
AAN ALLE POLITIEKE PARTIJEN
DIE OP 21 MAART 2018 MEEDOEN AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, 
Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, 

Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert  
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Dat bepaal je vooral lokaal 

Is het u ook opgevallen? Dat we het in landelijke discussies over gezondheid vooral over 
‘de zorg’ hebben. Over zorgkosten, de kwaliteit van de zorg, de rol van de overheid en 
de verzekeraars. Je leest in programma’s van politieke partijen eigenlijk best weinig 
over ‘de gezondheid van mensen’. Over wat je als overheid samen met uiteenlo-
pende partners kunt doen om de gezondheid van je inwoners te bevorderen en 
te beschermen.

Volgens de GGD West-Brabant kan dat anders, en beter. Zeker wanneer het 
gaat om de programma’s van partijen die volgend jaar meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Want gemeenten hebben heel veel moge-
lijkheden om werk te maken van de gezondheid van hun inwoners. Er 
valt veel te kiezen. Wat en hoe? Dat leest u in deze uitgave. Van harte 
aanbevolen. U doet er uw inwoners én uw gemeente een groot ple-
zier mee.

Annemieke van der Zijden
Directeur GGD West-Brabant

HOE GEZOND ZIJN DE INWONERS VAN 
UW GEMEENTE? EN HOE BEVORDER  
EN BESCHERM JE HUN GEZONDHEID?
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‘Gezond zijn’ is meer dan een goede gezondheid van lijf en leden. Gezondheid gaat ook over lekker in je 
vel zitten, over iemands welbevinden. En over meedoen, behalve fysiek ook maatschappelijk. Niet in de 
laatste plaats betekent gezond zijn ook dat je in staat bent om zelf regie te hebben over je leven. De 
regie en mogelijkheden om zelfredzaam te zijn. Dat alles bij elkaar noemen we positieve gezondheid.

Hoe gezonder de inwoners van een gemeente zijn, hoe beter dat is. Uiteraard voor die inwoners. Maar ook voor die 
gemeente. Want de gezondheid van haar inwoners bepaalt mede:
• De sociale kracht en veerkracht van een gemeente
• Het algehele welzijnsniveau van een gemeente
• Of scholen in een gemeente te maken hebben met vervroegde uitval of achterblijvende leerprestaties
• De armoedeproblematiek van een gemeente en de oplosbaarheid daarvan
• In hoeverre inwoners maatschappelijk mee kunnen doen
• Hoe prettig en veilig inwoners van een gemeente zich voelen in de straat of wijk waar ze wonen
• Het beschikbare arbeidspotentieel voor de bedrijvigheid in een gemeente.

Met andere woorden: gezondheid staat niet op zichzelf.
Gezondheid is voor een gemeente een sociaal-maatschappelijke én 
economische factor van belang!

Wanneer je als gemeente werk maakt van de gezondheid van je inwoners, maak je tevens 
werk van de sociale, maatschappelijke en economische gezondheid van de totale samen-
leving.

Als gemeente de gezondheid van je inwoners bevorderen en beschermen, betekent 
vooral dat je kansen benut voor individu én samenleving.

ZO BELANGRIJK IS GEZONDHEID
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Het staat vast dat gemeenten de komende jaren minder geld van het Rijk krijgen voor de jeugdhulp en de 
WMO. Er is dus sowieso al een financiële noodzaak om er als gemeente voor te zorgen dat inwoners gezond 
kunnen opgroeien en leven en dat oorzaken en omstandigheden die de gezondheid bedreigen, worden 
weggenomen. Het aloude ‘voorkomen is beter dan genezen’ gaat sterker op dan ooit. Gezondheid be-
vorderen en beschermen begint bij preventie.

Wat willen we onder andere voorkomen? Zo maar een paar voorbeelden:
• Dat de jeugd te weinig beweegt en zich overgeeft aan slechte voedingsgewoonten.
• Dat kinderen gaan roken of, wanneer ze ouder worden, de verleidingen op gebieden als alcohol- en 

drugsgebruik niet kunnen weerstaan.
• Dat jongeren roekeloos gedrag vertonen op het internet en op social media.
• Dat ouderen, die steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen, vereenzamen 

of onvoldoende zorg krijgen.
• Dat mantelzorgers niet weten wat te doen, 

zich machteloos voelen en uitgeput raken. 
• Dat we de meest kwetsbaren in onze 

samenleving aan hun lot overlaten, met alle 
gevolgen van dien; voor henzelf en voor de 
samenleving.

SAMEN EEN BREDE BEWEGING 
AAN DE VOORKANT
Gezondheidspreventie doe en kun je niet al-
leen. Niet als gemeente, school, sportclub, 
GGD, bedrijfsleven, horeca, middenstand, so-
ciale partners en zorgaanbieders. Je kunt het 
wel gezamenlijk. En het moet ook gezamen-
lijk. Gezondheid staat immers niet op zichzelf. 
Samen erover praten is al mooi. Projecten 
opzetten is prima. Maar het beste is om geza-
menlijk een brede beweging aan de voorkant 

HET BEGINT BIJ PREVENTIE 
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te maken. Met elkaar preventiecoalities smeden, die leiden tot daadkracht en resultaat. 
Coalities waarin je elkaar inspireert en uitdaagt om anders te durven denken en doen. 
Weg van de geëffende paden, niet gehinderd door regelgeving en over de schotten 
heenstappend die partijen vaak nog scheiden. Daar moeten we naar toe. De GGD 
is graag van de partij. We hebben al vaker met dit bijltje gehakt. We denken dat 
het mogelijk is dat gemeentebesturen partijen bij elkaar brengen en dat ge-
meenteraden kaders stellen en sturend optreden om preventie tot een breed 
succes te maken.

MAAK GEBRUIK VAN DATA
Door gebruik te maken van data kun je als gemeente sturen op het 
gezondheidsbeleid en focus aanbrengen in het maken van afge-
wogen keuzes. Vaak zijn data al beschikbaar. Zoals de door GGD 
West-Brabant opgezette monitor www.brabantscan.nl die 
actuele gegevens bevat over de gezondheid van volwassenen 
en ouderen in ons werkgebied. Er zijn steeds meer data be-
schikbaar die inzicht geven in ontwikkelingen op het gebied 
van gezondheid, ziekten, beleidseffecten et cetera. Je kunt 
als gemeente ook zelf, of samen met partners, data ont-
wikkelen. Bijvoorbeeld om analyses te maken van de 
gezondheidsontwikkeling van je inwoners, zelfs op 
wijk- en buurtniveau, of om voorspellingen doen die 
voor een gemeente relevant kunnen zijn. 

www.brabantscan.nl
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Gemeenten hebben belangrijke taken en bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. 
Dus zijn ze in staat om letterlijk ruimte te scheppen voor een gezonde leefomgeving. Vooral de komende 
jaren krijgen gemeenten extra kansen om daar stevig op in te zetten. Veel gemeenten zijn of gaan aan 
de slag met hun omgevingsvisie. In 2019 treedt de Omgevingswet in werking, die gemeenten nog meer 
zeggenschap geeft. Bovendien zetten steeds meer gemeenten onderwerpen als klimaat en duurzaam-
heid op hun beleidsagenda.

Kortom, gemeenten hebben tal van mogelijkheden om met hun beleid, maatregelen en voorzieningen bij te dra-
gen aan een positieve gezondheid van hun inwoners. We zetten enkele mogelijkheden op een rij:
• Zorg voor schone lucht en verminder de CO2-uitstoot met maatregelen op het gebied van verkeer, 

groenvoorzieningen en energiebesparing. Ook rookvrije gebieden zijn een welkome aanvulling.
• Creëer een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen. Zoals parken en ander openbaar groen waar 

mensen actief kunnen zijn. Ook speelruimte voor kinderen in hun straat of buurt en groene schoolplei-
nen zijn belangrijk. Met dit soort maatregelen snijdt het mes aan twee kanten. Want wie beweegt, is 
behalve fysiek ook sociaal actief.

• Zorg met wandel- en fietspaden voor aantrekkelijke en veilige langzaam verkeer voorzieningen. 
Inwoners bewegen dan meer en pakken minder snel de auto. En dat scheelt weer CO2-uitstoot. 
Goed voor het klimaat en een welkome bijdrage om de kans op luchtwegaandoeningen en 
hart- en vaatziekten te verminderen.

• Gebruik gezondheid als toetsingskader bij het opzetten van ruimtelijke plannen. Zorg 
bijvoorbeeld voor voldoende scheiding tussen wonen en verkeer en hinderlijke 
bedrijvigheid.

Maak gezondheid tot rode draad in je ruimtelijke ontwikkeling en je hebt als gemeen-
te kansrijke perspectieven om door middel van eigen beleid de gezondheid van je 
inwoners te bevorderen en te beschermen. En je hoeft niet van voor af aan te 
beginnen. Met vaak kleine ingrepen in een wijk, buurt of straat kun je ook best 
veel bereiken.

GEEF GEZONDHEID LETTERLIJK DE RUIMTE
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We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving 
buiten de boot vallen. Er zijn helaas meer kwetsbare mensen dan we denken. 

• Van alle kinderen groeit 20% niet veilig en gezond op en 1 op de 9 kinderen groeit op in armoede. Het spreekt voor 
zich dat gezondheidsrisico’s, sociale problemen en zelfs gevaren op de loer liggen: beperkte weerbaarheid, onthech-
ting, schoolverzuim, misbruik.

• We hebben in Nederland afgesproken dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. 
Maar kunnen zij dat ook werkelijk? Zelfredzaamheid is een mooie gedachte en een groot goed. Maar aan zelf-
redzaamheid zitten ook grenzen. Dat je nog niet naar een verzorgingshuis of verpleeghuis gaat, wil nog niet 
zeggen dat je geen zorg nodig hebt. Dus is zorgcontinuïteit een belangrijk aandachtspunt. Ook eenzaamheid, 
onveiligheid en verwardheid kunnen deze groep extra kwetsbaar maken.

• Er is een groeiende groep mensen die zorg mijden doordat ze als gevolg van schulden, een opeenstapeling 
van problemen of het ontbreken van een sociaal netwerk achterop zijn geraakt.

• Er is ook kwetsbaarheid die we niet zien. Die zit verscholen achter voordeuren of op plekken 
(zoals campings) die de nieuwe toevluchtsoorden zijn van mensen in  
problemen. 

Geen enkele instelling of organisatie is in staat om de problematiek van de extra 
kwetsbaren in zijn eentje aan te pakken. We weten uit ervaring dat samenwer-
king de enige manier is om vroegtijdig te signaleren, plannen te maken en in 
actie te komen. We moeten de aanpak die nodig is, niet alleen slim maar vooral 
ook langdurig organiseren. We zien al succesvolle aanzetten. Zoals bestrijding 
van armoede, speciale programma’s voor de jeugd en vernieuwende welzijns- 
activiteiten voor ouderen. Uiteraard kunnen we niet zonder vrijwilligers en man-
telzorgers. Maar ook zij kunnen kwetsbaar zijn of worden. Dus moet het robuus-
ter. Met sociale systemen en netwerken, zoals steungezinnen, die structureel kun-
nen functioneren. En met een benadering die verder gaat dan regels stellen en  
traditionele maatregelen nemen. Er is behoefte aan een brede krachtenbunde-
ling: gemeenten; partners in de zorg, het sociale domein en op het gebied van  
veiligheid; particuliere initiatieven. Alleen samen kunnen we de meest kwetsbare 
inwoners helpen.

SAMEN ONZE KWETSBARE INWONERS HELPEN 
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Gemeenten worden met ingang van 2019 verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het Rijksvaccinatieprogramma. Daarmee worden ze onder andere verantwoorde-
lijk voor het op peil brengen en houden van de vaccinatiegraad van hun inwoners 
en voor de voorlichting die nodig is.

Nederland heeft zich over het algemeen goed gewapend tegen besmettelijke ziekten.  
Lange tijd is er sprake geweest van een redelijk stabiele situatie. Vooral de laatste jaren 
is die stabiliteit steeds minder vanzelfsprekend aan het worden. We denken dat we 
bepaalde ziekten hebben uitgebannen, maar die blijken dan slechts op reis te zijn 
om vervolgens weer terug te keren. We hebben en krijgen te maken met nieuwe, 
nog onbekende ziekten. Soms gaat het hierbij om diermensziekten (zoönose).  
Nieuwe inwoners van ons land kunnen ook nieuwe ziektes importeren. Er is 
sprake van toenemende antibioticaresistentie.

Kortom, de wereld van ziekten en vaccins is volop en voortdurend in be-
weging. De verantwoordelijkheden voor het vaccinatieprogramma moe-
ten dan ook niet worden onderschat. De GGD blijft op dit gebied zijn 
expertise inzetten en verder verbeteren. Daarbij gaat de samenwer-
king met gemeenten een grotere rol spelen.

NIEUWE UITDAGING VOOR GEMEENTEN:  
HET VACCINATIEPROGRAMMA
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GGD West-Brabant is op vele fronten actief om de gezondheid van de  
inwoners van de 18 gemeenten in onze regio te bevorderen en te  
beschermen. Dat doen wij onder andere door mensen handelingsperspec-
tieven te bieden. Ook deze uitgave mag u beschouwen als een set han-
delingsperspectieven. Maar dan voor uw politieke partij en voor u als 
politicus. Wij zijn er voor de inwoners van uw gemeenten, maar wij 
zijn ook ‘van uw gemeenten’. Gezondheid is een lokaal thema dat 
er steeds meer toe doet. Er valt lokaal veel te bepalen. Het is aan u 
wat uw met dat thema doet in uw verkiezingsprogramma. De in 
deze uitgave geformuleerde handelingsperspectieven kunnen 
wellicht een handreiking zijn.

Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met Mirjam van de Wijgert,  
directiesecretaris/strategisch adviseur  
van GGD West-Brabant.
T 06 22 63 73 52
E m.wijgert@ggdwestbrabant.nl
Kijk ook op www.brabantscan.nl
en www.ggdwestbrabant.nl.

TOT SLOT

www.brabantscan.nl
www.ggdwestbrabant.nl

