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 Doetinchem, 9 januari 2013 

 

ALDUS VASTGESTELD 17 JANUARI 2013 

 

Kader lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 

 

 

Voorstel: 

Het kader lokaal gezondheidsbeleid 20 I3-20 I6 vaststellen. 

1. Om gezondheidswinst te boeken, investeren wij als gemeente bewust in de 

gezondheidsbevordering van sociaal zwakkeren. 

2. Mensen zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid; wij bieden voorlichting en 

ondersteuning alleen waar nodig opdat zij deze verantwoordelijkheid kunnen nemen.  

3. Ons beleid wordt bepaald door de factoren waar wij invloed op uit kunnen oefenen: ‘leefstijl, 

omgeving en beschikbaarheid van zorgvoorzieningen. 

4. Wij vertalen deze factoren naar een gebiedsgerichte en intersectorale aanpak. Deze is gericht 

op de wijken en/of dorpen met de meeste gezondheidsrisico's. Dit betekent onder andere een 

verbinding met de decentralisaties waarbij preventie geldt als onmisbare schakel.  

5. Vanuit onze regiefunctie worden de banden met zorgverzekeraar en de organisatie voor de 

ondersteuning van de 1e lijn verstevigd ten behoeve van de zorgketen.  

6. Het budget volksgezondheid zelf is beperkt; de middelen uit gezondheidsgerelateerde 

budgetten worden daarom zo efficiënt mogelijk benut en ingezet daar waar het ‘t hardst nodig 

is. 

 

Aanleiding 

Sinds I juli 2003 zijn gemeenten wettelijk verplicht iedere vier jaar een nota lokaal gezondheids-

beleid uit te brengen. Tevens moet het college van burgemeester en wethouders de 

gezondheidaspecten in bestuurlijke beslissingen bewaken. Het kader voor de tweede nota 

gezondheidsbeleid in Doetinchem hebt u op 17 december 2009 vastgesteld. 

 

In de derde nota actualiseren wij het beleidskader. Wij maken onderscheid tussen het kader en de 

uitgangspunten die daaraan verbonden zijn. Zij vloeien voort uit de doelstelling, de wettelijke taken 

van ons als gemeente, de gezondheidsrisico's van de inwoners en de gezondheidsfactoren waar de 

gemeente invloed op heeft. De derde nota is na regionaal overleg en met medewerking van de 

GGD tot stand gekomen. Wij hebben uw kaders nodig voor een uitvoeringsagenda 

volksgezondheid en houden u daarvan op de hoogte. 

 

1. Doel en doelgroep 

Wij hebben de wettelijke taak tot gezondheidsbescherming, bevordering en ziektepreventie in 

Doetinchem. Deze is gericht op gezondheidswinst van de inwoners van Doetinchem. 

In de tweede nota is benadrukt dat mensen met een lage sociaal-economische status meer kans op 

een slechte gezondheid hebben. De verschillen in levensverwachting tussen hoger en lager 

opgeleiden in Nederland bedraagt 6 à 7 jaar; het aantal jaren in goede gezondheid verschilt zelfs 

16 à 19 jaar. Het is een belangrijke maar niet de enige kwetsbare groep. De doelgroep ouderen, 

bijvoorbeeld, is niet voor niets in de Wpg onder artikel 5a opgenomen (Preventie ouderen 

gezondheidsbeleid). Dit is overigens gepaard zonder extra financiële middelen vanuit het Rijk naar 

gemeenten. 
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Uitgangspunten: 

a. In ons gezondheidbeleid willen wij ons richten op alle inwoners van Doetinchem; wij 

onderscheiden daarbij verschillende doelgroepen voor een gerichte interventie. Speciale 

aandacht gaat uit naar mensen met een hoger risico op een slechte gezondheid. 

b. De gemeente geeft het goede voorbeeld door intern de gezondheid te stimuleren en te 

bevorderen. 

 

2. Definitie van volksgezondheid en gezondheidsbepalende factoren 

Gezondheid wordt door de World health organisation (WHO)gedefinieerd als de optelsom van 

het sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden van de mens. Deze wordt bepaald door vier 

factoren: erfelijke en biologische factoren, leefstijl (gedrag), sociale en fysieke omgeving en de 

beschikbaarheid van zorgvoorzieningen. Ten aanzien van de eerste factor hebben wij geen enkele 

rol; het beleidskader is gericht op de overige drie. 

 

De beleidsnota van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) Gezondheid 

Dichterbij (2011) benadrukt dat gemeenten het eerst aan zet zijn als het gaat om preventie en een 

gezonde leefstijl. Het belang hiervan wordt nog eens in het regeerakkoord Rutte II herhaald. 

Een slechte gezondheid is vanuit menselijk perspectief onwenselijk. De overheveling van taken uit 

de AWBZ naar de Wmo maakt dat een goede gezondheid vanuit gemeentelijk perspectief ook van 

groter belang wordt. Immers, gemeenten worden steeds meer geconfronteerd met de (financiële) 

gevolgen van een ongezonde leefstijl van burgers en die tot gebruik van voorzieningen leiden. 

Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de decentralisatie van de Jeugdzorg en de Participatiewet.  

 

Uitgangspunten: 

a. Speerpunten op het gebied van leefstijl blijven dezelfde als de landelijke: overgewicht, diabetes, 

depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik. Seksuele gezondheid (van vooral jeugd en 

risicogroepen) vormt hier een aanvulling op. Leefstijlinterventies zijn zoveel mogelijk bewezen 

effectief. 

b. De gemeente voldoet op het gebied van fysieke omgeving minimaal aan de wettelijke normen 

voor de verschillende milieuonderdelen en bevordert een duurzaam leefmilieu ook ten gunste 

van de volksgezondheid. 

c. De gemeente investeert in een gezonde sociale omgeving gericht op een aanbod dat daar 

waar nodig de gezondheidssituatie verbetert of erger voorkomt (welzijn, sport, schulddienst-

verlening). 

d. Als het gaat om preventie en aanbod gezondheidsvoorzieningen stimuleert, faciliteert of 

initieert de gemeente:  

- de aanwezigheid van 1e en 2e lijnzorgvoorzieningen voor zijn inwoners; 

- de doorverwijzing van de 1e lijn naar de 0e lijn (gemeentelijke sport- en 

welzijnsvoorzieningen); 

- samenwerking in de zorgketen. 

 

3. Gebiedsgerichte aanpak 

Wij investeren in een gebiedsgerichte aanpak. De gezondheidsrisico's verschillen namelijk per wijk 

of dorp. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij lopende initiatieven zoals Wijkwerk Nieuwe Stijl. 

Over het algemeen vinden deze al plaats in de meer kwetsbare gebieden. 
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Uitgangspunten: 

a. In 2009 is geconstateerd dat de wijken in Doetinchem met een vermeerderd risico 

volksgezondheid het Centrum, Schöneveld, Overstegen en Noord zijn. Dat geldt zowel voor 

jong als oud. Daarnaast is toen de groep ouderen met een chronische aandoening in Dichteren 

en Gaanderen opvallend gebleken. 

b. De wijkprofielen zorg en welzijn, die eind 2012 in concept moeten verschijnen, zullen de 

wijken die prioriteit verdienen naar verwachting herbevestigen. Zo nodig worden deze 

bijgesteld. 

 

Naar aanleiding van de behandeling in de beeldvormende raad op 20 december 2012, hebben wij 

een aanvullende alinea (in rood) aan de paragraaf gebiedsgerichte benadering in de nota Lokaal 

gezondheidsbeleid toegevoegd (pagina 15 van de nota).  

 

4. Intersectorale aanpak 

De Volksgezondheid Toekomstverkenning 2010 adviseert dat zoveel mogelijk moet worden 

geïnvesteerd in bewezen effectieve leefstijlinterventies als onderdeel van de zorgketen. 

De uitkomsten van onderzoek naar de volksgezondheid in de Achterhoek en Doetinchem wijzen 

uit dat de landelijke speerpunten ook lokaal de belangrijkste speerpunten zijn op het gebied van 

leefstijl.  

 

Sleutelbegrippen voor een gezonde leefstijl zijn bewegen en voeding. Wij nemen dan ook 

bijvoorbeeld deel aan het project SLIMMER diabetes 2 voorkomen. Het wordt uitgevoerd door de 

1e lijnzorg onder leiding van de GGD. De interventie zal in 2013 het stempel ‘bewezen effectief in 

de praktijk’ krijgen. De deelnemers moeten na afloop uitstromen naar ons reguliere aanbod van 

sport en bewegen. Maar het is bekend dat ook als je gezond bent, bewegen van groot belang is. 

De buurtsportcoach kan daar een hele goede rol in vervullen. Deze voorbeelden keren weer terug 

in de uitvoeringsagenda. 

 

Welke sectoren in Doetinchem? 

Gerichte leefstijlinterventies alleen zijn echter onvoldoende. Preventie en volksgezondheid zijn 

verbonden aan sectoren buiten de gezondheidszorg: wonen, werken, onderwijs, recreatie en 

sport, veiligheid, milieu en verkeer. Onze woonvisie waarbij voor het eerst grote aandacht is voor 

zorgwoningen, de huidige verbetering van bijvoorbeeld de Haareweg als onderdeel van het 

mobiliteitsplan (veilig en gezond fietsen), de ontwikkeling van woonservicegebieden, de Wmo-

voorzieningen, ons armoedebeleid, de versterking van de eerste lijngezondheidszorg met 

medewerking van Caransscoop en zorgverzekeraar Menzis, de verantwoordelijkheden van de 

burgemeester binnen de veiligheidsregio. Het is een (onvolledige) rij van activiteiten op 

verschillende beleidsterreinen die op dit moment bijdragen aan een gezond en leefbaar 

Doetinchem.  

 

En er komen nieuwe taken op ons af. De taken die uit de AWBZ naar de Wmo komen, de 

Jeugdzorg, de nieuwe Participatiewet hebben allen een verbinding met preventie. Preventie in de 

zin van ‘beter voorkomen dan genezen’. Maar wellicht meer nog ‘het voorkomen van erger’. 
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Onze aanpak 

Wij hebben in Doetinchem goede uitgangspunten. De Kanteling in de Wmo-winkel is een wijziging 

in denken en handelen, die ook wordt weerspiegeld in de aanpak van de buurtcoaches. Het is 

wellicht logisch dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheid. Maar niet iedereen 

is even goed in staat om deze verantwoordelijkheid te nemen. De buurtcoaches, die nu net gestart 

zijn in Overstegen en de Huet, bieden kansen om tijdig achter de voordeur te kunnen ingrijpen. 

Het adviseren, stimuleren, en aanreiken van activiteiten gericht op een gezonde leefstijl komt meer 

binnen handbereik. Voeding en bewegen zijn sleutelbegrippen. Maar dat zijn eenzaamheids-

bestrijding en schulddienstverlening evengoed.  

Vanuit wijkwerk wordt gewaakt dat de juiste partijen zijn betroken om in te spelen op de vraag. 

Vanuit die hoek wordt ook de verbinding met de eerste lijn een belangrijke. Een patiënt moet tijdig 

kunnen worden terugverwezen naar de reguliere (wijk) voorzieningen in plaats van naar de 2e lijn. 

Het gaat om het voorbeeld van de eenzame oudere die zich (daarom) ziek voelt en naar de 

huisarts gaat. De chronisch zieke waarvan de situatie bij een beweegprogramma niet verslechtert 

of die zich zelfs beter gaat voelen. 

 

Juist deze beweging is van belang bij de transitie van de AWBZ (en Participatiewet). Uiteraard 

moet de zorg straks goed zijn geregeld. Maar het gaat er straks om dat wij de zorg - in welke 

vorm dan ook - niet in hokjes benaderen. Dit geldt ook voor de transitie van de Jeugdzorg. 

Jeugdgezondheidszorg was al een taak van de gemeente. Deze richt zich op àlle kinderen en 

jongeren en zoekt daarbij naar de risicokinderen om erger te voorkomen. Het belang van 

jeugdgezondheidszorg mag hier nog eens onderstreept worden. Hoe beter onze preventie is, hoe 

meer de gang naar jeugdzorg kan worden voorkomen. Het huidige (regionale) onderzoek naar de 

vormgeving van een integrale jeugdgezondheidszorg zonder knip bij 4 jaar moet dan ook straks 

aansluiten bij onze (regionale) toekomstvisie voor de zorg. Deze visie moet uiterlijk zijn beslag 

krijgen op 1 januari 2015. 

 

Volksgezondheid is kortom is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zowel intern binnen de 

gemeente als extern met partners en - niet te vergeten - (een vertegenwoordiging van) de 

bewoners zelf. 

 

Regie 

De gemeente heeft de regie voor het lokaal gezondheidsbeleid. De portefeuillehouder 

volksgezondheid is de belangrijkste regisseur. Maar de gezamenlijke bestuurlijke 

verantwoordelijkheid hoort te worden onderstreept in elk bestuurlijk besluit; een dergelijk besluit 

van ons college vraagt volgens de Wet publieke gezondheid altijd om een afweging ten aanzien van 

de gezondheid. 

 

De regiefunctie wordt verstevigd door de adviesfunctie van de GGD en de samenwerking met de 

zorgverzekeraar als regisseur van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de organisatie voor 

ondersteuning van de Ie lijn (Caransscoop). 
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De banden met de zorgverzekeraar zijn de laatst twee jaar aangehaald. De dominante verzekeraar 

in Doetinchem en de regio is Menzis. Met Menzis hadden wij al een collectieve zorgverzekering 

voor de minima afgesloten. Deze verzekering is per 1 januari 2012 omgevormd tot de 

GemeentePolis. Deze polis is zich aan het ontwikkelen. De samenwerking blijkt in de praktijk een 

goede ingang voor meer samenwerking op het brede terrein van zorg, van groot belang met de 

veranderingen die op stapel liggen. 

 

Risico 

Kortdurende interventies gericht op volksgezondheid werken beperkt. De continuïteit moet 

worden gewaarborgd. Dit vraagt onder andere: 

- politiek draagvlak; 

- financiële middelen; 

- een zorginfrastructuur, die de interventie duurzaam uit kan voeren. 

 

De financiële middelen van de gemeente(n) zijn beperkt. De financiering van de GGD vormt de 

belangrijkste post ‘volksgezondheid’ op de begroting. In deze tijden van schaarste moet worden 

gezocht naar zoveel mogelijk slimme verbindingen. Dit kan enerzijds door samenwerking op 

regionaal niveau en met derden en anderzijds door integrale lokale samenwerking en bundeling van 

inzet en middelen. Waar mogelijk en nodig zal subsidie worden aangevraagd. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,    De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART  DRS. H.J. KAISER 

 

 

  



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Kader lokaal gezondheidsbeleid  

2013-2016; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

Het kader lokaal gezondheidsbeleid 20 I3-20 I6 vast te stellen. 

1. Om gezondheidswinst te boeken, investeren wij als gemeente bewust in de 

gezondheidsbevordering van sociaal zwakkeren. 

2. Mensen zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid; wij bieden voorlichting en 

ondersteuning alleen waar nodig opdat zij deze verantwoordelijkheid kunnen nemen.  

3. Ons beleid wordt bepaald door de factoren waar wij invloed op uit kunnen oefenen: ‘leefstijl, 

omgeving en beschikbaarheid van zorgvoorzieningen. 

4. Wij vertalen deze factoren naar een gebiedsgerichte en intersectorale aanpak. Deze is gericht 

op de wijken en/of dorpen met de meeste gezondheidsrisico's. Dit betekent onder andere een 

verbinding met de decentralisaties waarbij preventie geldt als onmisbare schakel.  

5. Vanuit onze regiefunctie worden de banden met zorgverzekeraar en de organisatie voor de 

ondersteuning van de 1e lijn verstevigd ten behoeve van de zorgketen.  

6. Het budget volksgezondheid zelf is beperkt; de middelen uit gezondheidsgerelateerde 

budgetten worden daarom zo efficiënt mogelijk benut en ingezet daar waar het ‘t hardst nodig 

is. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 17 januari 2013, 

 

 

 

 

 

, griffier 

 

 

 

 

 

, voorzitter 

 

 


