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volksgezondheidsbeleid op 5 juli 2012 

Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens de raadssessie over verlenging van de nota lokaal volksgezondheidsbeleid op 5 juli 
2012 heeft wethouder Nederstigt u een aantal toezeggingen gedaan. In deze brief gaan wij 
daar nader op in. 

Gevraagd is de inzet van AED's door burgers (via Burgernet) te omarmen 
In de raadssessie is al gemeld dat een voorstel binnenkort voor zou liggen in het Dagelijks 
Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio. Inmiddels is besloten om Burgernet te gebruiken voor 
AED alarmering. Er wordt nu een implementatieplan opgesteld, in overleg met de partners 
binnen de Regionale Ambulance Voorziening. 

Gevraagd is na te gaan of er nog scholen zijn waar gerookt mag worden. 
Op grond van de Tabakswet mag in onderwijsgebouwen niet gerookt worden. Roken mag 
alleen toegestaan worden in afsluitbare rookruimten. Op schoolpleinen geldt geen wettelijk 
rookverbod. Scholen kunnen dus zelf bepalen of er hier gerookt mag worden. 

Toegezegd is uit te zoeken of er een relatie is tussen obesitas en depressie bij kinderen. 
Volgens gegevens van het RIVM heeft ongeveer 1 % van alle kinderen van 11-1 7 jaar overgewicht 
in combinatie met psychische problemen'. Uit dat onderzoek komt naar voren dat bij kinderen 
geldt: hoe zwaarder ze zijn, hoe vaker ze psychische problemen ervaren. Van de obese kinderen 
heeft bijna 30% lichte tot ernstige depressieve gevoelens gerapporteerd ten opzichte van 15% en 
12% onder kinderen met matig overgewicht respectievelijk gezond lichaamsgewicht. Ernstige 
depressieve gevoelens zijn gerapporteerd door 9,2% van de obese kinderen tegenover 3,7% en 
2,6% onder kinderen met matig overgewicht respectievelijk gezond gewicht. 

'Overgewicht en psychische problemen: hoe vaak komen ze samen voor?', RIVM, 201 1 

Mixed Cources 
I"ioiiiictijro,.y ii,iij""il beliaeidr 

bo<rai, n,, lii<l"ir ijerontro1.rriln 
broiinrn -- 

i ~ r t n o  165 COC 00C74 i  
",wrixr  ory 

O Il<ii>i~res~iowir<i%h#pCoiasiil 



Ons kenmerk 12.04521 00 
Volgvei 2 

Overigens komt deze combinatie van gezondheidsproblemen minder vaak tegelijk voor bij kinderen 
(1 %) dan bij volwassenen (5-9%). 

Uit analyses blijkt dat er een wederkerige oorzakelijke relatie is tussen overgewicht en depressie 
Er is echter slechts gedeeltelijk inzicht in de verklaring voor dat verband. Zo is aangetoond dat 
obese personen minder bewegen, wat een voorspeller is voor het ontwikkelen van psychische 
problemen. En andersom: personen die mentaal niet lekker in hun vel zitten, hebben eerder de 
neiging zich sociaal terug te trekken en niet (meer) deel te nemen aan sportieve activiteiten. 
Waarschijnlijk spelen ook andere factoren een rol. Naar dit oorzakelijk verband is nog weinig 
onderzoek gedaan. Meer inzicht daarin kan bijdragen aan effectievere preventie2. 

Programma's en interventies voor aanpak van bewegingsarmoede en overgewicht proberen 
bewegen aantrekkelijk te maken. Daarbij wordt rekening gehouden met (eventueel psychische) 
belemmeringen. In programma's voor aanpaklpreventie van depressie is stimuleren van bewegen 
in toenemende mate een element in de aanpak. 

Toegezegd is te onderzoeken hoeveel inwoners een EHBO diploma hebben en indien nodig 
te stimuleren dat meer mensen hun diploma halen. Hierbij wordt ook de mogelijkheid 
meegenomen dat jeugd EHBO diploma's gestimuleerd worden. 
Het is niet mogelijk uitspraken te doen over het aantal inwoners met een EHBO-diploma. Er 
zijn meerdere organisaties die EHBO-cursussen verzorgen en daarvoor diploma's uitgeven. 
Volgens het Rode Kruis heeft 3% van de Nederlandse bevolking een EHBO-diploma. 
Gegevens over aantallen Jeugd EHBO-ers zijn niet beschikbaar. Ook gegevens over 
aantallen mensen met een EHBO-diploma per gemeente zijn niet beschikbaar. 

EHBO-cursussen bestaan in diverse varianten en prijsklassen. Veel zorgverzekeraars 
vergoeden de kosten van cursussen geheel of gedeeltelijk. Via InforMeer zullen wij wijzen op 
het belang van een EHBO-diploma en de mogelijkheden voor vergoeding van cursuskosten. 

EHBO-verenigingen in Haarlemmermeer verzorgen jeugd EHBO-opleidingen op 
basisscholen. Bijna de helft van de scholen werkt daaraan mee. Hoeveel scholen daarnaast 
EHBO-lessen door andere organisaties laten verzorgen, is niet bekend. Wij zullen dit punt 
meenemen in de voorbereiding van de Lokale Educatie Agenda (LEA). 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
de secretaris, 

'Overgewicht en psychische problemen: hoe vaak komen ze samen voor?', RIVM, 201 1 
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