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Nieuwsbrief GGD Advies &
Onderzoek Voor een Gezond
Kennemerland
Taalakkoord Zuid-Kennemerland & IJmond

Op donderdag 16 mei ondertekenden zeven gemeenten en tal van organisaties het
vernieuwde Taalakkoord Zuid-Kennemerland & IJmond. Ook GGD Kennemerland was één
van de ondertekenaars. De komende jaren investeren wij in het signaleren en
bespreekbaar maken van lage taalvaardigheid en het doorverwijzen van laag taalvaardige
burgers naar geschikt ondersteuningsaanbod.
Eén op de tien volwassenen in de regio heeft een taalbeheersingsniveau lager dan MBO-niveau
1 tot 3. Wie beschikt over een betere taalbeheersing (lezen en schrijven), kan beter meekomen
in de samenleving, zo stellen de gemeenten.
De doelstelling van het Taalakkoord is het versterken van de basisvaardigheden van inwoners in
de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. De gemeenten die het Taalakkoord hebben
ondertekend zijn Beverwijk, Velsen, Heemskerk, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en
Haarlem.
In Nederland beheersen ongeveer 1,3 miljoen volwassenen tussen de leeftijd van 15 en 65 jaar
de Nederlandse taal onder het eindniveau VMBO of MBO 1 tot 3. Deze groep wordt geduid als
laaggeletterden. Zij beheersen de basisvaardigheden lezen en schrijven, maar het niveau is te
laag om zelfredzaam te zijn in de maatschappij.
N.B. Op de foto staan alle vertegenwoordigers van organisaties die het Taalakkoord hebben ondertekend

.

'Mind the Gap"
De aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) is één van de pijlers uit de regionale
nota gezondheidsbeleid in Kennemerland. Mensen met
een laag inkomen cq praktische opleiding krijgen vanaf
hun 55ste met gezondheidsproblemen te maken en
mensen met een hoog inkomen cq theoretische opleiding
vanaf hun 70ste.
Gemeenten in Kennemerland vinden dit onacceptabel en
proberen via beleidsmaatregelen deze kloof te
overbruggen.

Op 23 mei jl. wisselden beleidsmedewerkers gezondheid, armoede, sociale zaken jeugd, sport
en GGD-adviseurs ervaringen met elkaar uit. Pharos en Platform 31 ondersteunden hierbij.
Thema’s waarop verdere uitwisseling zal volgen zijn:
- Het bereiken van de doelgroep en benutten van financiële regelingen voor sport, cultuur en
ontspanning;
- Het stimuleren van een Kansrijke Start, waarbij kwetsbare jonge ouders extra ondersteund
worden;
- Bewegen naar werk, projecten om participatie te stimuleren;
- Het aanbieden van zorgverzekering voor minima zonder wettelijk eigen risico.
- Gezonde wijkaanpak, met centrale rol voor gezondheidscentrum of school;
Alle aanwezigen vonden het gesprek vanuit verschillende beleidsdomeinen heen, heel
waardevol. Het overbruggen van deze gezondheidsverschillen is niet gemakkelijk, maar op
deze middag zijn er stappen gezet!
Lees ook de verhalen van moeders over armoede en gezondheid.

Zwart-Wit

Het witten van het plafond in onze woonkamer, maakt dat ik in het weekend de
boekenkast leeghaal. Mijn oog valt op een boek met zwart-wit foto’s van Haarlem uit
vervlogen jaren. Al bladerend kom ik een foto tegen uit 1955. Een foto waarop met trots
de eerste sigarettenautomaten in Haarlem worden getoond: “Nu ook automaten in
Haarlem” staat er in grote blokletters op de gevel.
Wat een schril contrast met het krantenartikel over Paul Blokhuis dat ik op bijna hetzelfde
moment zie langskomen. De eerste staatssecretaris die preventie op de agenda weet te zetten
en met bestuurders het gesprek aan gaat over de omslag van ziekte & zorg naar gezondheid &
gedrag. Roken heeft, met een 50% kans op overlijden, zijn grootste prioriteit. Het gaat hem
echter nog niet snel genoeg en het artikel kopt dan ook met zijn uitspraak: “Als je lef hebt,
verkoop je helemaal geen sigaretten meer!”
Ons plafond is inmiddels weer wit. Twee mannen die dat heel vakkundig en snel hebben
gedaan. Wel jammer dat zij in hun pauzes de ene na de andere sigaret opstaken. Uit een kort
gesprekje werd mij al snel duidelijk dat stoppen op dit moment geen prioriteit is voor de
mannen. Toch denk ik dat ook het praten over roken (Wat betekent roken eigenlijk voor jou?)
ons op weg helpt naar een Rookvrije Generatie. Is het een idee om op 31 mei, Wereld Niet
Roken Dag, allemaal het lef te hebben om een gesprekje aan te knopen met een roker? Want
roken of stoppen is meestal niet zo zwart-wit.
Lida Samson

1000 watertappunten op schoolpleinen
Op schoolpleinen door heel Nederland worden in de
komende twee jaar zo’n 1000 nieuwe watertappunten
gebouwd. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) geeft
hiermee uitvoering aan een afspraak uit het Nationaal
Preventieakkoord.
Met een watertap wordt het voor spelende kinderen veel
aantrekkelijker om water te drinken en dan snel door te
spelen. In plaats van naar de supermarkt te gaan voor een
blikje. Dit geldt ook voor kinderen die na schooltijd gebruik
maken van het schoolplein om te spelen en te sporten. Het is
hopelijk een stap vooruit in het terugdringen van overgewicht.
Subsidieregeling
De subsidieregeling wordt nog voor de zomer opengesteld en duurt twee jaar. In totaal is er 2
miljoen euro beschikbaar. Scholen in het primair onderwijs krijgen driekwart van de kosten
vergoed, en betalen het overige deel zelf.
Het eerste jaar is de regeling gericht op scholen in het po, mogelijk kunnen in de toekomst ook
vo en mbo-scholen hier gebruik van gaan maken.

www.ggdappstore.nl

Wereldwijd bestaan er meer dan paar honderdduizend e-Health applicaties en het aantal
neemt nog dagelijks toe.
Onderzoek naar gezondheidsapps ontbrak en er was onduidelijkheid over de kwaliteit,
effectiviteit en privacy van de apps. Dit waren aanleidingen om eind 2016 de GGD
AppStore te lanceren; een gezamenlijk initiatief van alle GGD’en met als visie/missie: de
beste apps voor jouw gezondheid!
Burgers hebben het recht om regie te voeren op zijn/haar gezondheid. Elke burger dient daarom
gemakkelijk, begrijpelijk en overzichtelijk toegang tot e-publieke gezondheid te hebben die
hierbij helpt.
De GGD Appstore toetst op: gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid, privacy & veiligheid en
onderbouwing (effectiviteit) en ontsluit de informatie open en transparant via een eigen
database waar burgers/verwijzers gebruik van maken. Alle apps vallen binnen de definitie van
positieve gezondheid. De doelgroep is burgers en niet professionals.
De GGD AppStore werkt samen met relevante kennispartners om de kwaliteit alsook de
betrokkenheid en de directe stem van burgers te waarborgen.
Meer info: www.ggdappstore.nl
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u MSTRAVER@GGDKENNEMERLAND.NL toe aan uw adresboek.

