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Voorwoord 

 
Samen langer en gezonder leven. Dat is de titel van de notitie GIDS-gelden 2018-2021. Geen 
document voor in de boekenkast, maar iets dat kracht krijgt door acties die we de komende 
jaren aan onze doelen verbinden.  

We worden gemiddeld steeds ouder en blijven langer gezond. Anders gezegd telt ons leven 
steeds meer gezonde jaren. Echter, deze ontwikkeling is niet gelijk verdeeld over de 
Nederlandse samenleving. Mensen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau, leven 
gemiddeld zeven jaar korter en 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid, dan mensen met 
een hoog inkomen en een hoog opleidingsniveau. Ook wereldwijd is deze ontwikkeling te 
signaleren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden baby’s uit welvarende 
landen 80 jaar of ouder, terwijl baby’s in ontwikkelingslanden slechts 60 jaar worden. 

De levensverwachting van mensen uit lagere sociaaleconomische milieus groeit weliswaar, 
maar te langzaam in verhouding tot die van welvarende mensen. Deze scheve groei leidt 
derhalve tot sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV). Steeds meer gemeenten 
hebben te maken met gezondheidsverschillen in hun stad en willen daar met een lokaal, 
doelgericht en integraal beleid op interveniëren. Om gezondheidsachterstanden op stad en 
wijkniveau te reduceren, maken 164 gemeenten in Nederland daarom gebruik van extra 
gezondheidsmiddelen uit de GIDS-gelden. 
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Leeswijzer 
 

Deze notitie bestaat uit twee delen: 

Deel I beschrijft de opzet evenals de doelstelling van de GIDS-gelden en benoemd de thema’s 
die in de periode 2018-2021 de meeste aandacht behoeven aan de hand van actuele feiten en 
cijfers uit verschillende monitordatabases. 

Deel II beschrijft de subsidievoorwaarden waaraan moet worden voldaan om aanspraak te 
maken op de GIDS-gelden, benoemt de gewenste wijze van monitoring en effectmeting en 
enkele praktijkvoorbeelden. 

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op het uitvoeringsprogramma: 
- Deze notitie gaat over de kernpunten, kaders en accenten voor de jaren 2018-2021 waarin 
GIDS-gelden beschikbaar zijn.  

- We beginnen als gemeente niet opnieuw: er gebeurt al veel op het gebied van gezondheid 
en er ligt een basis van jarenlange interventies die gericht zijn op risicodoelgroepen.  

- Het is de bedoeling dat de GIDS-gelden worden gebruikt als aanvulling en/of versterking van 
het lokale gezondheidsbeleid.  Het jaarlijks GIDS-budget is immers slechts beperkt. 

- Om de integraliteit en effectiviteit van interventies te waarborgen, is het van belang dat de 
aanvraag voldoet aan alle subsidievoorwaarden die in deel II zijn benoemd. 

- De gemeente fungeert als regisseur, monitort de ontwikkelingen en stuurt inhoudelijk, dan 
wel financieel, op de na te streven maatschappelijke effecten. 
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1. Wat zijn GIDS-gelden? 
Mensen met lagere inkomens en lagere opleidingsniveaus, leven gemiddeld korter en in 
minder goed ervaren gezondheid dan hoogopgeleide mensen. Deze verschillen worden 
gezondheidsachterstanden genoemd. De GIDS-gelden zijn in het leven geroepen ter 
versterking van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. GIDS staat voor ‘Gezond in 
de Stad’ en komt voort uit een landelijk stimuleringsprogramma van Pharos en Platform31 en 
wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van 
dit stimuleringsprogramma is om gezondheidsachterstanden op wijkniveau te verkleinen 
en/of te voorkomen. De opzet van het stimuleringsprogramma is om gemeenten te adviseren 
en te ondersteunen bij een samenhangende integrale aanpak van gezondheidsachterstanden.  
Het gaat om het bevorderen van de gezondheid met een laagdrempelig doch toegankelijk 
(zorg)aanbod dat aansluit bij de leefwereld van mensen met lagere inkomens en lagere 
opleidingsniveaus. Het doel is dat gemeenten samen met betrokken partijen tot een aanpak 
komen die toegesneden is op de lokale situatie. Gemeenten kiezen op basis van de lokale 
context en de aanwezige problematiek hun eigen aanpak. Over een periode van vier jaar, 2018 
tot en met 2021, wordt een bedrag van circa 95 miljoen euro verdeeld over 164 gemeenten 
die in aanmerking komen voor de GIDS-gelden. De hoogte van het bedrag wordt onder andere 
bepaald aan de hand van de grootte en de gezondheidssituatie van een gemeente 
(verdeelsleutel). De gemeente Maassluis ontvangt de komende vier jaar, jaarlijks een bedrag 
van circa €55.000,- euro vanuit de GIDS-gelden en besteedt dit aan effectieve interventies. 

Om de GIDS-gelden effectief in te zetten, is het van essentieel belang dat er wordt 
geïnvesteerd in de lagere sociaaleconomische milieus in Maassluis. De ervaring leert dat een 
integrale aanpak die zich richt op een gezonde leefstijl, gezonde fysieke- en sociale omgeving, 
goede en toegankelijke zorg en participatie, nodig is om duurzame maatschappelijke effecten 
te realiseren. In het schema hieronder zijn de vijf sporen en de acht pijlers van het 
stimuleringsprogramma ‘Gezond in de Stad’ beschreven. Aan de hand van deze sporen en 
pijlers kunnen gemeenten invulling geven aan hun eigen beleid en werkwijze in het verkleinen 
van gezondheidsachterstanden op buurt- en wijkniveau. 

Vijf sporen                                    Acht pijlers 

Gedrag en gezondheidsvaardigheden Burgers zijn hoofdrolspelers  

Participatie   Differentiatie is essentieel 

Gezonde fysieke omgeving Bestuurlijke betrokkenheid 

Gezonde sociale omgeving Procesgerichte aanpak 

Goede preventie en zorg Samenwerking publiek en privaat 

 Sociale marketing op alle niveaus 

 Monitoren voortgang en resultaten 

 Synergie circuits 

  

 

 



  

Notitie GIDS-gelden 2018-2022 
9 

2. Thema’s GIDS-gelden 2018-2021: Maassluis 
In dit hoofdstuk zijn vier GIDS-thema’s benoemd waar in de periode 2018-2021 de meeste 
aandacht naar toe zal gaan in Maassluis. Deze thema’s zijn geselecteerd op basis van actuele 
gezondheidsachterstanden in onze stad uit verschillende monitordatabases zoals de GGD 
Gezondheidsmonitor, het kenniscentrum MVS en de Stimulansz Minimascan. Omdat deze 
databases verschillende leeftijdsgroepen (bv. 17-23 jaar) hanteren, kunnen deze per thema 
verschillen. 

2.1. Eenzaamheid   
Allereerst blijkt uit monitordata (zie bijlage), dat eenzaamheid nog steeds een groot probleem 
vormt. Maassluis telde per 1 januari 2017 om precies te zijn 32.484 inwoners. Uit figuur 1 (zie 
pagina 16) blijkt dat circa 511 van de 7300 van de ouderen in de stad (7%) zich ernstig eenzaam 
voelt. Echter is ernstige eenzaamheid onder ouderen relatief gezien het minst, aangezien uit 
dezelfde figuur blijkt dat circa 234 van de 2.920 inwoners uit de leeftijdsgroep 17-23 jaar (8%) 
en circa 1790 van de 17.900 inwoners uit de leeftijdsgroep 19-64 jaar (10%) zich ernstig 
eenzaam voelt.  

In figuur 2 (zie bijlage) is bovendien te zien dat eenzaamheid in het algemeen onder jongeren 
tussen 17 en 23 jaar is gestegen van circa 876 inwoners (30%) in 2012 naar circa 1139 inwoners 
(39%) in 2016. In dezelfde periode is eenzaamheid onder ouderen gedaald van circa 3769 
inwoners (48%) naar circa 3504 inwoners (44%). Eenzaamheid onder 65-plussers blijft dus een 
aandachtspunt, maar vertoont een dalende trend en eenzaamheid onder jongeren vormt een 
nieuw aandachtspunt en vertoont een stijgende trend. Conclusie: in de periode 2018-2021, 
wordt naast ouderen, vooral ingezet op de preventie van eenzaamheid onder jongeren (17-23 
jaar). 

2.2. Overgewicht 
Verder blijkt uit monitordata dat overgewicht in onze stad een belangrijk 
gezondheidsprobleem vormt en dat met name 65-plussers eraan lijden. Uit figuren 3 en 4 (zie 
bijlage: pagina 17) blijkt immers dat circa 4380 van de 7300 ouderen (60%) te zwaar is en dat 
dit aantal tussen 2012 en 2016 aanzienlijk is gegroeid. Onder jongeren (17-23 jaar) heeft circa 
1.460 van de 2.920 (20%) overgewicht en dat is dus minder dan bij ouderen. Ook de cijfers 
over obesitas laten deze trend zien. Circa 1241 van de 7300 65-plussers (17%) lijdt aan obesitas 
en dat is 13% meer dan bij jongeren tussen 17 en 23 jaar (circa 117 van de 2920).  

Overgewicht vergroot de kans op dementie, hart- en vaatziekten en aandoeningen aan het 
bewegingsstelsel. Door in te zetten op de bestrijding van overgewicht, bijvoorbeeld door 
sport, beweging en voedingsvoorlichting, kunnen we ouderdomsziekten dus ook preventief 
tegengaan. Als mensen eenmaal lijden aan ouderdomsziekten, zijn behandelingen duur en 
nauwelijks vruchtbaar. Dit betekent dat we juist dienen te investeren in de preventie van 
overgewicht om indirect ook andere gezondheidsproblemen te voorkomen. Conclusie: in de 
periode 2018-2021 focussen we op preventie van overgewicht onder 65-plussers. 

2.3. Psychische gezondheid 
De psychische gezondheid van Maassluise inwoners laat een negatieve ontwikkeling zien. Uit 
de monitorcijfers blijkt dat 14% van de leeftijdsgroep 13-16 jaar een verhoogd risico heeft op 
het oplopen van psychosociale problemen zoals depressies en angststoornissen. Van de 
leeftijdsgroep 19-64 jaar heeft slechts 6% een verhoogd risico op het oplopen van 
psychosociale problemen (zie figuur 5: pagina 18).  
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Bovendien is aantal inwoners in de leeftijdsgroep 17-23 jaar met een verhoogd risico op het 
oplopen psychosociale problemen gestegen van 4% in 2012 naar 6% in 2016 (zie figuur 6). Dit 
in tegenstelling tot de leeftijdsgroep 19-64 jaar waarbij in dezelfde periode een dalende trend 
is te zien van 7% naar 5,6%.  

Overigens neemt onder jongeren in de leeftijdsgroep 17-23 jaar niet enkel de psychosociale 
problematiek toe, maar ook de mate van eenzaamheid. Hiertussen ligt wellicht een verband. 
Eenzaamheid heeft immers niet alleen te maken met de sociale situatie, maar ook met het 
psychisch welbevinden van mensen. Door eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan, 
kunnen we dus ook het risico op psychosociale problematiek verminderen. Conclusie: in de 
periode 2018-2021 zetten we in op de preventie van psychosociale problemen onder jongeren 
(13-23 jaar) 

2.4. Genotsmiddelen  
Ook het gebruik van genotsmiddelen blijft onder enkele leeftijdsgroepen een aandachtspunt. 
Uit de monitorcijfers blijkt dat het aantal rokende mannen (19+) tussen 2012 en 2016 is 
gedaald van 30% naar 25% en het aantal rokende vrouwen (19+) in dezelfde periode is gedaald 
van 19% naar 18%. Ook blijkt dat slechts 1% van de jongeren in de leeftijdsgroep 13-16 jaar 
wekelijks of vaker rookt. Dit is relatief weinig in verhouding tot de regio. Ook op landelijk 
niveau laat het aantal rokers een dalende trend zien. Dit kan hoogstwaarschijnlijk verklaard 
worden aan de hand van landelijk beleid dat gericht is op het tegengaan van overmatig roken. 

Het overmatig gebruik van drugs onder jongeren en alcohol onder ouderen in Maassluis blijft 
echter een aandachtspunt (zie figuur 7-10). Ouderen in Maassluis drinken minimaal twee keer 
zoveel overmatig alcohol als jongeren en volwassenen. Daarnaast blijkt dat in 2016 10% van 
de jongeren tussen 17 en 23 jaar eens in de vier weken cannabis gebruikt. Dat is relatief hoger 
dan in de regio en is een toename van 2,4 procent ten opzichte van 2012. Conclusie: in de 
periode 2018-2021 zetten we in op het preventief tegengaan van drugsgebruik onder jongeren 
(17-23 jaar) en alcoholgebruik onder 65-plussers. 

2.5. Armoede 
Armoede staat centraal in alle GIDS-thema’s. De GIDS-gelden zijn gericht op het nivelleren van 
de kloof tussen de gezondheid van welvarende inwoners en inwoners met een lage 
sociaaleconomische status (SES). Uit cijfers van het CBS en de Stimulansz Minimascan blijkt 
dat armoede in Maassluis al jarenlang een belangrijk probleem vormt. In 2017 leefden maar 
liefst 1.108 van de 14.731 huishoudens van een inkomen tot 101% van het sociaal minimum. 
Bovendien is het aantal huishoudens met een inkomen tot 101% van het sociaal minimum 
gestegen van 1.040 in 2015 naar 1.108 in 2017. In de periode 2018-2021 worden de GIDS-
gelden daarom ingezet om juist de gezondheid van deze huishoudens te versterken. 



  

Notitie GIDS-gelden 2018-2022 
11 

  

 

Deel II: Kaderstelling GIDS-gelden 
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1. Inleiding 
In deel I is de opzet en het doel van het GIDS-programma beschreven en zijn de Maassluise 
GIDS-thema’s voor de komende jaren beschreven. In deel II is de focus gelegd op de kaders en 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan om aanspraak te maken op middelen uit de 
GIDS-gelden. In de subsidievoorwaarden zijn bovendien de deadlines benoemd voor 
aanvragen worden gedaan in het kader van de GIDS-gelden. Ook is aandacht besteed aan de 
effect-gestuurde manier van monitoring die nodig is om de GIDS-gelden doelgericht en 
effectief in te zetten. Tot slot zijn enkele praktijkvoorbeelden benoemd en beschreven om aan 
het licht te brengen welke GIDS-interventies in andere gemeenten succesvol zijn gebleken. 

2. Subsidievoorwaarden 
Gezondheidsachterstanden zijn hardnekkig en kennen geen onmiddellijke oplossing. Het 
effect van interventies is context gebonden en afhankelijk van in hoeverre de verschillende 
initiatieven elkaar aanvullen. De gemeente Maassluis vindt het daarom belangrijk om de 
integraliteit van interventies te waarborgen. De GIDS-thema’s zijn afzonderlijk van elkaar 
benoemd, maar lopen in het dagelijks leven dwars door elkaar heen. Door eenzaamheid te 
bestrijden, kunnen we immers ook de psychosociale problematiek tegengaan. Aanvragen 
worden daarom getoetst aan de hand van de volgende criteria:  

1. Het initiatief is gebaseerd op een grondige analyse van de feiten. 
2. Het initiatief is gericht op preventie en sluit aan bij de behoeften van bewoners. 
3. Het initiatief heeft een helder, SMART doel en duurzaam resultaat. 
4. Het initiatief wordt uitgevoerd door minimaal twee formele maatschappelijke 

organisaties, met ervaring met de thematiek (één hoofdaanvrager). Samenwerking 
met informele organisaties wordt op prijs gesteld. 

5. Het initiatief sluit aan bij minimaal twee van de vier GIDS-thema’s en richt zich op de 
benoemde prioriteitsgroepen. 

6. Het maximaal toe te kennen bedrag per aanvraag is €20.000,- per jaar. Een meerjarige 
subsidie kan voor maximaal 3 jaar (2019-2021) aangevraagd worden. Het maximale 
bedrag voor een meerjarige aanvraag is dan €60.000,-. De deadline voor het indienen 
van een aanvraag voor is: 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor 
subsidie aangevraagd wordt. Dus voor aanvragen voor 2019 is de deadline 15 oktober 
2018 etc. 

7. Het initiatief kent een wijkgerichte aanpak en richt zich op Maassluise inwoners uit 
lagere sociaaleconomische milieus. 

8. In de aanvraag is een monitoringsplan beschreven waarin in ieder geval duidelijk is 
verwoord welke effecten worden nagestreefd, hoe deze worden gemeten en in welke 
vorm en stadia daarover wordt teruggekoppeld.  

9. Het initiatief is bij voorkeur aanvullend op inzet van andere partijen (multiplier effect). 
10. Co-financiering is een pré. 

Toelichting 
Zoals aangegeven kunnen aanvragen die vanaf 2019 worden ingediend, in aanmerking komen 
voor een meerjarige subsidieverlening. Verder wordt brede samenwerking aangemoedigd, 
omdat collectieve interventies vaak leiden tot meer efficiëntie en een groter draagvlak. 
Effecten zijn op korte termijn nauwelijks zichtbaar, maar wanneer interventies elkaar 
aanvullen kan er een multiplier effect ontstaan waarmee de gezondheid van inwoners uit met 
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een lage SES in Maassluis zichtbaar verbeterd. GIDS-initiatieven vullen elkaar dus bij voorkeur 
aan. 

3. Monitoring en effectmeting 
De gemeente Maassluis vindt het van belang dat de voortgang en effecten van interventies 
worden gemonitord. Monitoring is essentieel in het sturen op gewenste maatschappelijke 
effecten. Het helpt bij het maken en uitvoeren van gezondheidsbeleid en wijkgerichte 
gezondheidsbevordering. Met de informatie die uit monitoring voortvloeit, kan de gemeente 
vanuit zijn regiefunctie tussentijds inhoudelijk of financieel bijsturen. Verder biedt het inzicht 
in de succesfactoren van beleid en interventies en houdt het bestuur, samenwerkingspartners 
en burgers betrokken. Bovendien sluit het monitoringsprincipe aan bij de doelstellingen van 
de transformatieopgave en het effect-gestuurd werken waar de gemeente Maassluis de 
komende jaren samen met samenwerkingspartners op inzet.  

Resultaten van een interventie zijn echter niet na een jaar al te meten, omdat het bij 
gezondheidsbevordering vaak gaat om een verscheidenheid aan activiteiten en factoren. 
Monitoring van gezondheidsbevordering gaat vaak om het in kaart brengen van de effecten 
op verschillende domeinen, zoals: leefstijl, preventie en zorg, fysieke en sociale leefomgeving, 
werk en opleiding. Bovendien zijn causale (directe) verbanden tussen interventies en 
gezondheidsbevordering moeilijk aantoonbaar. Maatschappelijke effecten zijn immers niet 
één op één te koppelen aan één interventie, maar aan verschillende interventies die vallen 
binnen het beleid van de gemeente en de inzet van samenwerkingspartners.  Het is in ieder 
geval van belang dat er heldere, meetbare doelen worden gesteld en dat er wordt ingezet op 
een thema- en wijkgerichte aanpak waarin de behoeften van de doelgroep centraal staan. 

Het monitoren van een wijkgerichte aanpak vraagt vaak om een specifieke benadering, omdat 
deze gericht is op meerdere (gezondheids)thema’s en prioriteitsgroepen, waarbij 
verschillende partners samen met bewoners werken aan de uitvoering. Voor een succesvol 
monitoringsplan is het van belang om concreet te maken welke maatschappelijke effecten 
worden nagestreefd en welke prestatie indicatoren worden toegepast om resultaten te meten 
en bij te houden. Daarbij is het van belang om doelen en effecten SMART te formuleren en 
toe te spitsen op de Maassluise context (zie figuur A: pagina 13). Een maatschappelijke effect 
kan bijvoorbeeld zijn: bijdragen aan het verminderen van het aantal ouderen met overgewicht 
in Maassluis met 5 procent in twee jaar.  

A - Schematische weergave GIDS-thema’s vs. risicogroepen 

GIDS-thema’s Risicogroepen 

A - Eenzaamheid Jongeren 17-23 en ouderen  

B - Overgewicht Ouderen 

C - Psychische gezondheid Jongeren (13-16 en 17-23) 

D - Overmatig gebruik genotsmiddelen Alcohol: ouderen  
Roken en drugs: jongeren (17-23)  
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4. Praktijkvoorbeelden: GIDS-interventies 
Ruim 160 gemeenten in Nederland hebben te maken met gezondheidsachterstanden in hun 
stad en maken daarom aanspraak op middelen uit de GIDS-gelden. Hierbij heeft iedere 
gemeente te maken met een andere lokale context. Daarom zijn gemeenten vrij in het 
besteden van het aan hen toebedeeld GIDS-budget aan gezondheidsthema’s. Om aanspraak 
te maken op de GIDS-gelden in Maassluis dient een interventie toegespitst te zijn op de 
vastgestelde GIDS-thema’s en risicodoelgroepen en te voldoen aan de voorwaarden die in 
paragraaf 2 van dit hoofdstuk zijn benoemd.  In deze paragraaf zijn enkele praktijkvoorbeelden 
beschreven van GIDS-interventies die in andere gemeenten succesvol zijn. Deze 
praktijkvoorbeelden zijn toegespitst op andere lokale thema’s, maar zijn enkel bedoeld ter 
kennisname en ter inspiratie van potentiële initiatiefnemers in Maassluis. Zie ook 
www.gezondin.nu/praktijkvoorbeelden voor meer informatie over andere initiatieven. 

Praktijkvoorbeeld 1: Rotterdams programma ‘Goed Bezig!’  

Het GIDS-programma ‘Goed bezig!’ is een wijkgerichte aanpak die gericht is op het 

vergroten van de zelfredzaamheid en het stimuleren van de gezonde leefstijl van 

mensen uit de kleurrijke wijk ‘Spangen’ in Rotterdam. In deze wijk wonen vele gezinnen 

met een lage SES en een vergrootte kans op problemen met gezond gewicht, roken, 

alcoholgebruik en psychisch welbevinden. Het programma bestaat uit een wekelijks 

samenkomen waarbij in groepsverband een betaalbare gezonde maaltijd wordt 

gekookt. Naast het gezond leren koken, worden deelnemers 16 weken lang getraind 

en voorgelicht over het belang van gezonde voeding, voldoende beweging en 

participatie in de wijk. Ook worden zij geïnformeerd over het sportaanbod in hun wijk. 

De GGD is nauw betrokken bij het trainingsprogramma en ondersteunt onder andere 

bij het bieden van voorlichting. Tijdens dit programma zijn deelnemers gekoppeld aan 

een leefstijlcoach en worden resultaten gemonitord. Ook na afloop van het programma 

wordt voor bepaalde tijd nazorg geboden. 

 

http://www.gezondin.nu/praktijkvoorbeelden
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Praktijkvoorbeeld 2: Gezond in… Gennep 

Gemeente Gennep zet de GIDS-gelden in om inwoners met een bijstandsuitkering te 

activeren. Het doel van dit programma is inwoners die langdurig inactief zijn geweest 

letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen zodat zij zich vitaler voelen en het 

makkelijker vinden om toegang te zoeken tot (vrijwilligers)werk. In dit programma 

werken verschillende partijen met elkaar samen: een sociaal werkbedrijf, een 

(medische) fysiotherapeut, mental coaches en beweegcoaches. De samenwerking 

bewaakt de integraliteit van het programma en zorgt ervoor dat er op verschillende 

gebieden wordt gewerkt aan de gezondheid van de (leefomgeving van de) doelgroep. 

Bovendien wordt een persoonsgebonden benadering gehanteerd. Het 

activeringstraject wordt ingevuld aan de hand van de behoeften van de deelnemers. 

Tijdens en na het programma worden de resultaten gemonitord en wordt daarover 

gecommuniceerd met de gemeente en partners. 

 

Praktijkvoorbeeld 3: Rookvrije speelplaatsen 

Vele gemeenten hebben zich aangesloten bij het landelijk initiatief van de alliantie 

Rookvrije Speelplaatsen waar onder andere het Longfonds, de Hartstichting en KWF 

Kankerbestrijding onderdeel van uitmaken. Samen streven ze naar zoveel mogelijk 

rookvrije speelplaatsen in hun stad. Niet omdat het wettelijk niet is toegestaan, maar 

omdat dit onderling is afgesproken. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van 

anderen, kinderen aan zet om later zelf te gaan roken. Kinderen kopiëren namelijk 

gedrag van anderen. De steun voor rookvrije speelplaatsen is daarom groot. Uit 

onderzoek van TNS NIPO in opdracht van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 82% van alle 

Nederlanders voorstander is van rookvrije speelplaatsen.  

Wat is ervoor nodig om een speelplaats rookvrij te maken? Heel simpel gezegd: het 

officieel invoeren van rookvrije regels in de plaatselijke speeltuinreglementen. Het 

implementeren van een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als dwangmiddel is 

tenslotte niet mogelijk en niet noodzakelijk. Speelplaatsen kunnen op vrijwillige basis 

rookvrij gemaakt worden door een rookvrij informatiebord te (laten) plaatsen. Het 

Longfonds biedt op haar website een uitgebreid stappenplan om burgers te 

ondersteunen bij het rookvrij maken van een speeltuin, kinderboerderij, school- of 

zwembadterrein. Ook is het mogelijk om via laatstgenoemde website Rookvrije 

informatieborden of Rookvrij Spelen posters te bestellen. Gemeente Maassluis juicht 

rookvrije initiatieven toe en is wil bewoners daarbij ondersteunen.  
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Bijlage 

1. Feiten en cijfers: monitorgegevens GGD en MVS 
Figuur 1 - Ernstige eenzaamheid in Maassluis, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2 - Trend matig tot zeer ernstig eenzaam, 17-23 jaar en 65+ 
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Figuur 3 - Lichaamsgewicht, 65 jaar en ouder, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 - Trend lichaamsgewicht, 65 jaar en ouder 
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Figuur 5 - Psychische gezondheid, 19- t/m 64-jarigen, 2016 

 
Figuur 6 - Trend hoog risico op depressie of angststoornis, twee leeftijdsgroepen 
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Figuur 7 - Overmatig alcoholgebruik, 2016 

 

Figuur 8 – Trend overmatig alcoholgebruik, drie leeftijdsgroepen 

* Mannen: meer dan 21 alcoholische glazen per week, vrouwen: meer dan 14 glazen per week 
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Figuur 9 - Trend rokers, drie leeftijdsgroepen 

 
Figuur 10 – Trend gebruik cannabis, 17-23 jaar 

Figuur 11 – Bevolkingsaantallen, 2015 t/m 2017 
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Figuur 12 – Geslacht, 2017 

 

 

 

Figuur 13 – Leeftijdsopbouw, 2017 
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Figuur 14 - MBO vs. HBO/WO-opgeleid, 2014 
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