
WELKOM IN 
KENNEMERLAND
We zijn zwakker, dikker en zieker 
dan ooit. Op dit moment hebben 
ruim 9,9 miljoen Nederlanders 
een chronische aandoening en 
heeft meer dan de helft van 
de volwassenen overgewicht. 
Tijdens de gezondheidscrisis van 
de afgelopen twee jaar zijn we 
minder gaan bewegen, meer gaan 
roken, meer gaan drinken, meer 
genotmiddelen gaan gebruiken, 
somberder en eenzamer. 
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Voorkomen is 
beter dan genezen
GGD en gemeenten werken er samen aan om alle 
inwoners van -9 maanden tot 100+ de beste kansen 
te geven voor een gezond leven. Dat doen we door de 
gezondheid te beschermen, bewaken en te bevorderen.  
Hiervoor hanteren we vijf kernwaarden:

1. Een eerlijke kans voor iedereen
2. Een goeie start voor ieder kind
3. Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen
4. Een veerkrachtige geest voor iedereen
5. Gezondheid is gedeelde maatschappelijke 

verantwoordelijkheid 

Een grote stap
Onze belangrijkste doelstelling is om door middel van 
actieve preventie overgewicht, roken en overmatig 
alcoholgebruik onder 18-jarigen in 2040 met 50% te 
verminderen en het aantal dat voldoet aan de norm 
bewegen en gezonde voeding met 25% te doen stijgen.

Beginnen bij het begin
Focus ligt op de generatie die nu 
geboren is. Dit is het moment om 

ervoor te zorgen dat een generatie 
opgroeit in een omgeving die een 
gezond en vitaal leven stimuleert 

waarbij het geen verschil mag 
maken waar de wieg staat. Maar ook 

om onbedoelde zwangerschap te 
voorkomen.

Gelijke kansen
 Alle kinderen en ouders in de 

regio kunnen gebruik maken van 
hetzelfde preventieaanbod voor 
publieke jeugdgezondheidszorg 
voor -9 maanden tot 23 jaar. De 
integrale jeugdgezondheidszorg 
0-19 jaar wordt een regionaal 

aanbod. 

Gezond bewegen 
100% van de sportverenigingen 

en speeltuinen is rook- en 
alcoholvrij.

Gezonde scholen
 100% van de basisscholen 
in de regio is een ‘gezonde 

school’.

Mentale weerbaarheid
 Alle jongeren hebben voordat 

ze van school af gaan een 
lesaanbod gekregen voor 
mentale gezondheid en 

veerkracht.

Schone lucht
Alle gemeenten sluiten zich aan 
bij het ‘Schone lucht akkoord’ en 

investeren in schone lucht.

Eenzaamheid
Alle gemeenten vormen met 
partners een coalitie tegen 

eenzaamheid.

100%


