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‘Lekker leven doe je samen!’ is een inspiratienetwerk gericht op alle inwoners, gemeenten
en organisaties in Noord-Holland Noord. In 2017-2018 zijn de speerpunten:
•

Kwetsbare gezinnen (en dan met name bij zwangerschap en heel jonge kinderen)

•

Statushouders

•

Ouderen
Bekijk hier het jaarplan 2017-2018.

In dit infobulletin staan de laatste ontwikkelingen rondom dit inspiratienetwerk en
daarbuiten. Heeft u iets te melden, toe te voegen of te delen over bevordering van de
gezondheid in Noord-Holland Noord? Dit kan via lekkerleven@ggdhn.nl.

Nieuw op website ‘Lekker leven doe je samen!’ = Overzicht nieuws
Op de website van ‘Lekker leven doe je samen!’ is onder Nieuw ook een overzicht te
vinden van actuele en interessante berichten over het bevorderen en behouden van
gezondheid en welzijn. Lees hier over preventie tussen eerstelijns gezondheidszorg en
sociaal domein, een breed gedragen preventie agenda in gemeenten en hoe
leefstijlbevordering leidt tot opzienbarende verbeteringen.

Toolkit Preventie in de wijk
In de virtuele bibliotheek van ‘Lekker leven doe je samen!’ is de Toolkit Preventie in de
Wijk toegevoegd. In de toolkit staan concrete handvatten om de gezondheid en welzijn
van inwoners in de wijk te bevorderen. Per wijktype zijn preventiethema’s en bijbehorende
(erkende) interventies beschreven op basis van wijkkenmerken. Lees hier meer informatie.

Actie - 30 dagen gezonder in maart 2018
De regio Noord-Holland Noord deed in maart 2018 mee met de actie ‘30 dagen gezonder’.
Met de actie hebben jong en oud (ongezond) gewoontegedrag doorbroken en
geëxperimenteerd met gezond gedrag, zoals wandelen in de werkpauze. ‘30 dagen
gezonder’ is een gezamenlijke actie van GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Hollands Noorden,
GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Flevoland.

Kwetsbare gezinnen - Blauwdruk Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig
Thuis
Het regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft een
blauwdruk ontwikkeld voor het organiseren en structureren van zorg aan kwetsbare
zwangeren. Voor meer informatie, ga naar de website van het regionale consortium.

Kwetsbare gezinnen – aanpak voor kansrijke start kinderen
Minister Hugo de Jonge (VWS) komt voor de zomer met een landelijk actieprogramma
‘Kansrijke Start’, dat ervoor moet zorgen dat alle kinderen een goede, kansrijke start kunnen
maken. Het programma richt zich onder andere op het verbeteren van de samenwerking
tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Ook het
verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij
aanstaande ouders zijn een belangrijk aandachtspunt. Kortom, volop aandacht voor
integrale zorg en preventie rondom de zwangerschap en geboorte. Lees hier meer.

Handreiking bevorderen gezondheid en welzijn van kinderen van statushouders
In de virtuele bibliotheek van ‘Lekker leven doe je samen!’ is de handreiking bevorderen
gezondheid en welzijn van kinderen van statushouders te vinden. De handreiking biedt
gemeenten de mogelijkheid tot het vormgeven van een integrale aanpak rondom de
gezondheid en vitaliteit van kinderen van statushouders. Lees hier meer informatie.

1Gezin1Plan
In Alkmaar wordt de methode 1Gezin1Plan uitgevoerd voor hulpverlening aan gezinnen met
multi-problemen. De werkwijze beoogt ouders regie te geven en professionals goed te laten
samenwerken. Lees hier het interview met onderzoekers Lineke van Hal en Rob Gilsing van
het Verwey-Jonker Instituut.

Data masterclasses, inspiratiessessies en themabijeenkomsten
Academische masterclasses
-

Woensdag 13 juni 2018 – thema: 1001 Kritieke dagen
Save the date is de deur uit. Stuur een mail naar cursusbureau@ggdhn.nl als u als
beleidsambtenaar, bij één van onze gemeenten, interesse heeft; u komt dan op de
verzendlijst voor de definitieve uitnodiging.

-

Woensdag 19 september 2018 – thema: Ouderen en dementie, incl.
ouderenmishandeling

Inspiratiesessies
-

Donderdag 5 juli 2018 – thema: Positieve gezondheid

-

Donderdag 8 november 2018 – thema: Ouderen, valpreventie en voorkomen van
ongelukken in het huis

Themasessies
-

Donderdag 4 oktober 2018 - thema Armoede

Wilt u meedenken, heeft u inbreng of andere suggesties voor één van deze
bijeenkomsten, dan vragen wij u contact op te nemen via lekkerleven@ggdhn.nl
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