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Betreft: Gezondheidsbeleid voor mensen/gezinnen met een laag inkomen

Waalwijk, 14 juni 2019

Aan: het College van B&W van de gemeente Waalwijk.

Geacht College

Hierbij brengt de Sociale Adviesraad Waalwijk een ongevraagd advies uit aan het College van B&W

van de gemeente Waalwijk inzake het aanpassen en intensiveren van het lokaal gezondheidsbeleid

voor een bijzondere doelgroep.

Aanleiding.

Eind 2018 presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een analyse van

gezondheidsverschillen in Nederland. Daaruit blijkt dat sociaal economische factoren leiden tot een

zeer fors en steeds meer toenemend gezondheidsverschil tussen groepen burgers.

Hoger opgeleide mensen leven gemiddeld 6 jaar langer dan lager opgeleide mensen. Hoger

opgeleiden leven daarbij gemiddeld L4 a L5jaar 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 veel groter geworden. Belangrijke aspecten die tot grote gezondheidsverschillen

leiden tussen hoog en laag opgeleid zijn: Stoppen met roken; Gezonde voeding; Voldoende bewegen.

Nieuwe impuls aan lokaal preventiebeleid.

Op 23 november 2018 heeft de regering een nationaal preventieakkoord gesloten met talloze
landelijke organisaties. Daarin staan maatregelen op het gebied van roken, voeding, bewegen en

alcohol die er landelijk en lokaal genomen gaan worden. Zo zijn er tal van concrete maatregelen die
per 2020 of per 2025 ingaan die ook een lokaal uitvoeringsbesluit vergen.

Sinds mei van dit haar stimuleert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de gemeenten

om te komen tot nieuw lokaal preventiebeleid met ondersteuning via een site en andere
maatregelen.

Waalwijkse cijfers.

De meest recente cijfers die de SAR via de GGD Hart van Brabant heeft verkregen zijn van 2016.

Daaruít blíjkt wat dít onderwerp betreft onder meer het volgende over de situatíe in Waalwíjk:

- L6% van de Waalwijkse jeugd heeft overgewicht



- L5% van de volwassenen heeft obesitas en 49% heeft overgewicht
- 22% van de bevolking rookt
- 8% is een zware drinker
- 57% voldoet niet aan de normen voor een voldoende beweging
- 14% heeft een laag inkomen

Deze laatste groep is oververtegenwoordigd in alle bovenstaande groepen waarbij sprake is van een

aanmerkelijk gezondheidsrisico.

Adviezen inzake vormgeving nieuw gezondheidsbeleid in Waalwijk.

De SAR is ermee bekend dat er momenteel (in de regio en lokaal) nieuw beleid in voorbereiding is op

het gebied van gezondheidsbeleid.

1. De SAR adviseert in de eerste plaats het College om daarbij MEER en specifiek GERICHTE

aandacht te hebben voor concrete stappen en acties om gezondheidswinst met name te
gaan bereiken bij mensen met een lagere opleiding c.q. laag inkomen en de daarmee

verbonden gezinnen in de gemeente Waalwijk.

Een langdurige aanpak lijkt de SAR daarbij nodig aangezien het gaat om een gedragsverandering

en om mensen/gezinnen die vaak ook op meerdere terreinen in het sociaal domein met extra
uitdagingen te kampen hebben. Deze doelgroep is enerzijds met algemene maatregelen niet of
zeer moeilijk te bereiken en anderzijds hebben maatregelen een lange adem nodig.

2. De SAR ziet kansen voor het bereiken van die doelgroep indien het gezondheidsbeleid meer
in relatie met andere onderdelen van het sociaal domein wordt verbonden. Zij adviseert u in

de tweede plaats bij de uitwerking van de maatregelen om tot die INTEGRALITEIT van
gezondheid en sociaal domein te komen.

Concrete voorbeelden die de SAR daarbij voor ogen heeft zijn te vinden in relatie tot:

- armoedebeleid

- onderdelen van de Participatiewet zoals de Sociale werkvoorziening i.s.m. Baanbrekers

- de cliënten van en advisering door medewerkers van team Wijz bij preventie

- beleid ten aanzien van sportstimulering en sportorganisaties

- de scholen voor basis, voortgezet en speciaal onderwijs in Waalwijk.

3. Daarnaast zou de gemeente uiteraard via haar inkoop bij de GGD heel gericht en aanvullend
beleid kunnen maken waarbij via de GGD gerichte acties kunnen worden ondernomen om
deze doelgroep te benaderen in overleg met bijvoorbeeld huisartsen en fysiotherapeuten.

De SAR adviseert u om in overleg met de GGD zowel in de regio maar in ieder geval ook LOKAAL

aanvullende afspraken te maken die concreet voor de Waalwijkse burgers met een laag inkomen
en hoge gezondheidsrisico's effect gaan hebben op de kofie en lange termijn.



4. Voor sommige mensen in de bijstand of met een zeer laag inkomen is de drempel van de

eigen bijdrage te hoog om naar de dokter of de tandarts te gaan.

De SAR adviseert u om de financiële drempels te inventariseren die een mogelijk negatief effect

hebben op het tijdig gebruik maken van eerstelijnsvoorzieningen of het voorkomen van dure

zorgvoorzieningen. Bekijk of het bestaande armoedebeleid voldoende compensatie biedt en

voldoende bereik heeft onder de doelgroep en hoe dat verbeterd kan worden. Ga daartoe ook

het overleg aan met de zorgverzekeraars en betrek hen om juist die doelgroep onder hun

verzekerden te bereiken. Ook zorgverzekeraars hebben een belang hierbij in het voorkomen van

overbodige zorgkosten bij mensen met een laag inkomen en hoog gezondheidsrisico.

5. De SAR advíseert u om in navolging van het landelijk preventieakkoord een BREDE coalitie

aan te gaan om dit doelte bereiken met tal van Waalwijkse organisaties. Dit is een

maatschappelijke opgave waarbij de gemeente niet alleen via aanscherping van beleid op

eigen houtje veel resultaat kan boeken maar haar rol als aanjager, facilitator en regisseur van

een brede coalitie zal moeten gaan invullen.

De SAR adviseert u om in de komende jaren tot die brede beweging te komen voor een gezond

en vitaal Waalwijk. Stel daarbij ook een werkgroep in die specifiek de opdracht krijgt om gerichte

maatregelen te bedenken en uit te voeren om de doelgroep van mensen met een lage opleiding

en hun gezin/kinderen vroegtijdig te bereiken indien er sprake is van een gezondheidsrisico

(roken, alcohol, voeding, beweging).

Vanzelfsprekend is de SAR bereid om haar advies nader toe te líchten.

Met vriendelijke groet

Voorzitter


