
PERSPECTIEF 

Grote steden en gezondheidshevordering 

G
ezondheid wordt door de meeste 

mensen gezien als één van de be
langrijkste waarden in het leven. 

Hierbij gaat het niet alleen om de licha

melijke, maar ook om de geestelijke en so

ciale gezondheid: het welbevinden. Proble

men op het sociale en maatschappelijke 

vlak vertalen zich vaak in lichamelijke en 

geestelijke problemen. Daarom is het be

langrijk om te zorgen dat alle mensen een 

actief onderdeel van onze samenleving uit

maken, zodat problemen opgelost en voor

komen kunnen worden. Voornemens hier

toe zijn te vinden in het regeerakkoord, in 

het convenant dat in december 1998 door 

een aantal grote steden en de minister van 

grote-stedenbeleid is ondertekend, en bij

voorbeeld in het Jaaroverzicht Zorg (1998) 

van het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS). VWS legt een gro

te nadruk op het bereiken van een effi

ciënter werkend gezondheidszorgsysteem. 

Er is ook groeiende aandacht voor het 

voorkomen van aandoeningen. Dit laatste 

onderwerp is nauw verbonden met ge

zondheidsbevordering. Gezondheidsbevor

dering is te omschrijven als alle activitei

ten die erop gericht zijn individuele bur
gers de mogelijkheid te geven de factoren 

die invloed hebben op hun gezondheid te 

beheèrsen en daardoor hun gezondheid te 
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Tijdens het voorjaarscongres 
organiseerde de SW'B

werkgroep Volksgezondheid 
een fringe meeting met de 

titel 'Democratische gezond
heidsbevordering in grote 
steden'. In dit artikel gaat 

werkgroepslid Miranda Pronk 
dieper op dat onderwerp in. 

Na een korte beschrijving 
van gezondheid en 

gezondheidsbevordering, 
grote-stedenbeleid en het 

sociale, financiële en 
theoretische kader volgt 

een beschouwing over de 
mogelijke meerwaarde van 
integratie van verschillende 
beleidsgebieden en worden 
er aanbevelingen gedaan. . - ---- • 

ring van migranten stimuleren en de leef

baarheid weer op peil brengen. Aan de 
hand van een convenant dat 17 december 

1999 is ondertekend door de minister van 

grote-steden beleid en 25 grote (en minder 

grote) steden, stellen de steden afzonder

lijk ontwikkelingsprogramma's op. Het is 

de bedoeling dat de gemeenten in de uit

voering fungeren als regisseur door aan

wijzingen te geven, te stimuleren en advi

seren. Het rijk is voorwaardenscheppend, 

het kent de lniddelen toe op basis van 

gedegen onderzoek en kritische beoorde

ling van de ontwikkelingsplannen. Er zijn 
kritische kanttekeningen te plaatsen bij de 

praktische werking van het grote-stedenbe

leid, met name waar het gaat om gezond

heidsbevordering omdat resultaten op dat 
gebied moeilijk zichtbaar te maken zijn. 

De mate van succes van het grote-stedenbe

leid hangt vooral af van de inzet die de ge

meenten willen leveren. De stadsbestuur
ders zullen in de eerste plaats bij hun bewo

ners, bedrijven en andere partners, zoals 

zorgaanbieders, te rade moeten gaan om 

precies te weten waar de problemen zitten. 

Theoretisch kacler 

De toenmalige Canadese minister van Ge-

verbeteren. Het gaat hierbij niet alleen om bijvoorbeeld een 'Let op 
vet'- of Aids-campagne, maar ook om zaken als gezonde woon-

zondheid Marc Lalollde gaf in 1974 een 

aanzet tot een integrale beleidsvisie op gezondheid. Hij formuleer

de een model dat uitgaat van vier factoren (determinanten) die 

van invloed zijn op de gezondheid en op elkaar, te weten: biologi

sche - waaronder erfelijke - factoren, fysieke omgeving, maat

schappelijke omgeving en leefwijzen. l Buiten deze factoren is ook 

de gezondheidszorg als factor in zijn model opgenomen. Bij elk van 
deze factoren heeft Lalonde concrete aangrijpingspunten voor be

houd en verbetering van de volksgezondheid ondergebracht. Bij 

fysieke omgeving kunnen bijvoorbeeld kwaliteit van de huisves

ting en conditie van het oppervlaktewater ondergebracht worden. 
Sinds 1974 is het model in tal van nationale en internationale beo 
leidsdocumenten terug te vinden. In het Nederlandse gezond
heidsbeleid bijvoorbeeld in de Nota 2000. 

ruimte en voldoende sociale voorzieningen. 

Grote-steclenbeleicl 

Het is algemeen bekend dat de problemen, ook gezondheidspro
blemen, rond speciale aandachtsgroepen, bijvoorbeeld jeugd, oude

ren en allochtonen, zich met name in de grote steden concentre
ren. Omdat de grote steden zich met het bovengenoemde conve

nant hebben verplicht om actief te werken aan verbetering van 
hun sociale, fysieke en economische structuur lijkt het niet meer 

dan logisch om volksgezondheidsbeleid hierin te integreren. Bij
voorbeeld door de ontwikkeling van een visie op de gezondheid van 

de burgers in de eigen stad te stimuleren. 
In het kort is het doel van het grote-steden beleid de werkgelegen

heid verbeteren; de veiligheid op straat terugbrengen; de inburge-

lI1ira,"11l. Pronk is gezonclheiciswetensclwlJper el/. tloet pNJ/IIotie-OIulerzock 

.war verbeterillg 'vall tle orgalliS(I/,ori,sche r(/,/ulvoorwaal'llclI ill tle openbare 

apatheel.: vaor hel gevell V(III voorUchting a(1II patiëntelI ell cliënten. 
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Veel van de door Lalonde genoemde aangrijpingspunten liggen 

buiten de sector volksgezondheid. Dit betekent dat het belangrijk 

is dat ook andere sectoren oog hebben voor gezondheidsaspecten. 
Men noemt dit facetbeleid of intersectoraal beleid. 

1) LalOluie, M. (1974) A new PCI'spcctive on the health of Canadians. 
A working document. O/,/aw(l: Govemment of CCI/Ultln. 
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Invulling van het model van Lalonde op nationaal niveau zou er 
al volgt uit kunnen zien: 
De factor gezondheid zorg valt onder VWS. Bij fysieke omgeving 
kan men denken aan de woon- en werksituatie, waal' de ministe
rie van Volk hui ve ling, Ruimtelijke Ordening en Milieubeleid 
(VROM) en ociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) invulling 
aan kunnen geven. Bij maatschappelijke omgeving kan gedacht 
worden aan ociale netwerken, maar ook aan werkgelegenheid. 
Hier zouden grote- tedenbeleid en SZW beide een rol kunnen pe
len. Bij I ef\vijzen denkt men vooral aan bijvoorbeeld roken, drin
ken, voeding en port. Preventie van ongezonde leefwijzen is ook 
e n onderwerp dat VW voor haar rekening neemt. 
Op lokaal niveau kan men een soortgelijke invulling met wethou
d('rs ('n raad commis ie geven, waarbij dan de belangrijkste rol 
van grol - 'leden beleid ligt in een bevordering van de integratie 
van de ver 'chillende beleid terreinen binnen de gemeenten. Een 
voorbeeld hiervan i dool' bij het bouwen van een nieuwe wijk niet 
alll' 'n t ond rzoeken hoe er zo efficiënt mogelijk gebouwd kan 
word('n, maar ook hoe prettig men en in een dergelijke wijk zul
I('n wonen, met het oog op de aanwezige ruimte en voorzieningen. 
Volkshuisv ting en volksg zondheid moeten hierin amen een 
oplimaal re 'ultaat na treven. 

Met d invoering van de Wet ollectieve Preventie Volk gezond
heid in 19 9 i de verantwoordelijkheid voor het lokale preventie
g licht gezondheidsbeleid bij de gemeenten gelegd. Voor collec
ti \'e pr ventie is een bedrag van ongeveer 500 miljoen gulden uit
g trokken. Van dat geld moeten onder meer dejeugdgezondheid -
zorg cn de vaccinatie gefinancierd worden, maar ook gezondheids
bcvord rend maalr g len. Tegenover dat laatste telt deze wet 
'eht 'r g en extra geld en b voegdhed n. Dat bleek ook op het con

grl>S '('011 ctieve pr venli zonder vrijblijvendheid' dat in oktober 
199 g 'organi. eerd werd en waar vertegenwoordiger van VWS, 
d Y< reniging van Nederland e Gemeenten <VNG) en de Lande
liJk V('reniging Van Gemeentelijke Gezondheid dien ten (LVG
GDI nanw zig waren. Door dez partijen werd onderkend dat de 
ni 'uwe wet vaag is. Ervmingen waren dat cr geen pecifieke mid
dl'lC'n en te weinig beRtuurlijke steun voor een goede uitvoering i . 
Echt inlC'r .. ctoraal bel id, zoal ook Lalonde voor 'laat, blijkt bij
na nid vnn de grond te kom n. Een verklaring i dat gezondheid 
voor gl'ml'enten ge n doel op zichzelf is. Gezondheidsbevordering 
i. w Ic n 1x>langrijk middel om d algemene doelen, zoals econo
mi eh groei. van d g m nten te bel' iken. Gemeentelijke Ge
wndlll'id. di n.t n moeten duo zo g mogelijk aangeven hoe ze 
hilr.ulO kunnen bijdragen. 

MI'I'nl'(wrdl':' 

(,czondhcid en gezondh idsbevord ring vallen onder h t mini te
n van \'W , t 'rwijl groll'-sledenbelC'id gehui 'vest is bij het mi
ni h'ril' \'lIn Binnenlund. e Zaken en Komnkrijksrelaties. Kan en 
inwn ie"!! saml>nwl'rking van d z twe mini terie een meerwaar
d hi 'lIl'n tl'n opzicht, vnn inspanningen van de twee afzonderlijk? 
Voontl lokale g 'zondheid. bevordering blij kl niet goed van de 
rund te koml'n, zo bil' 'k ook op de fringe meting. Met het grote
t~dl'nbelcid probt' 'rt de o\' rheid de grot steden op een ge truc

tUI rde, inter: clol1lle wijze aan te zetlen hun leefmilieu te ver
I leren. In d· \'erbel'ring:plannen zou ook de lokale gezondheid -
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bevordering kunnen worden geïntegreerd. Het zou werkelijk tot 
structurele verbetering kurmen leiden als tegelijkertijd naar de 
sociale, fysieke, economische en gezondheidsbevorderende struc
tuur gekeken wordt. Een voorbeeld hiervan is in Rotterdam het 
plan om schoolgebouwen ook als ontmoetings- en cursusplaats 
voor volwassenen te gebruiken: hier kunnen mensen elkaar ont
moeten op een plaats dichtbij huis, ze kunnen er een opleiding vol
gen en leren over gezond gedrag. 

AdvÎl>zell " il ( [p pml.·lijk 

In de fringe meeting die de SWB-werkgroep Volksgezondheid 7 

februari 1999 organiseerde, zijn mogelijke oplossingen voor ver
schillende problemen naar voren gebracht door de aanwezigen. 
Ten eerste werd er op aangedrongen te zorgen dat zowel de direc
teur van de GGD als de wethouder Volksgezondheid terke per-
oonlijkheden zijn, die bereid zijn verder te kijken dan hun eigen 

werkgebied. In het verlengde hiervan ligt de opvatting dat er bin
nen de gezondheidszorg - ook of juist op lokaal niveau - meer inte
graal gedacht en gewerkt moet worden. Commi sie in gemeenten 
moeten meer amen werken en gezondheid moet onderdeel worden 
van alle beleid. Al een goed voorbeeld wordt het zorgberaad, het 
nieuwe orgaan op regionaal niveau dat de zorgvoorzieningen in de 
regio bepaalt, gezien. 
Geadviseerd werd ook om het aanbod van GGD-en af te stemmen 
op de vraag van de burger. Dit kan worden bewerkstelligd door 
tructureel de leefsituatie van de burger te onderzoeken op wijk

of buurtniveau en het aanbod af te stemmen op de ervaren pro
blemen in de wijk. Dit is een bottom-up benadering. In combinatie 
met wat bijvoorbeeld onderzoekers weten van de specifieke groe
pen - ouderen en allochtonen bijvoorbeeld - kan een pa sende tra
tegie worden gekozen om te interveniëren al dat nodig is. In de 
analyse van de huidige ituatie in de steden, die voor het krijgen 
van de voor het grote-steden beleid gereserveerde middelen nood
zakelijk i ,kan het aanbevolen onderzoek naar de leef: ituatie van 
de burgers op wijk- of buurtniveau worden meegenomen. 
Om mislukkingen te voorkomen i het belangrijk om bij de ont
wikkeling van bijvoorbeeld gezondheidsprojecten planmatig te 
werken, zodat niet over kleine, maar belangrijke aspecten heen 
wordt gekeken. Bovendien moeten de 'uitvoerders' van deze pro
jecten precie weten wat ze moeten doen. Er i op dit niveau name
lijk vaak geen tijd en geld om dingen nog uit te zoeken en/of uit te 
werken, bleek in de di cu sie. 

110(' ml ,'erdpr? 

Het i gebleken dat in het veld al veel in gang i gezet. In ver-
chilIende gemeenten worden namelijk goede initiatieven ontwik

keld. Zo i in Rotterdam een rapport verschenen dat als aankno
ping punt moet dienen voor een wij kaan pak van ociale proble
matiek. Helaa blijven deze initiatieven vaak beperkt tot lokale 
aelie ,het blijkt namelijk moeilijk om succes en door te geven aan 
andere gemeenten. Er zou onderzoek gedaan kunnen worden naar 
de oorzaken en mogelijke oplo singen hiervoor. 
Na be tudering van ver. chillendc beleidsdocumenten en de prak
tijkervaringen op de fringe meeting ont tond de behoefte dieper in 
te gaan op de materie en tot een rapport te komen waar lokale 
be tuurders en uitvoerder concreet mee aan de slag kunnen. 
Hiertoe zal een velvolg op de fringe meeting worden georgani-
eerd, • 


