen betrokken partijen houden wij gezamenlijk zicht op deze signalen, en zijn de signalen bepalend voor de 

agenda. De gemeente organiseert delen van deze dialoog (bijvoorbeeld langs een gezamenlijke agenda met 

huisartsen) of draagt bij aan de dialoog (bijvoorbeeld in de ketenzorg dementie). Maar veruit de meeste 

signalen èn oplossingen komen vanuit de praktijk: leerkrachten, huisartsen, Wmo‐consulenten, 
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ouderenadviseurs, vrijwilligers, enzovoorts die elkaar weten te vinden en gezamenlijk werken aan het 

versterken van de gezondheid van Drontenaren. 

5 WAT  MAG  HET  KOSTEN? 

Veel taken die de gemeente en partners uitvoeren zijn van invloed op de gezondheid van Drontenaren. Van het 

aanleggen van fietspaden tot het beheer van sportaccommodaties. Van logopedie door de GGD tot 

mantelzorgondersteuning door de Meerpaal. Het is weinig zinvol om de budgetten van al deze taken hier op te 

sommen. Daarnaast kunnen taken, functies en bijbehorende budgetten vanwege bezuinigingen en ingrijpende 

veranderingen binnen het sociale domein nog aanzienlijk wijzigen tijdens de looptijd van deze nota. Over het 

algemeen bedragen de zorggerelateerde taken in deze gezondheidsnota opgeteld jaarlijks zo’n € 1,4 mln. Dit 

bedrag bestaat uit de bekostiging van de taken van de GGD, de jeugdgezondheidszorg door Icare, 

verslavingszorg door Tactus en de ondersteuning van mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers door de Meerpaal en 

het Hospice. 

We gaan ervoor om de speerpunten 1, 2, 4 en 5 binnen het reguliere werk te organiseren. In veel gevallen gaat 

het namelijk om activiteiten en diensten die al op enige wijze uitgevoerd en gefinancierd worden. Daarnaast 

gaat het in sommige gevallen om nieuwe accenten binnen bestaande werkzaamheden. Voor speerpunten 3 en 

6 is het noodzakelijk dat voldoende ambtelijke capaciteit wordt vrijgemaakt voor een verbindende, 

stimulerende en soms coördinerende rol van de gemeente. Omdat de publieke gezondheid nauw verweven is 

met het gehele sociale domein, gaan we er vooralsnog vanuit dat deze capaciteit geleverd kan worden vanuit 

de reguliere en projectmatige inzet op het sociale domein. Mogelijk leidt dit tot een herschikking van enkele 

tientallen uren per jaar. 



BIJLAGEN 

A. WETTELIJKE EN  BELEIDSMATIGE  KADERS 

Deze nota gaat over publieke gezondheid. Publieke gezondheid omvat het bewaken, beschermen en 

bevorderen van de gezondheid van de bevolking. Het gaat grotendeels om preventieve taken, bedoeld om 

ziekten en aandoeningen te voorkomen. Deze taken zijn gericht op de bevolking in het algemeen of specifieke 

groepen daarbinnen. Preventieve zorg gericht op individuen wordt gefinancierd en georganiseerd via de 

Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid staat beschreven in de Grondwet, de 

Gemeentewet en de Wet publieke gezondheid (Wpg). De Grondwet stelt dat de overheid maatregelen treft ter 

bevordering van de volksgezondheid. In de Gemeentewet zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 

het gemeentebestuur en de gemeenteraad opgenomen. De specifieke taken van het gemeentelijke 

volksgezondheidsbeleid staan beschreven in de Wpg. 

Deze specifieke taken zijn: 

 Afstemming tussen publieke en curatieve gezondheidszorg bevorderen en organiseren. Zie

bijvoorbeeld het opstellen van een gezamenlijke agenda met huisartsen.

 Gegevens over de gezondheidssituatie verzamelen en analyseren. Dit doet de GGD Flevoland namens

de Flevolandse gemeenten, voor publicaties zie www.ggd‐flevoland.nl.

 Instellen van een GGD en laten adviseren door de GGD over zaken gevolgen kunnen hebben voor de

publieke gezondheid.

 Medisch‐milieukundige zorg, technische hygiënezorg, psychosociale hulp bij rampen en

infectieziektenbestrijding zijn taken die bij de GGD zijn ondergebracht.

 Jeugdgezondheidszorg.

 Ouderengezondheidszorg.
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 Dam, P. (2012): Kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg.
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 GGD Flevoland: Volksgezondheid Toekomst Verkenning Flevoland 2008. Zie www.ggd‐flevoland.nl.
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