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Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 42 RvO van de fractie PvdA-Groen
Links

Geachte heer, mevrouw,
Door de fractie PvdA-Groen Links zijn op 23 oktober 2018 vragen gesteld met betrekking tot
terugdringen gezondheidsverschillen en preventief gezondheidsbeleid in Vught.

Op 27 augustus jl. presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een
analyse van gezondheidsverschillen in Nederland. Daaruit blijkt dat sociaaleconornische factoren
leiden tot een zeer fors gezondheidsverschil tussen groepen burgers. Hoger opgeleide mensen leven
gemiddeld 6 jaar langer clan lager opgeleide mensen. Hoger opgeleiden leven gerniddeld 14 a 15 jaar
langer in als goed ervaren gezondheid clan lager opgeleiden.
Sinds de introductie van preventiebeleid in de gezondheidszorg eind jaren tachtig is de gerniddelde
levensverwachting van alle Nederlanders gerniddeld fors omhoog gegaan maar de
gezondheidsverschillen tussen de sociale lagen in de bevolking zijn gebleven en op somrnige
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
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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 econornische status?

]a.
2. Is het college bereid om een impuls te geven aan haar (regie)rol en meet 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 token mede gezien de uitslagen op de gezondheidsmonitor van de GGD Hart voor
Brabant?
Zowel de GGD als de gemeente besteedt op verschillende manieren aandacht aan thema's rondom leefstijl.
Dat varieert van sportstimulering en de activiteiten van MOVE Vught tot Gezonde School en voorlichting
op bijv. het Maurickcollege over alcohol (op aanvraag van de school), Ook Wel
zijn Vught levert een bijdrage
met voorlichtingsactiviteiten op school, fittesten, eetprojecten. Binnenkort wordt het Nationaal

Preventieakkoord bekend gemaakt, dat inzet op de thema's roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht.
Bij dit landelijke akkoord zal ook de GGD aansluiting zoeken in de activiteiten.

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 warden 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?
Centraal in ons lokale sociale beleid staat "meedoen" en dat geldt voor iedereen. Dat betekent dat wij ons
ook richten op belemmeringen in meedoen, door geldgebrek of kwetsbaarheid bijv. \We werken daarin samen

met relevante partijen, afhankelijk van het onderwerp. Aan de regiegroep armoede nemen zowel Wel
z=ijn
Vught als de GGD deel. Het bereiken van deze doelgroep blijkt steeds weer een weerbarstig probleem. De
coordinator Kinderen en armoede levert daar een bijdrage aan evenals bijv. de inzet van ervaringsdeskundigen.
U wijst in uw inleiding erop dat sommige inwoners geen tandarts bezoeken vamwege de kosten. De

onderzoeksresultaten dateren uit 2016. Intussen zien wij dat het gebruik van de Collectieve Zorgverzekering
Minima in de afgelopen jaren flink is toegenomen, met inmiddels meer dan 400 deelnemers. In de daarbij
horende aanvullende verzekering zitten bijv. ook tandartskosten. Wijverwachten daarom een afname van dit
cijfer. Verder is het mogelijk om het eigen risico deel te laten ziin van de premie ofgespreid maandelijks te
betalen (afhankelijk van de keuze van de deelnemer),

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

2/3

wee KS
gezonde leefstijl?
Het college is bereid om met WSD in gesprek te gaan over het stimuleren van een gezonde leefstijl onder de
werknemers van WSD. Het ligt voor het college voor de hand om hierbijte beginnen met een inventarisatie
van de reeds bestaande initiatieven en maatregelen die WSD neemt om haar werknemers gezond te houden.

Indien nodig gaat het college in de kwartaal overleggen met WSD en/ of tijdens de bestuursvergaderingen van
WSD extra aandacht vragen voor dit onderwerp. Wanneer dit ertoe leidt dater extra initiatieven komen
dan is het standpunt van het college dat deze initiatieven niet enkel aan de Vughtse werknemers, maar aan
alle werknemers ten goede moeten komen.

5. Is het college bereid om te gaan werken aan een nieuw lokaal Gezondheidsbeleid aangezien
de laatste nota betrekking heeft op de periode 2007 -201 0?
In 2017 heeft de raad de notitie en animatie Wijzijin Vught vastgesteld. Dit is het kader voor het brede
sociale beleid, waaronder ook gezondheidsbeleid valt. Er is daarbij gekozen voor een integrale aanpak in
plaats van sectorale beleidsnota's. Centraal in het beleid staat de doelstelling "meedoen voor iedereen". Op
deze lijn willen wij verder gaan. Daarmee komt ook dit onderwerp in beeld. Concreet nemen wij thema's als
gezondheid in brede zin mee bij bijv. opdrachtverlening aan ABZ en Wel
ziin Vught (denk aan gezond eten,
voorlichtingsactiviteiten,jittest), en natuurlijk in de werkzaamheden van de GGD.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vught
de burgemeester,

l
R.J. van de Mortel
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