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BLUE ZONES 

(KORT FILMPJE)

https://youtu.be/OuUxTBRc9PE

https://youtu.be/OuUxTBRc9PE


RVS: DE 
GEZONDHEIDSVERSCHILLEN 
VOORBIJ, ONGELIJKHEID IS EEN 
ZAAK VAN ONS ALLEMAAL

 Essay Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, 
de RVS stelt dat het huidige nationale beleid te 
eenzijdig focust op het individu.

 Historische doorbraken: focus op de samenleving

 Stadhygiëne

 Sociale wetgeving vanaf industrialisatie

 Onderwijs

 Doorbraken in het verkleinen van 
gezondheidsverschillen kunnen ontstaan als 
neveneffect van de aanpak van maatschappelijke 
problemen.

 Het besef dat gezondheid wordt beïnvloed door 
allerlei factoren buiten het domein van gezondheid 
en zorg is de laatste jaren toegenomen.



GEZONDHEID EN DE GEMEENTEN

De wettelijke taken

 De WPG, de wet publieke gezondheidszorg

 Het sociale domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, WvGGz).

 De nieuwe Omgevingswet (vanaf 2022), het beschermen en 

benutten van de fysieke leefomgeving.

Maar veel meer dan dat…..



Mentale balans

Minder chronisch zieken

Gezonde wijkbewoner

In een gezonde leefomgeving

Gezondheid verbeteren

Vitaliteitswinst

Gezondheid loont

Van ego naar ecosysteem



GEZONDHEID EN DE GEMEENTEN

Sturen op een gezonde fysieke en sociaaleconomische omgeving 
met een adequate infrastructuur.

Sturen op specifieke programma’s die: 

 uitgaan van de eigen beoordeling van de persoonlijke situatie 
door de deelnemer en wat iemand daar aan zou willen 
veranderen. 

 zich richten op het bevorderen van de eigen regie en zelf- en 
samenredzaamheid. 

 doen aan vroegsignalering/opsporen en toeleiding naar 
ondersteuning. 

Sturen op samenwerking daarbinnen en daarbuiten, uitgaand van de 
eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoner: 

 als financier en opdrachtgever; 

 als uitvoerder. 



MOOIE VOORBEELDEN 

 Programma Trendbreuk en gezonde bassischool van de 

toekomst:

https://nos.nl/artikel/2349315-schoollunch-met-
avocado-en-vette-vis-in-plaats-van-je-
broodtrommeltje-helpt.html

 Preventiecoalitie en Positief gezond Munstergeleen

 Groene loper in Maastricht: hoe zorgen we er samen voor dat 

gezondheid een vanzelfsprekendheid wordt in de openbare 

ruimte?

 Vitaliteitsprogramma DSM

https://nos.nl/artikel/2349315-schoollunch-met-avocado-en-vette-vis-in-plaats-van-je-broodtrommeltje-helpt.html




SAMENWERKING 

GEZONDHEID IN ZUID 

LIMBURG

 Lokaal: 

 Preventiecoalitie CZ – gemeente

 Regionaal:

 Mijnstreekcoalitie

 Zuid-Limburg:

 Gezondheidsakkoord

 Programma Trendbreuk

 Limburg:

 Sociale Agenda


