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OP DE HOOGTE 
Updates activiteiten rondom Preventieakkoord doelstellingen 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

Preventieakkoord Bunschoten 

 
In de gemeente Bunschoten wordt veel gedaan 

aan preventie op het gebied van gezondheid. De 

gemeente is JOGG-gemeente geworden en er is 

vorig jaar een lokaal Sportakkoord afgesloten. 

Aan de andere kanten werken meerdere 

organisaties aan het welzijn en de gezondheid van 

inwoners, waarbij de ene organisatie zich meer 

richt op jongeren en de andere meer op ouderen. 

 
De kopgroep bestaande uit Chris Hagelen (De Boei), Josien Felix 

(GGDrU), Marijn Michels (Fysiohuis), Leonie Ebbes (NBSS), Nichon 

Ruizendaal (gemeente Bunschoten) en Yoni de Jong (NBSS)  
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Afgelopen maand kon iedereen in Bunschoten-Spakenburg aan de Bunschoten Zit niet Stil challenge meedoen, en/of volgen via de 
Ommetje-app. Zo hebben 14 bedrijven teams, 2 vrienden/familieteams en 1 verenigingsteam zich opgegeven. Wat hebben jullie 
goed je best gedaan! 
 

Na een hevige wandelcompetitie kunnen we met trots melden dat we met z’n allen in totaal  5875,9 km hebben afgelegd! Dat is niet 
verkeerd! 
Een goede wandeling vermindert somberheid, stimuleert creativiteit én zorgt voor focus. “Elke dag een ommetje van minstens een 
half uur maakt al een groot verschil.” – Erik Scherder 
 
Zoals afgesproken wint het team dat uiteindelijk (naar rato) de meeste punten heeft verdiend, een gratis Sportmiddag t.w.v. €500,-! 
Deze sportdag valt nader in te vullen, dit wordt later besproken met het winnende team. Ook waren er leuke 2e en 3e prijzen te winnen. 
 
Winnaars:  

1. de Vlucht  
2. Prikkie 
3. De Haven Taanderij  

 



 



ROOKVRIJ TERREIN
REALISEREN?

Vraag de gratis Rookvrij stoeptegel aan!
 

OP DINSDAG 31 MEI IS HET WERELD NIET ROKEN DAG. OP DEZE DAG PLAATST WETHOUDER PETER
VAN ASSELT DE STOEPTEGEL ROOKVRIJ BIJ PEUTERSCHOOL KWETTERNEST EN

KINDERDAGVERBLIJF ‘T KUKELESAANTJE. DOOR DE STOEPTEGEL ROOKVRIJ  KAN IEDEREEN ZIEN
DAT ER NIET GEROOKT MAG WORDEN OP HET TERREIN. 

 
BENT U OOK BEZIG MET HET REALISEREN VAN EEN ROOKVRIJ TERREIN? OF IS UW TERREIN AL
ROOKVRIJ? WEET DAN DAT ER VOOR NON-PROFITORGANISATIES GRATIS MATERIALEN ZOALS

STOEPTEGELS EN BORDJES BESCHIKBAAR ZIJN. DEZE KUNT U AANVRAGEN DOOR EEN MAILTJE TE
STUREN NAAR NICHON RUIZENDAAL, N.RUIZENDAAL@BUNSCHOTEN.NL .

 
SAMEN STERKER STOPPEN

SAMEN STERKER STOPPEN IS EEN VOORBEELD VAN HOE BEDRIJVEN HUN WERKNEMERS KUNNEN
ONDERSTEUNEN BIJ HET STOPPEN MET ROKEN. AFVAL- EN ENERGIEBEDRIJF AVR EN JUMBO
HEBBEN STOPPEN MET ROKEN TRAININGEN IN COMBINATIE MET BELONINGEN SUCCESVOL

TOEGEPAST BINNEN HUN ORGANISATIE. 
 

VOOR MEER INFORMATIE HIEROVER KIJK OP WWW.SAMENSTERKERSTOPPEN.NL OF NEEM CONTACT OP MET
 BENNITA IJTSMA: BIJTSMA@GGDRU.NL.  
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Meer informatie op https://huisartseneemland.nl/mijn-gezondheid/gli of
kijk op www.nogslimmer.nl voor informatie omtrent het programma.

In Bunschoten wordt sinds enkele maanden het leefstijlprogramma
SLIMMER aangeboden. Dit is een zogenaamde GLI, gecombineerde leefstijl
interventie, waarbij deelnemers in een programma 2 jaar begeleid worden

naar een gezondere leefstijl.
Het hoofddoel van het programma is het duurzaam verbeteren van het

voedings- en beweegpatroon van deelnemers, om zo obesitas te
verminderen. Dit draagt bij aan het verminderen van het risico op type 2

diabetes (voorkomen of uitstellen), aan sociale participatie en kwaliteit van
leven.

 De eerste 6 maanden van SLIMMER zijn intensief met wekelijks een
groepsbijeenkomst onder begeleiding van de leefstijlcoach/fysiotherapeut

waarbij leefstijl en de zogenaamde BRAVO factoren besproken worden.
Beweging, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.

Daarnaast zijn er een aantal sessies met de diëtist voor persoonlijk
voedingsadvies. De overige 18 maanden zijn er individuele terugkom-

momenten waarin aandacht wordt besteed aan terugvalpreventie.
 Inmiddels is de 2e groep gestart en zijn de deelnemers enthousiast aan de

slag met hun leefstijl.
 

SLIMMER in Bunschoten wordt aangeboden door fysiotherapiepraktijk
Fysiohuis en Diëtistenpraktijk Food in Motion. Wie wiltdeelnemen kan zich
via de huisarts/praktijkondersteuner aanmelden. Inmiddels is er wel een

wachtlijst.

DE GECOMBINEERDE LEEFSTIJL INTERVENTIE. 
EEN PROGRAMMA OVER GEZONDHEID EN PREVENTIE

https://huisartseneemland.nl/mijn-gezondheid/gli
http://www.nogslimmer.nl/


De Nationale Suiker Challenge
 

7 dagen gezond eten en drinken zonder toegevoegde suikers: dat is
de Nationale Suiker Challenge van het Diabetes Fonds. Meedoen is

goed voor je gezondheid en verrassend lekker. Schrijf je gratis in en
krijg ook de smaak te pakken!

Inschrijven

Praktische adviezen
en informatie over
diabetes op basis
van de nieuwste

inzichten uit
onderzoek

Onbewust krijg je
snel te veel suiker

binnen. Hoe
bewust ben jij?

Bekijk onze
informatie en tips.

Wat je eet, helpt je
gezondheid

evenveel vooruit
als medicijnen.

Bekijk de
recepten!

Het laatste nieuws
en actuele

onderzoeken over
diabetes type 1 op 
www.diabetestype1.nl.

https://www.diabetesfonds.nl/minder-suiker/suiker-challenge


WORD FIT
OP JOUW
MANIER 

Er zijn ontelbare
manieren om fitter te
worden. Benieuwd wat
bij jou past? Ga naar 

MINISTERIE  VAN VWS

WWW.FITOPJOUWMANIER.NL



G E Z O N D  L E V E N :  A L C O H O L

E N  D R U G S P R E V E N T I E ’

Sport Eat en Fun 
Vanuit het gemeentelijk actieplan “Laat ze niet (ver)zuipen” zijn er een aantal

nieuwe activiteiten opgestart. Een van deze activiteiten is de start van een Denk-
tank van een groep jongeren. De jongeren denken zelf na over het tegengaan van
vroegtijdig alcoholgebruik. Een van de activiteiten die hieruit voortvloeien is Sport,

Eat en Fun.
 

Zoals de naam al zegt, bestaat de avond uit sporten, eten en gezelligheid. Deze
avonden zullen vanaf heden één keer per maand gehouden worden voor jongeren
in de gemeente Bunschoten. Iedere keer zal dit gehouden worden bij een andere

sportvereniging. 
 

De eerste avond werd gehouden bij de rugbyclub. Jongeren hebben geholpen bij
het organiseren van de avond. Aanwezigen kregen patat en pizza aangeboden, die
ook klaargemaakt waren door de jongeren. Medewerkers van De Boei hebben een
whatsapp-groep waarin alle activiteiten voor jongeren worden gedeeld. Hierdoor

zijn jongeren snel op de hoogte, als er weer een avond gehouden wordt. Tijdens de
avonden is er plek voor ongeveer veertig jongeren. Vandaag waren ongeveer 25

jongeren aanwezig. De jongeren hadden het erg naar hun zin!
 verminderen in Bunschoten-Spakenburg. 

 
 



Onderzoek alcohol en drugsgebruik gemeente Bunschoten
De tweede activiteit uit het actieplan is een praktijkonderzoek uitgevoerd door Ton

Nabben van de Hogeschool van Amsterdam.
 

Ton Nabben (1961) is gepromoveerd als criminoloog op het uitgaansleven in
Amsterdam. Hij doet (kwalitatief) onderzoek naar jongerenculturen, drugsgebruik,
drugsbeleid en criminaliseringsprocessen in het algemeen. Hij heeft veel ervaring
rondom het onderzoeken van alcohol en drugsproblematiek. Door het onderzoek

halen we veel informatie op bij professionals, jongeren en experts. 
 

Het laatste onderdeel van het onderzoek was de focusgroep. Deze heeft in mei
plaatsgevonden.

 
Het doel van het onderzoek is de mogelijke verklaringen vinden van excessief

alcohol- en drugsgebruik en de risicofactoren (sociaal, economisch en cultureel) die
dit (blijven) voeden en (ook generationeel) bekrachtigen. 

 
De uitkomsten van het onderzoek verbinden we op mogelijke preventieve

aanpakken en ideeën die de onderzoekers hebben, om het excessieve karakter van
alcohol en drugs te verminderen in Bunschoten-Spakenburg. 

 
Oudercomité

Een derde activiteit uit het actieplan is de start van een oudercomité in
Bunschoten-Spakenburg.

 
Ouders spelen een belangrijke rol als het gaat over de keuzes die in een gezin

gemaakt worden op het gebied van voeding, bewegen, alcohol, roken en
drugsgebruik. Een rol en verantwoordelijkheid die niet altijd makkelijk is en die

ouders soms voor moeilijke keuzen kan stellen. Dus het dilemma is groot en een
strijd tussen gevoel en verstand is continu aanwezig. Het effect van de

ouderbetrokkenheid is bewustwording onder ouders en een aanpak van bottom-
up. Ouder staan zelf op tegen het alcohol en cocaïne gebruik en willen voorkomen
dat hun kinderen vroegtijdig in contact komen met middelen. Er hebben inmiddels

3 meetings plaatsgevonden. 
 


