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In november 2018 is op initiatief van 
staatssecretaris Paul Blokhuis van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het 
Nationaal Preventieakkoord gesloten. Het 
Nationaal Preventieakkoord heeft als doel de 
Nederlandse bevolking gezonder te maken. De 
gezondheidsthema’s roken, alcohol en overgewicht 
staan hierbij centraal. Per thema zijn ambities en 
acties vastgelegd. Vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de 
Rijksoverheid hebben het akkoord ondertekend. 
Het Nationaal Preventieakkoord mist nog lokale 
daadkracht. De gemeente Deurne is daarom de 
uitdaging aangegaan om ook op lokaal niveau aan 
de slag te gaan met het Deurnes Preventieakkoord. 
Dit Lokaal Preventieakkoord heeft als doel om 
bestaande activiteiten en initiatieven een boost 
te geven en met elkaar te verbinden. Daar waar 
lokale ambities liggen en daar waar energie is, 
gaan we met elkaar aan de slag. Om te verkennen 
waar kansen liggen, zijn er antwoordkaarten 
ingevuld en vond op 22 februari een kick-
offbijeenkomst plaats. Met de antwoordkaart en 
tijdens deze bijeenkomst hebben we bij inwoners, 
vrijwilligers, ondernemers en professionals 
ideeën opgehaald. Deze ideeën zijn verwerkt in 
het Deurnes Preventieakkoord wat voor u ligt. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat het Deurnes 
Preventieakkoord dynamisch is. Dit betekent dat 
het Lokaal Preventieakkoord zoals dat er nu ligt 
een start vormt, maar niet in beton gegoten is. 
Gaandeweg kan het Lokaal Preventieakkoord 
worden aangepast en aangevuld.  

DEURNE IN BEELD 
Ook in Deurne is aanleiding om te werken aan 
een gezondere leefstijl en meer welbevinden; 
de infographic in de bijlage laat dit voor alle 
leeftijdsgroepen zien. Preventie loont gedurende 
de hele levensloop. Uiteraard is het voor de 
jeugd belangrijk om van jongs af aan een 
gezond leefpatroon te ontwikkelen om uit te 
kunnen groeien tot in alle opzichten weerbare 
volwassenen. Maar stoppen met roken, een 
gezonder gewicht en matigen met alcohol leveren 
in iedere levensfase gezondheidswinst op. Samen 
met bijvoorbeeld het verminderen van stress kan 
dit ook de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van 
werknemers bevorderen. 
Gezondheid zien we breed; het gaat om veerkracht 
en het naar vermogen kunnen blijven meedoen en 
meetellen in de samenleving. Een gezonde leefstijl 
draagt eraan bij om fit en actief te kunnen blijven, 
maar ook betekenisvolle relaties en zingeving 
zorgen voor kwaliteit van leven. Als individu maak 
je keuzes maar je hebt ook te maken met de 
fysieke en sociale omgeving waarin je verkeert, 
die moeten de gezondheid en het welbevinden 
bevorderen. Niet iedereen is in gelijke mate in 
staat of toegerust om een gezonder leven te 
leiden; armoede, (digitale) laaggeletterdheid, 
slechte woon- en werkomstandigheden 
bijvoorbeeld kunnen zorgen voor ongewenste 
gezondheidsverschillen. 

INLEIDING

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord
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Bij alle inspanningen voor een gezonder leven 
moet rekening gehouden worden met de 
belemmerende factoren die mensen kunnen 
ervaren.
In Deurne gebeurt al erg veel om een gezonde 
leefstijl en gezonde leefomgeving te bevorderen. 
Denk bijvoorbeeld aan Leef! Deurne, wat zich 
richt op het realiseren van voldoende sport-, 
bewegings- en cultuuraanbod, Beweeg Fit, of het 
Lokaal Sportakkoord. Verschillende huisartsen 
in Deurne werken samen in het kader van de 
zgn. Regioprestatie Wijkgerichte Samenwerking; 
dit wordt gecoördineerd door de Stichting 
Sociale Gezondheid Deurne. Maar er zijn ook al 
initiatieven zoals leefstijlinterventies, rookvrije 
terreinen, gezonde scholen en kantines. Ook is 
er in de gemeente aandacht voor thema’s als 
weerbaarheid en eenzaamheid en is er een aanpak 
‘Lekker Fris’ rondom preventie van roken, alcohol 
en drugs.  

AAN DE SLAG IN DEURNE!
Preventie is iets van de lange adem, het is nooit 
af. Het Lokaal Preventieakkoord is daarom 
dynamisch en kan gaandeweg worden aangepast 
en bijgesteld, verdiept en verbreed. Op basis van 
input van professionals, inwoners, ondernemers 
en vrijwilligers gaan we in Deurne in eerste 
instantie aan de slag met de onderstaande 
gezondheidsthema’s. 
We starten bij de doelgroep jeugd en nemen 
daarvoor de Doorgaande lijn Preventie Jeugd als 
basis, vanaf hier Jong in Deurne genoemd. Daarin 
staan acties en betrokken partijen benoemd die 
ervoor gaan zorgen dat de ontwikkeling van de 

jeugd in Deurne zo optimaal mogelijk verloopt: 
‘Een lang en gezond leven kan niet vroeg genoeg 
beginnen. Kinderen hebben alles in zich om goed 
op te groeien met de juiste hulp en ondersteuning. 
Gezond opgroeien houdt in dat kinderen zich in 
een veilige en stimulerende omgeving kunnen 
ontwikkelen. Gezond opvoeden is kinderen 
begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige 
en betrokken leden van de samenleving. Jong 
in Deurne is gericht op het versterken van 
weerbaarheid bij kinderen en het vergroten van de 
opvoedkracht bij ouders.’  
Daarmee wordt het fundament gelegd onder 
het Lokaal Preventieakkoord. Op dat fundament 
willen we verder bouwen (Start). We willen 
zo concreet mogelijk benoemen welke extra 
inspanningen meerwaarde gaan hebben boven 
op de voorgestelde acties in Jong in Deurne 
(Versterking). Verder blikken we vooruit naar 
kansen voor preventie in de overige fasen van 
de levensloop (Vooruitblik).  Daarmee doen we 
recht aan de opgehaalde input uit de kick-off 
bijeenkomst en sluiten we aan bij al succesvolle of 
nog startende vormen van samenwerking (zoals 
Proeftuin Deurne en Regioprestatie Wijkgericht 
Werken) en bij bestaande initiatieven.
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AMBITIES
In 2025 is het percentage kinderen en jongeren  
met overgewicht in Deurne niet verder 
toegenomen. In 2040 is het aantal inwoners  
met een gezond gewicht verdubbeld. 

START
•   We werken aan een gezonde 

ontwikkeling van kinderen van 0-18 
jaar. De Jeugdgezondheidszorg volgt 
de gezonde ontwikkeling van kinderen, 
samen met verloskundigen, huisartsen en 
praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en 
diëtisten, Zorg in Deurne, beweegaanbieders en 
specialisten tweede lijn.  

•   We blijven inzetten op de realisatie van 
doelstellingen uit het Sportakkoord. Dit betekent 
dat meer sportverenigingen een gezonde 
sportclub worden. En dat beweegaanbieders 
activiteiten organiseren en uitvoeren op en 
rondom schoolpleinen, wijken en sportclubs, om 
kinderen en jongeren verder te enthousiasmeren 
om te sporten en te bewegen. 

•   We werken aan een ketenaanpak overgewicht 
jeugd waarin verwijzers en aanbieders elkaar 
vinden. Voor ieder kind met overgewicht is 
er aanbod op maat, zowel individueel als in 
groepsvorm en zowel in de eigen omgeving 
als in een behandeltraject. Overgewicht kan 
een medisch probleem zijn, maar is soms 
ook een ‘gezinsprobleem’. Ouders bepalen 
het voedingsaanbod en daarmee wat het kind 

eet. Kennis en bewustwording bij ouders heeft 
aandacht nodig. Hierbij is samenwerking met 
huisartsen, kinderartsen, jeugdgezondheidszorg 
en beweegaanbieders van groot belang.

•   We stimuleren kinderdagverblijven, basisscholen 
en scholen voor voorgezet onderwijs om op 
een structurele wijze aan gezondheidsthema’s 
te (blijven) werken, waaronder gezond eten 
en bewegen.  Dat zijn bijvoorbeeld Gezonde 
Kinderopvang, Gezonde School, Gezonde 
Schoolkantine en watertappunten. 

VERSTERKING
•   We willen samenwerken met supermarkten en 

lokale ondernemers en zo de aanpak versterken 
door bijvoorbeeld het sponsoren van groente en 
fruit of het promoten van gezonde producten.

1 | ETEN EN BEWEGEN 

https://www.leefdeurne.nl/Download/RenderModuleFile/2876
https://kindnaargezondergewicht.nl/
https://kindnaargezondergewicht.nl/
https://www.gezondekinderopvang.nl/
https://www.gezondekinderopvang.nl/
https://www.gezondeschool.nl/
https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx
https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/subsidie-watertappunten
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VOORUITBLIK
We willen ook werken aan een gezond gewicht 
voor volwassenen en ouderen. Daarbij maken 
we gebruik van nudging, kleine duwtjes in de 
goede richting. Hiermee wordt de gezonde 
keuze de gemakkelijke keuze. We roepen 
organisaties en bedrijven op om een gezonde 
werkomgeving te creëren, bijvoorbeeld met een 
gezonde kantine en lunchwandelen. Verenigingen 
spannen zich in om volwassen en oudere leden 
te behouden met een passend beweegaanbod. 
We gaan met de partners in Deurne zoals Leef! 
Deurne, KBO en beweegaanbieders kijken naar 
laagdrempelige vormen van bewegingsstimulering 
voor volwassenen en ouderen, bijvoorbeeld 
in de buitenlucht, door wandelen en fietsen 
aantrekkelijker en veiliger te maken.  Daarnaast 
zorgen we ervoor, samen met aanbieders, 
dat (informatie over) gezonde voeding en 
voldoende beweging ter beschikking komt 
van zoveel mogelijk doelgroepen, in een voor 
hen toegankelijke vorm. Drempels (zoals taal 
en financiën) moeten zoveel mogelijk worden 
weggehaald. In Deurne zijn veel organisaties 
die kunnen signaleren en doorverwijzen. 
Leefstijlinterventies zijn bekend bij professionals 
en toegankelijk voor alle inwoners van Deurne. 
De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) 
waarnaar huisartsen kunnen verwijzen en die de 
zorgverzekering vergoedt, wordt optimaal benut. 

WIE HEBBEN WE NODIG? 
GGD Brabant-Zuidoost, verloskundigen, huisartsen 
en praktijkondersteuners, fysiotherapeuten 
en diëtisten, Zorg in Deurne, jongerenwerk en 
wijkwerkers van LEVgroep, Zorgboog in Balans, 
Leef! Deurne, beweegaanbieders, ouders en 
opvoeders, specialisten tweede lijn, ORO, 
kinderopvang en gastouders, basisscholen en 
scholen voor voorgezet onderwijs, supermarkten, 
lokale ondernemers, Bergopwaarts, KBO, Stichting 
Leergeld
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AMBITIE
In 2025 zijn er minder jongeren die roken, drinken 
minder jongeren onder de 18 alcohol en is er 
ontmoediging van drugsgebruik. In 2040 roken 
jongeren niet en wordt er onder de 18 geen 
alcohol gedronken of drugs gebruikt. Het aantal 
volwassenen en 65-plussers wat te veel drinkt is 
gehalveerd.

START
•  We stimuleren om het uitvoeringsplan van de 

Lekker Fris aanpak in Deurne te realiseren, 
met daarin o.a. campagnes zoals NIX18 en 
samenwerking met scholen en jongerenwerk. Ook 
wordt er ingezet op regelgeving en handhaving.

•  We vragen de gemeente om erop toe te zien dat 
het preventie- en handhavingsplan actueel is en 
wordt uitgevoerd.

•  We voeren het regionaal project de-normalisering 
drugs uit in Deurne. We maken gebruik van de 
materialen, handreikingen en andere interventies 
die vanuit dit project ontwikkeld worden.

•  We streven naar een rookvrije generatie: nog meer 
sportterreinen, speeltuinen en kinderboerderijen 
worden rookvrij zodat kinderen rookvrij kunnen 
opgroeien.

VERSTERKING
•  We streven ernaar om horeca, kantine-uitbaters, 

supermarkten en slijterijen te betrekken.
•  We creëren samen met lokale horeca aanbod 

voor jongeren 18- om alcoholvrij uit te gaan.

VOORUITBLIK
Drugsgebruik komt met name voor bij 
jongvolwassenen; ook die doelgroep willen 
we aanspreken met het regioproject en door 
samen te werken en in te zetten op preventie 
rond evenementen zoals festivals.  Overmatig 
alcoholgebruik door volwassenen zetten we 
jaarlijks op de agenda door de campagne 
IkPas (ook bekend als Dry January); we roepen 
werkgevers op om hun werknemers te stimuleren 
hieraan deel te nemen (hetzelfde geldt voor 
Stoptober).  We overwegen de Moti55 aanpak 
voor volwassenen en geven bekendheid aan 
Rookvrij en Fitter. Overmatig alcoholgebruik door 
ouderen willen we, samen met vertegenwoordigers 
van ouderen zoals de KBO, aanpakken door 
de apothekers i.s.m. andere partners zoals 
buurtsportcoaches voorlichting te laten geven 
over de risico’s van alcohol in combinatie met 
medicijngebruik, over valpreventie en het trainen 
van evenwicht.

WIE HEBBEN WE NODIG? 
Partners van aanpak Lekker Fris binnen de 
werkgroep Preventie Jeugd, Gemeente Deurne, 
sportverenigingen, speeltuinen, kinderboerderijen, 
KBO, Leef! Deurne, apothekers, horeca, kantine-
uitbaters, supermarkten, slijterijen en lokale 
ondernemers.

2 | ROKEN, ALCOHOL EN DRUGS

https://expertisecentrumalcohol.trimbos.nl/items/details/preventie-en-handhavingsplan-alcohol#:~:text=Preventie%20en%20Handhavingsplan%20alcohol,-Dit%20item%20maakt&text=Gemeenten%20zijn%20sinds%202014%20verplicht,(DHW)%20in%20artikel%2043a.
https://www.regioprojectdrugs.nl/
https://www.regioprojectdrugs.nl/
https://ikpas.nl/
https://stoptober.nl/
https://moti55.nl/
https://amessport.nl/stoppen-met-roken/
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AMBITIE
In 2025 ervaren minder opvoeders in Deurne 
opvoedstress; weten opvoeders beter waar ze 
met opvoedvragen terecht kunnen; ervaren 
meer jongeren dat ze passende hulp krijgen bij 
problemen. In 2040 Is de ervaren opvoedstress 
gehalveerd en krijgen alle jongeren passende 
hulp bij problemen.

START
•  We zetten breed in op het vergroten van 

weerbaarheid en de opvoedkracht van ouders, 
zoals opgenomen in Jong in Deurne. Vanuit Jong 
in Deurne start de inzet met het programma 
Kansrijke Start, door het te verbinden met de 
huidige inzet van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 
jaar en vanuit daar te verbreden en versterken.  
Een kansrijke start draagt bij aan het vroegtijdig 
ondersteunen van risicogezinnen en ouders met 
opvoedproblemen. 

•  We continueren de inzet na de eerste 4 
levensjaren in samenwerking met onder andere 
basisscholen en voorgezet onderwijs. 

•  We zorgen voor een samenhangend geheel van 
collectieve preventie: aanbod in de basis voor 
alle kinderen, jongeren en ouders, voorlichting 
en informatievoorziening, groepsaanbod en 
voorliggend individueel aanbod. 

VERSTERKING
•  We zijn van mening dat de thema’s armoede en 

schuldenproblematiek relevant zijn voor Deurne, 
net als opgroeien en opvoeden in relatie tot een 
andere taal en cultuur. Een passend aanbod 
voor deze thema’s en doelgroepen zal de aanpak 
versterken.  

VOORUITBLIK:
We vinden het belangrijk om de zelfredzaamheid 
van jongeren te bevorderen en hen te 
ondersteunen bij het vinden van juiste informatie 
en hulp bijvoorbeeld bij een laagdrempelige 
inloopplek als TEJO Deurne. 
We onderzoeken de mogelijk om aan te haken bij 
een gemeente in de regio om in samenwerking
Nu Niet Zwanger uit te voeren.

WIE HEBBEN WE NODIG?
Werkgroep Preventie Jeugd, zoals LEV Groep, 
GGD Brabant-Zuidoost, Zorg in Deurne, Gemeente 
Deurne, middelbare scholen, basisscholen, 
kinderopvangorganisaties, TEJO Deurne, 
Samenwerkingsverband PO , Stichting Leergeld

3 | OPGROEIEN EN OPVOEDEN

https://www.kansrijkestartnl.nl/
https://www.nunietzwanger.nl/
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AMBITIE
In 2025 ervaren meer inwoners van Deurne 
hun (mentale) gezondheid als goed en zijn 
meer kinderen en jongeren weerbaar. In 2040 
is het aantal inwoners met een goed ervaren 
gezondheid verdubbeld en is het aantal weerbare 
kinderen en jongeren verdubbeld.

START
•  We stimuleren basisscholen en scholen voor 

Voortgezet Onderwijs om te werken aan het 
thema Welbevinden binnen de Gezonde School-
aanpak.

•  We bevorderen meer verbinding tussen LEEF! 
Deurne en Zorg in Deurne, zodat inzet van LEEF! 
Deurne, naast doelstellingen op het gebied van 
sport en cultuur, ook gekoppeld wordt aan doelen 
vanuit het sociaal domein zoals het verbeteren 
van mentaal welzijn en weerbaarheid waarbij 
wordt ingezet op talenten van jongeren. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn in de contacten met verenigingen 
en scholen waarmee LEEF! Deurne samenwerkt. 
Hiervoor is een goede samenwerking tussen 
LEEF! Deurne en jeugdprofessionals van Zorg in 
Deurne van belang.

•  We werken aan meer bekendheid van het TEJO-
huis onder jongeren en professionals. Het TEJO-
huis is een inwonersinitiatief waar jongeren veilig 
en laagdrempelig alles bespreekbaar kunnen 
maken. We werken aan een sterke samenwerking 
tussen TEJO Deurne en professionals en aan 
goede wederzijdse doorverwijzing.

VERSTERKING
•  We continueren en versterken de aanpak 

suïcidepreventie (STORM Strong Teens and 
Resilient Minds) om somberheidsklachten bij 
middelbare scholieren vroegtijdig te signaleren 
en aan te pakken. We stimuleren meer 
professionals en vrijwilligers om de bijbehorende 
gatekeeperstrainingen te volgen.

VOORUITBLIK
We bieden een training aan voor professionals en 
vrijwilligers zodat ze beter bekend worden met het 
voeren van ‘het andere gesprek’ op basis van de 
inzichten in positieve gezondheid. 
We onderzoeken de mogelijkheid dat huisartsen 
in samenwerking met de welzijnsinstelling Lev-
groep en Leef! Deurne Welzijn op Recept voor te 
schrijven of op andere manierente verwijzen naar 
voorliggende voorzieningen in de wijk, zoals het 
trainingsaanbod van Leren met LEV.

WIE HEBBEN WE NODIG? 
Leef! Deurne, GGD Brabant-Zuidoost, Zorg in 
Deurne, combinatiefunctionarissen, basisscholen 
en scholen voor voortgezet onderwijs, LEVroep, 
huisartsen, ORO, verenigingen, Gemeente Deurne, 
TEJO Deurne

4 | GELUK EN VEERKRACHT

https://www.ggdbzo.nl/partners/gemeenten/gezondheidinbeeld/Paginas/Zuidoost-Brabant-proefregio-in-landelijk-netwerk-su%C3%AFcidepreventie-.aspx
https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/het-andere-gesprek/#:~:text=Met%20Positieve%20Gezondheid%20voer%20je,om%20hun%20gezondheidssituatie%20te%20verbeteren.
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AMBITIE
In 2025 zijn professionals zich bewust van 
gezondheidsachterstanden. In 2040 werken 
professionals op een effectieve manier aan het 
verkleinen van gezondheidsachterstanden.

START
We streven ernaar dat interventies die in het 
kader van het preventieakkoord worden ingezet, 
zich ook richten op deelnemers met een lage 
Sociaal Economisch Status (SES) en/of een 
migratieachtergrond. 

VERSTERKING
We willen alle interventies die in het kader van 
het preventieakkoord worden ingezet, toetsen 
op bruikbaarheid en toegankelijkheid voor 
lage SES-inwoners en mensen met beperkte 
(digitale) gezondheidsvaardigheden. Zo wordt alle 
communicatie op B1-niveau geschreven.

WIE HEBBEN WE NODIG? 
De themagroepen spannen zich in om de 
interventies en activiteiten toegankelijk te maken 
voor iedereen, ook de kwetsbare groepen in de 
samenleving. 

5 |  GEZONDHEIDS- 
ACHTERSTANDEN 
VERKLEINEN
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UITVOERING EN BORGING
Met het formuleren van ambities en het benoemen 
van acties hebben we nog geen resultaat. Dit 
preventieakkoord moet leiden tot een gezamenlijke 
uitvoering, waarin alle huidige en toekomstige 
betrokken partners een eigen verantwoordelijkheid 
hebben. Met het aanleveren van hun logo 
spreken partners hun commitment uit en gaan 
ze akkoord met het leveren van een bijdrage 
aan het Lokaal Preventieakkoord. De gemeente 
speelt een faciliterende rol om partijen met elkaar 
in verbinding te brengen. Jaarlijks organiseert 
de gemeente samen met de kerngroep een 
netwerkbijeenkomst voor alle aangesloten partijen 
om ontwikkelingen in het veld uit te wisselen, 
concrete acties af te spreken en de uitvoering te 
bewaken. 
Vanuit Rijksmiddelen is er vanaf het najaar 
2021 t/m 2023 jaarlijks een uitvoeringsbudget 
van € 20.000,- beschikbaar voor het Lokaal 
Preventieakkoord.  

AFSTEMMING PREVENTIE 
We werken toe naar een samenhangende inzet 
op preventie in Deurne voor de komende jaren. De 
juiste structuur daarvoor bepalen we samen met 
de partners die aan de slag gaan. We zoeken naar 
een passende vorm van overleg en afstemming. 
Deze vorm moet aansluiten bij de energie die er 
lokaal is om gezondheid en welbevinden dichterbij 
te brengen voor inwoners van Deurne, zonder 
belastend te zijn of te vertragen.  Het Lokaal 
Preventieakkoord is berekend op groei, waarbij 
nieuwe inbreng en nieuwe partners steeds welkom 
zijn en waarin door de tijd heen mogelijkheden 
zijn om nieuwe thema’s of doelgroepen centraal 
te stellen. Daarom willen we een dynamische 
afstemmingsstructuur en uitvoeringsplannen die 
ruimte geven aan kansen en ontwikkelingen.

Om goede afstemming te realiseren komt er een 
kerngroep voor de overkoepelende afstemming. 
Daarnaast zijn er vier themagroepen. Een 
themagroep bestaat uit een aanvoerder: iemand 
die initiatief neemt en kartrekker is binnen het 
thema. Teamleden: betrokkenen bij het thema 
die actief willen meedenken en meehelpen. En de 
supporters: zij ondersteunen het thema, en kunnen 
gevraagd worden om hulp of advies, maar zijn 
nog niet betrokken bij concrete acties. Uit iedere 
themagroep is er minimaal een persoon óók 
onderdeel van de kerngroep.

UITVOERING, BORGING EN AFSTEMMING
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AFSTEMMING
AANVOERDER TEAM SUPPORTER

KERNGROEP Gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost, 
Levgroep, Zorg in 
Deurne, Politie, Spring 
Kinderopvang, Stichting 
sociale gezondheid 
Deurne

THEMA ETEN EN 
BEWEGEN

GGD Brabant-Zuidoost Ames sport en zorg,  
Leef! Deurne

ORO, Dorpsraad Liessel, 
Kinderopvang Puk

THEMA ALCOHOL, 
ROKEN EN DRUGS

GGD Brabant-Zuidoost Partners van de Lekker 
Fris aanpak: Gemeente 
Deurne, Politie, Novadic-
Kentron, Lev Groep, 
GGD Brabant-Zuidoost, 
IVO-Deurne, Willibrord 
gymnasium 

Aloysius De Korenaer 
Deurne, Dorpsraad Liessel  

THEMA OPGROEIEN 
EN OPVOEDEN

Zorg in Deurne Leden van de werkgroep 
Preventie Jeugd, Platoo 

Aloysius, De Korenaer 
Deurne, TEJO Deurne, 
Kinderopvang EigeWijzz

THEMA GELUK EN 
VEERKRACHT

GGD Brabant-Zuidoost Lev Groep, Leef! Deurne TEJO Deurne, ORO



De volgende organisaties en netwerken onderschrijven het  
Deurnes Preventie Akkoord en zetten zich in voor een gezonder Deurne. 

PARTNERS VAN HET DEURNES PREVENTIEAKKOORD 

DOE JE MEE?   In het Preventieakkoord van Deurne staan al veel acties en betrokken partijen beschreven, maar alle hulp is welkom. Wil jij of jouw organisatie ook 
bijdragen aan een actie of ambitie of heb je een goed idee? Laat dat dan weten aan Ilse Knoops, formateur van het preventieakkoord, i.knoops@ggdbzo.nl
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We willen graag dat álle inwoners van Deurne gezond en gelukkig door het leven gaan en dat
gezondheidsverschillen kleiner worden. We zijn ervan overtuigd dat we dit kunnen bereiken door de onderlinge
samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en inwoners een boost te geven. De afspraken die gemaakt zijn
in het Preventieakkoord van Deurne dragen hier aan bij. Samen zorgen we voor een gezondere gemeente!

Ambities voor 2040

LOKAAL PREVENTIEAKKOORD
DEURNE

Eten en bewegen in 2021

Roken, alcohol en drugs

Opgroeien en opvoeden

30% van de ouders

Ervaart bovengemiddeld
veel stress bij de opvoeding:

Heeft probleem en behoefte
aan professionele hulp:

Ambities voor 2025

65-plussers 

jongeren: 12-18 jaar

kinderen: 0-11 jaar

volwassenen: 19-64 jaar

Legenda:

- 100% van de jongeren rookt niet, drinkt geen
alcohol en gebruikt geen drugs.
- Het aantal volwassenen en 65-plussers wat te
veel drinkt is gehalveerd.

- De ervaren opvoedstress is gehalveerd.
- Alle jongeren krijgen passende hulp bij
problemen.

Inwoners, lokale partners
en gemeente hebben de
handen ineen geslagen
om uitvoer te geven aan
de gemaakte afspraken
in het Preventieakkoord
van Deurne. Er is een
beweging op gang
gebracht waarin we
samen werken aan een
gezonder Deurne voor
iedereen. Op deze
manier worden
gezondheidsverschillen
verkleind en is
gezondheidswinst
zichtbaar op de
verschillende thema’s.

- Het aantal inwoners met een gezond gewicht
is verdubbeld.
- 80% van de inwoners beweegt voldoende.

Heeft geen gezond gewicht: Beweegt onvoldoende:
19% 26% 47% 61% 7% 83% 43% 56%

Rookt:

Geluk en veerkracht

6%

Heeft ooit
gedronken:

58% 7%

Heeft ooit drugs
gebruikt*:

Drinkt teveel:

* sofdrugs, harddrugs en/of lachgas

19%
10%

76%
48%

- Het aantal inwoners met een goed ervaren
gezondheid is verdubbeld.
- Het aantal weerbare kinderen en jongeren
is verdubbeld.

Bronnen:
Jeugdmonitor 0-11 jaar 2017-2018 GGD Brabant-Zuidoost gemeente Deurne
Jeugdmonitor 12-18 jaar 2019-2020 GGD Brabant-Zuidoost gemeente Deurne
Volwassenenmonitor 19-64 jaar 2016-2017 GGD Brabant-Zuidoost gemeente Deurne
Ouderenmonitor 65+ jaar 2016-2017 GGD Brabant-Zuidoost gemeente Deurne

Vragen of informatie?
Ilse Knoops
i.knoops@ggdbzo.nl

www.ggdkompas.nl

±60 jongeren

±240 jongeren
zouden bij
behoefte niet
weten hoe dit
te regelen

Ervaart de gezondheid als
'matig' tot 'zeer slecht':

* volgens de ouders

40%
17%16%5%*

Heeft een lage weerbaarheid:

9% 7%


