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We zijn dank verschuldigd aan iedereen die de tijd heeft 

genomen ons hierbij een inkijk te geven in de eigen werk- 

en belevingswereld. Ze spraken openlijk over hun ideeën, 

vakmanschap, ervaring en ambities, maar ook over hun 

frustraties, teleurstellingen en de vraag hoe het anders, 

beter zou kunnen. We hebben er veel van geleerd. 

Mede door deze gesprekken zijn we, scherper dan in 

het verleden, de burger als bondgenoot gaan zien en 

minder als klant. Samen meer-waarde behalen, de kern 

van de missie van de veiligheidsregio, ontstaat wanneer 

we echt samen optrekken. We kunnen pas dan effectief 

samenwerken wanneer er een gemeenschappelijk doel is. 

De VNG verwoordt het in haar toekomstvisie op publieke 

gezondheid als volgt: “Om in gezamenlijkheid constructief 

te kunnen werken aan bijvoorbeeld alcoholpreventie is 

het wenselijk dat de samenwerkende gemeenten ook een 

gemeenschappelijke visie hebben”. Dat onderschrijven 

wij van harte. Deze gemeenschappelijke visie hebben we 

verwoord in deze notitie. De visie vormt de basis voor het 

gezamenlijke meerjarenbeleid 2013-2016.

Het bestuur heeft ons uitgedaagd te streven naar het 

maximaal haalbare, bruggen te slaan naar andere 

beleidsterreinen en de verbinding te zoeken met burgers, 

netwerkpartners en opdrachtgevers. Deze opstelling  

is voor ons een stimulans.

Piet Lucassen en Frank de Jong 

Directie 

 

Deze visie is vastgesteld door de bestuurscommissie  

van de GGD op 28 september 2011.

In deze notItIe wordt een 
benaderIng van gezondheId 

geïntroduceerd, dIe gebaseerd Is 
op nIeuwe, aanvullende Ideeën 
over een effectIeve aanpak dIe 

bIjdragen aan langer gezond leven. 
vIjf kenmerken van deze nIeuwe 

benaderIng van gezondheId worden 
uItgewerkt. vervolgens laten we 

zIen wat dIt betekent voor de ggd.

De totstandkoming van deze visie kent een uitgebreide 

voorbereidingsperiode. De afgelopen maanden hebben we 

veel gesproken met collega’s, contactambtenaren bij de 

gemeenten, andere organisaties, onderzoekinstellingen en 

burgers. De voorbereidingen varieerden van discussies op 

gemeentehuizen, het kantoor van de GGD, bij de ‘buren’ 

of op locatie, tot het meelopen bij anderen, informele 

‘met de benen op tafel gesprekken’ en gesprekken bij de 

koffieautomaat, in de hal of op de parkeerplaats.  

voorwoord
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Inleiding
moeten stellen om het gesprek te krijgen dat het  

dichtst bij hun eigen noden en behoeften ligt.

Leeswijzer

De notitie is als volgt opgebouwd. Het eerste hoofdstuk 

begint met een omgevingsverkenning. Met de blik op 

de toekomst worden enkele maatschappelijke trends 

en ontwikkelingen in kaart gebracht. De interne analyse 

die hierop volgt, gaat in op de eigenschappen en 

organisatiekenmerken die nodig zijn om goed op  

de toekomst te zijn voorbereid. 

Het derde hoofdstuk laat zien dat, willen we in de  

toekomst daadwerkelijk gezondheidswinst realiseren,  

een nieuwe benadering nodig is. Vijf kenmerken  

van die nieuwe benadering worden beschreven.  

Het laatste hoofdstuk laat zien wat dit betekent  

voor de GGD en samenwerkingspartners en op  

welke terreinen versterking nodig is.

BeïnVloedIng Van de omgeVIng Is 
een effectIeVe aanVullIng geBleken 
op IndIVIduele leefstIjlInterVentIes. 

onderzoek BeVestIgt keer op keer 
dat kInderen zIch Beter ontwIkkelen 

als ze zIjn opgenomen In ‘rIjke’ 
socIale netwerken, dat wIl zeggen: 

netwerken dIe groter zIjn dan 
het gezIn alleen. denk hIerBIj aan 

famIlIe, Buren, VrIenden e.d.  
als er goede VerBIndIngen zIjn 
tussen ouders In een Buurt en 

tussen ouders en school, presteren 
de kInderen Beter en Is de kans op 

maatschappelIjk succes groter.  
de kans op kIndermIshandelIng  

en jeugdcrImInalIteIt daalt  
als de socIale effectIVIteIt  

In een Buurt hoog Is. 

Op 7 februari 2011 citeerden bijna alle landelijke dagbladen 

een onderzoek van de Universiteit Utrecht, waarin voor het 

eerst wetenschappelijk werd aangetoond dat saamhorigheid 

in een buurt de gezondheid bevordert. Wanneer bewoners 

elkaar kennen en contact met elkaar hebben, zijn ze 

gezonder dan wanneer die saamhorigheid er niet is!  

Enkele maanden later promoveerde de gezondheids- 

wetenschapper Aarts op een studie, die liet zien dat naast 

sociale cohesie en een gevoel van veiligheid, informele 

speelruimte en verkeersveiligheid het beweeggedrag  

van kinderen positief beïnvloeden. 

Deze en andere studies tonen de noodzaak van 

een multisectorale aanpak bij het nemen van 

‘gezondheidsgerelateerde maatregelen’ door gemeenten. 

Bevorderen van een gezonde leefstijl is daarmee ook een 

zaak geworden van de sectoren sport en jeugd, verkeer, 

ruimtelijke ordening, onderwijs, veiligheid, milieu etc.  

Een dergelijke integrale benadering van gezondheid,  

waarbij maatschappelijke vraagstukken centraal staan,  

is nieuw. ‘Sturen op gezondheid’ is daarmee een uitdaging 

van het gehele college geworden en niet meer van een 

individuele portefeuillehouder.

Het feit dat we de omgeving meer als aangrijpingspunt 

nemen, betekent dat we, meer dan in het verleden, 

moeten aansluiten bij de belevingswereld van mensen 

en beter moeten leren luisteren naar wat hun precieze 

hulpvraag is. Ivan Wolffers, hoogleraar Gezondheidszorg 

aan het VUMC te Amsterdam, beschouwt deze constatering 

zelfs als de belangrijkste voorwaarde om met een zuiverder 

blik naar de gezondheidszorg te kijken. Veranderingen 

naar een gezonde leefstijl zijn pas mogelijk “wanneer de 

verandering past in de manier waarop de mensen het script 

van hun leven hebben uitgeschreven”. Het betekent dat we 

met betrekking tot ons preventieaanbod de juiste vragen 

foto: gemeente Nederweert
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1 
Bouwstenen 

voor de toekomst

1.1 maatschappelIjke trends

Burger als partner

Bijna alle burgers vinden dat ze recht hebben op een 

behoorlijk niveau van dienstverlening. Een prettige  

woon- en leefomgeving vinden ze belangrijk, niet alleen 

voor henzelf, ook voor hun kinderen. De overheid heeft 

zich vaak laten leiden door deze verlangens en eisen en is 

daardoor de burger als klant gaan zien. De laatste jaren zien 

we echter een kentering. Burgers willen serieus genomen 

worden en invloed uitoefenen op beslissingen die hen 

raken. Ze maken zich zorgen om de omgangsvormen,  

het gebrek aan respect, de verharding, verhuftering  

en de toegenomen ik-cultuur. 

Een belangrijk vraagstuk voor de toekomst lijkt dan ook niet 

meer te zijn hoe we de meeste individuele wensen kunnen 

vervullen, maar hoe we mensen weer bij elkaar kunnen 

brengen. Dat betekent niet dat we de individualisering 

inwisselen voor de ‘zuilenstructuur’ van de jaren vijftig en 

zestig of de doelgroepbenadering van de jaren tachtig en 

negentig. Maar meer naar aandacht schenken aan flexibele 

vormen van socialisering, waarbij iedereen op zijn eigen 

manier een bijdrage aan de groep of buurt kan leveren.

Sociale netwerken

Hoewel we ons de afgelopen jaren massaal hebben 

toegelegd op sociale netwerken als LinkedIn, Twitter en 

Facebook, worstelen veel gemeenten en GGD’en nog 

met de vraag hoe zij het beste met social media kunnen 

omgaan. Zij zullen met initiatieven moeten komen om 

kennis te verspreiden en om duurzame relaties met burgers 

en instellingen op te bouwen. Burgers zijn steeds moeilijker 

te typeren in een enkele doelgroep. Interactie, de dialoog 

aangaan en kennis opbouwen is essentieel. Het internet 

speelt hierin een steeds belangrijkere rol.

het Is lastIg te Voorspellen hoe de 
samenleVIng er oVer VIjf,  

tIen jaar precIes uItzIet. een ggd 
dIe zIch wIl VernIeuwen moet zIch 

daarom goed VoorBereIden op 
toekomstIge ontwIkkelIngen.  

alleen dan Is het mogelIjk het Beeld 
Van de organIsatIe daar effectIef 

op af te stemmen. In dIt hoofdstuk 
wordt een aantal releVante 

ontwIkkelIngen en trends Benoemd.
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Oud en jong zijn relatieve begrippen geworden

Het beeld van de hulpbehoevende oudere maakt steeds 

meer plaats voor dat van de zelfstandige senior, die nog 

volop van het leven wil genieten. Doordat we steeds ouder 

worden, hebben senioren na hun werkzame leven vaak  

nog vele jaren te leven. 

Herkennen wat voor mensen betekenis heeft

Onze regio is de afgelopen twintig jaar meer heterogeen 

geworden. Niet alleen door de komst van mensen uit 

allerlei culturen, maar ook doordat we langer leven en de 

spreiding van jong en oud steeds groter wordt. De mix 

van verschillen in culturen, leeftijden en hoe mensen aan 

gebeurtenissen betekenis geven, is sterk toegenomen. 

In zulke omstandigheden is duidelijk dat we moeten 

herkennen hoe mensen in de wereld staan en wat er voor 

hem of haar toe doet. Volgens het beleid van het kabinet 

moet gezondheid weer iets van de burger zelf worden.  

De overheid schrijft niet voor wat mensen wel en niet 

mogen, mensen bepalen dat zelf. De omgeving dient 

daarbij zo te zijn ingericht, dat gezonde keuzes  

makkelijker worden.

Burgers ‘eisen’ veilige en gezonde omgeving

Onze omgeving en gezondheid worden steeds beter 

beschermd. Het lijkt er vaak op of we ons geen zorgen 

meer hoeven te maken. Die complete veiligheid is echter 

schijn. Er zullen altijd risico’s zijn waar we geen invloed op 

kunnen uitoefenen. Dit staat haaks op de maatschappelijke 

druk risico’s volledig uit te sluiten. De mogelijkheid 

van uitbraak van grote branden, verkeersongelukken, 

infectieziekten, milieu-incidenten e.d. wordt steeds  

minder geaccepteerd. 

Maatschappelijke baten van gezondheid

Een goede gezondheid heeft veel voordelen. Het stelt 

mensen in staat de dingen te doen die ze moeten en 

willen doen. Het verhoogt zowel het individuele welzijn als 

de maatschappelijke welvaart. Gezonde mensen werken 

vaker dan mensen met gezondheidsklachten. Bovendien 

zijn ze productiever. Het effect van de gezondheid op 

participatiekansen is al vroeg in het leven zichtbaar. 

Kinderen met een goede gezondheid presteren beter op 

school, waardoor ze meer kans hebben op werk en een 

hogere welvaart later in het leven. Maar gezondheid heeft 

niet alleen directe economische baten. Het gaat ook om 

andere zaken die van belang zijn voor gemeenten,  

zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg en andere vormen van 

participatie. De omgekeerde relatie is echter ook relevant. 

Een goede opleiding, een baan en sociale participatie 

vergroten de kans op gezondheid.

1.2 trends m.B.t. de gezondheId

Leefwijzen: welvaartsziekten

Onze toegenomen welvaart heeft ook schaduwkanten: 

we leven ongezonder. We eten te veel, drinken te veel, 

roken te veel en bewegen te weinig. We leven niet 

alleen ongezonder, we worden het ook. Het aantal 

diabetespatiënten stijgt onrustbarend. De afgelopen jaren 

is het aantal verdubbeld tot 850.000 en de komende tien 

jaar zal het aantal stijgen tot 1.300.000. Overgewicht is 

één van de belangrijkste verklarende factoren. Het aantal 

kinderen met overgewicht stijgt jaarlijks met zes procent. 

Ongeveer de helft van de bevolking is te zwaar, voldoet niet 

aan de richtlijnen van gezonde voeding en krijgt minder 

lichaamsbeweging dan de norm van 30 minuten matig 

intensieve lichamelijke activiteit per dag. Ongeveer 11% 

kampt met (ernstig) overgewicht en van de kinderen tot 

zeven jaar is 14% te zwaar. 

Gezondheidrisico’s en ziekten clusteren

Naast verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn  

er ook grote verschillen binnen leeftijdsgroepen.  

Dat hangt weer samen met de verschillen in het  

vóórkomen van determinanten van gezondheid en  

ziekte tussen bevolkingsgroepen. Determinanten van 

gezondheid - denk aan de woonomgeving, opleiding, 

leefstijl - staan niet los van elkaar. Bij bepaalde groepen 

mensen komen ongunstige risicofactoren vaker samen voor. 

Hoezeer sociaaleconomische gezondheidsverschillen daarbij 

een rol spelen, blijkt uit het feit dat de levensverwachting 

van laagopgeleiden bijna zeven jaar korter is dan die  

van hoogopgeleiden.

1.3 spelersanalyse

Onoverzichtelijk werkveld

Op het brede terrein van de publieke gezondheid zijn vele 

organisaties werkzaam. Het beleidsterrein is lang niet altijd 

overzichtelijk. Een visie op publieke gezondheid kan echter 

niet zonder zicht te hebben op rol, positie en activiteiten 

van deze organisaties. De Inspectie voor de Gezondheids-

zorg heeft in 2010 geconstateerd dat GGD’en beter op de 

hoogte moeten zijn van al deze activiteiten. Er is behoefte 

aan ‘samenhang in de samenwerking’. Op grond van zijn 

epidemiologische kennis, ervaring met jeugdgezondheids-

zorg, infectieziekten, gezondheidsbevordering, spoedeisende 

hulpverlening en directe toegang tot het politieke bestuur, 

past in bovenstaande een versterking van de coördinerende 

rol van de GGD. Dit betekent een blijvende externe oriënta-

tie en een ‘op samenwerken gerichte houding’ van de GGD. 

Slechts door wil tot samenwerking, waarbij bij alle spelers 

duidelijk is wat hun rol, taak en toegevoegde waarde is,  

kan die bijdrage aan gezondheidswinst worden bereikt.

Private partijen

Van de €13 miljard die landelijk jaarlijks aan preventie 

wordt uitgegeven, komt ruim €10 miljard buiten de zorg 

terecht. Vrijwel alle uitgaven buiten de zorg worden 

besteed aan gezondheidsbescherming. O.a. bestrijding van 

luchtverontreiniging en bevorderen van verkeersveiligheid. 

Op deze terreinen is een groot aantal private partijen actief. 

In toenemende mate spelen verzekeringsmaatschappijen 

een rol van betekenis. De publieke gezondheid is dus niet 

meer voorbehouden aan de GGD. Voor de GGD betekent  

dit dat hij zicht moet hebben op de verschillende posities 

en belangen, maar ook dat hij een bijdrage levert  

aan het overbruggen van belangentegenstellingen. 

Uitwisseling van kennis en ervaring is een voorwaarde  

om gezamenlijk gezondheidswinst te realiseren. 
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Publieke partijen

Veel organisaties zijn bezig op het terrein van de 

publieke gezondheid. De wetgever heeft bepaald dat het 

gemeentelijke niveau het besturingsniveau is. Juist op 

dit niveau zijn goede verbindingen te maken tussen de 

verschillende domeinen. Ook liggen hier de mogelijkheden 

om gezondheid in positieve zin te beïnvloeden, mensen 

te ontmoeten in de eigen omgeving en te kiezen voor een 

integrale aanpak. Het model van Marc Lalonde vormt wat 

dit betreft een goed kader voor beleidsontwikkeling.  

Het feit dat in Noord- en Midden-Limburg steeds duidelijker 

wordt samengewerkt, geeft niet alleen efficiencyvoordelen, 

maar biedt ook een antwoord op de hierboven geschetste 

‘verkavelde’ samenleving. Wel vraagt de publieke 

gezondheidszorg om wisselwerking tussen het lokale, 

regionale en landelijke niveau. Het is dan ook van belang 

een speler van betekenis te zijn en te zien waar de 

aangrijpingspunten liggen voor regelgeving, interventies, 

beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Dit vraagt  

om een proactieve houding van de GGD.

Ontwikkelingen met de buurlanden

Wat onze regio bijzonder maakt, zijn de lange grenzen 

met het buitenland. Juist omdat internationalisering en 

globalisering onze gezondheid in steeds sterkere mate 

bepalen, is het belangrijk goede contacten te hebben  

met collega’s uit Duitsland en België. 

We worden steeds mobieler en gezondheids- en 

veiligheidsrisico’s houden niet op bij landsgrenzen.  

We verleggen de focus daarom naar structurele contacten, 

zowel op het gebied van infectieziektebestrijding, 

de organisatie van de geneeskundige hulpverlening, 

gezondheidsbevordering in het algemeen en enkele 

specifieke leefstijldeterminanten in het bijzonder. Hier is 

winst te realiseren. Het is belangrijk op tijd te investeren, 

omdat er tussen Duitsland, België en Nederland zowel 

culturele als organisatorische verschillen bestaan in de 

publieke gezondheid. Strategische onderwerpen die  

kunnen worden onderzocht, zijn de mate van integratie  

van de publieke met de eerstelijnsgezondheidszorg,  

het intersectorale karakter van gezondheidsbeleid,  

het verzamelen van gezondheidsdata en specifieke 

onderdelen met betrekking tot gezondheidsbescherming.

MODEL VAN LALONDE 1974

Biologische factoren
erfelijkheid
geslacht

Gezondheid
overgewicht

Leefstijl
houding
kennis
gedrag

Omgeving
fysiek
sociaal

(Zorg)voorzieningen
toegankelijkheid
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2
missie,  

kernvaardigheden, 
organisatie- 
kenmerken

2.1 mIssIe 

Voor de wetgever is gezondheid zo belangrijk, dat er 

voor de overheid zelfs een grondwettelijke opdracht ligt 

tot gezondheidsbescherming en -bevordering. Dat is niet 

zonder reden. Wel is deze reden in de loop der jaren 

verschoven. Lag vroeger het accent op vroegtijdige sterfte, 

tegenwoordig ligt het accent meer op zelfmanagement 

en het vermogen met tegenslag om te gaan. Zoals we 

gezien hebben, zijn gezonde mensen niet alleen gelukkiger, 

ze zijn ook sociaal actiever en spelen een grotere rol in 

het maatschappelijke leven. Hiermee wordt duidelijk dat 

publieke gezondheid niet alleen een gezondheidskundige, 

maar vooral ook een maatschappelijke invalshoek heeft. 

Onze missie is hier op gericht en luidt: een deskundige en 

betrouwbare bijdrage leveren aan langer gezond leven voor 

de inwoners in Noord- en Midden-Limburg. 

Hoewel het uitgangspunt is dat ieder mens zelf 

verantwoordelijk is voor een gezonde leefstijl,  

beseffen we dat niet iedereen dezelfde ‘startpositie’ heeft. 

Sommige mensen hebben vanaf de geboorte beperkingen. 

Bij anderen is sprake van een problematische jeugd die 

hun verdere leven heeft beïnvloed. Iedereen heeft een 

eigen startpositie. Gegeven deze startpositie geldt het 

uitgangspunt van eigen verantwoordelijkheid. We kunnen 

niet het verleden beïnvloeden, maar wel de toekomst. 

Aanvullend hierop neemt de overheid maatregelen  

die betrekking hebben op gezondheidsbescherming  

en gezondheidsbevordering. De GGD voert  

deze opdracht uit door o.a. 

• systematisch onderzoek te doen naar de 

gezondheidssituatie van de bevolking;

• het formuleren van maatregelen als de  

gezondheid wordt bedreigd;

• het ramen van de behoefte aan zorg;
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• het bewaken van gezondheidsaspecten  

bij bestuurlijke beslissingen;

• het geven van voorlichting en advies;

• het bijdragen aan preventieprogramma’s;

• het bevorderen van medische milieukundige zorg;

• technische hygiënezorg;

• het bevorderen van psychosociale hulp bij crises  

of bijzondere gebeurtenissen. 

Hier zetten wij ons elke dag voor in. Vanuit onze 

resultaatgerichte houding richten we ons hierbij op die 

interventies die eerder effectief zijn gebleken en vanuit 

onze innovatieve houding zoeken we steeds naar nieuwe 

manieren om ons doel te bereiken. 

2.2. kernVaardIgheden

De GGD heeft veel deskundigheid in huis: jeugdartsen, 

logopedisten, artsen infectieziekten, tbc-artsen, 

gespecialiseerde assistenten, gedragswetenschappers, 

gezondheidbevorderaars, verpleegkundigen, 

epidemiologen.….. Allemaal leveren ze een bijdrage aan 

langer gezond leven. Deze bijdrage moet zichtbaar zijn. 

Anderen kunnen ons hier op aanspreken. Wij onderscheiden 

hiertoe drie kernvaardigheden, vaardigheden die we steeds 

verder willen ontwikkelen.

Deskundig

We zijn goed in ons vak en trots op ons werk. Door scholing 

en ervaring zijn wij vakbekwaam geworden. We leggen de 

lat liefst zo hoog mogelijk. Dat motiveert ons. We willen  

het beste in elkaar naar boven halen en we scheppen  

er ook plezier in om te zien hoever we hierbij komen.  

Anderen merken aan ons dat wij over de kennis beschikken 

om alle vragen te beantwoorden en dat wij over de 

ervaring beschikken om alle taken juist uit te (laten) voeren.

• Resultaatgericht 

 Directie en management sturen op vastgestelde doelen 

en houden de waardering door belanghebbenden 

(medewerkers, bestuur, samenwerkingspartners e.d.)  

in balans.

• Continu verbeteren 

 Resultaten worden vergeleken met geformuleerde 

doelen. Trends en afwijkingen worden geanalyseerd en 

leiden tot duurzame verbeteringen. Het management 

stimuleert medewerkers vernieuwende oplossingen aan 

te dragen en kennis uit te wisselen.

• Transparantie 

 Processen en prestatie-indicatoren zijn vastgelegd  

en gecommuniceerd aan belanghebbenden.  

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn 

bekend. Elke medewerker kent zijn/haar bijdrage  

aan het eindresultaat.

• Samenwerking 

 Het bestuur en de organisatie werken ‘schouder aan 

schouder’ om het vastgestelde beleid uit te voeren en 

te monitoren. De organisatiestructuur is hierbij passend. 

Samen met partners wordt gezocht naar de meest 

effectieve dienstverlening aan onze inwoners.

Betrouwbaar

Wij streven perfectie na. Wanneer wij zeggen dat we iets 

zullen doen, doen wij het ook. Wanneer iets niet kan, 

zeggen we dit ook eerlijk. We communiceren actief,  

volledig en tijdig. Klachten of problemen worden snel 

behandeld. Wij gaan zorgvuldig om met bevoegdheden, 

middelen en informatie waarover wij beschikken.

Verbindend

De gemeenten zijn onze opdrachtgevers. In het contact met 

hen geldt voor ons het uitgangspunt: ‘eerst begrijpen,  

dan begrepen worden’. We werken actief aan het scheppen 

van wederzijds vertrouwen. We handelen met het belang 

van de ander in gedachten, denken met hen mee.  

Wij houden rekening met gevoeligheden en betrekken 

anderen bij beslissingen die op hen impact hebben.  

We dragen samenwerking en integraal werken als 

belangrijke waarde uit en spreken anderen daar ook op aan. 

2.3 organIsatIekenmerken

Om voorbereid te zijn op de uitdagingen voor de komende 

jaren moet een aantal zaken goed op orde zijn.  

Hier werken we hard aan. De vijf zaken belangrijkste zijn:

• Leiderschap met lef 

Op basis van externe en interne informatie en in 

afstemming met gemeenten bepaalt het bestuur 

de koers. Directie en management dragen deze uit, 

motiveren, luisteren, vragen door, gaan consequenties 

niet uit de weg, zijn integer en volhardend.

foto: gemeente Echt-Susteren
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3
gezondheidswinst 
vraagt om nieuwe 

benadering

3.1 kenmerken 
Van de nIeuwe BenaderIng 

In 1948 heeft de WHO een definitie van gezondheid 

vastgesteld. Het was “a state of complete physical,  

mental and social well-being and not merely the absence 

of disease or infirmity”. Op deze definitie is altijd veel kritiek 

geweest. De definitie zou een toestand beschrijven en 

daarmee te statisch zijn. Maar er was vooral veel kritiek op 

het idealistische, bijna utopische karakter van de definitie. 

Want wie voldoet hier nu aan? Tegenwoordig wordt 

gezondheid niet zozeer gezien als een toestand,  

maar vooral als een vermogen tot... In de literatuur zien  

we steeds vaker de volgende definitie: Gezondheid is  

“het vermogen tot adequate aanpassing en 

zelfmanagement bij maatschappelijke, lichamelijke en 

emotionele tegenslagen”. Deze definitie, waar het woord 

ziekte niet meer in voorkomt, sluit beter aan bij het 

idee dat het bewaken van de gezondheid in beginsel 

een eigen verantwoordelijkheid is en dat zowel bij 

gezondheidsbevordering als gezondheidsbescherming  

de omgeving een belangrijk aangrijpingspunt is. 

Uit de wetenschappelijke literatuur, maar ook  

uit de eigen ervaring is een nieuwe benadering  

van gezondheidsproblemen gedefinieerd.  

Deze benadering heeft de volgende kenmerken: 

1 de omgeving als aangrijpingspunt voor preventie

2 dialoog met burgers

3 flexibele samenwerkingsverbanden

4 een integrale benadering

5 uitwisseling tussen onderzoek, beleid en praktijk.

In dIt hoofdstuk wordt toegelIcht, 
dat de InhoudelIjke opgaVe om de 

gezondheIdswInst te Verhogen, 
Vraagt om een nIeuwe BenaderIng. 
VIjf kenmerken Van dIe BenaderIng 
zIjn daarBIj essentIeel en worden 

nader toegelIcht. 
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1 De omgeving als aangrijpingspunt voor preventie 

In de loop der jaren merkten we steeds meer dat 

gezondheidsproblemen niet los van de context en de 

omgeving kunnen worden gezien. Aanpassing van de 

omgeving is een effectieve aanvulling gebleken op 

individuele leefstijlinterventies. De afgelopen jaren hebben 

gezondheidsbevordering en het beleid zich teveel gericht 

op het individu en te weinig op omgevingsgerichte 

maatregelen. Preventieve maatregelen die zich ook of juist 

op de sociale omgeving richten, bleken effectiever dan 

maatregelen die dat niet deden. Er werd beter gebruik 

gemaakt van de lokaal beschikbare kennis en ervaring. In 

de inleiding schreven we al dat sociale cohesie, sociale 

veiligheid, informele speelplaatsen, verkeersveiligheid 

e.d. een positief effect hebben op beweeggedrag van 

kinderen en een positief effect hebben op de gezondheid 

bij volwassenen. Door deze nieuwe benadering te 

kiezen, creëren we ook de mogelijkheid voor interactieve 

leerprocessen in het gezin, werk, de buurt, de school etc. 

2 Dialoog met burgers 

Burgers hebben in de eerste plaats een eigen 

verantwoordelijkheid voor gezond gedrag. Zoals eerder 

gezegd, ze hebben niet allemaal dezelfde startpositie, 

maar wel een eigen startpositie. Het bevorderen van de 

gezondheid door professionals moet aanvullend worden 

georganiseerd op deze zelfredzaamheid. Het uitgangspunt is 

dat mensen zelf de eigen behoeften in de aanpak van een 

ongezonde situatie formuleren en daar in eerste instantie 

ook zelf de oplossingen voor aandragen. Op die wijze 

groeit een relatie van wederzijdse afhankelijkheid tussen 

burgers en hun professionele (zorg)partners. De eenzijdige 

afhankelijkheid van de professional wordt steeds minder.

5 Verbinden van onderzoek, beleid en praktijk 

Op grond van haar deskundigheid en epidemiologische 

functie is de GGD voor gemeenten en partners hét 

onderzoeksorgaan en een belangrijke adviseur.  

De effecten van interventies worden geëvalueerd en 

gemonitord. Hierdoor ontstaat een cyclisch leerproces. 

Recente studies hebben echter aangetoond dat (nieuwe) 

kennis onvoldoende terecht komt bij diegenen die deze 

kennis in de praktijk moeten toepassen en omgekeerd, dat 

kennisvragen uit de praktijk niet altijd leiden tot onderzoek. 

Wij vinden dat nieuwe kennis gemakkelijk toegankelijk 

moet worden gemaakt. Een eerste stap is het inbedden 

van onderzoek in de dagelijkse uitvoeringspraktijk en te 

kijken welke (sociale) determinanten van invloed zijn 

op de gezondheid. Door meer toegepast onderzoek in 

de omgeving te doen, ontstaat inzicht in de positieve 

en negatieve effecten op de gezondheid. In de 

verbinding tussen beleid en onderzoek is van belang dat 

beleidsmedewerkers en ‘praktijkdeskundigen’ aangeven 

wat voor hen essentiële onderzoekthema’s zijn. Zo bouwen 

we met elkaar aan een robuuste kennisinfrastructuur in  

Noord- en Midden-Limburg. Deze wederkerige relatie  

tussen onderzoek, beleid en praktijk, gericht op het 

verbeteren en vernieuwen van de aanpak,  

noemen wij een proces van ‘gezamenlijk leren’. 

3 Flexibele samenwerkingsverbanden 

Veel van onze maatschappelijke problemen zijn complex 

van aard. Het lijkt soms wel of alles met alles samenhangt. 

Bovendien spelen ze zich af in een onze ‘verkavelde 

samenleving’. Dit vraagt om een netwerkbenadering en 

een andere, interactieve inrichting van samenwerking en 

afstemming. Een belangrijk idee, dat steeds ruimer postvat 

in het land, is dat we een verschuiving zullen zien van op 

het individu gerichte leefstijl- en biomedische interventies, 

naar interventies gericht op de omgeving en sociale 

steunnetwerken (familie, vrienden, buren e.d.). Dit vraagt 

om flexibiliteit in samenwerking en afstemming tussen de 

diverse actoren die (tijdelijk) samenwerken op basis van 

een specifieke vraag. Het gaat erom dat steeds die partijen 

worden betrokken die toegevoegde waarde hebben in de 

aanpak.

4 Integrale benadering

Het model van Lalonde laat zien dat de publieke 

gezondheid wordt bepaald door met elkaar 

samenhangende clusters: 

1 genetische en biologische eigenschappen

2 leefstijl 

3 de fysieke en sociale omgeving 

4 toegang tot de (preventieve) gezondheidszorg. 

Een van de belangrijkste conclusies is, dat gezondheidswinst 

niet samenwerking vraagt, maar samenwerking vereist, 

zowel binnen als buiten het domein van de zorg.  

Het samenbrengen van waardevolle expertise vanuit 

verschillende perspectieven is noodzakelijk om een juist 

antwoord op complexe problemen te hebben. Door deze 

integrale aanpak is meer maatschappelijk effect te gene- 

reren: gezond langer kunnen doorwerken, maatschappelijke 

participatie en hogere arbeidsproductiviteit. Daarin kan  

ook het gezamenlijke belang voor verschillende  

betrokken partijen worden gezocht. 

foto: gemeente Roermond
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4
wat betekent dit 

voor de ggd?

4.1 waar komen we Vandaan?

De GGD is de afgelopen jaren vooral uitvoerder geweest 

van producten en diensten. De verwachting was gevestigd 

op het idee, dat deze afzonderlijke producten een positief 

effect zouden hebben op de publieke gezondheid. 

Vergelijkbaar met het aanbod, zoals dat vanuit de cure 

gebruikelijk is: er is overgewicht en we ‘doen een cursus’.  

We hebben de afgelopen jaren geleerd dat deze  

benadering onvoldoende resultaten oplevert.  

Daarvoor is de complexiteit te groot: - de rol van de context 

ontbrak te veel, - de burger werd te veel als klant in plaats 

van als partner gezien, - organisaties waren onvoldoende 

van elkaars activiteiten op de hoogte, waardoor een 

integrale benadering van gezondheid ontbrak, - er was 

onvoldoende sprake van een succesvolle uitwisseling 

tussen kennis, beleid en praktijk. Wanneer we deze punten 

uitwerken, vraagt dat versterking op vier terreinen.  

Deze worden hierna benoemd. 

4.2 VersterkIng op VIer terreInen

Aanjaagfunctie GGD versterken 

Als regisseur op het brede terrein van de publieke 

gezondheid gaat de GGD de komende jaren meer een 

procesmatige en een rol als ‘aanjager’ op zich nemen. 

Vanwege haar kennis van de gezondheidssituatie in 

Noord- en Midden-Limburg, positie in de ‘witte kolom’, 

het onderwijs- en welzijnsnetwerk en de centrale 

positie binnen het te ontwikkelen provinciale data- en 

kennisnetwerk Publieke Gezondheid Limburg, is de GGD 

een van de belangrijkste partners. De verbinding tussen 

medische kennis, maatschappelijke context en toegang tot 

bestuurlijke netwerken is ‘core business’. Dit betekent een 

‘op samenwerking gerichte houding’. Hierbij is lef nodig  

In dIt hoofdstuk wordt BeschreVen 
wat deze nIeuwe BenaderIng 

Betekent Voor het samenspel Van 
Betrokken partIjen In onze regIo en 

de rol dIe de ggd hIerIn heeft. 
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meer debat over de uitgangspunten en trends en soms 

meer bewustzijn creëren tegen de trend in. Wij zijn een 

onderdeel van de gezondheidszorg die waarde toevoegt  

en waar nodig durft te vernieuwen.

Investeren in kennis en innovatie 

De publieke gezondheid kan niet zonder nieuwe kennis  

en innovatie. Dit betekent versterking op een aantal 

terreinen: kwaliteit en verantwoording, kennisdeling en  

een optimale kennisinfrastructuur, samenwerking met  

de eerste lijn, innovatie en academisering en de 

publiekprivate samenwerking.

Met investeren in kwaliteit en verantwoording bedoelen 

we, dat voor anderen zichtbaar is dat onze organisatie goed 

georganiseerd is, dat wij goed en tijdig communiceren, 

burgers aantoonbaar centraal stellen, continu werken aan 

het verbeteren van het aanbod, betrouwbare resultaten 

presenteren en voldoen aan de eisen van toezichthoudende 

instituten. Hier werken wij hard aan. 

Investeren in kennisdeling / kennisinfrastructuur betekent 

een verfijning van de epidemiologische functie om effectief 

lokale kennis te kunnen ontwikkelen en te ontsluiten. 

Veel gemeenten vragen hier om. In de derde plaats dient 

onder het motto ‘kennis is macht, kennis delen kracht’ 

de samenwerking met de eerstelijnsgezondheidszorg te 

worden versterkt, zodat collectieve en individuele preventie 

elkaar beter aanvullen. 

Investeren in academisering houdt in, dat we in Limburg 

effectieve netwerkverbindingen willen bouwen tussen 

gemeenten, het Maastricht Universitair Medisch centrum 

en beide GGD’en. Op deze manier ontstaat een plaats 

waar kennis wordt ontwikkeld en ervaring gedeeld. 

Op deze wijze kan in Noord- en Midden-Limburg het 

‘evidence based’ werken, dat wil zeggen, gebaseerd op 

het best beschikbare bewijs, breder worden ingevoerd. 

Publiekprivate samenwerking is een kansrijke manier  

om over bestaande grenzen heen te kijken en te  

innoveren om bestaande zaken op een nieuwe  

manier tegemoet te treden.

Bij deze ‘aanjaagfunctie’ gaat het erom, dat de GGD andere 

partijen motiveert en stimuleert. Motiveert, omdat steeds 

meer partijen op het gebied van preventie actief moeten 

worden terwijl het niet altijd hun core business is.  

Er is lef en ondernemerschap nodig om nieuwe kansen 

te zien en andere organisaties te enthousiasmeren met 

betrekking tot hun mogelijke bijdrage. Naast verbindend 

vermogen vraagt deze rol van de GGD deskundigheid en 

betrouwbaarheid om aansluiting te kunnen behouden. 

Een juiste balans tussen inhoud, zakelijkheid en sfeer is 

essentieel om deze functie goed te kunnen vervullen.  

De afgelopen jaren hebben we geleerd wat deze balans  

in evenwicht houdt en hoe daar op te sturen.

Oog voor vernieuwingen

Waar traditionele oplossingen niet meer werken moeten 

andere, betere worden bedacht. De focus blijft gericht op 

het realiseren van gezondheidswinst. Dit vraagt heel wat 

van gemeenten en de GGD. Een aantal kenmerken  

waar we hard aan zullen werken is:

• Associatief denken: zijn er oplossingen  

te vinden in andere vakgebieden?

• Kritische vragen stellen: zijn gangbare  

oplossingen wel logisch?

• Nauwkeurig observeren: hoe gaan betrokkenen met 

problemen om en hoe zoeken zij naar oplossingen?

• Experimenteren: durven we nieuwe  

oplossingen te proberen?

• Netwerken: leren we van anderen die nieuwe wegen 

zoeken voor het oplossen van problemen?

Verder gaan we meer aansluiting zoeken bij partners 

die dichter bij de doelgroepen staan, meer uitwisselen 

met mensen uit andere hoeken van de samenleving, 

om de gezonde keuzen aantrekkelijk te maken.  

De landelijke overheid stimuleert dit.

Belangrijk om te melden is, dat innovatie voor ons vooral 

‘stille innovatie’ is: zonder hard op de trom te slaan, 

onderzoeken hoe we efficiënter en effectiever kunnen 

werken. Omdat de deskundigheid vooral bij de professionals 

zit, laten we ruimte voor een bottom up benadering.  

In onze ogen past dat bij een lerende organisatie.

Advies gemeenten inzake regierol versterken

Vanzelfsprekend zijn de relaties met de gemeenten van  

het grootste belang. Voor de GGD is het de uitdaging  

binnen gemeenten nieuwe verbindingen tot stand te 

brengen met beleidsterreinen die uit het oogpunt van 

preventie van belang zijn: sport & recreatie, verkeer,  

jeugd & onderwijs, welzijn/Wmo, milieubescherming, 

inrichting van de openbare ruimte, ouderenbeleid,  

openbare orde & veiligheid e.d. 

De aansluiting tussen de netwerkrol van de GGD en de 

adviseursrol richting gemeenten moet goed geborgd 

worden. Het advies omvat een analyse van het probleem 

en mogelijke oplossingen (inhoud). Maar ook een advies 

over financiering en mogelijke samenwerkingspartners, 

om daaraan invulling te geven (proces). De GGD 

levert ook een bijdrage aan de invulling van het lokale 

gezondheidsbeleid (ambities). Concreet stelt de GGD samen 

met de contactambtenaren van de gemeenten een bij deze 

visie passend meerjarenbeleid op, waarin de inhoudelijke 

speerpunten voor de komende jaren staan benoemd en de 

wijze waarop de regio (gemeenten, burgers en partners) 

daarmee omgaan. Dat moet een stevige en gezamenlijk 

gedragen basis voor de lokale uitvoeringprogramma’s bieden. 

fotograaf: Simon Pugh



24 Visie op publieke gezondheid 2011 - 2016 25

4.3 naar een gezamenlIjke aanpak

De nieuwe benadering van gezondheid vraagt een gerichte 

verandering van de aanpak door betrokken partijen.  

Dat er veel partijen zijn, hebben we gesignaleerd.  

Al die partijen werken nu vanuit de bestaande context,  

dat wil zeggen: zij kijken voor een deel op een ‘eigen wijze’ 

naar publieke gezondheid. De koersverandering van de GGD 

is nog niet bij alle andere partijen ingezet. Hierin vervult de 

GGD een aanjaagfunctie. Ook bij andere partijen moet er  

(h)erkenning zijn van de voorgestelde benadering en moet 

er commitment zijn om samen te werken aan die duurzaam 

gezondere gemeente. De GGD kan dat niet alleen en is 

afhankelijk van de inspanningen van een aantal cruciale 

partijen, maar zal er alles aan doen om dit commitment  

te bereiken.

In de eerste plaats betreft het de burgers zelf.  

Alle inwoners, van de meest noordelijke gemeente 

tot en met de meest zuidelijke, Echt-Susteren, hebben 

zelf nadrukkelijk een rol in het verbeteren van hun 

gezondheidssituatie. Die rol moet worden herkend en 

ingevuld. De GGD en andere partners treden met hen 

in contact om de juiste fit te kunnen maken tussen de 

ondersteuningsbehoefte en het aanbod. De omgeving als 

aangrijpingspunt voor preventie, de dialoog met de burger, 

flexibel ketengericht werken, een integrale benadering 

en verbinding tussen kennis, beleid en praktijk vragen 

een andere wijze waarop het aanbod op de vraag wordt 

ingericht. Verder gaan vele andere partijen binnen en 

buiten de publieke gezondheid een rol spelen en als 

partner in health optreden. Huisartsen worden bijvoorbeeld 

nadrukkelijk betrokken als het gaat om de afstemming 

tussen curatie en preventie, scholen spelen op het vlak 

van jeugdgezondheidszorg een rol van betekenis en van 

woningcorporaties wordt gevraagd een bijdrage te leveren 

aan veiligheid en gezondheid. De Universiteit Maastricht 

wordt als kennispartner meer betrokken in de context van 

de praktijk, zodat onderzoek beter op die praktijk  

is afgestemd.

Het politieke bestuur is onze baas en is 

eindverantwoordelijk voor de doelrealisatie.  

Bestuurders moeten het thema gezondheid op de (lokale) 

politieke agenda houden, om als opdrachtgever de kaders 

te geven voor het aanjagen van die gezondheidswinst.  

De doelen worden via het meerjarenbeleid 2013-2016 

vertaald in het lokale gezondheidsbeleid. De dialoog met 

burgers, contextgebonden werken, flexibel samenwerken, 

een integrale aanpak en de verbinding tussen onderzoek, 

beleid en praktijk, resulteren voor een deel in andere  

dan de huidige diensten en producten van de GGD.  

We verwachten dat dit de relatie met gemeenten 

intensiveert.

Gezondheidswinst is niet onmiddellijk zichtbaar. Dat moeten 

we ons goed realiseren. Het vraagt vasthoudendheid, een 

lange adem. Van alle betrokkenen. De komende jaren moet 

daarom samen met de gemeenten gericht geïnvesteerd 

worden in de samenwerking tussen betrokkenen:  

burgers, publieke en private organisaties.
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