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Wereldkansen voor preventie?

Wereldkansen voor

			

Inleiding/
verantwoording
Hoe stimuleren we gezond gedrag? En hoe zorgen we
ervoor dat mensen gezond gedrag ook echt gaan
vertonen? Dat zijn vragen die overheden overal ter
wereld zichzelf stellen. En overal ter wereld worden
initiatieven ontplooid om preventieve maatregelen, of
oplossingen meer kracht en uitwerking te geven.
Deze interactieve publicatie geeft de lezer antwoord op
de centrale vragen:
welke voorbeelden uit andere landen kunnen als
inspiratie dienen voor de praktijk in Nederland? En wat is
de internationale consensus over welk beleid werkt?
De gekozen voorbeelden hebben betrekking op
beleidsterreinen die als speerpunt in het Nationaal
Programma Preventie (NPP) zijn aangemerkt: preventie
van roken, overmatig alcoholgebruik, depressie en
overgewicht. De speerpunten diabetes en bewegen zijn
niet apart uitgewerkt. Hoewel de reikwijdte van de
speerpunten bewegen en diabetes verder gaat dan

overgewicht alleen, komen interventies relevant voor
deze onderwerpen aan bod bij het speerpunt
overgewicht. Integraal gezondheidsbeleid komt als
laatste aan bod als belangrijke methode om preventief
gezondheidsbeleid vorm te geven. Per onderwerp is de
internationale consensus over mogelijk effectief beleid
opgenomen en het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen loopt als rode
draad door de hele publicatie heen.
Deze publicatie is gebaseerd op raadpleging van
Nederlandse en buitenlandse experts en een quickscan
van de internationale literatuur. Er zijn geen uitgebreide
analyses gedaan of gedetailleerde beoordelingen van
interventies uitgevoerd. Het overzicht is daarom niet
uitputtend. Het biedt een goede eerste indruk van

wereldkansen voor preventie.
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Rookpreventie
Rookpreventie is erop gericht de gezondheidsschade door
roken en blootstelling aan omgevingsrook terug te brengen.
Roken is een verslaving die de sterfte aan diverse kankers
verhoogt. Vooral het risico op longkanker verhoogt door
roken, maar ook het sterfterisico voor andere kankers,
hart- en vaatziekten en longziekten. Ook meeroken door
blootstelling aan de tabaksrook van anderen is schadelijk
voor de gezondheid. Roken veroorzaakt toegenomen zorggebruik, verhoogde arbeidsongeschiktheid en vroegtijdige
sterfte, voor de pensioengerechtigde leeftijd. Het brengt
hoge economische, sociale en maatschappelijke kosten met
zich mee. Rookpreventie, waaronder we ook het (helpen om
te) stoppen met roken rekenen, kan veel gezondheidswinst
opleveren en maatschappelijke kosten reduceren.
Meer over roken en de schadelijke gevolgen in het: Nationaal Kompas
Volksgezondheid

		

Internationale
consensus en
rookpreventie
Wat kan beleid doen?
De belangrijkste aandachtspunten van
rookpreventie zijn aangegeven in internationale overeenkomsten en afspraken,
die in het kader van WHO en EU zijn
gemaakt:
-- beschermen van personen tegen
blootstelling aan tabaksrook uit de
omgeving;
-- geven van hulp bij stoppen met roken
-- waarschuwen tegen de gevaren van
roken;
-- verbieden van reclame en sponsoring
rond tabak;
-- verhogen van tabaksaccijns;
-- het regelmatig monitoren van
tabaksgebruik en het
rookpreventiebeleid.

Deze aandachtspunten komen internationaal in de wet- en regelgeving aan
bod. Rookverboden, het terugdringen
van verkooppunten, grenzen stellen aan
de leeftijd bij verkoop en verhogen van
de prijs van rookwaren via accijnsverhoging op tabak zorgen voor effectieve
maatregelen op dit gebied. Verder kan
stoppen met roken worden bevorderd
via voorlichting en het faciliteren van
ondersteuning bij het stoppen met
roken.
In veel landen zijn er beperkingen aan
reclame voor tabak: sponsoring door
tabaksproducenten is in sommige
landen verboden en er worden eisen
gesteld aan de verpakkingen. Daarnaast
zijn duidelijke regels over de samenstelling van en toevoegingen aan tabak en
de vermelding daarvan op het product.
De Europese directieven zijn voor de
lidstaten verplichte beleidsonderdelen.
Internationale beleidsvergelijkingen
geven aan dat hoe gevarieerder,
uitgebreider en samenhangender het
nationaal antirookbeleid is hoe meer
effect het lijkt te hebben. Wanneer het
antirookbeleid van landen wordt
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gewogen en weergegeven in een index
(de Tobacco Control Scale) vinden we
Nederland terug in de middenmoot
(plaats 13-15) van 30 Europese landen (1).
Ons beleid kan dus intensiever en
inspirerende voorbeelden uit andere
landen kunnen ons dan helpen bij de te
maken keuzes.
Uit internationaal onderzoek is gebleken
dat rookpreventie gericht op de hele
bevolking effectief is en roken terugdringt. Denk bijvoorbeeld aan accijnsverhoging op tabak en wettelijke rookverboden als het aanwijzen van rookvrije
ruimten in treinen, openbare gebouwen
en horeca gelegenheden. Massa-mediale
campagnes kunnen helpen, omdat ze
rokers ertoe aanzetten een poging tot
stoppen te doen en ze de neiging tot
experimenteren verminderen onder
jongeren.
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Gezondheids
verschillen en
rookpreventie
Roken komt net als in Nederland, ook in
de meeste Europese landen vaker tot
veel vaker voor bij lager opgeleide
personen en dat is al zichtbaar onder
adolescenten. Roken verklaart in
Nederland dan ook een flink deel van de
gezondheidsverschillen tussen lager en
hoger opgeleide groepen.

Rookverboden en accijnsverhoging meest
effectief voor lagere inkomensgroepen en
lager opgeleiden
Een belangrijke uitdaging van het beleid
is om de meest rokende groepen effectief te kunnen bereiken. Maar preventieve interventies werken niet altijd
optimaal voor iedere sociale groep.
Sommige interventies en beleidsmaatregelen gericht tegen roken zijn (vooral)

effectief bij lagere inkomensgroepen of
lager opgeleiden, inclusief jongeren.
Bijzonder effectief is daarbij accijnsverhoging, maar ook rookverboden op de
werkplek zijn effectief. Het aanbieden
van (goedkope) ondersteuning bij het
stoppen met roken in armere wijken is in
Engeland met succes toegepast (2). Ook
massa-mediale campagnes, die rokers
ertoe aanzetten een poging tot stoppen
te doen en bij jongeren de neiging tot
experimenteren verminderen kunnen
ook effectief zijn bij jongeren uit de
lagere sociaal-economische klassen.

Meer beleidsinterventies mogelijk
De uitdagingen en kansen om rookpreventie te richten op lagere sociaal economische groepen zijn uitgebreid
besproken in het rapport ‘Applying the
equity lens to tobacco control policies’
(3). Daarin wordt naast prijsverhoging
ook als effectief beschreven:
-- Strikt handhaven van de wetten en
regels in alle settings (scholen, openbare ruimtes etc.).
-- Wegnemen van financiële en andere
belemmeringen om hulpmiddelen te
gebruiken om te stoppen.
-- Helpen met stoppen regionaal

|

(lokaal) en/of sociaal organiseren.
-- De communicatie over roken en
stoppen met roken meer richten op
de behoeften en ervaringen van deze
specifieke doelgroepen.
-- Antirookbeleid op lokaal niveau
integreren met ‘wijkgerichte’ activiteiten, zoals het oprichten van ondersteuningsgroepen en de activiteiten
die zich richten op een gezonde
leefomgeving.

Gericht beleid
Om rookpreventie in te zetten om
sociaal-economische gezondheids
verschillen te verkleinen vergt van de
overheid goed gekozen en gerichte
vormen van rookpreventie. Door de
selectiecriteria met een hoge effectiviteit
bij lager opgeleide doelgroepen toe te
passen op het beleid, kan de overheid
daarmee bijdragen aan het terugbrengen
van gezondheidsverschillen.
Rookpreventie kan, mits gericht ingezet,
dus zeker bijdragen aan het reduceren
van sociaal-economische gezondheidsverschillen en internationaal onderzoek
en voorbeelden uit andere landen laten
zien dat dit ook effectief kan gebeuren.
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Inspiratie uit
andere landen
voor
rookpreventie
Hieronder eerst een aantal voorbeelden
van internationale verschillen in
rookpreventiebeleid. Daarna meer
uitgewerkte voorbeelden van nieuwe
interventies of beleid in andere landen.

Prijsverhoging: vooral prijsverhoging van
tabaksartikelen werkt internationaal
gezien effectief. Het stimuleert pogingen
om te stoppen en vermindert het aantal
sigaretten dat wordt gerookt. In 2013
had Noorwegen bijvoorbeeld de hoogste sigarettenprijs in Europa en misschien wel van de wereld: 10,80 euro. In
Ierland en Groot-Britannië kost een pakje
9,45 euro.

Rookverboden stimuleren het stoppen
met roken. In diverse Europese landen is
een totaal rookverbod ingevoerd op

rookpreventie
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werkplekken en in openbare gelegenheden, inclusief bars en restaurants.
In sommige landen is het rookverbod
verder uitgebreid tot half overdekte
gelegenheden of plaatsen in de openlucht zoals stranden (Australië), speeltuinen en parken (Canada).

kaarten die alleen beschikbaar zijn voor
meerderjarigen. In België zijn de automaten geïnstalleerd in bars en kunnen alleen
gebruikt worden door muntjes te kopen
bij barpersoneel dat verantwoordelijk is
voor deze automaten.

Beperking aan verkoop: Veel landen hebben een verbod op of beperkingen aan
verkoop ingevoerd. Wereldwijd hebben
de meeste landen een verkoopverbod
van tabaksproducten aan minderjarigen.
De toegestane leeftijd varieert tussen 16
en 21 jaar.
De Amerikaanse staat Texas wil de
minimumleeftijd voor het kopen van
sigaretten verhogen naar 21 jaar. In
Nepal is verkoop van tabaksproducten
aan zwangere vrouwen verboden en
in Bhutan is de verkoop van tabaksproducten in zijn geheel verboden.

landen zijn overgegaan tot plaatsing van
expliciete en afschrikwekkende illustraties op tabaksverpakkingen ter ondersteuning van de tekstuele waarschuwingen. Australië heeft een andere aanpak
en doet aan “plain packaging” (generieke verpakking). Hiermee is Australië
het eerste land dat merklogo’s niet meer
toestaat op sigarettenpakjes.
Internationale experts denken dat deze
bijdragen aan het reduceren van roken
onder volwassenen en jongeren, maar er
is minder overeenstemming over de
grootte van het effect.

Beperking automaatverkoop: In landen als

Groepsgericht beleid: Australië heeft in zijn

Finland, Engeland, Malta en Jordanië zijn
tabaksverkoopautomaten niet toe
gestaan. Andere landen hebben aangepaste regels ingevoerd voor het gebruik
van die automaten; in Oostenrijk is het
alleen mogelijk om gebruik te maken van
de automaten met behulp van chip

rookpreventiebeleid (Promoting a Healthy
Australia) de aanpak van roken bij sociaal-economisch zwakkere groepen,
waaronder achterstandsgroepen, zoals
de Maori, nadrukkelijk centraal gesteld
(4).

Varianten in verpakking: Steeds meer
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Inspirerende voorbeelden rookpreventie
Engeland: persoonlijke steun voor stoppen met
roken met TXT2STOP
Het Engelse TXT2STOP (5) was een onderzoek onder ongeveer 6000
rokers, die graag wilden stoppen. De helft van deze proefpersonen
kreeg het softwareprogramma TXT2STOP (‘SMS om te stoppen’) op
zijn of haar mobiele telefoon geïnstalleerd. De andere helft ontving
willekeurige SMS-jes. Deze berichten waren erop gericht om om te
kunnen gaan met allerlei problemen en vragen rond het stoppen
met roken, zoals gewichtstoename, wat te doen als de hunkering
naar een sigaret sterk opkomt, etc.
Het aantal rokers dat stopte verdubbelde door dit programma
(na 6 maanden ongeveer 11% tegen ongeveer 5% in de controlegroep) en dit werd ‘fysiologisch’ gecontroleerd via
speekselonderzoek.
Deze interventie probeert gemotiveerde deelnemers te ondersteunen met adequate informatie middels nieuwe technologie op de
voor hen relevante momenten. Het heeft geen ‘oubollig’ of
‘medisch’ imago en lijkt daarom acceptabel voor de ‘peergroup’ van
de deelnemers. Opschalen op grote schaal lijkt technisch niet moeilijk en de effectiviteit lijkt voorlopig hoog.

Engeland: massale stoppoging met Stoptober
Stoptober (6) is per 1 oktober 2012 in Engeland opgezet om de
frequentie van massale pogingen tot stoppen met roken te verhogen en actief te ondersteunen. Zo proberen vaak heel veel mensen
met nieuwjaar te stoppen. De achterliggende gedachte achter
Stoptober is: rokers moeten het hele jaar kunnen doorgaan met
massaal stoppen met stoppen.
De campagne duurde 28 dagen, omdat onderzoek had uitgewezen
dat mensen die 28 dagen zijn gestopt met roken een vijfmaal hogere
kans hebben om dan ook definitief te stoppen met roken.
De actie werd ondersteund vanuit het Engelse Cancer Research
fonds en de British Heart Foundation, evenals door het ministerie
van Volksgezondheid.
Steun werd verleend via SMSjes, internet (Facebook) en een ‘App’
met 28 dagen lang hints en tips. Voorlopig onderzoek naar de
effecten suggereert dat rokers in oktober 2012 in Engeland 50%
vaker een stoppoging deden dan in andere oktobermaanden. Ook
als hiervan slechts een beperkt deel (2-3%) definitief zou stoppen
zou de investering kosteneffectief zijn geweest. Met veel mensen
tegelijk stoppen met roken kan inspirerend en ondersteunend
werken, zeker als de actie ondersteund wordt via alle mogelijke
technische middelen en informatie.
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Inspirerende voorbeelden rookpreventie
Canada: Ottawa model for smoking cessation

Finland scherpt anti-rookbeleid sterk aan

In 2009 heeft de hartafdeling van het universitaire ziekenhuis in
Ottawa (Canada) een vernieuwende aanpak voor de ondersteuning
bij stoppen met roken gekozen die is gericht op hartpatiënten: het
“Ottawa Model for Smoking Cessation” zorgprogramma (7).
Sinds 2009 richt dit programma zich op het ondersteunen van alle
rokende patiënten en is dit beleid in 144 Canadese ziekenhuizen en
eerstelijnszorgklinieken geïmplementeerd. Duidelijk is dat de zorg
zo effectief aan preventie kan bijdragen. De ziekenhuisopname
geeft een toegenomen ontvankelijkheid voor rookinterventies en
verhoogde motivatie om te stoppen.

In oktober 2010 nam het Finse parlement een nieuwe anti-rookwet
aan. In Finland mag nu niet meer in auto’s gerookt worden als er
minderjarigen meerijden. Verkopen van sigaretten aan jongeren
onder de 18 jaar kan gevangenisstraf (tot een half jaar) opleveren.
Evenals in bijvoorbeeld Nieuw Zeeland mogen er in Finland geen
sigaretten meer in winkel(etalage)s worden uitgestald.
Sigarettenautomaten moeten in 2015 uit Finland verdwenen zijn.

Het programma bestaat uit 5 hoofdcomponenten: identificatie,
documentatie, advisering, farmacotherapie en follow-up. Er is een
gedetailleerd implementatiewerkplan opgesteld en nieuwe ziekenhuizen worden ondersteund bij de implementatie van deze rook
interventie. Het “Ottawa Model for Smoking Cessation” heeft
geresulteerd in een sterke toename van het percentage patiënten
dat langdurig is gestopt met roken van 11% (van 18,3% naar 29,4%).

Roken was in Finland al in veel openbare gelegenheden verboden.
Sinds 2012 is dat verder uitgebreid met hotelkamers, openbare
plekken in de buitenlucht en plaatsen waar vaak kinderen en jongeren komen. Er is recent een groot initiatief gestart: Smoke Free
Finland 2040. Finland zou in 2040 het eerste rookvrije land in Europa
moeten worden (8).
Deze strenge Finse aanpak en hoge ambities zijn een reflectie van de
ruime aandacht die volksgezondheid in Finland over de jaren kreeg
en nog krijgt. De Finse burgers en hun politici hechten veel waarde
aan sterk zichtbaar en ambitieus (volks)gezondheidsbeleid.
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Internationaal beleid: Rol van de WHO en de
Europese Unie bij beleidsontwikkeling om
roken terug te dringen
De WHO heeft zijn lidstaten wereldwijd in het zogenaamde FCTC
verdrag bijeengebracht, het Framework Convention on Tobacco
Control (9). De Raad van de Europese Unie heeft dit FCTC in 2005
geratificeerd. Dit FCTC heeft de belangrijkste effectieve beleidsmaatregelen in kaart gebracht. De EU en de WHO rapporteren
regelmatig over relevante internationale ontwikkelingen en
nieuwe best practices of beleidsmogelijkheden.
De Europese Commissie gebruikt het door de lidstaten gegeven
mandaat om aanbevelingen en directieven op te stellen voor de
aanpak van tabaksgebruik via haar ‘Directive on Tobacco
Products’ en het ‘Directive on Tobacco Advertising’. Deze directieven, die waarschijnlijk op korte termijn worden aangescherpt (10)
zijn voor de EU-lidstaten bindende maatregelen.

rookpreventie
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Bronnen en links
(1) 	Joossens L, Raw M. The Tobacco Control Scale 2010 in Europe. Association of European Cancer Leagues. België, 2011.
http://www.ensp.org/sites/default/files/TCS_2010_in_Europe_FINAL.pdf
(2) 	Chesterman J, Judge K, Bauld L, Ferguson J. How effective are the English smoking treatment services in reaching disadvantaged smokers? Addiction 2005; 100, Suppl 2: 36-45.
(3) 	Kunst AE, Giskes K, Mackenbach JP. Socio-economic inequalities in smoking in the EU. Applying an equity lens to tobacco control policies. ENSP, 2004.
http://www.ensp.org/sites/default/files/ensp_socioeconomic_inequalities_in_smoking_in_eu.pdf
(4) 	Promoting a Healthy Australia:
http://www.anpha.gov.au/internet/anpha/publishing.nsf/Content/smoking-disadvantage-evidence-brief~introduction
(5) 	Free C, Knight R, Robertson S, Whittaker R, Edwards P, et al. Smoking cessation support delivered via mobile phone text messaging
(txt2stop): a single-blind, randomised trial. Lancet. 2011;378(9785):49-55.
(6) STOPTOBER: http://smokefree.nhs.uk/Stoptober
(7) OTTAWA MODEL: http://www.ottawamodel.ca/en_main.php
(8) 	Smoke Free Finland 2040: http://savutonsuomifi.virtualserver21.nebula.fi/en.php
(9) 	Framework Convention on Tobacco Control (FCTC): http://www.who.int/fctc/en/index.html
(10) EU Tabaksdirectieven: http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/revision/
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Preventie van
overgewicht
Overgewicht en diabetes type 2 komen tegenwoordig in westerse
landen relatief vaak voor. Mensen met ernstig overgewicht
(obesitas) hebben een hogere sterftekans dan mensen met een
gezond gewicht. Overgewicht en ernstig overgewicht kunnen
leiden tot verschillende aandoeningen, waaronder diabetes en
hart- en vaatziekten. Ook brengt overgewicht vaak psychische en
sociale problemen met zich mee en een verminderde kwaliteit van
leven. Overgewicht heeft dan ook veel maatschappelijke en
economische consequenties. Naar verwachting zal het aantal
mensen met overgewicht en diabetes nog verder stijgen. De
bestrijding en het voorkomen van overgewicht zijn dan ook
belangrijke speerpunten van beleid. Bij preventie van overgewicht
wordt ingezet op leefstijlfactoren, vooral op het stimuleren van een
gezond voedingspatroon en voldoende lichamelijke activiteit.
Voor meer informatie over overgewicht en preventie: Nationaal Kompas
Volksgezondheid

		

Internationale
consensus en
preventie van
overgewicht
Wat kan beleid doen?
De aanpak van overgewicht staat in
Europa hoog op de agenda.
De WHO en EU hebben samen met hun
lidstaten adviezen opgesteld over te
hanteren beleidsstrategieën.
Nationaal beleid op het gebied van
overgewicht bestaat over het algemeen
uit maatregelen gericht op het bevorderen van een gezond voedingspatroon en
op het bevorderen van bewegen. Hierbij
worden internationaal verschillende
beleidsinstrumenten of combinaties van
instrumenten ingezet. Er is een onderscheid te maken in maatregelen die
aangrijpen op de omgeving en maat
regelen die aangrijpen op gedrag.

Maatregelen gericht op de omgeving
Maatregelen gericht op de omgeving
hebben tot doel de randvoorwaarden te
creëren voor een zo gezond mogelijke
leefstijl. Dan gaat het dus om het creëren van een aanbod van gezonde voeding en sport- en beweegactiviteiten en
het toegankelijk maken hiervan.
Daarvoor worden onder andere wet- en
regelgeving en prijsmaatregelen ingezet.
Bij wet- en regelgeving kan gedacht
worden aan een verbod op de verkoop
van bepaalde voedingsproducten, een
verbod op de plaatsing van fastfood
ketens in de omgeving van scholen, het
wettelijk verplicht stellen van de aanleg
van fietspaden, het verbeteren van de
verkeersveiligheid of aan het verplicht
stellen van meer sport op school.
Voorbeelden van prijsmaatregelen zijn
belastingen op ongezond voedsel met
veel suikers en verzadigde vetten,
subsidies op gezond voedsel en subsidies op sportfaciliteiten. Verder kan
samenwerking met het bedrijfsleven een
positieve invloed hebben op onder
andere het aanbod van gezonde voeding. Zo kan samenwerking bijdragen

preventie van overgewicht
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aan gezondere productontwikkeling.
De samenstelling van voedingsproducten wordt dan bijvoorbeeld veranderd:
minder verzadigde- en transvetzuren,
minder zout, minder calorieën.

Maatregelen gericht op gedrag
Maatregelen gericht op het gedrag
proberen rechtstreeks het gedrag van
individuen of groepen individuen te
beïnvloeden om gezonde keuzen en een
gezonde leefstijl te bevorderen. Dat kan
door het vergroten van de kennis over
een gezonde leefstijl door het aanbieden
van lesprogramma’s voor kinderen en
campagnes gericht op de totale
bevolking.
Veel gebruikte voedingsinterventies bij
mensen met overgewicht zijn onder
andere telefonische, face-to-face en via
internet gefaciliteerde voorlichting over
voeding en ondersteuning bij het veranderen van eetpatronen, hetzij individueel, hetzij groepsgewijs. Logo’s op
voedsel kunnen mensen helpen bij het
maken van gezonde keuzes. Het stimuleren van bewegen en sporten, bijvoorbeeld op school, op het werk of in de
wijk zijn belangrijke interventiemogelijk-
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heden. Een voorbeeld hiervan is het
aanbieden van lunchwandelprogramma’s op de werkplek. Educatie en voorlichting en ook adviezen en begeleiding
vanuit de zorg kunnen meer bewegen
stimuleren.
Veel beleidsmaatregelen rond overgewicht zijn relatief nieuw en nog niet
altijd op hun effect beoordeeld, maar er
zijn al wel voorbeelden van effectieve
interventies. Er is bewijs voor de effectiviteit van preventie gericht op het
beperken van het aanbod van ongezonde voeding. Een gezond voedingsaanbod op de werkplek en op school
laat positieve effecten zien op voedingsgedrag. Het beweegvriendelijker maken
van wijken kan effect hebben op het
beweegpatroon van de bewoners. Ook
zijn er aanwijzingen dat het goedkoper
maken van gezonde voeding kan bijdragen aan een gezonder voedingspatroon.
De bevindingen rond belastingheffingen
op ongezonde voeding, zoals ingevoerd
in landen als Denemarken, Finland en
Frankrijk, zijn nog wisselend. Voor logo’s
zoals het ‘Ik kies bewust’ logo is er
bewijs dat het kan bijdragen aan een

voedselaanbod met minder suikers,
minder zout en verzadigde vetten. Voor
het effect van het terugdringen van de
omvang en impact van reclame voor
ongezonde voeding gericht op kinderen
is nog geen sterk bewijs. Het gaat nu nog
om schattingen. Daarnaast zijn er
interventies gericht op gedrag die
positieve resultaten laten zien.
Zo kunnen mensen met overgewicht
afvallen door langdurige, gecombineerde
leefstijlinterventies op gebied van
voeding en beweging. Ook zijn er op de
korte termijn positieve resultaten
behaald met collectieve interventies op
beweeggedrag. Er zijn aanwijzingen dat
een lokale integrale aanpak, zoals het
Franse EPODE en het daarvan afgeleide
Nederlandse JOGG, helpen bij afvallen.
Het bewijs voor lange termijn effecten
van interventies (langer dan 2 jaar) is
echter nog beperkt (1,2,3).

preventie van overgewicht
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Gezondheids
verschillen
en preventie van
overgewicht
Overgewicht komt in Europa en
Nederland vaker voor bij lager- dan bij
hogeropgeleiden. De relatieve armoede
(inkomensverdeling) van een land lijkt
de mate van overgewicht mede te
bepalen. Ook een ongezond voedingspatroon en te weinig bewegen komen
vaker voor bij armere of lager opgeleide
personen en dan vooral bij vrouwen. Bij
kinderen is het hebben van overgewicht
sterk geassocieerd met overgewicht
vooral bij de moeder. Daarnaast bereiken interventies gericht op verbetering
van leefstijl lager opgeleiden minder
goed dan hoger opgeleiden (4).

Interventies om de verschillen in overgewicht tussen hogeropgeleiden en lager
opgeleiden te verkleinen, kunnen op
meerdere niveaus ingezet worden (5).
Zo zijn er interventies die aangrijpen op
de maatschappelijke determinanten van
overgewicht zoals armoede. Naast
armoedebeleid wordt ook ingezet op
het creëren van voldoende werkgelegenheid en goed en toegankelijk onderwijs. Doordat individuen met een lager
inkomen of lagere opleiding vaker dan
gemiddeld in aanraking komen met
risicofactoren voor overgewicht zoals
een ongezond voedingsaanbod wordt er
ook veel verwacht van het aanpakken
van de obesogene,of ‘dikmakende’
omgeving. Zo blijken mensen met een
lagere opleiding vaker te wonen in
buurten met weinig openbaar groen,
meer verontreiniging en meer fastfood
restaurants dan mensen met een hogere
opleiding.
Er kan gezondheidswinst behaald
worden door het aanbod, de prijs en de
toegang tot gezonder voedsel en
beweegactiviteiten te verbeteren,
specifiek in wijken waar veel mensen
met een lagere sociaal-economische

preventie van overgewicht

|

status wonen. Het aanpassen van de
leefomgeving gebeurt vaak in combinatie met leefstijlprogramma’s in integrale
wijkaanpakken. Daarnaast wordt ingezet
op het voorkomen discriminatie.
Het bewijs voor de effectiviteit van
interventies voor lagere sociaal-economische groepen en voor het bestaan van
langetermijneffecten ervan is nog uiterst
beperkt.
In een rapport van Eurohealthnet (6)
worden speciale aandachtspunten voor
het reduceren van gezondheidsverschillen benoemd, zoals het betrekken van
de doelgroep vanaf het begin van de
interventie en het hanteren van een
integrale aanpak om zoveel mogelijk
risicofactoren voor overgewicht te
adresseren (zie: Integraal
Gezondheidsbeleid). Veel van de interventies gericht op het terugdringen van
gezondheidsverschillen in overgewicht
vinden plaats in wijken. Een goede
landelijke monitoring en overzicht van
lokale initiatieven stelt lokale overheden
in staat om van elkaars ervaringen te
leren.
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Inspiratie uit
andere landen
voor preventie van
overgewicht
Veel van wat er in andere landen gebeurt
op het gebied van overgewichtpreventie
vindt ook in enigerlei vorm in Nederland
plaats. Het gaat bij de hier gepresenteerde inspirerende voorbeelden dan
ook vooral om accentverschillen in de
uitwerking of aanpak en de specifieke
rol van overheden.

Integrale wijkgerichte manieren van
aanpakken, zoals die in de Utrechtse
wijk Overvecht, zijn in vele vormen in
diverse landen geïmplementeerd. Bij het
hieronder gegeven voorbeeld van het
Britse Healthy Boroughs project ligt de
nadruk sterk op het verbeteren van de
obesogene omgeving.
Het stimuleren door de overheid om de
‘gezonde keuze’ de ‘makkelijke keuze’ te
maken wordt in Nederland opgepakt via
publiek private samenwerking binnen
het Convenant Gezond Gewicht , maar in
de Australische staat Queensland implementeert de overheid dit zelf in de
instellingen die onder haar verantwoordelijkheid vallen.

preventie van overgewicht
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Inspirerende voorbeelden preventie van overgewicht
Engeland en Wales: Change4Life

Australië (Queensland): A Better Choice

Het Change4Life project richt zich op het verbeteren van een gezonde leefstijl van individuele personen en families in Engeland en
Wales. Het maakt gebruik van de nieuwe media: Twitter, Facebook,
app’s en een website met tips, recepten en spelletjes die zijn gericht
op het verhogen van lichamelijke activiteit en een gezonder voedingspatroon. Ook wordt er een link gelegd met het lokale bewegingsaanbod, zodat deelnemers snel kunnen zien welke sportieve
activiteiten er in hun woonplaats te doen zijn. De teller staat
momenteel op een half miljoen deelnemers.

‘De gezonde keuze, de makkelijke keuze maken’ was het idee achter
het ‘Better Choice’ initiatief dat de overheid van de Australische
staat Queensland in 2008 implementeerde (7). Het doel: 80% van al
het voedsel en niet-alcoholische dranken moet gezond zijn in zieken
huizen, community health centra en rehabilitatie centra die door de
overheid gefinancierd worden (government run).

Het streven is dat de deelnemers acht gedragsveranderingen
overnemen:
-- verandering van voedselpatroon (verminderen van producten
met toegevoegde suikers);
-- ieder kind moet 5 porties fruit en groenten per dag eten;
-- vaste tijdstippen voor alle maaltijden;
-- een limiet stellen aan het aantal snacks dat kinderen per dag
krijgen;
-- de juiste portiegrootte voor kinderen (afhankelijk van de leeftijd);
-- minder vet eten;
-- kinderen moeten per dag minstens 60 minuten actief bewegen;
-- beperken van zittend gedrag zoals tv kijken.
Bij Change4Life zijn overheden en niet-overheidsorganisaties
betrokken, maar ook commerciële partijen die met kinderen werken
of op kinderen gericht zijn.

Onderdeel van het initiatief was om het aanbod in te delen naar
voedingswaarde met groen als kleur voor de beste keuze, rood voor
voedsel en dranken die met mate moet worden ingenomen en
oranje als tussencategorie. Om de gezonde keuze te stimuleren werd
aanbevolen groene artikelen een prominente plek te geven en deze
tegen gereduceerd tarief aan te bieden. Deelnemende instellingen
konden bij de invoering gebruik maken van onder andere cateringrichtlijnen voor vergaderingen en promotiemateriaal. Per gezondheidsdistrict werden introductieworkshops gegeven en was er een
contactpersoon, ook was er een website met aanvullende informatie
beschikbaar.
Uit de evaluatie van ‘A Better Choice’ in 2009 bleek dat driekwart
van de deelnemende instellingen de helft van de aanbevelingen
heeft toegepast en een kwart alle. Dit laatste betekent dat in betreffende instellingen producten uit de rode categorie niet meer dan
20% van het aanbod uitmaken in kantines, restaurants en van de
koffiekar en helemaal niet meer voorkomen in snoepautomaten.
Daarnaast worden producten uit de groene categorie actief
gepromoot.
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Inspirerende voorbeelden preventie van overgewicht
Groot-Brittannië: Tower Hamlets Healthy
Borough Programme
De wijk Tower Hamlets in London was één van negen wijken die
deelnamen aan het Healthy Borough Programme dat in 2008 van
start ging en liep tot 2011 (8). Het doel van het project was om
nieuwe manieren te ontwikkelen om de nadelige effecten van een
obesogene omgeving te voorkomen dan wel te verminderen. Het
project in Tower Hamlets richtte zich op kinderen en families en dan
vooral die uit Bangladesh of Somalië afkomstig waren of een laag
inkomen hadden.
Drie thema’s stonden centraal: een gezonde omgeving, gezonde
organisaties en gezonde gemeenschappen. Het thema Gezonde
omgeving omvatte activiteiten gericht op het beweegvriendelijker
maken van de wijk, maar ook op het promoten van meer bewegen
en gezond eten. Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van nieuwe
fietspaden en het verbeteren van bestaande fietspaden, en het
verbeteren van het aanbod van gezond voedsel in eetgelegenheden
(door het uitdelen van onderscheidingen) en supermarkten.
Binnen het thema Gezonde organisaties richtten de activiteiten zich
op het bevorderen van een gezonde leefstijl via bestaande settings
zoals kinderopvang, scholen maar ook werkplekken van zowel de
publieke als de private sector. Daarbij werd bewust tegelijk op alle
drie settings ingezet. Om het draagvlak onder de wijkbewoners te
vergroten, konden zij zelf ook plannen aandragen. Deze plannen
vielen onder het thema Gezonde gemeenschappen.

|
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Internationaal beleid: de WHO en EU bundelen
krachten rond overgewicht, bewegen en
gezonde voeding
De WHO en EU hebben samen met hun lidstaten adviezen opgesteld over te hanteren beleidsstrategieën. Ook zijn er publicaties
van deze organisaties verschenen (4,5) met overzichten van
mogelijke en effectieve interventies. Historisch gezien zijn er twee
belangrijke beleidsdocumenten op dit terrein: de Global Strategy
on Diet, Physical Activity and Health WHO (9) van de WHO en het
European Charter on Counteracting Obesity (10).
Aandachtspunten bij beleid rond overgewicht zijn een intersectorale benadering gericht op zowel preventie als behandeling, op de
aanpak van co-morbiditeit en op het ontwikkelen een lange
termijn strategie. Ook beveelt de WHO de Europese lidstaten aan
om de duurzaamheid van het beleid op dit terrein te waarborgen
door regelgeving (met name op het gebied van het beperken van
reclame-uitingen voor ongezonde voeding en het bevorderen van
de verkeersveiligheid om bijvoorbeeld joggen, wandelen en
fietsen te bevorderen) en om publiek-private samenwerking te
stimuleren.

preventie van overgewicht
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Alcoholpreventie
Naast sociale acceptatie en mogelijk positieve gezondheidseffecten
bij matig gebruik heeft alcoholgebruik een keerzijde. Het is de derde
grootste oorzaak van vroegtijdige sterfte en verlies van gezonde
levensjaren. Een hoog alcoholgebruik verhoogt het risico op
bepaalde vormen van kanker, op (verkeers-) ongevallen, op
neurologische- en leverschade en op afwijkingen bij het ongeboren
kind. Er zijn ook veel ongewenste sociale en economische gevolgen,
zoals overlast, geweld op straat en in de huiselijke kring.
Ongecontroleerd alcoholgebruik kan arbeidsverzuim en
-ongeschiktheid veroorzaken met aanzienlijke maatschappelijke
gevolgen en kosten. Alcoholpreventie richt zich op het bewust
maken en ontmoedigen van overmatig alcoholgebruik om schade
aan maatschappij, economie en gezondheid te voorkomen.
Voor meer informatie over alchoholgebruik en gezondheidsgevolgen:
Nationaal Kompas Volksgezondheid

		

Internationale
consensus
en
alcoholpreventie
Wat kan beleid doen?
Er is bijna geen ‘uniform’ of ‘standaard’
model voor nationaal alcoholpreventiebeleid, doordat er grote historische en
sociaal-culturele verschillen bestaan
tussen landen. Daarnaast verschilt
nationaal beleid soms per soort alcoholhoudende drank. Bijvoorbeeld afhankelijk van het alcoholpercentage van het
product (wijn, bier, gedestilleerd) dat
wordt gedronken. Overheden in verschillende landen formuleren daarom
vaak een eigen alcoholbeleid met sterk
verschillende invulling van het
alcoholbeleid.
Een aantal beleidsmaatregelen gericht op
de hele bevolking kunnen effect hebben:

-- Maatregelen gericht op het reduceren
van alcohol in het verkeer.
-- Maatregelen die de alcoholmarkt
reguleren via beperken van de
beschikbaarheid, het verhogen van
accijnzen en prijzen, en het reguleren
van reclame en marketing.
-- Maatregelen gericht op het reduceren
van schade in omgevingen waar veel
wordt gedronken.
-- Maatregelen die educatie en voorlichting stimuleren en bewustzijn van
de mogelijke gevaren van alcoholgebruik verhogen.
Interventies die gericht zijn op het
medisch-psychologisch ondersteunen
van individuele personen met alcoholproblemen (behandeling en vroege
interventie) blijken ook vaak effectief.
Het meest effectief zijn maatregelen die
zijn gericht op het reduceren van het
aanbod en de beschikbaarheid van alcohol
houdende dranken. Wet- en regelgeving is
hierbij belangrijk. Voorbeelden van deze
wettelijke maatregelen zijn: accijns
verhoging, prijsverhoging, een minimumleeftijd om te mogen drinken, beperkte
verkoopuren en beperking van het aantal
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verkooppunten. Beperken van alcohol
gebruik in het verkeer blijkt effectief, als
de handhaving voldoende is.
In sommige landen wordt beleid- en
wetgeving ingezet op de verstrekker van
alcohol, door deze aansprakelijk te stellen
wanneer zijn afnemer zich misdraagt of
schade veroorzaakt. Horecaregels
dragen bij voldoende handhaving bij aan
tegen gaan van overmatig alcohol
gebruik bij uitgaanspubliek. Daarnaast
vormen in sommige landen het illegaal
stoken, verhandelen of smokkelen van
alcohol belangrijke aandachtspunten
voor beleid. Evenals aandacht voor
vergiftiging door methanol, een bekend
probleem bij illegaal stoken.
Er zijn uitgebreide wetenschappelijke
overzichten met effectiviteitsbeoordelingen van op alcohol gerichte beleidsmaatregelen en interventies (1, 2).
De belangrijkste aandachtspunten voor
alcoholpreventie zijn in internationale
overeenkomsten en afspraken vastgelegd, die in het kader van zowel de WHO
als de EU zijn gemaakt. Zie hiervoor de
textbox internationaal beleid.
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Gezondheids
verschillen en
alcoholpreventie
In Nederland en veel andere landen
drinken hoger opgeleiden gemiddeld
evenveel of meer alcohol dan laag
opgeleiden (3). Overmatig alcoholgebruik komt meer voor bij laagopgeleiden. Lager opgeleiden lijken sneller en
meer schade te ondervinden dan hoger
opgeleiden bij gelijk alcoholgebruik. Er
zijn wereldwijd echter weinig interventies of maatregelen ontwikkeld met het
specifieke doel om sociaaleconomische
gezondheidsverschillen terug te dringen.
Alcoholpreventie is vaak minder effectief
bij lager opgeleiden, maar het ontbreekt
nog aan voldoende inzicht in de redenen
hiervoor.

De meest effectieve beleidsmaatregelen
om overmatig alcoholgebruik te
beperken zijn gericht op het beperken
van de beschikbaarheid door verhoging
van de prijs en vermindering van reclame
en marketing. Deze maatregelen hebben
meer effect op de lagere sociaaleconomische klassen.
Door de drempel te verlagen voor
lager opgeleide mensen om gebruik
te maken van preventieve interventies
of behandelingen kan het bereik van
lager opgeleiden vergroot worden en
effectiever ingezet worden. Effectieve
drempelverlagende maatregelen
worden ingezet via het welzijnsbeleid en
via maatregelen in de gezondheidszorg.
Een voorbeeld hiervan is consulenten in
de huisartsenzorg.
Reductie van stigmatisering van zware
gebruikers is belangrijk om de stap naar
gezondheids- en welzijnsinstanties
te kunnen zetten en voorlichting over
goede voeding kan de progressie van
levercirrose verminderen.
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Ook veel ouderen behoren tot de lagere
sociaaleconomische klassen, maar over
overmatig alcoholgebruik bij ouderen en
hoe daar het beste effectieve preventie
kan worden toegepast is nog weinig
bekend.
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andere landen
voor
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Beperken beschikbaarheid alcohol: Er zijn

Alcohol in het verkeer: Het maximaal

verschillen in alcoholbeleid tussen
landen, bijvoorbeeld in de minimumleeftijdsgrens voor de verkoop van
alcohol aan jongeren. In IJsland ligt de
grens bijvoorbeeld op 20 jaar en in
Noorwegen op 18 jaar, maar voor sterke
drank op 20 jaar. In de Verenigde Staten
is de grens 21 jaar.

toegestane bloed-alcohol gehalte in het
verkeer verschilt per land. In Nederland
is deze grens 0,5 mg/ml, maar in Zweden
en Noorwegen lager: 0,2 mg/ml.

Handhaven leeftijdsgrens: In Zwitserland
zijn ‘mystery buyers’ geïntroduceerd om
te controleren op de handhaving van de
leeftijdsgrens bij verkoop. Na de start in
één Zwitsers kanton in 2000 wordt dit in
25 van de 26 Zwitserse kantons gedaan.
Het aantal succesvolle aankopen is
gedaald van meer dan 80% m

Introductie minimumprijs: In Schotland
heeft het Parlement een verplichte
minimumprijs per eenheid alcohol
vastgelegd. Dat lijkt een matigende
invloed te hebben op de groepen die het
meest drinken.

Beperken reclame: Landen als Noorwegen,
Zweden en Frankrijk hebben een totaalverbod op reclame op alcoholhoudende
drank op televisie. In Frankrijk geldt dat
ook voor alcoholsponsoring van
sportevenementen.

Strenger straffen: In België kunnen rechters overtreders veroordelen tot een
´alcoholslot´ in hun auto, wanneer ze
met erg hoge alcoholpromillages in hun
bloed op de weg worden betrapt of
recidiveren.
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Inspirerende voorbeelden alcoholpreventie
Duitsland: Aktionswoche Alkohol
Alcohol? Minder is beter!
Om de twee jaar wordt in Duitsland een actieweek gehouden om
zoveel mogelijk mensen te informeren over de schadelijke gevolgen
van alcoholgebruik: de Aktionswoche Alkohol. Er worden per regio
en/of actiegroep specifieke doelen geformuleerd voor speciale
groepen zoals jongeren, vrouwen, studenten, werknemers of mensen met drankproblemen.

Zweden: STAD project in Stockholm. Effectieve
aanpak van alcohol en geweld
Het Zweedse STAD project (Stockholm prevents Alcohol and other
Drugs) is een interventie die in 1996 in Stockholm is gelanceerd. Doel is
om aan alcohol gerelateerd geweld en openbare dronkenschap terug
te dringen. Er werd bijvoorbeeld volop alcohol geschonken aan dronken en minderjarige horecabezoekers.

Het STAD project richt zich op de mensen die betrokken zijn bij de
openbare orde en de alcoholverstrekking. Een werkgroep van gemeente,
Tijdens de Aktionswoche Alkohol worden meer dan 1500 evenemenpolitie en de horeca ontwierp het projectplan en bewaakte de uitvoering.
ten en activiteiten in heel Duitsland georganiseerd. Organisator DHS
STAD stoelt op drie poten: training, betere handhaving en
(Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen) geeft een instructieboekje
publieksinformatie.
uit voor alle instellingen en particulieren die mee willen doen. Er is
Training: Barpersoneel en portiers in het uitgaanscentrum van Stockholm
een uitgebreide campagnewebsite en een Facebookpagina. De
moesten verplicht een training volgen over: alcoholwetgeving, samencampagne krijgt veel media-aandacht en stimuleert de samenwerwerken met politie, conflictmanagement; kennis over alcohol en drugs.
king tussen particulieren en professionals enorm. Hulpmiddelen zijn Handhaving: De politie ging alcoholwetten strenger handhaven en trad
flyers, werkmaterialen voor specifieke doelgroepen, posters, prijspreventiever op door observeren binnen de horeca, advies te geven en
vragen en de inzet van bekende Duitsers. Vele duizenden vrijwilligers waarschuwen m.b.t. dronken en minderjarige bezoekers. Ook trad de
en professionals dragen expliciet de campagne slogan uit: “Alcohol? politie waar nodig repressief op (boetes, sluiting van bars, etc.).
Minder is beter!”. Bedrijven dragen bij door de campagne te sponso- Mobilisatie en publiciteit: Er werd gewerkt aan een breed publiek draagren of door gratis of tegen kostprijs posters en folders te printen.
vlak (ook bij de uitgaanders) door via de media te informeren over de
rol van alcohol bij geweldsdelicten.
Deze Duitse actieweken worden medegefinancierd door Duitse
Deze aanpak resulteerde in een significante daling (29%) van het aantal
zorg- en pensioenverzekeraars en ziekenfondsen. Het lijkt mogelijk
geweldsmisdrijven tussen 1996 en 2000; in een betere naleving van de
om een alcohol actieweek in Nederland te organiseren wanneer
leeftijdsgrenzen door alcoholverkopers (van 55% in 1996 naar 68% in
landelijke, regionale en particuliere instellingen dit samen oppak2001 en 92% in 2007); in de naleving van het niet schenken aan dronken. Het biedt een unieke gelegenheid om de vele mogelijkheden
ken klanten (van 5% in 1996 naar 70% in 2001). Het STAD project is ook
tot advies en hulp, ook van online programma’s, breed onder de
kosteneffectief. Deze aanpak lijkt toepasbaar in Nederland. Voorwaarden:
aandacht te brengen.
proactieve houding van de politie, goede lokale handhaving van de
Drank- en Horecawet en verplichte betrokkenheid van de horeca.
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Inspirerende voorbeelden alcoholpreventie
Canada: Check Your Drinking (CYD)
Het doel van het gratis online programma Check Your Drinking (CYD)
is terugdringen van alcoholgebruik bij probleemdrinkers. Daarnaast
is het gericht op niet-problematische drinkers die op de site kunnen
ontdekken hoe hun alcoholgebruik ervoor staat. Bezoekers van de
CYD website worden eerst gevraagd een enquête in te vullen. De
vragen gaan over het alcoholgebruik, of hun alcoholgebruik als
problematisch wordt ervaren en er worden enkele persoonlijke
(demografische) gegevens gevraagd. Nadat de enquête is ingevuld,
verschijnt op het scherm een persoonlijk feedbackformulier,
genaamd ‘Your Personalized Drinking Profile’.
Dit geeft de bezoekers inzicht in:
-- zijn of haar drinkgedrag in vergelijking met personen van
hetzelfde geslacht en vergelijkbare leeftijd;
-- mogelijke negatieve gevolgen van het drinkgedrag via de
“Alcohol Use Disorder IdentificationTest”;
-- de tijd die nodig is om alcohol in het lichaam af te breken.
Bepalend daarbij zijn geslacht en gewicht;
-- het geld dat hij of zij het afgelopen jaar aan alcohol heeft
uitgegeven;
-- suggesties om het risico op schade aan zichzelf of anderen te
beperken.

CYD bleek bij evaluatie effectief in het terugdringen van alcohol
gebruik bij probleemdrinkers. Ook de negatieve gevolgen van het
drinkgedrag namen af. Na verloop van tijd zijn wel aansluitende
interventies nodig om probleemdrinkers te motiveren om hun
alcoholgebruik blijvend te matigen.
In Nederland bestaan al effectieve online programma’s om schadelijk alcoholgebruik terug te dringen, bijvoorbeeld de Jellinek Online
Zelfhulp en Minderdrinken.nl. Het CYD programma heeft een
bredere doelgroep en is ook interessant voor niet-problematische
drinkers. In Nederland is er voor deze doelgroep nog geen online
programma. CYD is effectiever in vroegtijdig signaleren van problematisch alcoholgebruik, terwijl de Nederlandse interventies grotere
effecten boeken in het terugdringen daarvan. Door via de CYD
probleemdrinkers te verwijzen naar de Jellinek Online Zelfhulp of
naar Minderdrinken.nl, zou het aantal respondenten van deze
interventies kunnen toenemen.
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Internationaal beleid: Rol van de WHO en de
Europese Unie bij beleidsontwikkeling rond
alcohol
Eerdere internationale afspraken in het kader van het ‘Framework
on Alcohol Policy’ van de WHO (4), gevolgd door een Europees
actieplan (5) hebben een aantal gezamenlijke beleidsdoelstellingen voor alcoholpreventie in Europa opgeleverd.
De bij de WHO vastgelegde afspraken en principes zijn in door de
lidstaten van de EU gezamenlijk verder uitgewerkt tot een alcohol
strategie voor de Europese Unie (6). Deze strategie richt zich op
het beschermen van kinderen (ook ongeboren kinderen), op het
voorkomen van schade door alcohol in verkeer en van schade op
de werkplek en op het beter informeren over de mogelijke schadelijke gevolgen van alcohol en betere voorlichting over verantwoord alcohol gebruik.
Een belangrijk aandachtspunt bij alcoholpreventie op het niveau
van de EU is het feit dat een voor sommige EU-landen belangrijke
economische sector, de landbouw, grote economische belangen
heeft bij de productie van de grondstoffen voor alcoholbereiding,
zoals druiven, graan, aardappelen en fruit. Landbouwsubsidies
kunnen de prijs van alcohol en daarmee het gebruik beïnvloeden.

alcoholpreventie
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Depressiepreventie
Depressie is een stemmingsstoornis die veel voorkomt. Vaak gaat
depressie gepaard met een verminderde kwaliteit van leven, hoog
zorggebruik en verminderde arbeidsproductiviteit. Naast medischpsychologische behandeling van depressie is het belangrijk om
depressie ook te voorkomen. Maatregelen gericht op preventie van
depressie zijn specifiek gericht op het voorkomen van een
depressieve stoornis, maar ook gericht op het bevorderen van de
psychische gezondheid in het algemeen (1).
Bij het bevorderen van psychische gezondheid onderscheiden we
maatregelen gericht op individuele personen. Zoals activiteiten
gericht op het vergroten van mentale weerbaarheid en psychoeducatie. En maatregelen gericht op de omgeving. Zoals
activiteiten gericht op verminderen van armoede, onveiligheid en
sociale uitsluiting.

		

Internationale
consensus en
depressiepreventie
Wat kan beleid doen?
Binnen de WHO en de EU zijn hoofd
lijnen voor beleid geformuleerd op het
gebied van de psychische volksgezondheid (mental health), met speciale
aandacht voor depressie. In de internationale literatuur zijn verschillende effectieve preventieve interventies
beschreven.
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Bevordering psychische gezondheid

Bij depressiepreventie is het meeste
bekend over de effecten van interventies
gericht op mensen met depressieve
klachten (2, 3). Er zijn positieve resultaten behaald met op cognitieve gedragstherapie gebaseerde interventies
(groepsbijeenkomsten of zelfhulpcursus)
en stepped-care programma’s. Ook
worden er veelbelovende resultaten
behaald met depressiepreventie via
internet (e-mental health).

Bij het bevorderen van de psychische
gezondheid is het meest bekend over
interventies gericht op het vergroten van
de weerbaarheid van individuen. Er
worden positieve resultaten behaald
met psycho-educatie, wat de vorm kan
krijgen van een schoolprogramma maar
ook bijvoorbeeld als massa mediale
campagnes (1, 5). Het gaat bij deze
interventies niet specifiek om het verminderen van depressie maar het
vergroten van zelfwaardering, kennis,
bewustzijn en attitudes. Er worden
vooral effecten gevonden op kennis en
minder op gedragsverandering.
Over de effectiviteit van omgevingsgebonden maatregelen is minder bekend.
We bespreken omgevingsgebonden
maatregelen later wanneer we ingaan
op sociaal-economische
gezondheidsverschillen.

Voor mensen met een verhoogd risico
op het ontwikkelen van depressie zijn
positieve effecten behaald met onder
andere opvoedingsondersteuning
programma’s voor ouders met psychische problematiek. Deze laten positieve
effecten zien op het opvoedingsgedrag
van ouders, de psychosociale gezondheid van moeders en gedrag en emoties
van kinderen (4).
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Gezondheids
verschillen en
depressiepreventie

--

--

In Nederland komt, net als in veel
Europese landen, depressie vaker voor
onder lager opgeleiden dan onder hoger
opgeleiden. De EU en de WHO bevelen
aan om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen door het
bevorderen van de psychische gezondheid van de totale bevolking. Er zijn
verschillende soorten maatregelen die
daarvoor kunnen worden ingezet (6):
-- beleidsmaatregelen op het gebied
van welzijn, gezondheid, economie,
arbeidsmarkt, maar ook beleid
gericht op het terugdringen van
alcohol- en drugsgebruik;
-- aanbieden van een uiteenlopend
aanbod van interventies gericht op
individuen en familie zoals

--

--

opvoedondersteuningsprogramma’s;
hervormingen van de gezondheidszorg om toegankelijkheid en betaalbaarheid ervan te vergroten, bijvoorbeeld door het zoveel mogelijk
verplaatsen van psychosociale therapie
vanuit de specialistische zorg naar de
huisarts;
mantelzorgondersteuning en het
bevorderen van deelname aan sociale
netwerken;
inzetten van interventies die stigma en
discriminatie tegengaan en gezondheidsvaardigheden bevorderen;
creëren van een veilige leefomgeving,
hierbij is vooral een rol weggelegd
voor de lokale overheid.

Recent is er veel aandacht voor de
impact van de wereldwijde economische
crisis en het effect hiervan op inkomensongelijkheid in landen. Het is bekend dat
inkomensongelijkheid de kans op een
slechte psychische gezondheid vergroot
en het is aannemelijk dat de effecten
daarvan het grootst zullen zijn op individuen met een lage sociaal-economische
status. Volgens de WHO kunnen overheden de negatieve gevolgen tegen gaan
door het inzetten van beleidsmaatrege-

depressiepreventie
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len gericht op het terugdringen van
risicofactoren in de sociale en fysieke
omgeving, zoals (7):
-- arbeidsmarktprogramma’s gericht op
behoud van werk en begeleiding
terug naar werk. Zoals arbeidsmarkttraining, het begeleiden van adolescenten van school naar werk en
speciale programma’s gericht op
mensen met beperkingen;
-- programma’s gericht op het ondersteunen van families. Zoals kinderbijslag en zwangerschaps- en
ouderschapsverlof;
-- verhogen van alcoholprijzen en het
beperken van de beschikbaarheid of
aanbod van alcohol;
-- schuldhulpverlening programma’s, er
zijn positieve resultaten behaald met
face-to-face schuldhulpverlening
varianten;
-- versterken van sociaal kapitaal in de
samenleving door het stimuleren van
deelname aan het verenigingsleven
of andere groepsactiviteiten.
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar
de gezondheidseffecten van maatregelen gericht op de omgeving. Hoewel het
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vooral gaat om algemene maatregelen
zullen de effecten daarvan hoogstwaarschijnlijk het grootst zijn bij de groepen
met een lage sociaal-economische
status. Met deze interventies zouden
sociaal-economische gezondheidsverschillen in het algemeen kleiner kunnen
worden, dus ook op gebied van
depressie.

depressiepreventie
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Inspiratie uit
andere landen
voor
depressiepreventie
Nederland is voorloper op het gebied van
depressiepreventie. Veel interventies, die
in andere landen recent geïmplementeerd zijn, zijn in Nederland ook al in een
of andere vorm uitgerold. Hieronder
worden voorbeelden uit Australië en
Groot-Brittannië gepresenteerd van
inspirerende manieren (interventies) om
depressie te voorkomen. Verder is
Finland een voorbeeld van een Europees
land, dat depressiepreventie integraal
benadert.

depressiepreventie
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Inspirerende voorbeelden depressiepreventie
Finland: Depressiepreventie op de werkplek
Een van de doelen van het sociale beleid in Finland is om het werkende leven te verlengen met drie jaar in 2025. Het Finse ministerie
van Sociale zaken en Gezondheid heeft daarom in de periode 20072011 het Masto-project ingezet om de depressiegerelateerde
arbeidsongeschiktheid aan te pakken. Er waren meerdere sectoren
bij de uitvoering betrokken zoals werkgevers, werknemers en de
zorgsector. Het project werd gesteund door de Finse overheid. Naast
gezondheidsbevorderende initiatieven op het werk werd er ook
ingezet op de vroegtijdige aanpak van werkgerelateerde problemen,
goede behandeling van depressie en aandacht voor re-integratie.
Door het aanbieden van trainingen aan onder andere bedrijfsgeneeskundigen en managers, ontwikkelen van richtlijnen en verbeteren van de samenwerking tussen bedrijfsgeneeskunde, eerstelijn en
psychiatrie wilde men depressiegerelateerde arbeidsongeschiktheid
verminderen. Daarnaast is ingezet op het hervormen van wetgeving.
In het kader van het project is onder andere een richtlijn voor de
bedrijfsgeneeskundigen geïmplementeerd in meerdere Finse steden. Er zijn drie trainingstournees geweest om de richtlijn optimaal
te implementeren (8). De effecten daarvan zijn ook onderzocht in
drie occupational health centra. Dit onderzoek is net afgerond (2012)
maar is nog niet gepubliceerd. In 2010 is een nationale campagne
gestart om aan het werk te blijven en re-integratie te bevorderen.
Daarnaast zijn er resultaten behaald op het gebied van wetgeving
zoals het versoepelen van ziektekostenvergoedingen voor parttime
werkenden.

Australië: Depressiepreventie bij jongeren via
smartphone
Het MobileType programma (Mobile Tracking of Young People’s
Experiences) is een zelf-monitoringsprogramma gericht op jongeren
in de leeftijd 14-24 jaar met beginnende symptomen van depressie
(9). Het zelfmonitoringsprogramma is een methode van stepped
care. Hierbij wordt begonnen met ‘lichte’ interventies waarna als
nodig ‘intensievere’ kunnen volgen. Het voordeel van een zelfmonitoringsprogramma via de mobiele telefoon is dat het gaat om een
snelle, gemakkelijke en relatief goedkope interventie die aansluit bij
de belevingswereld van jongeren wat de therapietrouw (compliance)
kan bevorderen.
Om het effect van het programma te testen is aan 114 Australische
jongeren uit de doelgroep gevraagd gedurende een periode van
2 tot 4 weken hun stemming en gedrag te monitoren via een applicatie op een mobiele telefoon. Een deel van de deelnemers kreeg
een applicatie waarin gevraagd werd naar huidige activiteit, locatie,
vrienden, stemming, recente stressvolle gebeurtenissen, reactie op
die stressvolle gebeurtenissen (coping strategie), alcohol- en drugsgebruik, kwaliteit en hoeveelheid slaap, kwaliteit en type beweging
en voeding, terwijl het andere deel een applicatie kreeg zonder
vragen over stress, stemming en alcohol- en drugsgebruik (de
factoren gerelateerd aan geestelijke gezondheidsproblemen). Na
afsluiting van de monitoringsperiode werden de gegevens besproken met de huisarts.
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Inspirerende voorbeelden depressiepreventie
Uit het effectiviteitsonderzoek blijkt dat er geen significante verschillen zijn tussen de interventiegroep en de controlegroep als het
gaat om het verminderen van depressieve symptomen. In beide
groepen was een daling te zien. Wel is er een verschil te zien in
emotioneel zelfbewustzijn; de jongeren uit de interventiegroep
kregen meer inzicht in hun stemming. Volgens aanvullend onderzoek werkt de interventie via het verbeteren van het emotioneel
bewustzijn door op het verminderen van depressieve symptomen
bij de doelgroep. Het gebrek aan verschillen in depressieve symptomen wijten de onderzoekers aan de aandacht en ondersteuning die
zowel huisartsen als patiënten uit beide groepen kregen gedurende
het onderzoek (9).

Groot-Brittannië: Depressiepreventie in de
verloskundigenpraktijk
Evaluation of Lay Support in Pregnant women with Social risk
(Elsips) is een Brits onderzoek naar de effecten van de inzet van
‘leken’ in de verloskundigenpraktijk om postpartum depressie bij
vrouwen met een verhoogd risico te voorkomen. Deze interventie
wordt ingezet bij vrouwen zonder vaste woon- en verblijf plaats,
met weinig sociale steun, drugs- en alcoholmisbruik, die de taal niet
vaardig zijn, die gebruik maken van bijstand en die beperkt de
verloskundige bezoeken. Ook tienermoeders zijn een
hoogrisicogroep.
De leken, ook wel Pregnancy outreach workers (POWS) genoemd,
gaan op huisbezoek bij vrouwen met een verhoogd risico. Ze vormen een aanvulling op de verloskundige. Doel van de inzet van de
POW’s is om de eigen vaardigheden van de vrouwen te vergroten en
ondersteuning te bieden problemen op het gebied van onder andere
huiselijk geweld, huisvesting en bijstand. Daarnaast dient de geboden ondersteuning het bezoeken van de verloskundige te
bevorderen.
Om het effect van ondersteuning door POWS vast te stellen, zal na
de geboorte van het kind gevraagd worden naar het aantal bezoeken voor de geboorte en kenmerken van postpartum depressie, de
emotionele band tussen moeder en kind en self efficacy. De resultaten worden in 2013 verwacht.
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Internationaal beleid: Depressie op de
Europese mental health agenda
In de WHO ‘Mental Health declaration for Europe’ (2005) onderschrijven de Europese lidstaten het belang van het bevorderen
van een goede geestelijke gezondheid (10). In het Europese pact
(2008) dat volgde op deze WHO declaratie is een goede psychische gezondheid opgenomen als mensenrecht en als succesfactor
voor de Europese kennismaatschappij (11). Preventie van depressie is binnen het pact een speerpunt. In 2012 volgde een WHOactieplan dat lidstaten kan helpen bij het uitvoeren van onder
andere preventieve acties om psychische ongezondheid te voorkomen (12).
Binnen deze internationale beleidskaders van WHO en EU is door de
gezamenlijke lidstaten beleid afgesproken dat depressiepreventie
breed wil aanpakken. Zo wordt aanbevolen om de preventie van
depressie op te nemen in gezondheidsbevorderende strategieën en
daarbij zoveel mogelijk een integrale aanpak te hanteren. Dat wil
zeggen: naast persoonsgebonden risicofactoren moeten landen
kijken naar omgevingsgebonden risicofactoren zoals een ongezonde
en onveilige woon- en werkomgeving en deze in samenhang
aanpakken

In zo’n brede aanpak dient meer rekening te worden gehouden
met de samenhang tussen preventie van depressie en het bevorderen van psychische gezondheid in het algemeen. Ook is stimuleren van de bewustwording van de bevolking ten aanzien van
depressie belangrijk. Daarnaast ligt de nadruk op het vergroten
van de nulde- en eerstelijnszorg bij depressiepreventie door onder
andere: deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals, het
delen van informatie over effectiviteit van interventies en door
richtlijnontwikkeling.
De lidstaten van de EU en WHO willen verder speciale aandacht
voor verschillende doelgroepen zoals kinderen, adolescenten en
ouderen en voor settings als onderwijs en de werkplek.
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Integraalgezondheidsbeleid
Gezondheid van burgers wordt onder meer beïnvloed door leefstijl,
de sociale en de fysieke omgeving. Integraal gezondheidsbeleid (IGB)
is beleid dat erop gericht is meerdere van deze factoren in samenhang
aan te pakken. Praktisch betekent dit samenwerking tussen
volksgezondheid en onder meer ruimtelijke ordening, onderwijs,
veiligheid, sociale zaken en milieu (1). Internationaal staat IGB
duidelijk op de agenda, onder de term ‘Health in All Policies’ (HiAP).
IGB helpt bij inzicht krijgen in de mogelijke invloed van andere
beleidsterreinen op de gezondheid. Zo blijkt veel beleid dat
gezondheid niet als primair doel heeft een positief effect op
gezondheid te sorteren. Zoals leerplicht, riolering en sociale
vangnetten voor werklozen. En sommige beleid heeft, eveneens
onbedoeld, minder gunstige bij-effecten op de gezondheid. De
gezondheidssector komt hier meestal niet eens aan te pas. IGB helpt
om deze bij-effecten zichtbaar te maken.

		

Internationale
consensus en
integraal
gezondheidsbeleid
Wat kan beleid doen?
Experts zijn het erover eens dat IGB een
noodzakelijk onderdeel van preventiebeleid is, omdat het aangrijpt op de
sociale en fysieke determinanten van
gezondheid. IGB helpt dus in het algemeen om de gezondheid van burgers te
verbeteren en beschermen. Dit is terug
te zien in beleid van de WHO en de EU.
Een belangrijk kenmerk van IGB is
intersectorale samenwerking; immers er
wordt met verschillende beleidssectoren
samengewerkt. Daarbij is er ook oog
voor de belangen van die andere sectoren: het gaat niet alleen om Health in All
Policies, maar ook om Health FOR All
Policies. Bijvoorbeeld gezonde kinderen

die beter presteren op school, of gezonde werknemers die hogere arbeidsproductiviteit hebben. IGB creëert win-win
situaties door te werken met overkoepelende thema’s (2).
Evaluaties van IGB laten zien dat deze
aanpak de samenwerking verbetert en
gezondheid duidelijker op het netvlies
komt te staan bij andere sectoren (3).
Naast de overheid zijn mogelijk ook
andere stakeholders betrokken, zoals
instellingen, bedrijven en burgers. Zo
speelt participatie van en samenwerking
met burgers vaak een belangrijke rol,
vooral als het gaat om IGB op lokaal
niveau. Dit versterkt het democratisch
proces en transparantie van beleid. Het
draagvlak voor beleidsimplementatie
wordt hiermee vergroot (4).

integraal gezondheidsbeleid
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Gezondheids
verschillen en
IGB
Gezondheidsachterstanden hangen
samen met achterstanden op tal van
andere terreinen zoals laag inkomen,
werkloosheid, laag opleidingsniveau,
ongunstige woon- en werkomstandigheden en ongezonde leefstijl. Om
gezondheidsverschillen te verkleinen is
een samenhangende en gecoördineerde
aanpak het best. Ook hebben laag opgeleiden vaak een gebrek aan health literacy ofwel gezondheidsvaardigheden (5).
In Engeland heeft een expert team
onder leiding van Michael Marmot (6)
zes belangrijke domeinen voor de
aanpak van gezondheidsverschillen in
Engeland benoemd:

-- bied elk kind de beste start in het
leven;
-- onderwijs en levenslang leren;
-- werkgelegenheid en
arbeidsomstandigheden;
-- minimuminkomen voor een gezond
leven;
-- gezonde en duurzame communities;
-- benader publieke gezondheid vanuit
sociale determinantenperspectief.
De WHO Regional Office for Europe liet
een groep vooraanstaande internationale experts een review uitvoeren om
aanbevelingen te doen die bruikbaar zijn
voor de landen in de Europese regio (7).
Die aanbevelingen zijn:
-- Zorg voor maatschappelijke ondersteuning en gezondheidsbescherming voor vrouwen, zwangeren, en
jonge gezinnen.
-- Zorg voor een goed systeem van
voorschoolse educatie en
kinderopvang.
-- Bevorder gezond en veilig werken en
bevorder toegang tot de arbeidsmarkt.
-- Onderneem intersectorale actie om
gezondheidsverschillen op latere
leeftijd aan te pakken.

integraal gezondheidsbeleid
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-- Verbeter sociale vangnetten.
-- Bevorder gecoördineerde aanpak van
gezondheidsverschillen op lokaal
niveau door co-creatie en partnerships met stakeholders en burgers.
-- Onderneem specifieke acties voor
groepen die te maken hebben met
sociale uitsluiting
-- Gebruik belastingen en herverdeling
van middelen als middel om achterstanden te verkleinen.
-- Houd rekening met de belangen van
toekomstige generaties door aandacht in beleid voor de links tussen
milieufactoren, sociale factoren en
economische factoren.
-- Zorg voor samenhang tussen beleidslagen en tussen sectoren en
stakeholders.
-- Focus op de lange termijn aspecten
van preventie en zorg.
-- Monitor en rapporteer over voortgang van de aanpak van
gezondheidsachterstanden.
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Inspiratie uit
andere landen
voor IGB
Overal ter wereld worden initiatieven
ontwikkeld rond IGB, soms lokaal maar
ook op nationaal niveau. Finland is
hiervan een goed voorbeeld. Om de
gezondheidsrelevantie en de te verwachten gezondheidswinst te analyseren
wordt vaak een Health Impact
Assessment (HIA) ingezet. HIA is een
systematische manier om de analyse uit
te voeren.
IGB wordt vaak breed ingezet, maar kan
ook gericht worden op specifieke doelgroepen, zoals jeugd, ouderen, of laagopgeleiden. Er bestaan dan ook HIA
methoden die hier speciaal op toegesneden zijn, zoals Equity Focused Health
Impact Assessment (EFHIA)(8).

In Zweden wordt IGB effectief ingezet
om kinderen een gezonde start in het
leven te bieden (9). Er bestaat een
publiek gefinancierd systeem van voorschoolse zorg en leren, waaraan 80-90%
van de kinderen deelneemt, bemenst
door hooggeschoolde professionals. Er
vindt een geleidelijke overgang plaats
van spelen naar leren om ‘voordelig en
onvoordelig jarige’ kinderen gelijke
kansen te bieden. Het inkomensbeleid
zorgt ervoor dat alle gezinnen met jonge
kinderen boven de armoedegrens
blijven. Er is anderhalf jaar ouderschapsverlof met speciale stimulansen voor
deelname hieraan van vaders. En er is
speciale aandacht voor toegang tot de
arbeidsmarkt voor moeders. Zweden
scoort hoog op indicatoren voor de
gezondheid van kinderen en scoort hoog
op de benchmarks van UNICEF. Dit
wordt toegeschreven aan het gevoerde
IGB.
In Canada (Quebec) werken verschillende departementen samen met
gezondheid en sociale zaken. Dit met als
doel te voorkomen dat maatregelen
vanuit andere sectoren negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. De
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departementen zijn verplicht gerichte
aandacht aan gezondheid te besteden
als ze nieuwe wetten en maatregelen
ontwikkelen (10).
In Wales zet de overheid HIA in als
belangrijkste instrument om gezondheid
in andere beleidssectoren op de kaart te
krijgen. Er is geen wettelijke verplichting
voor HIA, maar in overheidsrichtlijnen
op allerlei terreinen is het uitvoeren van
HIA een centraal element. Bijvoorbeeld
bij het raamwerk voor aanpak van de
openbare ruimte en huisvesting (11). Een
speciale ondersteuningsunit voor HIA
zorgt voor hulp, advies en capacity
building. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan burgerparticipatie bij
HIA, bijvoorbeeld met klankbordgroepen van inwoners.
In Litouwen is in de milieuwetgeving een
gezondheidscomponent ingebouwd,
waarbij HIA verplicht onderdeel is bij
milieu-effectrapportage. Een soortgelijke wetgeving is ingevoerd in Thailand.
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Schotland: Samenhangende aanpak sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Finland: Gemeenschappelijk begrip door
bilaterale dialoog

In Schotland (12) vormt de samenhangende aanpak om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verminderen de ruggengraat van het
overheidsbeleid en de programma’s op nationaal, regionaal en lokaal
niveau. De basis wordt gevormd door de vijf strategische doelstellingen
van het “National Performance Framework”: een rijker en eerlijker,
slimmer, gezonder, veiliger en sterker, en groener Schotland ontwikkelen. Eén van de aandachtspunten is de aanpak van ongelijkheden
in de Schotse samenleving, waaronder gezondheidsachterstanden.
Het “Equally Well” beleidsdocument (13) richt zich specifiek op de
aanpak van gezondheidsachterstanden. De regering heeft testlocaties
geselecteerd om innovatieve aanpakken op basis van dit beleidsdocument op lokaal niveau te implementeren en evalueren. Vervolgens
worden deze aanpakken op een breder niveau ingezet in Schotland.
Overheidsorganisatie NHS Health Scotland ondersteunt de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de overheidsstrategieën gericht
op gezondheid en gezondheidsverschillen en versterkt de infrastructuur die nodig is voor het verminderen van sociaal-economische
gezondheidsverschillen. Bijvoorbeeld door samen met de koepelorganisatie voor lokale overheden ondersteunend materiaal voor gemeentebestuurders te maken. Naast een uitgebreid beleid is Schotland ook
actief om meer inzicht te krijgen in sociaal-economische gezondheidsverschillen. Er zijn lange termijn indicatoren vastgesteld voor gezondheidsverschillen die jaarlijks worden geactualiseerd. Bijvoorbeeld
indicatoren over opleiding en onderwijs, huisvesting, of maatschappelijke voorzieningen. De “Region of Fife” heeft een dataset ontwikkeld
(‘Know-Fife data set’) waarin deze indicatoren zijn opgenomen.

In Finland (14) zijn alle departementen wettelijk verplicht om de
benodigde informatie te geven voor het opstellen van het nationale
gezondheidsrapport. Tot en met 2002 werd aan alle ministeries een
overzicht gevraagd van alle relevante beleidsstukken en acties met
een mogelijke invloed op de gezondheid van de Finse bevolking.
In 2006 heeft Finland voor het schrijven van het nationaal gezondheidsrapport een andere aanpak gekozen (2). Bij het tot stand
komen van het rapport is gebruik gemaakt van ‘bilaterale dialogen’
tussen het ministerie van Gezondheid en de andere ministeries.
De onderliggende reden hiervoor was dat men de zichtbaarheid en
de rol van andere sectoren wilden versterken. IGB is in Finland ook
in het huidige regeerakkoord verankerd. De bilaterale dialogen
hadden als doel:
-- de intersectorale dialoog te ondersteunen;
-- andere sectoren te helpen in het herkennen van de relevantie van
hun acties voor de gezondheid;
-- ervoor te zorgen dat andere sectoren rekening houden met
gezondheid bij hun besluitvorming.
Uiteindelijk bleek dat de bilaterale dialogen als erg nuttig en succes
vol werden ervaren. Het was een efficiënte manier van werken en ze
promoten een gemeenschappelijk begrip van de manieren waarop
de gezondheid wordt waargenomen. Ook bleek dat met deze werkwijze relevante thema’s werden onthuld waarmee verdere samenwerking kon worden versterkt.
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Europa: Healthy cities network; continue
verbetering van gezondheid

Verenigde Staten: Healthy communities:
snapshots, succesverhalen en steun

IGB is vaak op lokaal niveau te vinden. De WHO heeft in Europa het
Healthy Cities Network opgezet waarvan nu ongeveer 100 steden lid
zijn. In Nederland is momenteel één stad als lid van het internationale netwerk. Daarnaast bestaat er een nationaal netwerk gezonde
steden in Nederland. De steden hoeven bij de start van hun lidmaatschap geen extra gezonde populatie te hebben, maar zij streven
ernaar om de gezondheid van hun inwoners steeds verder te verbeteren. Dit moet dan ook te zien zijn in het voldoen aan een aantal
voorwaarden van de WHO. Een van die voorwaarden is het uitvoeren van IGB: de steden moeten een omvattende visie op gezondheid
ontwikkelen en alle relevante beleidssectoren en stakeholders
betrekken bij het maken van plannen voor de volksgezondheid. De
achterliggende gedachte van Healthy Cities is dat veel van de sociale
determinanten van gezondheid op lokaal niveau vorm krijgen.
Speciaal van belang zijn verkeer en vervoer, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, toegang tot voorzieningen, huisvesting en ruimtelijke
inrichting, groene ruimte, sociale veiligheid en klimaat. Bovendien
kunnen steden flexibel en ‘maatwerk’ beleid ontwikkelen, passend
bij de behoeften van specifieke bevolkingsgroepen, ook al is daarvoor wel goede coördinatie met het nationale beleid noodzakelijk.
Het netwerk heeft in de loop van de tijd een aantal praktische
handleidingen en hulpmiddelen ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan
zijn de 21 stappen naar gezonde duurzame stedelijke planning.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta onderhoudt een netwerk van Healthy Communities (15). Het doel is om op
lokaal niveau successen te behalen door samen met communities de
omgeving waarin mensen leven en werken te verbeteren. Men werkt
in meerdere settings (school, wijk, werk) en streeft naar duurzame
resultaten. Daarbij is het doel om gezondheidsachterstanden te
verminderen: men zoekt bewust naar bereik onder groepen met
achterstanden. Vanuit CDC worden hulpmiddelen en richtlijnen
aangeboden, inclusief een tool om in een ‘snapshot’ de gezondheid
van de bevolking in kaart te brengen. Communities worden aangemoedigd om hun succesverhalen via een simpele applicatie op de
website van het programma aan te melden zodat zij van elkaar
kunnen leren. Enkele voorbeelden van activiteiten die met steun van
CDC zijn uitgevoerd:
-- In North Miami, Florida zijn de gezonde keuzes in snoepautomaten op het werk uitgebreid. Bij bijeenkomsten in de stad, evenals
bij recreatievoorzieningen, worden alleen nog gezonde hapjes
aangeboden.
-- Anistique, Michigan, nam een ‘complete streets resolution’ aan.
Hierin staat de verplichting om bij de aanleg van infrastructuur de
belangen van alle gebruikers in overweging te nemen.
-- In Ypsilanti, Michigan, is men gestart met een recreatieprogramma in de openbare parken, met onder meer zomeraanbod
voor kinderen en naschoolse recreatie voor scholieren.
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Engeland: London Health Inequalities Strategy intersectorale topontmoeting

Nieuw-Zeeland: Canterbury Health in All Policies
Partnership: van de nood een deugd gemaakt

Londen voert IGB uit om gezondheidsverschillen terug te dringen
(16). De burgemeester is volgens de Greater London Authority Act
(2007) verplicht om de gezondheidsverschillen te inventariseren,
prioriteiten vast te stellen, en te bepalen welke rol alle betrokkenen
spelen in het aanpakken van die prioriteiten. De prioriteiten die in
2010 zijn vastgesteld zijn: het versterken van burgers en communities (empowerment), toegang tot goede zorg en maatschappelijke
ondersteuning, bestrijding van armoede, arbeid en gezondheid,
gezonde wijken. Jaarlijks wordt een Londense
Gezondheidsverschillen Top belegd, waarvoor leidende figuren
vanuit verschillende sectoren zijn uitgenodigd. Men bespreekt dan
de voortgang en de plannen voor het komende jaar. De gemeente
stimuleert het uitvoeren van HIA en Health Inequalities Impact
Assessment (HIIA). Over de resultaten op gezondheidsuitkomsten is
nog niets bekend; een en ander is een kwestie van lange adem. Wel
is gerapporteerd dat de relatie met de andere sectoren en de
samenwerking daarmee is verbeterd .

IGB biedt een antwoord op complexe situaties ofwel wicked problems. Een voorbeeld daarvan is de aanpak na een ramp, waarbij
allerlei problemen tegelijk optreden. In de regio Canterbury (NieuwZeeland) is in 2009 gestart met een Health Impact Assessment
project. Sinds 2011 is dit verder ontwikkeld tot de Canterbury Health
in All Policies Partnership (CHIAPP). Ook in deze opzet blijft Health
Impact Assessment een belangrijk instrument. De gemeente
Christchurch, de grootste stad in de regio, is één van de partners.
In Christchurch hebben een aantal ernstige aardbevingen plaats
gevonden die een aantal lopende HIA projecten verstoorden.
De partnerorganisaties moesten door de schade aan hun kantoren
vanuit tijdelijke onderkomens gaan werken. Dit bood echter ook
kansen. Vanuit de CHIAPP is ervoor gezorgd dat de determinanten
van gezondheid geïntegreerd werden in de plannen voor het herstel
van de stad, onder meer door het ontwikkelen van een Integrated
Recovery Planning Guide. De focus van CHIAPP was in eerste
instantie zowel op strategisch niveau als op technische ontwikkeling.
Na de initiële fase zal de nadruk meer op de technische aspecten
gaan liggen, zoals op capacity building bij zowel de partnerorganisaties als andere organisaties. Investering in het vergroten van Health
Impact Assessment vaardigheden zal meer aandacht gaan krijgen.
Meer informatie is te vinden in de gids ‘Integrated recovery planning
guide’.
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Canada: PATH proces: burgerparticipatie
centraal
In Nova Scotia, Canada is de PATH benadering ontwikkeld. PATH
staat voor People Assessing Their Health. Burgerparticipatie staat
hierbij centraal. Op basis van verhalen van mensen over gezondheid
wordt samen met de burgers bepaald wat zij belangrijke aspecten
van een gezonde community vinden en een gezamenlijke visie met
bijbehorende indicatoren ontwikkeld. Deze worden dan verwerkt in
een eigen Health Impact Assessment instrument. Het PATH proces
maakt het voor mensen mogelijk op basis van heldere overwegingen
te bepalen wat zij van beleidsplannen vinden. Juist voor achterstandsgroepen, zoals de ‘first nations’ inwoners van de regio waar
PATH oorspronkelijk ontwikkeld is, is deze benadering geschikt.
Dit vergemakkelijkt het betrekken van burgers bij besluitvorming en
vermindert mogelijke conflicten.

|
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Internationaal beleid: rol van de WHO en de
Europese Unie bij integraal gezondheidsbeleid
De WHO functioneert als belangrijke aanjager voor IGB. Al bij de
vaststelling van het “Ottawa Charter” in 1986, werd samenwerking met andere beleidssectoren van groot belang geacht. Dit
thema kwam terug in onder meer de Adelaide Statement on
Health in All Policies (2010), in de Rio Declaration (2011) en de
Helsinki Statement on Health in All Policies (2013). IGB speelt ook
een hoofdrol in het WHO programma Health 2020. Ook de EU
omarmt IGB. De Europese Commissie hecht veel belang aan
Health in All Policies. Zo bouwt tabaksregulering op een combinatie van interne markt- en belastingwetgeving, en zijn de landbouw- en voedingsindustrie belangrijke partners bij de preventie
van overgewicht. De Europe 2020 doelstellingen op het gebied
van werkgelegenheid, onderzoek, onderwijs en armoedebestrijding bieden kansen voor het versterken van (volks)gezondheid.
Binnen de Europe 2020 Strategy is één van de zeven aandachtsgebieden het Europese Platform tegen armoede en sociale
uitsluiting. Hoewel gezondheid daar niet het hoofddoel is, zijn er
tal van aspecten die ook voor het verminderen van gezondheidsachterstanden van belang zijn. Binnen deze strategie is er dan
ook ruim aandacht voor de samenhang tussen maatschappelijke
en gezondheidsachterstanden en middelen vanuit de Europese
Structuurfondsen zullen hiervoor worden beschikbaar komen.
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Engeland: persoonlijke steun voor stoppen met
roken met TXT2STOP
Het Engelse TXT2STOP (5) was een onderzoek onder ongeveer 6000
rokers, die graag wilden stoppen. De helft van deze proefpersonen
kreeg het softwareprogramma TXT2STOP (‘SMS om te stoppen’) op
zijn of haar mobiele telefoon geïnstalleerd. De andere helft ontving
willekeurige SMS-jes. Deze berichten waren erop gericht om om te
kunnen gaan met allerlei problemen en vragen rond het stoppen
met roken, zoals gewichtstoename, wat te doen als de hunkering
naar een sigaret sterk opkomt, etc.
Het aantal rokers dat stopte verdubbelde door dit programma
(na 6 maanden ongeveer 11% tegen ongeveer 5% in de controlegroep) en dit werd ‘fysiologisch’ gecontroleerd via
speekselonderzoek.
Deze interventie probeert gemotiveerde deelnemers te ondersteunen met adequate informatie middels nieuwe technologie op de
voor hen relevante momenten. Het heeft geen ‘oubollig’ of
‘medisch’ imago en lijkt daarom acceptabel voor de ‘peergroup’ van
de deelnemers. Opschalen op grote schaal lijkt technisch niet moeilijk en de effectiviteit lijkt voorlopig hoog.

Engeland: massale stoppoging met Stoptober
Stoptober (6) is per 1 oktober 2012 in Engeland opgezet om de
frequentie van massale pogingen tot stoppen met roken te verhogen en actief te ondersteunen. Zo proberen vaak heel veel mensen
met nieuwjaar te stoppen. De achterliggende gedachte achter
Stoptober is: rokers moeten het hele jaar kunnen doorgaan met
massaal stoppen met stoppen.
De campagne duurde 28 dagen, omdat onderzoek had uitgewezen
dat mensen die 28 dagen zijn gestopt met roken een vijfmaal hogere
kans hebben om dan ook definitief te stoppen met roken.
De actie werd ondersteund vanuit het Engelse Cancer Research
fonds en de British Heart Foundation, evenals door het ministerie
van Volksgezondheid.
Steun werd verleend via SMSjes, internet (Facebook) en een ‘App’
met 28 dagen lang hints en tips. Voorlopig onderzoek naar de
effecten suggereert dat rokers in oktober 2012 in Engeland 50%
vaker een stoppoging deden dan in andere oktobermaanden. Ook
als hiervan slechts een beperkt deel (2-3%) definitief zou stoppen
zou de investering kosteneffectief zijn geweest. Met veel mensen
tegelijk stoppen met roken kan inspirerend en ondersteunend
werken, zeker als de actie ondersteund wordt via alle mogelijke
technische middelen en informatie.
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Canada: Ottawa model for smoking cessation

Finland scherpt anti-rookbeleid sterk aan

In 2009 heeft de hartafdeling van het universitaire ziekenhuis in
Ottawa (Canada) een vernieuwende aanpak voor de ondersteuning
bij stoppen met roken gekozen die is gericht op hartpatiënten: het
“Ottawa Model for Smoking Cessation” zorgprogramma (7).
Sinds 2009 richt dit programma zich op het ondersteunen van alle
rokende patiënten en is dit beleid in 144 Canadese ziekenhuizen en
eerstelijnszorgklinieken geïmplementeerd. Duidelijk is dat de zorg
zo effectief aan preventie kan bijdragen. De ziekenhuisopname
geeft een toegenomen ontvankelijkheid voor rookinterventies en
verhoogde motivatie om te stoppen.

In oktober 2010 nam het Finse parlement een nieuwe anti-rookwet
aan. In Finland mag nu niet meer in auto’s gerookt worden als er
minderjarigen meerijden. Verkopen van sigaretten aan jongeren
onder de 18 jaar kan gevangenisstraf (tot een half jaar) opleveren.
Evenals in bijvoorbeeld Nieuw Zeeland mogen er in Finland geen
sigaretten meer in winkel(etalage)s worden uitgestald.
Sigarettenautomaten moeten in 2015 uit Finland verdwenen zijn.

Het programma bestaat uit 5 hoofdcomponenten: identificatie,
documentatie, advisering, farmacotherapie en follow-up. Er is een
gedetailleerd implementatiewerkplan opgesteld en nieuwe ziekenhuizen worden ondersteund bij de implementatie van deze rook
interventie. Het “Ottawa Model for Smoking Cessation” heeft
geresulteerd in een sterke toename van het percentage patiënten
dat langdurig is gestopt met roken van 11% (van 18,3% naar 29,4%).

Roken was in Finland al in veel openbare gelegenheden verboden.
Sinds 2012 is dat verder uitgebreid met hotelkamers, openbare
plekken in de buitenlucht en plaatsen waar vaak kinderen en jongeren komen. Er is recent een groot initiatief gestart: Smoke Free
Finland 2040. Finland zou in 2040 het eerste rookvrije land in Europa
moeten worden (8).
Deze strenge Finse aanpak en hoge ambities zijn een reflectie van de
ruime aandacht die volksgezondheid in Finland over de jaren kreeg
en nog krijgt. De Finse burgers en hun politici hechten veel waarde
aan sterk zichtbaar en ambitieus (volks)gezondheidsbeleid.
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Engeland en Wales: Change4Life

Australië (Queensland): A Better Choice

Het Change4Life project richt zich op het verbeteren van een gezonde leefstijl van individuele personen en families in Engeland en
Wales. Het maakt gebruik van de nieuwe media: Twitter, Facebook,
app’s en een website met tips, recepten en spelletjes die zijn gericht
op het verhogen van lichamelijke activiteit en een gezonder voedingspatroon. Ook wordt er een link gelegd met het lokale bewegingsaanbod, zodat deelnemers snel kunnen zien welke sportieve
activiteiten er in hun woonplaats te doen zijn. De teller staat
momenteel op een half miljoen deelnemers.

‘De gezonde keuze, de makkelijke keuze maken’ was het idee achter
het ‘Better Choice’ initiatief dat de overheid van de Australische
staat Queensland in 2008 implementeerde (7). Het doel: 80% van al
het voedsel en niet-alcoholische dranken moet gezond zijn in zieken
huizen, community health centra en rehabilitatie centra die door de
overheid gefinancierd worden (government run).

Het streven is dat de deelnemers acht gedragsveranderingen
overnemen:
-- verandering van voedselpatroon (verminderen van producten
met toegevoegde suikers);
-- ieder kind moet 5 porties fruit en groenten per dag eten;
-- vaste tijdstippen voor alle maaltijden;
-- een limiet stellen aan het aantal snacks dat kinderen per dag
krijgen;
-- de juiste portiegrootte voor kinderen (afhankelijk van de leeftijd);
-- minder vet eten;
-- kinderen moeten per dag minstens 60 minuten actief bewegen;
-- beperken van zittend gedrag zoals tv kijken.
Bij Change4Life zijn overheden en niet-overheidsorganisaties
betrokken, maar ook commerciële partijen die met kinderen werken
of op kinderen gericht zijn.

Onderdeel van het initiatief was om het aanbod in te delen naar
voedingswaarde met groen als kleur voor de beste keuze, rood voor
voedsel en dranken die met mate moet worden ingenomen en
oranje als tussencategorie. Om de gezonde keuze te stimuleren werd
aanbevolen groene artikelen een prominente plek te geven en deze
tegen gereduceerd tarief aan te bieden. Deelnemende instellingen
konden bij de invoering gebruik maken van onder andere cateringrichtlijnen voor vergaderingen en promotiemateriaal. Per gezondheidsdistrict werden introductieworkshops gegeven en was er een
contactpersoon, ook was er een website met aanvullende informatie
beschikbaar.
Uit de evaluatie van ‘A Better Choice’ in 2009 bleek dat driekwart
van de deelnemende instellingen de helft van de aanbevelingen
heeft toegepast en een kwart alle. Dit laatste betekent dat in betreffende instellingen producten uit de rode categorie niet meer dan
20% van het aanbod uitmaken in kantines, restaurants en van de
koffiekar en helemaal niet meer voorkomen in snoepautomaten.
Daarnaast worden producten uit de groene categorie actief
gepromoot.
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Groot-Brittannië: Tower Hamlets Healthy
Borough Programme
De wijk Tower Hamlets in London was één van negen wijken die
deelnamen aan het Healthy Borough Programme dat in 2008 van
start ging en liep tot 2011 (8). Het doel van het project was om
nieuwe manieren te ontwikkelen om de nadelige effecten van een
obesogene omgeving te voorkomen dan wel te verminderen. Het
project in Tower Hamlets richtte zich op kinderen en families en dan
vooral die uit Bangladesh of Somalië afkomstig waren of een laag
inkomen hadden.
Drie thema’s stonden centraal: een gezonde omgeving, gezonde
organisaties en gezonde gemeenschappen. Het thema Gezonde
omgeving omvatte activiteiten gericht op het beweegvriendelijker
maken van de wijk, maar ook op het promoten van meer bewegen
en gezond eten. Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van nieuwe
fietspaden en het verbeteren van bestaande fietspaden, en het
verbeteren van het aanbod van gezond voedsel in eetgelegenheden
(door het uitdelen van onderscheidingen) en supermarkten.
Binnen het thema Gezonde organisaties richtten de activiteiten zich
op het bevorderen van een gezonde leefstijl via bestaande settings
zoals kinderopvang, scholen maar ook werkplekken van zowel de
publieke als de private sector. Daarbij werd bewust tegelijk op alle
drie settings ingezet. Om het draagvlak onder de wijkbewoners te
vergroten, konden zij zelf ook plannen aandragen. Deze plannen
vielen onder het thema Gezonde gemeenschappen.

|
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Duitsland: Aktionswoche Alkohol
Alcohol? Minder is beter!
Om de twee jaar wordt in Duitsland een actieweek gehouden om
zoveel mogelijk mensen te informeren over de schadelijke gevolgen
van alcoholgebruik: de Aktionswoche Alkohol. Er worden per regio
en/of actiegroep specifieke doelen geformuleerd voor speciale
groepen zoals jongeren, vrouwen, studenten, werknemers of mensen met drankproblemen.

Zweden: STAD project in Stockholm. Effectieve
aanpak van alcohol en geweld
Het Zweedse STAD project (Stockholm prevents Alcohol and other
Drugs) is een interventie die in 1996 in Stockholm is gelanceerd. Doel is
om aan alcohol gerelateerd geweld en openbare dronkenschap terug
te dringen. Er werd bijvoorbeeld volop alcohol geschonken aan dronken en minderjarige horecabezoekers.

Het STAD project richt zich op de mensen die betrokken zijn bij de
openbare orde en de alcoholverstrekking. Een werkgroep van gemeente,
Tijdens de Aktionswoche Alkohol worden meer dan 1500 evenemenpolitie en de horeca ontwierp het projectplan en bewaakte de uitvoering.
ten en activiteiten in heel Duitsland georganiseerd. Organisator DHS
STAD stoelt op drie poten: training, betere handhaving en
(Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen) geeft een instructieboekje
publieksinformatie.
uit voor alle instellingen en particulieren die mee willen doen. Er is
Training: Barpersoneel en portiers in het uitgaanscentrum van Stockholm
een uitgebreide campagnewebsite en een Facebookpagina. De
moesten verplicht een training volgen over: alcoholwetgeving, samencampagne krijgt veel media-aandacht en stimuleert de samenwerwerken met politie, conflictmanagement; kennis over alcohol en drugs.
king tussen particulieren en professionals enorm. Hulpmiddelen zijn Handhaving: De politie ging alcoholwetten strenger handhaven en trad
flyers, werkmaterialen voor specifieke doelgroepen, posters, prijspreventiever op door observeren binnen de horeca, advies te geven en
vragen en de inzet van bekende Duitsers. Vele duizenden vrijwilligers waarschuwen m.b.t. dronken en minderjarige bezoekers. Ook trad de
en professionals dragen expliciet de campagne slogan uit: “Alcohol? politie waar nodig repressief op (boetes, sluiting van bars, etc.).
Minder is beter!”. Bedrijven dragen bij door de campagne te sponso- Mobilisatie en publiciteit: Er werd gewerkt aan een breed publiek draagren of door gratis of tegen kostprijs posters en folders te printen.
vlak (ook bij de uitgaanders) door via de media te informeren over de
rol van alcohol bij geweldsdelicten.
Deze Duitse actieweken worden medegefinancierd door Duitse
Deze aanpak resulteerde in een significante daling (29%) van het aantal
zorg- en pensioenverzekeraars en ziekenfondsen. Het lijkt mogelijk
geweldsmisdrijven tussen 1996 en 2000; in een betere naleving van de
om een alcohol actieweek in Nederland te organiseren wanneer
leeftijdsgrenzen door alcoholverkopers (van 55% in 1996 naar 68% in
landelijke, regionale en particuliere instellingen dit samen oppak2001 en 92% in 2007); in de naleving van het niet schenken aan dronken. Het biedt een unieke gelegenheid om de vele mogelijkheden
ken klanten (van 5% in 1996 naar 70% in 2001). Het STAD project is ook
tot advies en hulp, ook van online programma’s, breed onder de
kosteneffectief. Deze aanpak lijkt toepasbaar in Nederland. Voorwaarden:
aandacht te brengen.
proactieve houding van de politie, goede lokale handhaving van de
Drank- en Horecawet en verplichte betrokkenheid van de horeca.
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Canada: Check Your Drinking (CYD)
Het doel van het gratis online programma Check Your Drinking (CYD)
is terugdringen van alcoholgebruik bij probleemdrinkers. Daarnaast
is het gericht op niet-problematische drinkers die op de site kunnen
ontdekken hoe hun alcoholgebruik ervoor staat. Bezoekers van de
CYD website worden eerst gevraagd een enquête in te vullen. De
vragen gaan over het alcoholgebruik, of hun alcoholgebruik als
problematisch wordt ervaren en er worden enkele persoonlijke
(demografische) gegevens gevraagd. Nadat de enquête is ingevuld,
verschijnt op het scherm een persoonlijk feedbackformulier,
genaamd ‘Your Personalized Drinking Profile’.
Dit geeft de bezoekers inzicht in:
-- zijn of haar drinkgedrag in vergelijking met personen van
hetzelfde geslacht en vergelijkbare leeftijd;
-- mogelijke negatieve gevolgen van het drinkgedrag via de
“Alcohol Use Disorder IdentificationTest”;
-- de tijd die nodig is om alcohol in het lichaam af te breken.
Bepalend daarbij zijn geslacht en gewicht;
-- het geld dat hij of zij het afgelopen jaar aan alcohol heeft
uitgegeven;
-- suggesties om het risico op schade aan zichzelf of anderen te
beperken.

CYD bleek bij evaluatie effectief in het terugdringen van alcohol
gebruik bij probleemdrinkers. Ook de negatieve gevolgen van het
drinkgedrag namen af. Na verloop van tijd zijn wel aansluitende
interventies nodig om probleemdrinkers te motiveren om hun
alcoholgebruik blijvend te matigen.
In Nederland bestaan al effectieve online programma’s om schadelijk alcoholgebruik terug te dringen, bijvoorbeeld de Jellinek Online
Zelfhulp en Minderdrinken.nl. Het CYD programma heeft een
bredere doelgroep en is ook interessant voor niet-problematische
drinkers. In Nederland is er voor deze doelgroep nog geen online
programma. CYD is effectiever in vroegtijdig signaleren van problematisch alcoholgebruik, terwijl de Nederlandse interventies grotere
effecten boeken in het terugdringen daarvan. Door via de CYD
probleemdrinkers te verwijzen naar de Jellinek Online Zelfhulp of
naar Minderdrinken.nl, zou het aantal respondenten van deze
interventies kunnen toenemen.
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Finland: Depressiepreventie op de werkplek
Een van de doelen van het sociale beleid in Finland is om het werkende leven te verlengen met drie jaar in 2025. Het Finse ministerie
van Sociale zaken en Gezondheid heeft daarom in de periode 20072011 het Masto-project ingezet om de depressiegerelateerde
arbeidsongeschiktheid aan te pakken. Er waren meerdere sectoren
bij de uitvoering betrokken zoals werkgevers, werknemers en de
zorgsector. Het project werd gesteund door de Finse overheid. Naast
gezondheidsbevorderende initiatieven op het werk werd er ook
ingezet op de vroegtijdige aanpak van werkgerelateerde problemen,
goede behandeling van depressie en aandacht voor re-integratie.
Door het aanbieden van trainingen aan onder andere bedrijfsgeneeskundigen en managers, ontwikkelen van richtlijnen en verbeteren van de samenwerking tussen bedrijfsgeneeskunde, eerstelijn en
psychiatrie wilde men depressiegerelateerde arbeidsongeschiktheid
verminderen. Daarnaast is ingezet op het hervormen van wetgeving.
In het kader van het project is onder andere een richtlijn voor de
bedrijfsgeneeskundigen geïmplementeerd in meerdere Finse steden. Er zijn drie trainingstournees geweest om de richtlijn optimaal
te implementeren (8). De effecten daarvan zijn ook onderzocht in
drie occupational health centra. Dit onderzoek is net afgerond (2012)
maar is nog niet gepubliceerd. In 2010 is een nationale campagne
gestart om aan het werk te blijven en re-integratie te bevorderen.
Daarnaast zijn er resultaten behaald op het gebied van wetgeving
zoals het versoepelen van ziektekostenvergoedingen voor parttime
werkenden.

Australië: Depressiepreventie bij jongeren via
smartphone
Het MobileType programma (Mobile Tracking of Young People’s
Experiences) is een zelf-monitoringsprogramma gericht op jongeren
in de leeftijd 14-24 jaar met beginnende symptomen van depressie
(9). Het zelfmonitoringsprogramma is een methode van stepped
care. Hierbij wordt begonnen met ‘lichte’ interventies waarna als
nodig ‘intensievere’ kunnen volgen. Het voordeel van een zelfmonitoringsprogramma via de mobiele telefoon is dat het gaat om een
snelle, gemakkelijke en relatief goedkope interventie die aansluit bij
de belevingswereld van jongeren wat de therapietrouw (compliance)
kan bevorderen.
Om het effect van het programma te testen is aan 114 Australische
jongeren uit de doelgroep gevraagd gedurende een periode van
2 tot 4 weken hun stemming en gedrag te monitoren via een applicatie op een mobiele telefoon. Een deel van de deelnemers kreeg
een applicatie waarin gevraagd werd naar huidige activiteit, locatie,
vrienden, stemming, recente stressvolle gebeurtenissen, reactie op
die stressvolle gebeurtenissen (coping strategie), alcohol- en drugsgebruik, kwaliteit en hoeveelheid slaap, kwaliteit en type beweging
en voeding, terwijl het andere deel een applicatie kreeg zonder
vragen over stress, stemming en alcohol- en drugsgebruik (de
factoren gerelateerd aan geestelijke gezondheidsproblemen). Na
afsluiting van de monitoringsperiode werden de gegevens besproken met de huisarts.
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Uit het effectiviteitsonderzoek blijkt dat er geen significante verschillen zijn tussen de interventiegroep en de controlegroep als het
gaat om het verminderen van depressieve symptomen. In beide
groepen was een daling te zien. Wel is er een verschil te zien in
emotioneel zelfbewustzijn; de jongeren uit de interventiegroep
kregen meer inzicht in hun stemming. Volgens aanvullend onderzoek werkt de interventie via het verbeteren van het emotioneel
bewustzijn door op het verminderen van depressieve symptomen
bij de doelgroep. Het gebrek aan verschillen in depressieve symptomen wijten de onderzoekers aan de aandacht en ondersteuning die
zowel huisartsen als patiënten uit beide groepen kregen gedurende
het onderzoek (9).

Groot-Brittannië: Depressiepreventie in de
verloskundigenpraktijk
Evaluation of Lay Support in Pregnant women with Social risk
(Elsips) is een Brits onderzoek naar de effecten van de inzet van
‘leken’ in de verloskundigenpraktijk om postpartum depressie bij
vrouwen met een verhoogd risico te voorkomen. Deze interventie
wordt ingezet bij vrouwen zonder vaste woon- en verblijf plaats,
met weinig sociale steun, drugs- en alcoholmisbruik, die de taal niet
vaardig zijn, die gebruik maken van bijstand en die beperkt de
verloskundige bezoeken. Ook tienermoeders zijn een
hoogrisicogroep.
De leken, ook wel Pregnancy outreach workers (POWS) genoemd,
gaan op huisbezoek bij vrouwen met een verhoogd risico. Ze vormen een aanvulling op de verloskundige. Doel van de inzet van de
POW’s is om de eigen vaardigheden van de vrouwen te vergroten en
ondersteuning te bieden problemen op het gebied van onder andere
huiselijk geweld, huisvesting en bijstand. Daarnaast dient de geboden ondersteuning het bezoeken van de verloskundige te
bevorderen.
Om het effect van ondersteuning door POWS vast te stellen, zal na
de geboorte van het kind gevraagd worden naar het aantal bezoeken voor de geboorte en kenmerken van postpartum depressie, de
emotionele band tussen moeder en kind en self efficacy. De resultaten worden in 2013 verwacht.
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Schotland: Samenhangende aanpak sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Finland: Gemeenschappelijk begrip door
bilaterale dialoog

In Schotland (12) vormt de samenhangende aanpak om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verminderen de ruggengraat van het
overheidsbeleid en de programma’s op nationaal, regionaal en lokaal
niveau. De basis wordt gevormd door de vijf strategische doelstellingen
van het “National Performance Framework”: een rijker en eerlijker,
slimmer, gezonder, veiliger en sterker, en groener Schotland ontwikkelen. Eén van de aandachtspunten is de aanpak van ongelijkheden
in de Schotse samenleving, waaronder gezondheidsachterstanden.
Het “Equally Well” beleidsdocument (13) richt zich specifiek op de
aanpak van gezondheidsachterstanden. De regering heeft testlocaties
geselecteerd om innovatieve aanpakken op basis van dit beleidsdocument op lokaal niveau te implementeren en evalueren. Vervolgens
worden deze aanpakken op een breder niveau ingezet in Schotland.
Overheidsorganisatie NHS Health Scotland ondersteunt de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de overheidsstrategieën gericht
op gezondheid en gezondheidsverschillen en versterkt de infrastructuur die nodig is voor het verminderen van sociaal-economische
gezondheidsverschillen. Bijvoorbeeld door samen met de koepelorganisatie voor lokale overheden ondersteunend materiaal voor gemeentebestuurders te maken. Naast een uitgebreid beleid is Schotland ook
actief om meer inzicht te krijgen in sociaal-economische gezondheidsverschillen. Er zijn lange termijn indicatoren vastgesteld voor gezondheidsverschillen die jaarlijks worden geactualiseerd. Bijvoorbeeld
indicatoren over opleiding en onderwijs, huisvesting, of maatschappelijke voorzieningen. De “Region of Fife” heeft een dataset ontwikkeld
(‘Know-Fife data set’) waarin deze indicatoren zijn opgenomen.

In Finland (14) zijn alle departementen wettelijk verplicht om de
benodigde informatie te geven voor het opstellen van het nationale
gezondheidsrapport. Tot en met 2002 werd aan alle ministeries een
overzicht gevraagd van alle relevante beleidsstukken en acties met
een mogelijke invloed op de gezondheid van de Finse bevolking.
In 2006 heeft Finland voor het schrijven van het nationaal gezondheidsrapport een andere aanpak gekozen (2). Bij het tot stand
komen van het rapport is gebruik gemaakt van ‘bilaterale dialogen’
tussen het ministerie van Gezondheid en de andere ministeries.
De onderliggende reden hiervoor was dat men de zichtbaarheid en
de rol van andere sectoren wilden versterken. IGB is in Finland ook
in het huidige regeerakkoord verankerd. De bilaterale dialogen
hadden als doel:
-- de intersectorale dialoog te ondersteunen;
-- andere sectoren te helpen in het herkennen van de relevantie van
hun acties voor de gezondheid;
-- ervoor te zorgen dat andere sectoren rekening houden met
gezondheid bij hun besluitvorming.
Uiteindelijk bleek dat de bilaterale dialogen als erg nuttig en succes
vol werden ervaren. Het was een efficiënte manier van werken en ze
promoten een gemeenschappelijk begrip van de manieren waarop
de gezondheid wordt waargenomen. Ook bleek dat met deze werkwijze relevante thema’s werden onthuld waarmee verdere samenwerking kon worden versterkt.
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Europa: Healthy cities network; continue
verbetering van gezondheid

Verenigde Staten: Healthy communities:
snapshots, succesverhalen en steun

IGB is vaak op lokaal niveau te vinden. De WHO heeft in Europa het
Healthy Cities Network opgezet waarvan nu ongeveer 100 steden lid
zijn. In Nederland is momenteel één stad als lid van het internationale netwerk. Daarnaast bestaat er een nationaal netwerk gezonde
steden in Nederland. De steden hoeven bij de start van hun lidmaatschap geen extra gezonde populatie te hebben, maar zij streven
ernaar om de gezondheid van hun inwoners steeds verder te verbeteren. Dit moet dan ook te zien zijn in het voldoen aan een aantal
voorwaarden van de WHO. Een van die voorwaarden is het uitvoeren van IGB: de steden moeten een omvattende visie op gezondheid
ontwikkelen en alle relevante beleidssectoren en stakeholders
betrekken bij het maken van plannen voor de volksgezondheid. De
achterliggende gedachte van Healthy Cities is dat veel van de sociale
determinanten van gezondheid op lokaal niveau vorm krijgen.
Speciaal van belang zijn verkeer en vervoer, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, toegang tot voorzieningen, huisvesting en ruimtelijke
inrichting, groene ruimte, sociale veiligheid en klimaat. Bovendien
kunnen steden flexibel en ‘maatwerk’ beleid ontwikkelen, passend
bij de behoeften van specifieke bevolkingsgroepen, ook al is daarvoor wel goede coördinatie met het nationale beleid noodzakelijk.
Het netwerk heeft in de loop van de tijd een aantal praktische
handleidingen en hulpmiddelen ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan
zijn de 21 stappen naar gezonde duurzame stedelijke planning.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta onderhoudt een netwerk van Healthy Communities (15). Het doel is om op
lokaal niveau successen te behalen door samen met communities de
omgeving waarin mensen leven en werken te verbeteren. Men werkt
in meerdere settings (school, wijk, werk) en streeft naar duurzame
resultaten. Daarbij is het doel om gezondheidsachterstanden te
verminderen: men zoekt bewust naar bereik onder groepen met
achterstanden. Vanuit CDC worden hulpmiddelen en richtlijnen
aangeboden, inclusief een tool om in een ‘snapshot’ de gezondheid
van de bevolking in kaart te brengen. Communities worden aangemoedigd om hun succesverhalen via een simpele applicatie op de
website van het programma aan te melden zodat zij van elkaar
kunnen leren. Enkele voorbeelden van activiteiten die met steun van
CDC zijn uitgevoerd:
-- In North Miami, Florida zijn de gezonde keuzes in snoepautomaten op het werk uitgebreid. Bij bijeenkomsten in de stad, evenals
bij recreatievoorzieningen, worden alleen nog gezonde hapjes
aangeboden.
-- Anistique, Michigan, nam een ‘complete streets resolution’ aan.
Hierin staat de verplichting om bij de aanleg van infrastructuur de
belangen van alle gebruikers in overweging te nemen.
-- In Ypsilanti, Michigan, is men gestart met een recreatieprogramma in de openbare parken, met onder meer zomeraanbod
voor kinderen en naschoolse recreatie voor scholieren.
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Engeland: London Health Inequalities Strategy intersectorale topontmoeting

Nieuw-Zeeland: Canterbury Health in All Policies
Partnership: van de nood een deugd gemaakt

Londen voert IGB uit om gezondheidsverschillen terug te dringen
(16). De burgemeester is volgens de Greater London Authority Act
(2007) verplicht om de gezondheidsverschillen te inventariseren,
prioriteiten vast te stellen, en te bepalen welke rol alle betrokkenen
spelen in het aanpakken van die prioriteiten. De prioriteiten die in
2010 zijn vastgesteld zijn: het versterken van burgers en communities (empowerment), toegang tot goede zorg en maatschappelijke
ondersteuning, bestrijding van armoede, arbeid en gezondheid,
gezonde wijken. Jaarlijks wordt een Londense
Gezondheidsverschillen Top belegd, waarvoor leidende figuren
vanuit verschillende sectoren zijn uitgenodigd. Men bespreekt dan
de voortgang en de plannen voor het komende jaar. De gemeente
stimuleert het uitvoeren van HIA en Health Inequalities Impact
Assessment (HIIA). Over de resultaten op gezondheidsuitkomsten is
nog niets bekend; een en ander is een kwestie van lange adem. Wel
is gerapporteerd dat de relatie met de andere sectoren en de
samenwerking daarmee is verbeterd .

IGB biedt een antwoord op complexe situaties ofwel wicked problems. Een voorbeeld daarvan is de aanpak na een ramp, waarbij
allerlei problemen tegelijk optreden. In de regio Canterbury (NieuwZeeland) is in 2009 gestart met een Health Impact Assessment
project. Sinds 2011 is dit verder ontwikkeld tot de Canterbury Health
in All Policies Partnership (CHIAPP). Ook in deze opzet blijft Health
Impact Assessment een belangrijk instrument. De gemeente
Christchurch, de grootste stad in de regio, is één van de partners.
In Christchurch hebben een aantal ernstige aardbevingen plaats
gevonden die een aantal lopende HIA projecten verstoorden.
De partnerorganisaties moesten door de schade aan hun kantoren
vanuit tijdelijke onderkomens gaan werken. Dit bood echter ook
kansen. Vanuit de CHIAPP is ervoor gezorgd dat de determinanten
van gezondheid geïntegreerd werden in de plannen voor het herstel
van de stad, onder meer door het ontwikkelen van een Integrated
Recovery Planning Guide. De focus van CHIAPP was in eerste
instantie zowel op strategisch niveau als op technische ontwikkeling.
Na de initiële fase zal de nadruk meer op de technische aspecten
gaan liggen, zoals op capacity building bij zowel de partnerorganisaties als andere organisaties. Investering in het vergroten van Health
Impact Assessment vaardigheden zal meer aandacht gaan krijgen.
Meer informatie is te vinden in de gids ‘Integrated recovery planning
guide’.
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Canada: PATH proces: burgerparticipatie
centraal
In Nova Scotia, Canada is de PATH benadering ontwikkeld. PATH
staat voor People Assessing Their Health. Burgerparticipatie staat
hierbij centraal. Op basis van verhalen van mensen over gezondheid
wordt samen met de burgers bepaald wat zij belangrijke aspecten
van een gezonde community vinden en een gezamenlijke visie met
bijbehorende indicatoren ontwikkeld. Deze worden dan verwerkt in
een eigen Health Impact Assessment instrument. Het PATH proces
maakt het voor mensen mogelijk op basis van heldere overwegingen
te bepalen wat zij van beleidsplannen vinden. Juist voor achterstandsgroepen, zoals de ‘first nations’ inwoners van de regio waar
PATH oorspronkelijk ontwikkeld is, is deze benadering geschikt.
Dit vergemakkelijkt het betrekken van burgers bij besluitvorming en
vermindert mogelijke conflicten.
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