
-)
R

Gemeente

oosen daal

Aan de leden van de Raad

Roosendaal : 9oktober2018

ondenrverp Raadsvoorstel ambitienota lokaal

gezondheidsbeleid 2018-2030 en preventie- en

handhavingsplan alcohol 2018-2021

Geachte leden van de Raad,

Bijde behandeling van de raadsvoorstellen 'ambitienota lokaalgezondheidsbeleid 2018-2030'en
'preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-202f in de raadscommissie van 4 oktober
jongstleden heb ik uw raad toegezegd u nader te informeren. Dat doe ik met deze brief.

Ambitienota lokaal gezondheidsbeleid 201 8-2030
De Roosendaalse Lijst vroeg of het programma Voorzorg van TWB voor iedereen toegankelijk
is.

Antwoord:
Voorzorg is een vrijwillig preventief programma. Het programma is toegankelijk voor
kwetsbare jonge vrouwen (tot 25 jaar) die in hun leven het nodige hebben meegemaakt en
met meerdere problematieken in hun leven te maken hebben (hoog risico moeders).
Het programma bestaat uit 50-60 huisbezoeken gedurende 2,5 jaar (vanaf 3 maanden
zwangerschap tot het kind 2 jaar wordt) door een ervaren jeugdverpleegkundige met een
aanvullende opleiding tot Voorzorgverpleegkundige, waarin een gezonde leefstijl en krachtig
ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van het kind centraal staan.

Het CDA verzocht aan te geven wanneer het onderzoek van de GGD naar de oorzaken van
angststoornissen en depressies start en wanneer het is afgelopen.
Antwoord:
De GGD is bezig met een verdiepingsslag waarin onder meer gekeken wordt:
1. of er specifiek aanwijsbare oorzaken zijn voor deze cijfers;
2. welke handelingsperspectieven er zijn voor gemeenten en
3. naar het bundelen van de krachten van de verschillende disciplines bij de GGD en het

zoeken van samenwerking met relevante maatschappelijke partners en andere GGD-en

Ad1
De verdiepingsslag op dit punt houdt in dat de onderzoekers van de GGD een aantal
aanvullende analyses (voor de hele regio West-Brabant) hebben gedaan m.b.t. psychische
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gezondheid op basis van de bestaande data uit de GGD gezondhe¡dsmonitors aangevuld met
vrij toegankelijke data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en politiectjfers. Een
conclusie hieruit is dat een lage mate van 'regie over het eigen leven' de belangrijkste
voorspeller is voor een toename in een 'angststoornis of depressie', gevolgd door het ervaren
van veel 'stress', zich 'ongelukkig voelen' en zich 'eenzaam voelen'.

Ad2en3
Naar aanleiding van punt 1 wil de GGD in gesprek met gemeenten en netwerkpartners (zoals
huisartsen, praktijkondersteuners, de GGZ-|nstellingen, lndigo, maatschappelijk werk etc) om
mensen bewust te maken van het vraagstuk wat er ligt, de cijfers verder te duiden,
oplossingsrichtingen te bespreken en vervolgens samen aan de slag te gaan. De werkgroep
psychische gezondheid binnen de GGD wil daartoe in het voorjaar 2019 een regiobrede
brjeen komst organiseren.
Dit sluit ook helemaal aan bijwaar de WRR (Wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid)
toe oproept. Het is een gezamenlijke zoektocht waarbij de stip op de horizon het verbeteren
van de psychische gezondheid is, maar de precieze weg ernaar toe vooraf nog niet concreet
te maken is. ln de tussentijd is de GGD ook bezig om een overzicht te maken van bestaande
bewezen effectieve interventies en wordt gekeken of er elders in het land al goede
voorbeelden zijn.

Preventie- en handhavingsplan alcohol 201 8-2021

- De WD vroeg waarom het aantal doorveruvijzingen vanuit Bravis naar Novadic Kentron met
betrekking tot alcoholvergiftiging is gestegen (tenruijf de doorven¡vijzingen vanuit Amphia zijn
gedaald).
Antwoord:
Voor de beantwoording van deze vraag hebben wijcontact opgenomen met Novadic Kentron
Abusievelijk blijken de verkeerde aantallen voor het jaar 2017 gecommuniceerd te zijn. Het
juiste aantal doorveruvijzingen vanuit het Amphia ziekenhuis naar Novadic Kentron voor 2017
is 83 en voor het Bravis ziekenhuis 38 (de tabel in het plan zal hierop worden aangepast).
Voor beide ziekenhuizen is dit een stijging ten opzichte van 2016.
Er is geen onderzoek gedaan naar mogelijke oozaken/verklaringen van de gepresenteerde
cijfers. De stijgingen kunnen veroorzaakt zijn door verschillende factoren, waarop zowel de
gemeente Roosendaal als Novadic Kentron zelf geen zicht hebben.
Een kinderarts maakt zelf de afrrueging om een jongere met een alcoholintoxicatie door te
verwijzen (of niet). Een sluitend protocol hiervoor is er niet. Hieraan wordt wel gewerkt door
Novadic Kentron. De cijfers geven dus een indicatie, maar geen sluitend beeld van het totaal
aantal jongeren met een alcoholintoxicatie.

De WD vroeg naar aanleiding van het nalevingsonderzoek uit 2017 of het bezoeken van
slechts I slijterij niet weinig is.

Antwoord:
ln opdracht van de GGD heeft de Universiteit van Twente in samenwerking met het
Nederlands I nstituut voor Alcoholbeleid STAP in het voorjaar van 2017 een
nalevingsonderzoek u itgevoerd.
Voor de regio West-Brabant werd voor dit onderzoek een voldoende grote steekproef (N=286)
getrokken over de diverse verkooppunten om een representatieve uitspraak te doen over het
nalevingspercentage. Wat in het rapport niet staat uitgelegd is dat op gemeente niveau alleen
het nalevingspercentage representatief is en niet de verdeling per type verkooppunt. Het is
dus toevallig dat er maar 1 slijterij is bezocht.

Het CDA heeft aangegeven dat bij de overgang van de jongerenmonitor er veel data verloren
zijn gegaan. Het CDA is benieuwd hoe toekomst-proof de nieuwe monitor is, zodat er over
een langere termijn data kunnen worden verkregen. Dit om straks daadwerkelijk een omslag
te kunnen zien.
Antwoord:
De jongerenmonitor is een landelijk uniforme monitor, die 1x per 4 jaar afgenomen wordt bij de
2e en 4e klassen van het voortgezet ondenivijs. Garanties of de monitor in de toekomst
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dezelfde gegevens bevat, kunnen we niet geven. Daarin zijn we namelijk afhankelijk van

eventuele landelijke ontwikkelingen. De GGD is in gesprek met een afuaardiging van de

gemeenten om te kijken naar een aanvullende manier om bijvoorbeeld 1 x per 2 jaar het

drank- en drugsgebruik te meten bij de doelgroep 17-30 jarigen. Ook is de GGD in gesprek

met collega GGD'en en Novadic Kentron hoe het drugs- en alcoholgebruik in kaart te brengen

naast de gezondheidsmonitors.

Mocht desondanks het alcoholgebruik onder jongeren niet meer (frequent genoeg) worden

gemeten in de toekomst, dan kunnen de eigen mogelijkheden van de gemeente hiertoe

onderzocht worden.

Met vriendelijke groet,
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Klaar Koenraad
Wethouder Du urzaamheid, Zorg, Volksgezond heid en Bestuurlij ke Vernieuwing




