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Geachte heer Herweijer,
Tot en met juni 2012 verzorgde de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD ZuidHolland Zuid (sinds 1 januari 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ) de uitvoering van het
basistakenpakket JGZ voor 4-19 jarigen.
In samenwerking met epidemiologen van de Dienst Gezond & Jeugd (cluster Onderzoek en
Advies) zijn er tijdens de Preventieve Gezondheidsonderzoeken (PGO’s) op scholen gegevens
verzameld om op basis van epidemiologische analyses inzicht te verwerven in de
gezondheidssituatie van 5 tot en met 14-jarigen in de regio Zuid-Holland Zuid. De PGO’s zijn
uitgevoerd bij leerlingen in groep 2 en 7 van het Basis Onderwijs en leerlingen in klas 2 van
het Voortgezet Onderwijs.
Tijdens een contactmoment onderzoekt de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige de
lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van een kind. Na afloop van een
contactmoment wordt door de JGZ-medewerker een aantal gegevens geregistreerd. Zo
worden de PGO’s enerzijds gebruikt voor individuele contacten door JGZ-medewerkers en
anderzijds geven de geregistreerde gegevens op groepsniveau informatie over de gezondheid
van jeugdigen in de regio Zuid-Holland Zuid.
Het cluster Onderzoek en Advies presenteert de cijfers van het schooljaar 2011-2012. Deze
cijfers zijn u op 30 augustus 2013 per e-mail toegestuurd samen met een beschrijving van de
zogenaamde uitschieters voor uw gemeente. U bent in de gelegenheid gesteld om te reageren
op deze cijfers en waar nodig aanvullende uitschieters te signaleren. In deze brief refereren
we aan deze uitschieters en geven we u een kort advies.
Uitschieters
Op alle thema’s komen de scores van de kinderen in Cromstrijen overeen met de scores in de
regio ZHZ.

Advies
Om te waarborgen dat kinderen in Cromstrijen gezond blijven opgroeien en ontwikkelen, kan
nog steeds aangesloten worden bij de speerpunten uit de regionale nota gezondheidsbeleid
Zuid-Holland Zuid 2012-2015 “Gezondheid gewoon dichtbij”, welke (eventueel na aanvulling
met een lokale paragraaf) is vastgesteld in uw raad. Het structureel inzetten van interventies
verdient daarbij de aandacht. Binnen de uitvoeringsprogramma’s “Mentale Weerbaarheid”,
“Gezond Gewicht” en “Verzuip jij je toekomst?!”, waarover de Dienst Gezondheid & Jeugd de
regie voert, wordt op deze manier gewerkt. De programma’s zijn integraal en bovenlokaal en
kunnen verder gestimuleerd worden vanuit uw gemeente.
Praat met jongeren
Jongeren willen gezien en gehoord worden, en verdienen daarbij aandacht en respect.
Het uiteindelijk beleid is bedoeld om jongeren tot steun en stimulans te zijn in hun
ontwikkeling. Nogal vaak worden zij niet betrokken bij besluitvorming. Het advies is om
jongeren nadrukkelijk een stem te geven en hen te betrekken.
Zet in op integraal gemeentelijk jeugdbeleid
Wissel gegevens uit onder portefeuillehouders en ambtenaren jeugd, onderwijs,
volksgezondheid, sport, veiligheid en volkshuisvesting. Ga integraal aan de slag. Niet alleen
de leefstijl van mensen is van invloed op de gezondheid, maar vooral de sociale en fysieke
omgeving bepaalt of mensen gezonde keuzes kunnen maken. Het betrekken van scholen en
het Centrum voor Jeugd en Gezin is logisch.
Vervolg
Eind oktober zullen de cijfers van het schooljaar 2011-2012 op de website van de Dienst
Gezondheid & Jeugd worden gepubliceerd, samen met deze beleidsbrief en een
methodenfactsheet. De Dienst Gezondheid & Jeugd is van harte bereid om nadere toelichting
op de gegevens te verzorgen. Indien u dit op prijs stelt, vernemen we dat graag van u. U kunt
daarvoor contact opnemen met de manager van het cluster Onderzoek en Advies, Marieke van
den Bosch (m.vanden.bosch@dienstgezondheidjeugd.nl of 078-770 3394).
De Dienst Gezondheid & Jeugd brengt eens per vier jaar de gezondheidstoestand van de
inwoners van de regio ZHZ in beeld in een Toekomstverkenning. De volgende
Toekomstverkenning verschijnt in 2014. Ook gegevens van de jeugdigen in uw gemeente
zullen daarin worden opgenomen, voorzien van meer verdiepende analyses en aanbevelingen.
De cijfers van het schooljaar 2012-2013 verwachten we u begin 2014 te kunnen presenteren.
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