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Hoe gezond is de Nederlandse jeugd van 15? 
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Definitie

% 15-jarigen dat dagelijks frisdrank 

drinkt

NL Trends 2013-2017

Significante (29.6%) afname in 

dagelijks frisdrank gebruik onder 

middelbare scholieren. 18% afname 

onder basisschool leerlingen

Dagelijks frisdrank

Definitie

% 15-jarigen dat minimaal 1 keer 

per week rookt

>1x per week roken

NL Trends 2013-2017

Significante afname in rookgedrag 

onder middelbare scholieren: 22% 

afname in 15-jarigen die ooit 

gerookt hebben

Definitie

% 15-jarigen dat minimaal 1 keer 

per week alcohol drinkt

>=1x per week alcohol

NL Trends 2013-2017

Geen significante verandering in 

drinkgedrag

Definitie

% 15-jarigen dat minimaal 60 

minuten matig tot intensief 

beweegt per dag

NL Trends 2013-2017

Kleine afname zichtbaar in 

beweeggedrag van de Nederlandse 

jeugd

Voldoende bewegen

Bron: HBSC survey 2013/2014
Jongens

Meisjes



Als we niks doen…
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…heeft in 2040 meer dan de helft van 

de mensen een chronische aandoening 

en:

... neemt mentale druk op jongeren en 

jongvolwassenen toe, met mogelijke gevolgen voor 

hun psychische gezondheid

... worden er in de toekomst meer soa’s 

gediagnosticeerd

Bron: vtv 2018



Aanleiding meerjarenprogramma

• Wens Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV) om krachten en middelen te bundelen 

voor een gezamenlijke ambitie

• Eind 2016 opdracht aan SGF om een meerjarenprogramma op te stellen dat ten goede 

komt aan de volksgezondheid in Nederland

• Meerjarenprogramma Gezonde Generatie in november 2017 door ALV SGF en bestuur SLV 

vastgesteld



Onze droom: Gezonde Generatie

• Meer gezonde levensjaren voor Nederlanders.

• We realiseren de gezondste generatie in 2040 en 

minimaliseren daarmee de te voorkomen 

gezondheidsrisico’s.

• De Gezonde Generatie bestaat uit kinderen en 

jongeren die gezond* leven omdat ze het zelf 

willen en er de vaardigheden voor hebben, in een 

omgeving die verleidt tot gezond gedrag.
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* Gezondheid is een staat van fysieke, mentale en sociaal-emotionele balans, die je de 

vrijheid en de mogelijkheden geeft om je volledige potentieel te benutten.



De gezondheidsfondsen nemen het initiatief 
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• Unieke positie: 21 fondsen beslaan het gehele 

gezondheidsspectrum

• Unieke samenwerking: er zijn geen voorbeelden 

bekend van landen waar de gezondheidsfondsen

samen de verantwoordelijkheid nemen voor 

toekomstige generaties

• Uniek leiderschap t.a.v. gezondheid en preventie 

en zetten de nationale agenda. Coördinatie a.h.v. 

een gezamenlijk plan:

o Focus: prioriteiten stellen

o Samenwerken: energie bundelen

o Positief communiceren



NEDERLAND IN 2040
WERELDKAMPIOEN 
ALLROUND 

GEZONDSTE JEUGD
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Op vijf gebieden:

Balans inspanning

en ontspanning

Gezond Eten 

en Drinken

Vrij van: Tabaks-, Alcohol <18-,  

Drugsgebruik en Problematisch Gamen

Voldoende 

Bewegen

Respectvol en 

veilig contact

Weerbaarheid

Communicatie

Allianties
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March 23, 2040

By Amanda Gardner

In a global assessment across 168 countries, the World Health Organization has ranked the Dutch Youth as the healthiest.

The international benchmarking is based on the health of 21-year olds across a number of key drivers of health (physical activity, nutrition, safe sexual

practices, bullying, tobacco, alcohol and other substance use, and relaxation and sleep) – across which the Netherlands now ranks 1st in all categories.

Measuring the health of 21 year-olds as an indicator of youth health comes from the “Healthiest Generation” Program which was launched in 2018, one 

year before these 21-year olds were born. Youth-related illness (e.g. obesity, stress, depression, and sexually transmitted diseases) have all been 

declining steadily since the inception of the project.

Leading indicators of chronic disease have also been on the decline, with Healthy Life Expectancy rising steadily since the Program was launched in 

2018. Click to continue reading...

Dutch Youth are the healthiest in the world


