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Voorwoord
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Voor u ligt het overdrachtsdocument van het 
huidige bestuur van GGDrU aan het nieuwe be-
stuur van GGDrU. In dit document gaan we in 
op de belangrijkste ontwikkelingen van de af-
gelopen vier jaar en nemen we alvast een voor-
schot op de toekomst; wat willen wij u als nieuw 
bestuur van GGDrU voor de komende vier jaar 
meegeven? Deze vragen waren onderwerp van 
gesprek tijdens de Bestuursconferentie van het 
algemeen bestuur in oktober 2021. De uitkom-
sten van deze conferentie zijn in dit document 
verwerkt. 

Met dit document hopen wij, het bestuur van 
2019-2023 van GGDrU, bij te dragen aan een 
vliegende start van het nieuwe bestuur van GG-
DrU, zodat u voortvarend aan de slag kunt met 
de publieke gezondheid voor de regio Utrecht 
en het besturen van de organisatie die hier 
hard aan werkt: GGDrU. Daarnaast hopen wij u 
hiermee handvatten te geven voor het opstel-
len van de bestuursagenda voor de komende 
bestuursperiode dat in de loop van 2022 door u 
wordt vastgesteld.
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Samenvatting
GGDrU gaat door
GGDrU wil in de regio Utrecht samen met u onverminderd verder gaan met de uitwerking van de advie-
zen uit dit rapport. 

Kies voor een Kansrijke Start voor elk kind
Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich op de zorg en on-
dersteuning aan gezinnen in kwetsbare situaties. In de Kansrij-
ke Start-coalities werken o.a. gemeenten, zorgverzekeraars en 
zorgaanbieders samen om zoveel mogelijk kinderen een kansrij-
ke start te geven. Advies aan het nieuwe bestuur is om met ver-
dere uitbreiding en intensivering van deze partnerships te kiezen 
voor een Kansrijke Start voor elk kind.

Durf ongelijk te investeren
Gezondheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door de so-
ciaaleconomische situatie: ‘arm maakt ziek en ziek maakt arm’. 
Stress is daarbij een grote complicerende factor. Het is noodza-
kelijk om oog te hebben voor armoede en stress in relatie tot een 
gezonde leefstijl en opvoeden. 

Zie GDDrU als verbinder tussen jeugdhulp, onderwijs en 
gezin
Dankzij onze brede blik op zorg en veiligheid kunnen wij de ver-
taalslag maken tussen deze domeinen, met het gezin als uit-
gangspunt.

Blijvende aandacht voor de vaccinatiegraad is onverminderd belangrijk 
De landelijk dalende vaccinatiegraad van Rijksvaccinatieprogramma (RVP) was jarenlang reden tot zorg. 
Gelukkig is de vaccinatiegraad in de afgelopen bestuursperiode gestabiliseerd en voor het eerst sinds 
jaren in onze regio zelfs gestegen. De aandacht hiervoor blijft onverminderd belangrijk. Doel voor de 
volgende bestuursperiode is toewerken naar een vaccinatiegraad van 95%. Daarom moeten we hierover 
met ouders, gemeenten en ketenpartners in gesprek blijven en aanvullend maatwerk bieden dat bij-
draagt aan het verhogen van de vaccinatiegraad.

Ondersteun jongeren/jongvolwassenen in het vergroten 
van hun weerbaarheid en veerkracht door aan te sluiten 
bij hun leefwereld 
GGDrU helpt en stimuleert ouders en kinderen zelf oplossingen 
voor problemen te vinden (indien nodig met begeleiding). Zorg 
er voor dat onze GGD dit kan blijven doen; gesprekken voeren 
met jongeren, luisteren, normaliseren en samen mét jongeren 
zoeken naar oplossingen zodat zij zelf regie hebben. Belangrijk 
daarbij is onder meer dat kinderen en jongeren zelf mogelijk-
heden aangrijpen om gezond te leven en dat alle jongeren van 
school gaan met een startkwalificatie.
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Breng focus aan – durf te kiezen
Er zijn zo veel mogelijkheden en het aanbod aan interventies is 
enorm. Maar niet iedereen heeft extra ondersteuning nodig. En 
sommigen hebben juist nog méér nodig. Bepaal wat het collec-
tieve aanbod (dus voor alle gemeenten samen) moet zijn boven 
op de wettelijke basis en werk waar mogelijk als regio samen, 
zodat (universele) gemeente-overstijgende problematiek ook 
echt opgepakt wordt. 

Neem gezondheid als uitgangspunt bij elk beleid
Gezondheid wordt niet alleen bepaald door leefstijl, genetische 
factoren en toegang tot zorg. Veel factoren buiten de gezond-
heidssector hebben invloed op gezondheid, zowel fysiek als men-
taal. Meer gezondheidswinst is dus te behalen door gezondheid 
als uitgangspunt te nemen bij alle beleidsterreinen.

Werk samen aan een gezonde leefomgeving
Een gezonde leefomgeving stopt niet bij de gemeentegrens. 
Daarom is het belangrijk om samen te werken over de gemeen-
tegrenzen heen om resultaten te boeken. 

Zet volop in op gezondheidsbescherming bij de inrichting 
van de leefomgeving
Luchtverontreiniging, geluidsoverlast, hittestress en slechte bo-
dem- en waterkwaliteit kunnen zowel op korte als lange termijn 
gezondheidsproblemen veroorzaken. Het gezond en veilig inrich-
ten van de omgeving waarin we wonen en werken, levert directe 
gezondheidswinst op. 

Creëer win-winsituaties in de fysieke ruimte
In de fysieke ruimte is winst te boeken door doelen vanuit ruim-
telijke inrichting, klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit slim te 
verbinden aan gezondheidsdoelen.

Anticipeer op steeds meer ouderen in de samenleving
Bepaal nu wat er aan ondersteuning en zorg nodig is in de ko-
mende jaren. Ga hierover in gesprek met de inwoners en met de 
betrokken partijen. Waar kunnen wij ze bij helpen en waar zijn 
inwoners zelf verantwoordelijk voor?
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Werk (tijdig) samen bij preventie
Om de schaarse middelen zowel wat betreft mensen als geld zo 
doelmatig mogelijk in te zetten, is lokale en regionale samen-
werking essentieel. (“Oud en zelfstandig in 2030”). Door tijdig te 
investeren in toekomstbestendig gezondheidsbeleid, kunnen we 
anticiperen op de gevolgen van de vergrijzing.

Houd oog voor ‘preventie/zorg op maat’ en includeer alle 
inwoners en vermijd sociale uitsluiting
Niet voor alle mensen is zelfredzaamheid vanzelfsprekend. Be-
paal wat er (in de samenleving/wijk/buurt) nodig is om te zorgen 
voor sociale inclusie van alle burgers, ook de mensen op achter-
stand.

Stimuleer bewustwording over vitaliteit, veerkracht, 
woonsituatie en sociale contacten 
De verbinding van een slim ingerichte leef- en sociale omgeving 
is essentieel om dit voor elkaar te krijgen. Waarbij o.a. rekening 
gehouden wordt met meest voorkomende problematieken bij ou-
deren: fysieke beperkingen, dementie, eenzaamheid en warm-
tegevoeligheid. 

Richt programma’s in die ouderen ondersteunen bij actie-
ve deelname in hun buurt
Het is belangrijk dat ouderen kunnen deelnemen aan de maat-
schappij en daar onderdeel van zijn. Organiseer daarvoor con-
crete activiteiten zoals, maaltijdvoorzieningen in de wijk, een-
zaamheidsprogramma’s, koffieochtenden, etc. Een deel van deze 
activiteiten bestaat al en wordt al gedaan door externe partijen. 
De rol van GGDrU is hierbij die van adviseur, een partner die het 
lokale netwerk kent.

Zet gericht in op waar de meeste gezondheidswinst te be-
halen is 
Gezondheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door de so-
ciaaleconomische situatie: ‘arm maakt ziek en ziek maakt arm’. 
Stress is daarbij een grote complicerende factor. Het is noodza-
kelijk om oog te hebben voor armoede en stress in relatie tot een 
gezonde leefstijl. Zie ook: Neem gezondheid als uitgangspunt bij 
elk beleid

Verzilver kansen voor effectievere regionale samenwer-
king en gebruik de regionale kennis- en ontwikkelagenda 
gericht op preventie 
Een regionale en lokale aanpak is nodig om gezondheids-achter-
standen te verminderen en gezondheidswinst te realiseren. Ga 
door op de ingeslagen weg van verbinding zoeken in en tussen 
gemeenten en de regio Utrecht. Investeer hierin. 
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Regel collectieve basisdienstverlening in alle gemeenten 
Nu zijn er (grote) verschillen in diensten (maatwerk) tussen ge-
meenten. Een gemeenschappelijke basis (met aandacht voor het 
verschil) voor de hele regio maakt het werken aan een goede 
gezondheid voor iedereen effectiever en eerlijker, inclusiever.

Betrek inwoners bij beleid en interventies 
Als interventies aansluiten bij de behoefte van inwoners leveren 
ze pas echt gezondheidswinst op. 

Werk (regionaal) samen en over de domeingrenzen heen
Gezondheidsbeleid raakt verschillende beleidsterreinen. Als gemeenten in het fysiek en sociaal domein 
samen werken aan het bevorderen van de gezondheid van de inwoners levert dat uiteindelijk het mooiste 
resultaat en de meeste gezondheidswinst op. 

Wij kijken hierin domein-overstijgend en zoeken naar oplossingen die bijdragen aan positieve gezond-
heid. Een gezonde en veilige regio Utrecht: dát is waar we samen voor gaan. Een regio van gezonde in-
woners, in een gezonde leefomgeving, werkend aan een gezonde economie. Waar iedereen kan meedoen 
en iedereen zich thuis mag voelen. Een regio waar:
• Inwoners in een veilige omgeving wonen, leven, werken, naar school gaan en waar aandacht is voor 

gezondheid en elkaar.
• Een gezonde en veilige start is voor elk kind.
• Iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien.
• Iedereen kan meedoen.
• Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden. 
• Ingezet wordt op gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming.
• GGDrU onderzoekt, signaleert, verbindt en adviseert op deze thema’s. 

Als we de focus houden op Kansrijk opgroeien, een Gezonde leefomgeving en Lang gelukkig en gezond 
zelfstandig leven, als we daarbij zorgen voor gelijke kansen voor iedereen en blijven samenwerken om 
de gezondheid van inwoners te bevorderen, zal dat de meeste gezondheidswinst opleveren. 
Samen maken we de regio Utrecht gezonder!
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Inleiding

          Indiviueel

         Collectief

Publieke gezondheid gaat over het beschermen en bevorderen van de collectieve gezondheid. Over het 
beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico’s waar ze zelf geen invloed op hebben, zoals milieu-
vervuiling, hittestress, klimaatverandering, infectieziekten, gevaarlijke stoffen. We focussen hierbij op 
gezond gedrag en het voorkomen van gezondheidsschade (preventie).

Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn!

Preventieladder
Inzetten op preventie helpt de regio Utrecht gezonder te maken. Dat was ook het the-
ma van de bestuursconferentie in oktober 2021. Preventie kent verschillende vormen. 
De vormen van preventie worden vaak als een piramide voorgesteld, met aan de basis 
de ‘universele/collectieve preventie’, gericht op de hele bevolking, zoals gezondheids-
bevorderende maatregelen op thema’s als bewegen, roken, alcohol etc. (bijv. een goed 
fietspadenplan of sportbeleid om mensen aan het bewegen te krijgen of voorlichting 
over de gevaren van roken). ‘Selectieve preventie’ richt zich op groepen of individuen 
die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van bepaalde gezondheidsproble-
men (bijvoorbeeld maatregelen gericht op kinderen met overgewicht). Deze twee vor-
men van preventie zijn het werkveld van GGDrU.

Cure

Universele preventie

Selectieve preventie

Geïndiceerde 
preventie

Zorggerichte 
preventie

https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/wettelijk-en-beleidskader-publieke-gezondheid/wat-is-preventie
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Nieuwe bestuursperiode
Het huidige bestuur bouwde in de afgelopen peri-
ode aan publieke gezondheid aan de hand van de 
bestuursagenda GGDrU 2019-2023. De pijlers van 
deze bestuuragenda zijn:

• Kansrijk opgroeien
• Gezonde leefomgeving
• Langer gelukkig en gezond zelfstandig 
• Eigentijds besturen 
• Doorontwikkeling organisatie

Deze pijlers en bouwstenen blijven actueel. Daar-
om zijn onze adviezen voor het nieuwe bestuur ook 
hierop gebaseerd. Wel heeft er een kleine herorde-
ning plaats gevonden. 

In dit document gaan we uit van de drie pijlers: 
Kansrijk opgroeien, Gezonde leefomgeving en Lan-
ger gelukkig en gezond zelfstandig. Regionale sa-
menwerking (combinatie van Eigentijds besturen 
en Doorontwikkeling organisatie) is een overstij-
gend thema. Kansengelijkheid is een opkomend 
thema dat als een rode draad door het gehele ad-
vies heen loopt. Alle genoemde onderdelen dragen 
bij om de regio Utrecht gezonder te maken. 

Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk kijken we kort terug op de 
afgelopen bestuursperiode, waarin de coronacrisis 
ook op onze organisatie een zwaar stempel drukte. 
Daarna volgt voor elke pijler kort en beknopt een 
advies: wat geven wij, het huidige bestuur van GG-
DrU, aan u mee voor de volgende bestuursagenda. 
De pijlers hebben grote samenhang en soms ook 
overlap. Als voorbeeld: een kind dat geboren wordt 
in een gezin met een lagere sociaaleconomische 
status krijgt vaak minder kansen en mogelijkhe-
den, groeit op in een achterstandswijk met vaak 
minder goed voorbeeldgedrag, wat doorwerkt in 
haar latere leven en gezondheid. De pijlers kunnen 
dan ook niet los van elkaar worden gezien.

In ieder hoofdstuk zijn de adviezen van het huidige 
bestuur weergegeven in kaders en daarnaast zijn 
er per advies voorbeelden van huidige praktijkuit-
werkingen in gekleurde blokken. 
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Prioriteiten 2019 - 2023
De bestuursagenda is het meerjarenplan van GGDrU en wordt door het algemeen bestuur vastgesteld. 
De agenda vormt het begin van de planning- en controlcyclus. Het huidige algemeen bestuur heeft voor 
haar bestuursperiode gekozen om de activiteiten van GGDrU te richten op drie inhoudelijke pijlers: 
Kansrijk Opgroeien, Gezonde leefomgeving en Langer gelukkig en gezond zelfstandig. Dit betekende een 
focus op de maatschappelijke opgaven binnen de Wet Publieke Gezondheid. Hieronder een korte samen-
vatting per pijler.

Kansrijk Opgroeien
GGDrU draagt bij aan een belangrijke maatschap-
pelijke opgave: goede zorg voor de jeugd van -9 
maanden tot 18 jaar. Gezonde jongeren worden 
straks zelf gezonde ouders. En hoe gezonder die 
ouders, hoe gezonder hún kinderen opgroeien.

In onze visie voor GGDrU is Jeugdgezondheidzorg 
dé sleutel voor kansrijk opgroeien. GGDrU is ver-
antwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdge-
zondheidszorg (JGZ). Naast het wettelijke 0 - 18 
Basispakket speelt GGDrU in op de behoefte en lo-
kale situatie van gemeenten, door te adviseren en 

te verbinden. VoorZorg, Nu Niet Zwanger en Stevig 
Ouderschap zijn projecten en stuk voor stuk be-
langrijke interventies voor gezonde, toekomstige 
generaties, waarmee in de afgelopen jaren mooie 
resultaten zijn geboekt, die nu nog niet door alle 
gemeenten ingezet worden. 

GGDrU ziet de jeugdgezondheidszorg 
als dé sleutel voor het kansrijk opgroei-
en voor elk kind en als een stevige basis 

voor een gezonde generatie.

Gezonde leefomgeving
GGDrU maakt zich hard voor een leefomgeving, 
die uitnodigt tot gezond gedrag en beschermt te-
gen gezondheidsrisico’s. Een veilige en gezonde 
leefomgeving vergroot het woonplezier van inwo-
ners. Het maakt het voor bedrijven aantrekkelijker 
om zich te vestigen, wat goed is voor de lokale 
economie en de werkgelegenheid. 

De pijler Gezonde leefomgeving omvat meerde-
re beleidsterreinen binnen gemeenten. Dit vraagt 
om integrale besluitvorming en samenhang van 

alle relevante aspecten, zoals gezondheid, bestem-
mingsplannen, inrichting openbare ruimte, etc. De 
Omgevingswet helpt bij het opstellen van omge-
vingsplannen en -visie, waarbij iedereen in een zo 
vroeg mogelijk stadium betrokken wordt. 

In het kader van Gezonde leefomgeving werken 
GGDrU en gemeenten ook samen aan een gezon-
de schoolomgeving, waar kinderen en jongeren zich 
gezond en veilig kunnen ontwikkelen. 
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Langer gelukkig en gezond zelfstandig
Langer gelukkig en gezond zelfstandig kunnen 
leven begint al bij de geboorte en hangt samen 
met een gezonde levensstijl. Hoe langer er spra-
ke is van ongezond gedrag, des te moeilijker het 
is om dit te veranderen. Gezond ouder worden is 
dus van álle leeftijden. Het wordt als maatschap-
pelijk thema steeds belangrijker, omdat het aantal 
ouderen in de totale bevolking de komende jaren 
verder toeneemt en mensen steeds ouder worden.
 

Gezond ouder worden is van álle 
leeftijden

Mensen blijven, veel meer dan vroeger, over het 
algemeen langer gezond, vitaal en actief, en ze 
doen en willen nog van alles. Wanneer de gezond-
heid afneemt, blijven ouderen o.a. door de Wet 
langdurige zorg (Wlz) en het verdwijnen van ver-
zorgingstehuizen, steeds langer zelfstandig thuis 
wonen. Ook dan willen zij regie over hun eigen le-
ven blijven houden. Tegelijkertijd worden zij door 
hun gevorderde leeftijd relatief meer geconfron-
teerd met ziektes, verlies, eenzaamheid en fysieke 

beperkingen (bijv. in mobiliteit). Eigen regie op hun 
leven is daarmee niet eenvoudig. Er is vaker (extra) 
hulp en ondersteuning nodig. 

GGDrU adviseert over wat gedaan kan worden om 
ouderen te ondersteunen, zodat zij langer gelukkig 
en gezond zelfstandig kunnen zijn. Preventieve ou-
derenzorg, gericht op een gezonde leefstijl van alle 
inwoners in de regio en waar nodig het vergroten 
van veerkracht, helpt mensen zo gezond mogelijk 
oud te worden. Een slim ingerichte leefomgeving, 
die bewegen stimuleert en waar ouderen veilig kun-
nen wonen met toegankelijke en passende voorzie-
ningen, draagt daar ook toe bij.

Daarnaast zijn er mensen die al op jongere leef-
tijd met ernstige ziekten en problemen te maken 
hebben (vroege dementie, arbeidsongeschiktheid 
e.d.). Ook zij zijn gebaat bij voorzieningen en in-
spanningen zoals woonzorglocaties, mantelzorg, en 
dergelijke. 

Eigentijds besturen
Het verbinden van 26 opdrachtgevers in één regi-
onale organisatie als GGDrU is niet eenvoudig. Een 
heldere en eigentijdse governance is dan ook van 
groot belang. Dat doet een beroep op de verant-
woordelijkheid van alle betrokkenen om een gewe-
tensvolle invulling te geven aan hun taken en ver-
antwoordelijkheden bij de governance van GGDrU. 
De verwachte nieuwe wet op de Gemeenschappe-
lijke Regelingen kan hiervoor input geven.

Doorontwikkeling organisatie
Als toekomstgerichte organisatie investeert GG-
DrU permanent in organisatieontwikkeling. Hier-
bij is ingezet op leiderschap, ontwikkeling van de 
professionals binnen GGDrU, zelforganisatie en 
een passende organisatiestructuur. De bedrijfs-
voeringsorganisatie is steviger geworden en werkt 
meer vraaggericht. ‘GGDrU in beweging’ is hiermee 
niet afgerond, de samenleving beweegt en veran-
dert permanent; GGDrU wil daar flexibel en veer-
krachtig voor klaarstaan.
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Gezondheid in tijden van corona���
De impact van het coronavirus op onze samenleving wordt meer en meer duidelijk. 
Deze crisis gaat veel verder dan wel of niet besmet zijn (geweest) met het virus. 
Inwoners met een lage sociaaleconomische status (SES) of een migratieachtergrond 
lopen een groter risico op een besmetting met het virus, zijn vaker ernstig ziek en 
overlijden vaker aan het virus. Ook de maatregelen om het virus in te dammen, 
zoals de lockdowns, hadden een grotere negatieve impact op deze groep (denk aan 
werk, inkomen, onderwijs en opvoeding, en toegang tot de zorg) met een slechtere 
gezondheid als gevolg. 

Samenwerken en investeren in preventie 
Door de coronacrisis zijn de gezondheidsverschillen tussen inwonersgroepen groter 
geworden. Het werken aan verkleinen van deze verschillen is daarmee nog urgenter 
geworden. Dat vergroot het belang van de publieke gezondheid in het algemeen (Ka-
merbrief Blokhuis) en preventie in het bijzonder. Nog te vaak is preventie gericht op 
het individu. Meer gezondheidswinst is te behalen als partijen uit het sociale domein, 
de fysieke omgeving en het zorgdomein regionaal samenwerken. (RVS: Een eerlijke 
kans op een gezond leven). Dat vraagt om investeringen. De publieke gezondheid 
moet door het nieuwe kabinet opnieuw beoordeeld worden op wat minimaal nodig is 
om mensen tegen risico’s en bedreigingen te beschermen en gezonde leefstijl (ge-
zondheidsbevordering) te stimuleren.

Impuls door de crisis
De coronacrisis is nog niet voorbij. Nu al is zichtbaar dat zij ons behalve verlies, 
verdriet, psychische klachten en slechtere mentale gezondheid, ook iets positiefs 
heeft gebracht. Zo werd tijdens de coronacrisis al snel de positieve bijvangst van het 
thuiswerken en de lockdowns duidelijk. Er was veel minder weg- en luchtvaartver-
keer in de leefomgeving. Daardoor was de lucht schoner, minder smog en minder 
verkeersgeluid. De directe omgeving, natuur, openbare ruimten, parken en tuinen, 
werd belangrijker voor mensen. Maar ook bleek dat bewoners in verzorgings- en 
verpleegtehuizen meer rust ondervonden door minder aanloop en meer aandacht 
van personeel (waardigheidentrots).

Het gebruik van digitale technologieën in de zorg en ondersteuning kreeg door de 
lockdowns een enorme impuls. Partijen die moeite hadden elkaar te vinden, werkten 
eendrachtig samen. Data konden wél worden uitgewisseld, regierollen werden wél 
geaccepteerd. Het was allemaal nodig en het bleek allemaal mogelijk. GGDrU wil 
ervoor pleiten dat die energie en dat potentieel te behouden, ook wanneer de crisis 
vermindert of over een paar jaar voorbij is. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/07/kamerbrief-over-bouwstenen-voor-een-fundament-onder-toekomstig-preventiebeleid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/07/kamerbrief-over-bouwstenen-voor-een-fundament-onder-toekomstig-preventiebeleid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/29/een-eerlijke-kans-op-gezond-leven
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/29/een-eerlijke-kans-op-gezond-leven
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/corona-nieuwe-werkwijze-meer-rust-minder-werkdruk/
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Kansrijk opgroeien
Elk kind heeft recht op een gezonde en veilige start. Het mag niet uitmaken waar je wiegje staat. Als 
GGDrU maken wij ons hard voor gelijke kansen voor alle kinderen. Van vanaf het allerprilste begin.

Kansrijke Start
Het takenpakket van JGZ begint vóór de geboorte en gaat door tot de 18e verjaardag. Het is een dege-
lijke, en tegelijk beperkte basis. Sommige gezinnen hebben méér steun nodig bij het gezond en veilig 
laten opgroeien van hun kind. Zeker als je weet dat de eerste 1.000 dagen van een kind cruciaal zijn voor 
de ontwikkeling, en een belangrijke voorspeller voor problemen – zowel fysiek als mentaal - op latere 
leeftijd.

JGZ is de sleutel voor kansrijk opgroeien. Ze signaleert, screent, monitort en vaccineert. Door kinderen 
te volgen, ouders laagdrempelig te ondersteunen en te adviseren en door vroeg te signaleren bij begin-
nende problematiek, kan later zwaardere zorg worden voorkomen.

JGZ-professionals zien de kinderen regelmatig, zeker wanneer ze jong zijn. Zij weten welke extra hulp 
gezinnen nodig hebben naast het basispakket, maar kunnen die alleen aanbieden als gemeenten daar-
voor kiezen, via maatwerk. Denk aan ondersteuning bij ouderschap, leefstijlinterventies op obesitas, 
roken, drugs of alcohol. Bijpassende preventieve interventies hierbij zijn: Nu Niet Zwanger, VoorZorg, 
Stevig Ouderschap, of M@ZL. Allemaal voorbeelden van maatwerk die bijdragen aan gezonde toekom-
stige generaties.

JGZ is de sleutel voor kansrijk opgroeien

Kansrijke Start coalities
Gemeenten, ketenpartners in de geboortezorg 
en de GGD zijn in veel gemeenten actief met 
Kansrijke Start aan de slag en werken lokaal én 
domein-overstijgend samen (medisch en soci-
aal). De impact van de Kansrijk Start-coalities 
is groot. Zeker in tijden van corona, waarbij 
mensen elkaar niet meer fysiek konden ontmoe-
ten, lieten netwerken zien dat samenwerken bij 
kwetsbare c.q. crisissituaties goed mogelijk en 
noodzakelijk is. De basis en het vertrouwen voor 
de samenwerking is er al. Er is veel aan bewust-
wording gedaan over belang van inzetten op 
preventie en wat dit van GGDrU en de samenle-
ving vraagt, en over welke uitdagingen hier nog 
liggen voor de komende periode.

Advies aan onze opvolgers: Kies voor een 
Kansrijke Start voor elk kind
Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich 
op de zorg en ondersteuning aan gezinnen in 
kwetsbare situaties. In de Kansrijke Start-coa-
lities werken o.a. gemeenten, zorgverzekeraars 
en zorgaanbieders samen om zoveel mogelijk 
kinderen een kansrijke start te geven. Advies 
aan het nieuwe bestuur is om met verdere uit-
breiding en intensivering van deze partnerships 
te kiezen voor een Kansrijke Start voor elk kind.

Voorbeeld: Nu niet Zwanger
Bij Nu Niet Zwanger staat eigen regie centraal. 
Hulpverleners gaan het gesprek aan over (de ti-
ming van) een evt. kinderwens en helpen des-
gewenst bij het regelen van anticonceptie. Ze 
helpen moeder/vader aan gezondheidsvaardig-
heden, veiligheid, stabiliteit, een sociaal netwerk 
en om sterker te worden. De investering in deze 
interventie betaalt zich snel terug in financiële 
kosten en maatschappelijk baten. 
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Armoede en gezond opgroeien
De impact van schulden en financiële problemen op een gezin is groot. 
Opgroeien in armoede beperkt kinderen in hun groei en ontwikkeling. 
Armoede betekent minder kansen op een gezond leven, omdat dingen 
die bijdragen aan gezondheid en meedoen (sporten, gezonde voeding, 
hobby’s) te duur zijn. Gezondheidsverschillen gaan vaak over van gene-
ratie op generatie. 

Gezondheidsverschillen gaan vaak over van generatie op 
generatie

GGD zet ervaringsdeskundigen in en trekt op met ketenpartners om kan-
sengelijkheid te vergroten en gezondheidsverschillen te verkleinen. Dit 
sluit aan op de doelen voor gemeenten, het Rijk en hun maatschappelij-
ke partners: gelijke kansen, meer bestaanszekerheid en gezonder leven.

Hieronder valt ook het creëren van kansen voor het veilig en gezond 
opgroeien van kwetsbare kinderen/jongeren. Ernstige criminaliteit on-
der de jeugd neemt toe, ook in de drugscriminaliteit. Daarnaast zien we 
in onze regio dat er factoren bij jeugd en jongeren zijn, die de kans op 
(gezondheids)achterstanden vergroten. Een integrale aanpak om de ri-
sicofactoren die bijdragen aan maatschappelijke- en gezondheidsachter-
standen te mitigeren kan helpen bij het voorkomen dat deze kwetsbare 
jongeren overgaan tot criminele activiteiten. 

Advies aan onze opvolgers: Durf ongelijk te investeren
Gezondheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door de sociaalecono-
mische situatie: ‘arm maakt ziek en ziek maakt arm’. Stress is daarbij een 
grote complicerende factor. Het is noodzakelijk om oog te hebben voor 
armoede en stress in relatie tot een gezonde leefstijl en opvoeden. 
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Dit geeft de DPG mee
Een betekenisvol leven staat centraal. In de gehele levensloop van men-
sen zijn er kansen om gezondheid te bevorderen en ongelijkheid te voor-
komen. Deze kansen zijn er vanaf een gezonde start, tijdens het opgroei-
en, het werkzame leven en alles wat daarbij hoort tot aan gezond oud 
worden.

Samen meer kansen creëren voor veilig en gezond opgroei-
en van kwetsbare kinderen en jongeren 

We zien in de samenleving groepen waar de effecten van de economische 
groei aan voorbij gaan. Zij leven in armoede, hebben geen werk, slechte 
(woon)omgeving e.d. Bijvoorbeeld mensen met een sociale kwetsbaar-
heid c.q. mensen met een lage sociaaleconomische status. Jongeren die 
in deze omstandigheden opgroeien, hebben soms weinig grip op zichzelf, 
verlaten voortijdig school, ervaren problemen in het vervullen van maat-
schappelijke rollen, zien economisch geen kansen. Deelname aan activi-
teiten in het criminele circuit is voor hen een lonkend perspectief om toch 
ergens bij te horen en om geld te verdienen. 

Drugsgerelateerde criminaliteit hangt veelal samen met (stapeling van) 
factoren als schulden, (mentale) gezondheidsproblemen, verstandelijke 
beperking, verslaving en discriminatie. Dat leidt tot onder andere ernstige 
drugscriminaliteit onder de jeugd. Dit is niet iets wat alleen in de grote 
steden speelt; we zien het ook in kleinere gemeenten waar voor kwetsba-
re jongeren weinig perspectief is. 

Daarom is er meer nodig dan de gewone basisinterventies rondom jeugd 
en jongeren met risicofactoren om te voorkomen dat zij dusdanige maat-
schappelijke- en gezondheidsachterstanden oplopen en zich gaan bezig-
houden met criminele activiteiten.  De problematiek manifesteert zich niet 
alleen als een veiligheids-, maar ook als een sociaalmaatschappelijk pro-
bleem. Want de onderwereld dringt op steeds meer manieren de boven-
wereld in: drugshandel, drugsafval, hennepteelt, illegale handel, afreke-
ningen, geld witwassen e.d. hebben maatschappelijke en ontwrichtende 
effecten op de bovenwereld (ondermijning).
Preventie van drugscriminaliteit vanuit publieke gezondheid is daarom een 
belangrijk thema waar ik veel kansen zie liggen voor GGDrU. Juist in sa-
menwerking met belangrijke partners zoals politie, Veilig Thuis, gemeente, 
onderwijs, jongerenwerk. Mijn advies is daarom om concrete activiteiten 
in gang te zetten die bijdragen aan de vroegsignalering rond kwetsbaar-
heden, zodat een gerichte en integrale aanpak tijdig ingezet kan worden. 
Zodat ook deze jongeren de kans krijgen op een betekenisvolle toekomst.
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Gezonde leeromgeving
Vrijwel alle kinderen gaan naar school. Investeren in een gezonde leer- en leefomgeving voor kinderen 
en jongeren loont dan ook altijd. Het draagt effectief bij aan kansengelijkheid en een gezonde ontwik-
keling van alle kinderen en jongeren, ongeacht de thuissituatie. GGDrU monitort de schoolgaande jeugd 
en ondersteunt diverse scholen met de aanpak Gezonde School, een programma dat scholen helpt om 
stapsgewijs te werken aan een gezonde leefstijl. Ook initieert en participeert GGDrU in aanvullende 
activiteiten in de wijk, zoals het gezonder maken van de fysieke en sociale omgeving waarin de jeugd 
opgroeit (JOGG).

GGDrU organiseerde in 2019 een Kennisatelier Gezonde School voor gemeenten en welzijnsorganisaties. 
Daarnaast werkt zij samen in de Gezonde Wijk en School-aanpak om de ondersteuning fysiek de leef-
omgeving van gezinnen te brengen. Hiermee zet de GGD in op het voorkomen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling, door het integraal versterken van de omgeving. Dit is een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid van gemeenten, Veilig Thuis, jeugdhulp, zorgprofessionals en onderwijs en dat vraagt dus om 
een gezamenlijke aanpak, zeker voor gezinnen in een kwetsbare situatie. 

Advies aan onze opvolgers: Zie GDDrU als 
verbinder tussen jeugdhulp, onderwijs en 
gezin
Dankzij onze brede blik op zorg en veiligheid 
kunnen wij de vertaalslag maken tussen deze 
domeinen, met het gezin als uitgangspunt. 

Voorbeeld: Samen leren & onderzoeken
GGDrU is één van de kernpartners in de Regi-
onale Kenniswerk-plaats Jeugd en Gezin Cen-
traal (RKJGC)) om met kennis- en opleidings-
instituten, gemeenten, praktijkpartners - maar 
zeker ook ouders en jongeren! - te onderzoe-
ken wat werkt om de jeugd zo gezond, veilig 
en gelukkig mogelijk te laten opgroeien. 

https://jogg.nl/
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Advies aan onze opvolgers: Ondersteun jon-
geren/jongvolwassenen in het vergroten 
van hun weerbaarheid en veerkracht door 
aan te sluiten bij hun leefwereld 
GGDrU helpt en stimuleert ouders en kinderen 
zelf oplossingen voor problemen te vinden (indien 
nodig met begeleiding). Zorg er voor dat onze 
GGD dit kan blijven doen; gesprekken voeren met 
jongeren, luisteren, normaliseren en samen mét 
jongeren zoeken naar oplossingen zodat zij zelf 
regie hebben. Belangrijk daarbij is onder meer 
dat kinderen en jongeren zelf mogelijkheden aan-
grijpen om gezond te leven en dat alle jongeren 
van school gaan met een startkwalificatie.

Jongeren mentaal in de knel
De mentale gezondheid van Nederlanders is 
tijdens de coronacrisis achteruitgegaan: 28% 
voelde zich vaker eenzaam dan vóór de corona-
crisis. De coronamaatregelen hebben de mees-
te invloed gehad op de mentale gezondheid van 
jongvolwassenen (18- tot 25-jarigen). Bijna de 
helft van hen (45%) zei zich vaker eenzaam te 
voelen, 37% voelde zich vaker somber en 31% 
van de jongeren was vaker gestrest (CBS sept 
21 en Monitor Mentale gezondheid, RIVM no-
vember 2021).

Gemeenten moeten op korte termijn de laag-
drempelige, preventieve ondersteuning voor 
jongeren en jongvolwassenen versterken. 

Advies aan onze opvolgers: Blijvende aandacht voor de vaccinatiegraad is 
onverminderd belangrijk 
De landelijk dalende vaccinatiegraad van Rijksvaccinatieprogramma (RVP) was jarenlang reden tot 
zorg. Gelukkig is de vaccinatiegraad in de afgelopen bestuursperiode gestabiliseerd en voor het eerst 
sinds jaren in onze regio zelfs gestegen. De aandacht hiervoor blijft onverminderd belangrijk. Doel 
voor de volgende bestuursperiode is toewerken naar een vaccinatiegraad van 95%. Daarom moeten 
we hierover met ouders, gemeenten en ketenpartners in gesprek blijven en aanvullend maatwerk 
bieden dat bijdraagt aan het verhogen van de vaccinatiegraad.

Rijksvaccinatieprogramma
GGDrU ondersteunt gemeenten bij het optimaliseren van de vaccinatiegraad, onder meer met hulp uit de 
‘vaccinatiekoffer’. Samen met gemeenten heeft GGDrU veel tijd gestoken in een genuanceerde, vertrou-
welijke, brede dialoog met ouders over nut en noodzaak van vaccineren. Voor het eerst sinds jaren steeg 
in deze periode de vaccinatiegraad in onze regio. De vaccinatiegraad voor infectieziektes ligt in Nederland 
dit jaar boven de 90%, maar dat is nog steeds onder de geadviseerde norm van de WHO van 95%. 

Voor het eerst sinds jaren steeg in deze periode de vaccinatiegraad in onze regio

De aanpak van de coronavaccinaties kan hier voor een impuls zorgen. Elementen uit deze outreachende, 
fijnmazige en laagdrempelige manier van vaccineren kan GGDrU doortrekken naar wijken/stadsdelen 
waar de vaccinatiegraad van het RVP laag is en waar vraaggerichte en begrijpelijke uitleg nodig is. 

Voorbeeld: Je brein de Baas
Om de mentale gezondheid van jongeren te 
verbeteren, ontwikkelde GGDrU samen met 
jongeren en het Nederlands Centrum Jeugdge-
zondheid (NCJ)  ‘Je brein de Baas’. Dit is een 
lespakket voor scholen, waarbij jongeren samen 
met elkaar verkennen wat normaal is en hoe je 
met tegenslag kan omgaan. Dit pakket wordt ge-
bruikt bij jongeren in hun eigen leefwereld zoals 
op school, in de wijk en met jongerenwerkers. 
Met subsidie vanuit het Klein-en-Fijnbudget van 
de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin 
Centraal wordt ‘Je brein de Baas’ geëvalueerd. 
Dit gebeurt in samenwerking met onderzoekers 
van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de 
Hogeschool Utrecht.

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/ervaren-impact-corona-op-mentale-gezondheid-en-leefstijl?onepage=true
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/ervaren-impact-corona-op-mentale-gezondheid-en-leefstijl?onepage=true
https://www.rivm.nl/publicaties/monitor-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten-deelrapport-I
https://www.rivm.nl/publicaties/monitor-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten-deelrapport-I
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Advies aan onze opvolgers: Breng focus aan – 
durf te kiezen
Er zijn zó veel mogelijkheden en het aanbod aan in-
terventies is enorm... Maar niet iedereen heeft extra 
ondersteuning nodig. En sommigen hebben juist nog 
méér nodig. Bepaal wat het collectieve aanbod (dus 
voor alle gemeenten samen) moet zijn boven op de 
wettelijke basis en werk waar mogelijk als regio sa-
men, zodat (universele) gemeente-overstijgende 
problematiek ook echt opgepakt wordt. 

Investeren in de toekomst
Als alle gemeenten inzetten op uitdagingen 
als gezonde voeding, beweging en kansen-
gelijkheid, beschikken alle Utrechtse kinde-
ren over een stevige basis die minder kost 
en meer opbrengt. Ook voor volgende gene-
raties! 



22

Gezonde leefomgeving
De omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en spelen is van grote invloed op hun gezondheid. 
Een uitnodigende en gezonde leefomgeving kan veel verschil maken in de ervaren en daadwerkelijke 
gezondheid. 

Gezondheid en beleid
(Inter)nationale wetenschappelijke studies laten zien dat grofweg 5 tot 10% van de totale ziektelast 
wordt veroorzaakt door factoren uit de omgeving. GGDrU zet zich in voor een prettige leefomgeving, die 
uitnodigt tot gezond gedrag en beschermt tegen gezondheidsrisico’s waar inwoners zelf weinig invloed 
op hebben, zoals risico’s door klimaatverandering, luchtverontreiniging, geluidsoverlast of het ontbreken 
van groen in de wijk. 

GGDrU zet zich in voor een prettige leefomgeving, die uitnodigt tot gezond gedrag en 
beschermt tegen gezondheidsrisico’s waar inwoners zelf weinig invloed op hebben

De Omgevingswet biedt kansen om aan een gezonde leefomgeving te werken. Eén van de maatschap-
pelijk doelen van deze wet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leef-
omgeving. 

Het is aan de lokale overheden om duurzame keuzes te maken bij de invulling van ruimtelijke plannen. 
Dit gaat om investeren in wat voor het collectief en generaties lang van belang is. GGDrU adviseert hier-
bij gevraagd èn ongevraagd. Groenvoorzieningen dragen bij aan de vermindering van hittestress en van 
wateroverlast door hevige regenval, aan biodiversiteit en het bevorderen een actieve leefstijl. Met de 
uitbreiding van het aantal fietspaden (snelfietsroutes), stimuleer je beweging in plaats van autogebruik 
én vergroot je de bereikbaarheid van voorzieningen en werk in een gebied. 

Integrale aanpak
Gezondheid wordt niet alleen bepaald door onze 
leefstijl en genetische factoren of toegang tot 
zorg. De omgeving en nog andere factoren bui-
ten de gezondheidsdomein spelen een belang-
rijke rol. Dat idee ligt aan de basis van Health 
in All Policies. Wil je werken aan een gezonde 
publieke ruimte? Dan moeten verschillende be-
leidsdomeinen de handen in elkaar slaan. Denk 
aan de plek waar je een sport- of speelplein aan-
legt, een nieuwe wijk bouwt en snelle fietsver-
bindingen aanlegt. De verbinding van het fysieke 
domein met het sociale en gezondheidsdomein 
is niet altijd vanzelfsprekend. Gezondheid moet 
een centrale plek te krijgen in bijvoorbeeld de 
omgevingsvisies en ruimtelijke plannen. Dit 
vraagt om een integrale aanpak en besluitvor-
ming op alle relevante aspecten zoals gezond-
heid, bestemmingsplannen, inrichting openbare 
ruimte etc.

Advies aan onze opvolgers: Neem gezond-
heid als uitgangspunt bij elk beleid
Gezondheid wordt niet alleen bepaald door leef-
stijl, genetische factoren en toegang tot zorg. 
Veel beleidsdomeinen buiten de gezondheid 
hebben invloed, zowel fysiek als mentaal. Meer 
gezondheidswinst is dus te behalen door ge-
zondheid als uitgangspunt te nemen bij alle be-
leidsdomeinen.

Voorbeeld: Ketenpartneroverleg gezonde 
leefomgeving
In de afgelopen periode heeft GGDrU in het ka-
der van de Omgevingswet - naast de advisering 
aan gemeenten - geïnvesteerd in ketenpartner-
overleg voor een veilige en schone leefomgeving 
met o.a. VRU, Omgevingsdienst Regio Utrecht 
en Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Ook de 
samenwerking met de Provincie Utrecht is geïn-
tensiveerd. Samenwerking vindt plaats op een 
aantal overkoepelende thema’s zoals gezonde 
leefomgeving, schone lucht (uitvoeringsagenda 
Schone lucht, Schone Lucht Akkoord e.a.) en 
hittestress.

https://www.raadrvs.nl/binaries/raadrvs/documenten/publicaties/2009/05/19/achtergrondstudie---vertaling/Achtergrondstudie_-_vertaling.pdf
https://www.raadrvs.nl/binaries/raadrvs/documenten/publicaties/2009/05/19/achtergrondstudie---vertaling/Achtergrondstudie_-_vertaling.pdf
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Over gemeentegrenzen heen
Samenwerking is niet alleen iets voor de keten-
partners in de regio. Gemeenten werken meer en 
meer samen in de opgaven in de regio, bijvoor-
beeld in de U10, Regio Amersfoort en Foodvalley. 
Daar wordt al samen gekeken naar de bouw van 
woningen en oplossingen in de energietransitie. 
Samen kun je oplossingen bedenken die bijdragen 
aan een gezonde omgeving en dan hoef je mo-
gelijk helemaal geen (sociale) woningen langs de 
snelwegen te bouwen. Om een blijvende verbete-
ring voor de gezondheidsvraagstukken te berei-
ken is zoals gezegd een brede aanpak nodig. Niet 
alleen over de gemeentelijke domeinen, maar ook 
over de gemeentegrenzen heen.

Advies aan onze opvolgers: Werk samen 
aan een gezonde leefomgeving
Een gezonde leefomgeving stopt niet bij de ge-
meentegrens. Daarom is het belangrijk om sa-
men te werken over de gemeentegrenzen heen 
om resultaten te boeken. 

Voorbeeld: Health Hub Utrecht
De afgelopen periode zijn goede stappen gezet 
om gezondheidsbevordering en preventie in 
samenhang met de leefomgeving over de ge-
meentegrenzen heen vorm te geven. Zo werkt 
GGDrU in Health Hub Utrecht samen aan de 
ambitie om gezondheid en geluk bereikbaar te 
maken voor iedereen in de regio Utrecht. In 
deze regionale alliantie zitten beslissers, ont-
werpers en gebruikers. GGDrU geeft inzicht 
in en adviseert over hoe gezondheidsschade 
wordt veroorzaakt, hoe dit kan worden tegen-
gegaan of zelfs kan worden voorkomen. 

Gezondheidsbescherming
Om gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door de fysieke leefomgeving te verminderen en te 
voorkomen, zijn maatregelen nodig. Door gevraagde en ongevraagde advisering over het verminderen 
van gezondheidsschade door milieu- en inrichtingsfactoren, zoals luchtverontreiniging, locatie van (so-
ciale) woningbouw draagt GGDrU bij aan een gezonde leefomgeving, ook voor toekomstige generaties. 
Van groot belang hierbij zijn ook programma’s als een Kansrijke Start, een Rookvrije Generatie, het 
Schone Lucht akkoord, de Gezonde Wijkaanpak en de Gezonde School.

Advies voor onze opvolgers: Zet volop in 
op gezondheidsbescherming bij de inrich-
ting van de leefomgeving
Luchtverontreiniging, geluidsoverlast, hit-
testress en slechte bodem- en waterkwaliteit 
kunnen zowel op korte als lange termijn ge-
zondheidsproblemen veroorzaken. Het gezond 
en veilig inrichten van de omgeving waarin we 
wonen en werken, levert directe gezondheids-
winst op. 

Voorbeeld: Gezonde School
Het landelijke vignet Gezonde School is een 
kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken 
aan het verbeteren van de gezondheid van 
hun leerlingen. GGDrU adviseert en onder-
steunt scholen bij het proces om te komen 
tot structureel en integraal gezondheidsbe-
leid en het behalen van het vignet Gezonde 
School. Ook in Veenendaal begeleidt GGDrU 
scholen met een landelijke subsidie Gezonde 
School. Gemeente Veenendaal neemt voor 
2022 extra maatwerk bij GGDrU af om de 
landelijke subsidieregelingen van Gezonde 
School extra te promoten bij alle scholen in 
Veenendaal, zodat meer scholen met de Ge-
zonde School aanpak gaan werken. 

https://www.healthhubutrecht.nl/
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Inrichting en gebruik koppelen
Met de omgevingsvisie en -plannen kunnen 
overheden de inrichting en het gebruik van de 
leefomgeving beter dan voorheen aan elkaar 
koppelen, om zo de keuzes voor een duurzame 
gezonde leefomgeving te stimuleren. Door het 
klimaatbeleid met gezondheidsbeleid, ruimtelij-
ke inrichting met elkaar te verbinden, boeken we 
gezondheids- en welvaartwinst. 

Advies voor onze opvolgers: Creëer win-
-winsituaties in de fysieke ruimte
In de fysieke ruimte is winst te boeken door doe-
len vanuit ruimtelijke inrichting, klimaat, duur-
zaamheid en biodiversiteit slim te verbinden aan 
gezondheidsdoelen.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld groen in de omgeving. Dit heeft zowel psychisch als fysiek positieve ef-
fecten. Het nodigt uit om naar buiten te gaan, elkaar te ontmoeten en meer te bewegen, maar is ook 
gezond omdat het helpt tegen hitte. Voor klimaatadaptatie wordt het ook ingezet. Niet alleen tegen hitte 
maar  tegen de effecten van extreme regenval. En het juiste groen helpt ook de biodiversiteit (natuur). 
Het gaat dan om groen in de straat of tenminste een aangename plek die bereikbaar is ook voor de 
kwetsbare groepen (dus op loopafstand, max 300 meter). 
Deze uitgangspunten te verbinden bij het opzetten van nieuwe wijken is slim, maar ook in bestaande 
wijken kan het, bijvoorbeeld als er rioleringswerk gedaan moet worden, kan gelijk de straat groener 
worden ingericht. 
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Langer gelukkig en gezond 
zelfstandig
Het aantal ouderen neemt snel toe en mensen worden gemiddeld steeds ouder, de zogenoemde dubbele 
vergrijzing. Gezond opgroeien en gezond ouder worden, is maatschappelijk dan ook een steeds belang-
rijker thema. GGDrU zet in op preventie in alle levensfasen om te zorgen dat mensen langer gelukkig en 
gezond zelfstandig kunnen blijven. Vragen die daarbij horen zijn: hoe blijf ik vitaal, wat is mijn zingeving, 
hoe ga ik om met verlies en beperkingen, hoe behoud ik mijn contacten, hoe wil ik wonen?  

De vergrijzende samenleving
In 2020 waren 1,3 miljoen mensen in Nederland 
ouder dan 75 jaar; in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. 
Senioren wonen steeds langer zelfstandig thuis en 
willen regie blijven houden over hun eigen leven. 
Tegelijkertijd krijgen zij in toenemende mate te 
maken met problemen als verlies, eenzaamheid 
en geestelijke en/of fysieke beperkingen, waar-
door zij ondersteuning en (mantel)zorg nodig 
hebben. Een stijgend aantal chronisch zieke ou-
deren heeft impact op de gehele samenleving.

Senioren wonen steeds langer zelfstandig 
thuis en willen regie blijven houden over 

hun eigen leven

De groei van het aantal ouderen vraagt om pas-
send beleid. Preventieve zorg, gericht op een ge-
zonde leefstijl en waar nodig op het vergroten van 
veerkracht, draagt bij aan de gezondheid en vitali-
teit van de ouderen van de toekomst. Dat begint al 
met investeren in een kansrijke start bij de 
geboorte.

Wonen en woonomgeving
De maatschappij en omgeving moeten in toenemende mate ingericht zijn op de snel vergrijzende sa-
menleving. Wat betekent dat voor wonen en wijken? De fysieke woon- en leefomgeving is voor ouderen 
cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. 
Nieuwe en extra woon(zorg)vormen kunnen oplossing bieden. Net als leefbare en veilige wijken met 
voldoende welzijnsmogelijkheden voor ouderen zodat zij prettig en gezond oud kunnen worden, zonder 
vermijdbare en overbodige zorg. 

Een omgeving die maximaal begaanbaar is, toegankelijke basisvoorzieningen heeft, vertrouwd en veilig 
is en de sociale samenhang bevordert, draagt bij aan de zelfredzaamheid van inwoners. 

Advies aan onze opvolgers: Anticipeer op steeds meer ouderen in de samenleving
Bepaal nu wat er aan ondersteuning en zorg nodig is in de komende jaren. Ga hierover in gesprek 
met de inwoners en met de betrokken partijen. Waar kunnen wij ze bij helpen en waar zijn inwoners 
zelf verantwoordelijk voor?
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Preventie redt generaties
Inzetten op preventie helpt de regio Utrecht gezonder te maken en zorgt ervoor dat mensen langer ge-
lukkig en gezond zelfstandig kunnen leven. Inzetten op preventie is voor alle leeftijden. Het stimuleren 
van een gezonde leefstijl begint al in de kinderjaren. Een goede gezondheid vergroot de mogelijkheden 
voor mensen om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving. Daardoor neemt de kwaliteit van le-
ven toe en daarmee ook de kwaliteit van de samenleving. (Gezondheid is meer dan een kostenpost). Zo-
wel gemeenten als GGDrU zien het belang van preventie als zodanig, voor een zelfstandig en goed leven. 

Inzetten op preventie is voor alle leeftijden. Het stimuleren van een gezonde leefstijl 
begint al in de kinderjaren

De kosten van een ongezonde leefstijl zijn hoog; zowel in euro’s uitgedrukt als in achteruitgang van de 
kwaliteit van leven. Roken, alcoholgebruik, te weinig bewegen en ongezonde voeding, waren in 2015 
verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de ziektelast, ruim 35 duizend doden en 9 miljard aan zorg-
uitgaven. De coronacrisis heeft laten zien dat bijvoorbeeld coronapatiënten met ernstig overgewicht vaak 
een ernstiger ziekteverloop hebben en vaker op de intensieve care terecht kwamen. Dit bevestigt dat 
mensen die een gezond leven en een goed afweersysteem hebben, minder vatbaar zijn voor ongunstig 
ziekteverloop bij infecties. 

Met het Nationaal Preventieakkoord is de focus gelegd op het terugdringen van roken, overgewicht en 
problematisch alcoholgebruik. Daarnaast is er ruimte voor een integrale aanpak op achterliggende pro-
blematiek zoals schulden, armoede en eenzaamheid. De gemeente of regio kan zelf bepalen welke pro-
blematiek centraal staat: de lokale behoefte is vaak leidend. 

Advies aan onze opvolgers: Werk (tij-
dig) samen bij preventie
Om de schaarse middelen zowel wat betreft 
mensen als geld zo doelmatig mogelijk in te 
zetten, is lokale en regionale samenwerking 
essentieel. (“oud en zelfstandig in 2030”). 
Door tijdig te investeren in toekomstbesten-
dig gezondheidsbeleid, kunnen we anticipe-
ren op de gevolgen van de vergrijzing. 

Voorbeeld: Preventiepad Stichtse Vecht
In Stichtse Vecht loopt een pilot met zgn. ‘pre-
ventiepaden’. Het primaire preventiepad inge-
richt voor primaire preventie, gericht op de nog 
fitte en vitale ouderen. Het secundaire preven-
tiepad doorloopt een (zorg)-professional samen 
met de oudere inwoner om tot de juiste inter-
ventie te komen. Achter het preventiepad zit 
een menukaart waarop het volledige sport- en 
beweegaanbod in de gemeente is weergeven. 
In de werkgroep zitten o.a. de seniorenraad, de 
gemeente, huisartsen, fysiotherapeuten, ergo-
therapeuten, welzijnswerk, wijkteams, Nza, Zil-
verenkruis en GGDrU.

Preventie op maat
Naast structurele en brede inzet op gezondheid door collectieve preventie, is ook aandacht nodig voor 
preventie op maat, zoals selectieve/geïndiceerde (en zorg gerelateerde) preventie. (zie ook: preven-
tieladder). Dit is van belang om sociale uitsluiting te voorkomen en een aanvaardbare kwaliteit van 
leven voor mensen met een sociale kwetsbaarheid te waarborgen. Uit onderzoek blijkt dat inwoners die 
niet (volledig) mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven vaak een mindere gezondheid ervaren 
(Volksgezondheidsmonitor). Dit kan leiden tot een hogere risico op psychische problemen en een onge-
zonde leefstijl.

Advies aan onze opvolgers: Houd oog 
voor ‘preventie/zorg op maat’ en inclu-
deer alle inwoners en vermijd sociale 
uitsluiting
Niet voor alle mensen is zelfredzaamheid 
vanzelfsprekend. Bepaal wat er (in de sa-
menleving/wijk/buurt) nodig is om te zorgen 
voor sociale inclusie van alle burgers, ook de 
mensen op achterstand.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/15/oud-en-zelfstandig-in-2030-een-reisadvies
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/
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Leefstijl en leeftijd
Het volhouden van een gezonde leefstijl is vaak moeilijk. De fysieke omgeving kan hierbij helpen. Bij-
voorbeeld als deze uitnodigt en inspireert om te spelen, te bewegen, te sporten, te leren, te ontmoeten 
en te ontspannen. 

Negatieve effecten corona
Covid-19 heeft de leefstijl van veel mensen veranderd. Jongvolwassenen zitten niet lekker in hun vel, er 
zijn meer zorgen. Mensen die roken, zijn meer gaan roken en een deel van de mensen is minder gaan 
bewegen en daardoor zwaarder geworden. Het is belangrijk om de negatieve effecten die o.a. door deze 
pandemie zijn ontstaan, te laten verdwijnen. Bijvoorbeeld door het afsluiten en uitvoeren van sportak-
koorden, preventie akkoorden en andere initiatieven die bijdragen aan een gezonde leefstijl. 

Advies aan onze opvolgers: Stimuleer be-
wustwording over vitaliteit, veerkracht, 
woonsituatie en sociale contacten 
De verbinding van een slim ingerichte leef- en 
sociale omgeving is essentieel om dit voor el-
kaar te krijgen. Waarbij o.a. rekening gehou-
den wordt met meest voorkomende proble-
matieken bij ouderen: fysieke beperkingen, 
dementie, eenzaamheid en warmtegevoelig-
heid. 
 

Voorbeeld: Het mobiele Vitaliteitslab
Deze ultramoderne bakfiets bevat allerlei 
games, health checks en experiences. Het mo-
biele Vitaliteitslab is ontwikkeld - samen met 
studenten van de ROC Midden Nederland - om 
Utrechtse wijken in te gaan en bewoners van 
Utrecht bewust te maken van het belang van 
positieve gezondheid. Het is een manier om 
breder naar gezondheid te kijken: niet (alleen) 
naar fysieke klachten en problemen maar naar 
het algeheel welbevinden van inwoners zoals 
naar hun veerkracht en energie.

Ouderen en eenzaamheid
Het aantal eenzame ouderen in onze samenleving stijgt. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en 
zijn vaker alleen; generatiegenoten vallen weg of worden onbereikbaar. Veel oudere mensen hebben 
meerdere aandoeningen tegelijk. Dementie veroorzaakt in 2040 de meeste sterfte en de hoogste ziek-
telast. Hierdoor nemen niet alleen medische problemen toe, maar ook sociale problemen. Eenzame ou-
deren zijn gebaat bij voorzieningen en inspanningen zoals woonzorglocaties, mantelzorg etc. Hierdoor 
ontstaat meer druk op zowel de formele als de informele zorg.  

Advies aan onze opvolgers: Richt pro-
gramma’s in die ouderen ondersteunen 
bij actieve deelname in hun buurt
Het is belangrijk dat ouderen kunnen deelne-
men aan de maatschappij en daar onderdeel 
van zijn. Organiseer daarvoor concrete activi-
teiten zoals, maaltijdvoorzieningen in de wijk, 
eenzaamheidsprogramma’s, koffieochtenden, 
etc. Een deel van deze activiteiten bestaat al 
en wordt al gedaan door externe partijen. De 
rol van GGDrU is hierbij die van adviseur, een 
partner die het lokale netwerk kent.

 

Voorbeeld: Gezonde Wijk
De aanpak Gezonde Scholen wordt verbon-
den met de Gezonde Wijk-aanpak. Onderzoek 
naar risicogroepen (wijkprofiel of terugkop-
peling jeugdmonitor naar school) en integra-
le en planmatige aanpak door samenwerking 
van organisaties en inwoners op het gebied 
van een gezonde omgeving en een gezonde 
leefstijl (zoals buurthuis of buurtmoestuin) zijn 
de werkzame ingrediënten van preventie die 
ook samenkomen in de Gezonde School- en 
Gezonde Wijk-aanpak zijn. In de aanpak ‘Ge-
zonde Wijk’ werkten inwoners en professionals 
samen en zijn interventies opgezet rondom 
speerpunten als gezond gewicht, preventief 
ouderenbeleid, spanningen en stressklach-
ten en eenzaamheid. In de kwetsbare wijk De 
Hage (Vijfheerenlanden) heeft dat geleid tot 
renovatie van de wijk en het opknappen van 
buitenruimtes. Nu worden professionals en 
inwoners bij elkaar gebracht om de wijk met 
behulp van de gezonde Wijkaanpak verder te 
ontwikkelen.
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Verschil in sociaaleconomische status
Niet voor alle mensen is zelfredzaamheid vanzelfsprekend. Naast biologische factoren wordt je gezond-
heid voor een groot deel bepaald door de omstandigheden waarin je wordt geboren, opgroeit, woont en 
werkt. Mensen bovenaan de maatschappelijke ladder hebben over het algemeen meer gezondheidsvaar-
digheden en toegang tot kennis en financiële draagkracht hebben om gezond te leven. Daarnaast is het 
vermogen van mensen om aangereikte informatie te filteren en rationele keuzes te maken begrensd. Dit 
belemmert hen om in actie te komen, om vol te houden, met tegenslagen om te gaan (WRR rapport: 
Weten is nog geen doen). 

Over het algemeen geldt dat mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) vaker een slechte 
gezondheid hebben dan mensen met een hoge SES vanwege een ongezondere leefstijl. (RVS: Een eer-
lijke kans op gezond leven).

De verschillen tussen deze groepen nemen nauwelijks af en dreigen zelfs groter te worden. Mensen kun-
nen door omstandigheden of gebeurtenissen moeite hebben om zichzelf en hun bestaan te organiseren 
en mee te doen in de samenleving. Zij hebben soms weinig grip op zichzelf, ervaren problemen in het 
vervullen van maatschappelijke rollen en bewegen zich bijna ongemerkt naar de rafelranden van de sa-
menleving. Deze mensen staan op achterstand, zijn sociaal uitgesloten of dreigen dat te worden. 

Mensen kunnen door omstandigheden of gebeurtenissen moeite hebben om zichzelf 
en hun bestaan te organiseren en mee te doen in de samenleving

Keuzes maken rond gezondheidsverschillen
Het Sociaal Cultureel Planbureau becijferde in 2014 dat een kwart van de Nederlandse bevolking tot 
de ‘achterblijvers’ of de ‘onzeker werkenden’ behoort. Dat is een probleem dat niet alleen die mensen 
aangaat, maar ons allemaal. En het is anno 2022 nog niet beter geworden, integendeel. Dit beperkt de 
veerkracht van onze samenleving en de arbeidsproductiviteit en leidt tot verhoging van zorgkosten en 
andere maatschappelijke lasten. En; het houdt mensen af van echt meedoen met de samenleving. Om 
de complexe ongelijkheid achter gezondheidsverschillen structureel te veranderen, zijn keuzes nood-
zakelijk. Daarvoor moet naar de hele context worden gekeken: het medisch perspectief, maar ook de 
omgeving, het netwerk, schulden, eenzaamheid etc. (RVS: gezondheidsverschillen voorbij).

De juiste gezondheidsbevordering op de juiste plek is essentieel om de groepen die dit het hardst nodig 
hebben te bereiken, omdat een gezonde leefstijl niet voor iedereen vanzelfsprekend is (WRR-rapport: 
Kiezen voor houdbare zorg). 

Advies aan onze opvolgers: Zet gericht in op waar de meeste gezondheidswinst
te behalen is 
Gezondheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door de sociaaleconomische situatie: ‘arm maakt 
ziek en ziek maakt arm’. Stress is daarbij een grote complicerende factor. Het is noodzakelijk om oog 
te hebben voor armoede en stress in relatie tot een gezonde leefstijl. Zie ook: 

Soms bereiken we inwoners die het nodig hebben niet vanzelf. Dan gaan we naar ze toe. Het in beeld 
krijgen van en hulp geven aan deze moeilijk bereikbare, kwetsbare mensen is een taak van de publieke 
gezondheid. 
In de regio bestaat een dekkend vangnet voor deze kwetsbare groep via regionale en lokale meldpunten. 
GGDrU beheert voor de gemeenten in de regio het Meld- en Adviespunt Bezorgd. Voor het in beeld krij-
gen van deze mensen bestaat er ook een landelijk meldnummer dat in verbinding staat met genoemde 
meldpunten, zoals ook GGDrU beheert. 

https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/29/een-eerlijke-kans-op-gezond-leven
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/29/een-eerlijke-kans-op-gezond-leven
https://adviezen.raadrvs.nl/gezondheidsverschillen-voorbij/
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2021/09/15/kiezen-voor-houdbare-zorg
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2021/09/15/kiezen-voor-houdbare-zorg
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Regionale netwerken
Binnen diverse netwerken in de regio Utrecht (o.a. Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal, 
Kennisplatform Utrecht Sociaal, Regionaal Leernetwerk Jeugd) werken partners vanuit beleid, praktijk, 
opleidingen en onderzoek samen. Zo maakt GGDrU o.a. deel uit van het dynamische netwerk Health Hub 
Utrecht (HHU). De HHU neemt een voortrekkersrol in kennisontwikkeling en -toepassing binnen de regio 
met als speerpunten Gezonde start, Gezonde leefomgeving en Langer gelukkig en gezond zelfstandig. In 
de HHU werken zowel publieke als private partijen hieraan samen. 

Verwey Jonker stelt in haar verkennend onderzoek ‘Versterking van de publieke gezondheid’ dat regi-
onale samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars/-kantoren noodzakelijk is om te komen 
tot regiobeelden, gezamenlijk beleid en gedeelde plannen voor en uitvoering van collectieve preventie. 
Met name voor een breed en integraal gezondheidsbeleid en het vormgeven van health in all policies op 
lokaal niveau. GGDrU kan en wil een ondersteunende, stimulerende en op inhoud verbindende coördi-
nerende rol spelen.

Advies aan onze opvolgers: Verzilver kan-
sen voor effectievere regionale samen-
werking en gebruik de regionale kennis- 
en ontwikkelagenda gericht op preventie 
Een regionale en lokale aanpak is nodig om 
gezondheids-achterstanden te verminderen en 
gezondheidswinst te realiseren. Ga door op de 
ingeslagen weg van verbinding zoeken in en 
tussen gemeenten en de regio Utrecht. Inves-
teer hierin.

Voorbeeld: Regiopositionering 
In Health Hub Utrecht zetten we in op de kracht 
van een gezamenlijk optreden, dus vraagbun-
deling en opgavebundeling. Daarna één proef-
project afspreken namens allen en bij succes 
opschalen, zonder weer opnieuw hoeven te 
bewijzen. Veel gemeenten zijn afzonderlijk 
met dezelfde onderwerpen bezig. Door te leren 
en te delen van elkaar worden we efficiënter 
en sneller.

Regionale samenwerking
Om gezondheidsachterstanden te verminderen en echte gezondheidswinst te boeken, moeten we re-
gionaal samenwerken. Samenwerken maakt ons slimmer, effectiever, goedkoper, klantgerichter en cri-
sisbestendiger. Randvoorwaarden voor goede regionale samenwerking zijn dat in GGDrU en in het ge-
meentehuis goed samengewerkt wordt, dat we elkaar vertrouwen, dat de leiderschapsrol goed ingevuld 
is (denk aan: bestuurlijk leiderschap) en dat iedereen de noodzaak en urgentie voelt een goede bijdrage 
te leveren.

Samenwerken aan preventie
Regionaal samenwerken aan preventie vergroot de mogelijkheden om een gezondere regio te bouwen. 
Daarom is het belangrijk om de omstandigheden die invloed hebben op de gezondheidskansen van men-
sen nog meer samen aan te pakken. Dat wil zeggen met gemeenten, scholen, zorg- en welzijnsprofessi-
onals én met professionals in het fysieke en sociale domein. 

Regionaal samenwerken aan preventie vergroot de mogelijkheden om een gezondere 
regio te bouwen

Wijkgerichte preventie
De DPG van GGDrU is samen met de directeur van Volksgezondheid Utrecht (stad) trekker van de coalitie 
Wijkgerichte preventie, één van de drie pijlers van de Health Hub Utrecht, waarin nog diverse andere 
ketenpartners participeren. 
Binnen de coalitie Wijkgerichte preventie zijn drie speerpunten vastgesteld: 
• Gezonde start
• Gezonde leefomgeving
• Langer gelukkig en gezond zelfstandig 

https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/versterking-van-de-publieke-gezondheid/
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Aanpak gezondheidsachterstanden
Structurele financiële investeringen in tijd en menskracht zijn nodig voor een brede aanpak. Daarom 
moeten we met elkaar een keuze maken welke interventies ‘must haves’ zijn voor het collectief en daar-
mee de collectieve basisdienstverlening in alle gemeenten regelen. Uniforme maatregelen dragen echter 
het risico dat ze vooral relatief gezonde groepen Nederlanders bereiken. De Raad voor Volksgezondheid 
en Samenleving (RVS) adviseert daarom gericht te werken aan het terugdringen van gezondheidsachter-
standen. Met andere woorden: kies voor een effectieve aanpak van gezondheidsachterstanden die met 
universeel beleid niet bereikt worden. Dit betekent dat de inhoud van regionale en lokale programma’s 
kan verschillen, afhankelijk van de gebiedspecifieke oorzaken van de gezondheidsachterstanden. 

Advies aan onze opvolgers: Regel col-
lectieve basisdienstverlening in alle ge-
meenten 
Nu zijn er (grote) verschillen in diensten (maat-
werk) tussen gemeenten. Een gemeenschap-
pelijke basis (met aandacht voor het verschil) 
voor de hele regio maakt het werken aan een 
goede gezondheid voor iedereen effectiever en 
eerlijker, inclusiever.

Voorbeeld: Samenwerken aan gezond-
heidsbevordering
De impact die Covid-19 heeft op de gezond-
heid maakt het werken aan gezondheidsbe-
vordering urgenter dan ooit. Vanuit VWS zijn 
er diverse financieringsmogelijkheden zoals 
het steunpakket Sociaal en mentaal welzijn en 
leefstijl, lokale preventieakkoorden en spor-
takkoorden. De beweging Juiste Zorg op de 
Juist Plek hangt nauw samen met ontwikkelin-
gen binnen de eerstelijnszorg. In o.a. Zeist en 
Amersfoort is wijkgericht en lokaal samenge-
werkt aan De Gezonde School en de Gezonde 
wijk. Zij zagen kansen en mogelijkheden van-
uit de financieringsmogelijkheden en ontwik-
kelingen binnen de eerstelijnszorg om bij te 
dragen aan een Gezonde Wijk.

Inwoners betrekken
Met de inzet op eigentijds besturen hebben we veel bereikt in directe communicatie met gemeenteamb-
tenaren, colleges van B&W en gemeenteraden. GGDrU verzorgde informatiebijeenkomsten, kennisate-
liers en webinars. GGDrU gaat hier mee door om juist ook de gemeenteraden in hun controlerende en 
kaderstellende rol te ondersteunen. De accounthouders van GGDrU vormen een goed en duidelijk aan-
spreekpunt voor gemeenten. Een volgende stap is het actief betrekken van onze inwoners bij de inzet in 
kansrijk opgroeien, een gezonde leefomgeving en langer gelukkig en gezond zelfstandig.

Advies aan onze opvolgers: Betrek inwoners bij beleid en interventies 
Als interventies aansluiten bij de behoefte van inwoners leveren ze pas echt gezondheidswinst op.

Grensoverstijgend samenwerken 
Nu zijn er (grote) verschillen in diensten (maatwerk) tussen gemeenten. Een gemeenschappelijke basis 
in de hele regio maakt het werken aan goede gezondheid voor iedereen effectiever en eerlijker. Maak 
daarom met elkaar een keuze welke interventies must-haves zijn en regel daarmee collectieve basis-
dienstverlening in alle regiogemeenten.

Ook kunnen regiogemeenten leren van elkaars ervaringen en hoe interventies gezamenlijk opgepakt 
kunnen worden zodat niet iedereen hier apart in hoeft te investeren. Zo werkt GGDrU al samen met het 
kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS), Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) en Regionale Kenniswerk-
plaats Jeugd en Gezin Centraal (RKJGC) om ervaringen en kennis te delen.

Advies aan onze opvolgers: Werk (regionaal) samen en over de domeingrenzen heen
Gezondheidsbeleid raakt verschillende beleidsterreinen. Als gemeenten in het fysiek en sociaal 
domein samen werken aan het bevorderen van de gezondheid van de inwoners levert dat uitein-
delijk het mooiste resultaat en de meeste gezondheidswinst op. 
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Hieronder staan geraadpleegde bronnen die niet al eerder in dit document zijn genoemd:
• Gezondheid als uitgangspunt - Position paper GGD GHOR Nederland
• Opgavegericht samenwerken - presentatie Paul ’t Hart, bestuursconferentie, 06-10-2021
• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eenzaamheid/aanpak-eenzaamheid
• Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid | Rapport | WRRDossier Preven-

tie | Wat is preventie? | 
• Sociale uitsluiting | Utrechtse volwassenen (volksgezondheidsmonitor.nl)

Achtergrondinformatie 

https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2021/06/Position-paper-gezondheid-als-uitgangpunt.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eenzaamheid/aanpak-eenzaamheid
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
http://-	Sociale uitsluiting | Utrechtse volwassenen (volksgezondheidsmonitor.nl)
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