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Geachte heer, mevrouw,
In het najaar van 2012 heeft de GGD de gezondheidsmonitor uitgevoerd onder inwoners (19
jaar en ouder) van Kennemerland. Via een vragenlijst is informatie verzameld over
gezondheid, welzijn, leefgewoonten en woonomgeving.
De resultaten staan per gemeente en per onderwerp op de website van de GGD:
http://qqdkennemerland.nl/qezond-leven/gezondheidsmonitor-2012.
Hier kunt u onder meer zien dat in vergelijking met Kennemerland en heel Nederland minder
inwoners in Haarlemmermeer hun gezondheid als matig tot (zeer) slecht ervaren. Ook
psychische klachten komen hier in vergelijking minder vaak voor. Verder zijn er in
vergelijking minder inwoners met één of meer beperkingen in bewegen, horen of zien.
Vooral ouderen hebben een dergelijke beperking.
De helft van de volwassen inwoners van Haarlemmermeer heeft overgewicht; dat is iets
meer dan in Kennemerland en Nederland. Ook zijn er hier meer volwassenen die
onvoldoende bewegen. Haarlemmermeerse ouderen bewegen juist wel vaker dan in de rest
van Nederland.
Hoewel er in Haarlemmermeer minder overmatige en zware drinkers zijn dan in
Kennemerland en Nederland, geldt dit niet voor ouderen. Zij drinken vaker overmatig alcohol
dan landelijk.
De monitor bevat informatie over een scala aan onderwerpen, bijvoorbeeld eenzaamheid,
mantelzorg, huiselijk geweld en de financiële situatie.
De resultaten voor Haarlemmermeer zijn uitgesplitst naar Hoofddorp, Nieuw-Vennep,
Badhoevedorp, Zwanenburg en overige kernen.
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Vanzelfsprekend nemen wij deze resultaten mee in de voorbereiding en uitvoering van
beleid. Om overgewicht en bewegingsarmoede al bij jongeren meer gestructureerd aan te
pakken, is Haarlemmermeer sinds oktober 2012 JOGG-gemeente (JOGG: Jongeren Op
Gezond Gewicht). En met ingang van dit jaar wordt binnen de preventie schadelijk
alcoholgebruik ook specifiek aandacht besteed aan ouderen.
Op Sjuli 2013 informeerden we u schriftelijk over de stand van zaken van het onderzoek dat
toegezegd is tijdens de raadssessie over het definitief invoeren van CROS-pilot 3b plus - de
"Spijkerboorroute" - op 5 juli 2012. De analyse van de resultaten van de ophoging van de
steekproef in Floriande voor de Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland Volwassenen en
Ouderen, zodanig dat het mogelijk wordt de resultaten in Floriande te vergelijken met andere
delen van de gemeente, is nog niet afgerond. De verwachting is dat wij u hierover in
november kunnen informeren.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de bufciemeester.

