Vught, 23 oktober 2018

Aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vught

Betreft: Schriftelijke vragen PvdA-GroenLinks inzake terugdringen gezondheidsverschillen en
preventief gezondheidsbeleid in Vught.
Geacht college van burgemeester en wethouders,
Op 27 augustus jl. presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een
analyse van gezondheidsverschillen in Nederland. Daaruit blijkt dat sociaaleconomische factoren
leiden tot een zeer fors gezondheidsverschil tussen groepen burgers. Hoger opgeleide mensen
leven gemiddeld 6 jaar langer dan lager opgeleide mensen. Hoger opgeleiden leven gemiddeld 14
a 15 jaar langer in als goed ervaren gezondheid dan lager opgeleiden.
Sinds de introductie van preventiebeleid in de gezondheidszorg eind jaren tachtig is de
gemiddelde levensverwachting van alle Nederlanders gemiddeld fors omhoog gegaan maar de
gezondheidsverschillen tussen de sociale lagen in de bevolking zijn gebleven en op sommige
gebieden zelfs groter geworden. Een voorbeeld daarvan: in 1990 rookte 38% van de lager
opgeleiden en 34% van de hoger opgeleiden en nu is dat respectievelijk met 11% en 17%
afgenomen.
De WRR stelt voor het landelijk en lokaal preventiebeleid een nieuwe impuls te geven en te
focussen op de groepen met meer ruimte voor realiseerbare gezondheidswinst. De WRR stelt
daarbij met name voor om extra aandacht te hebben voor mensen met een laag inkomen en voor
3 speerpunten (roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht als gevolg van ongezond
eetgedrag).
Uit de openbare gezondheidsmonitor van de GGD Hart voor Brabant (2016) blijkt dat in Vught
12% een laag inkomen heeft, 20% moeite heeft met het vragen van hulp bij het bevorderen van
de eigen gezondheid en 15% van de Vughtse volwassenen afziet aan een bezoek aan de (tand)arts
vanwege kosten. Van de jongeren in Vught tussen 12 en 18 jaar geeft 29% aan recent binge
drinker te zijn geweest tegen 23% in de rest van de regio Hart voor Brabant. Van de Vughtse
volwassenen rookt 23% en heeft 48% overgewicht waarvan 11% kampt met obesitas.
Vragen.
1. Heeft het college kennis genomen van de beleidsbrief van de WRR van 27 augustus “Van
verschil naar potentieel” en van de aanbevelingen voor prioritering in het lokaal
preventiebeleid voor mensen met een lage sociaal economische status?
2. Is het college bereid om een impuls te geven aan haar (regie)rol en meer invulling te
geven aan het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jongeren en volwassenen door
betere voorlichting, campagnes e.d. bij het voorkomen van overmatig alcoholgebruik,
overgewicht en roken mede gezien de uitslagen op de gezondheidsmonitor van de GGD
Hart voor Brabant?

3. Is het college bereid om in overleg met relevante partijen zoals de GGD, Welzijn Vught,
de werkgroep Armoedebeleid en zorginstanties specifiek te inventariseren op welke wijze
in dit beleid met name mensen met een laag inkomen/lage opleiding in Vught beter
bereikt kunnen worden met concrete en op die doelgroepen afgestemde acties
(voorlichting, preventieve cursussen etc) en is zij bereid om te komen tot intensivering
van het beleid voor die groepen in 2019 en verder?
4. Is het college bereid om in overleg te treden met de WSD om te bekijken of er in 2019
concrete en extra initiatieven kunnen komen voor Vughtse werknemers van de sociale
werkvoorziening bijvoorbeeld op het gebied van stoppen met roken en bevorderen van
een gezonde leefstijl?
5. Is het college bereid om te gaan werken aan een nieuw lokaal Gezondheidsbeleid
aangezien de laatste nota betrekking heeft op de periode 2007-2010?
In afwachting van uw antwoord,
Namens de fractie van PvdA-GroenLinks,
Lucas Middelhoff

