Een eerlijke kans op gezond leven
Gezondheidsachterstanden tussen groepen
Nederlanders worden vaak veroorzaakt door
maatschappelijke problemen die langere tijd
duren. Denk aan werkloosheid, een laag inkomen, schulden, een ongezonde leefomgeving
en een gebrek aan sociale relaties. De wijk
waar je geboren en getogen bent, maakt ook
verschil. Deze gezondheidsachterstanden zijn
niet alleen schadelijk voor de mensen zelf,
maar leiden ook tot hogere zorgkosten en
minder maatschappelijke veerkracht en
arbeidsdeelname.

1.

Zet de aanpak van maatschappelijke oorzaken van
gezondheidsachterstanden meer centraal in beleid en
stuur tegelijkertijd op individuele gedragsverandering
in leefstijl als aanvulling.
Dit betekent bijvoorbeeld dat men bij bepaalde doelgroepen eerst sociaal-maatschappelijke problemen zoals werkloosheid, bestaanszekerheid en een slechte leefomgeving
aanpakt, voordat men ondersteuning biedt bij het aanpassen van slechte leefstijlgewoontes. Op die manier bereik
je de groepen die hulp het hardst nodig hebben en werk
je tegelijk aan algemene gezondheidsverbetering.

Om deze maatschappelijke oorzaken van
gezondheidsachterstanden aan te pakken,
adviseert de RVS een verschuiving in aanpak
van individu naar collectief. Daarnaast moet je
beginnen bij die wijken, gemeenten en regio’s
waar de achterstanden in gezondheid het
grootst zijn. Steeds meer regionale en lokale
projecten hanteren deze aanpak al, maar
lopen daarbij tegen obstakels aan. Om die
weg te nemen, geeft de Raad aanbevelingen
voor een intersectorale aanpak, een lange
adem en de durf om het verschil te maken. Op
landelijk, regionaal én lokaal niveau.

Citaat uit gesprek met programma Kans
voor de Veenkoloniën (KVDVK).

“De bedoeling moet je landelijk vormgeven. Hoe je het vormgeeft, regel je regionaal en lokaal”

3.

Neem minimaal 15 jaar de tijd om maatschappelijke
oorzaken van gezondheidsachterstanden aan te
pakken.
De noodzakelijke gecombineerde aanpak van gezondheidsachterstanden vereist een lange adem op alle
niveaus: landelijk, regionaal en lokaal. Gezondheidsachterstanden hebben complexe oorzaken die niet van de ene
op de andere dag zijn ontstaan. Ze vereisen dus ook een
langdurige aanpak.

2.

Geef meerdere departementen de opdracht om
gezondheidsachterstanden terug te dringen.
Met het ministerie van VWS als regisseur.
De Rijksoverheid ontwikkelt hiervoor een visie op de
aanpak van de maatschappelijke oorzaken die ten grondslag liggen aan gezondheidsachterstanden. De relevante
ministeries ontwikkelen kaders waarbinnen regionale en
lokale partijen zelf invulling kunnen geven aan de aanpak
van gezondheidsachterstanden.
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Zet vooral in op gebieden en bevolkingsgroepen met
de grootste gezondheidsachterstanden.

Citaat uit gesprek met Nationaal
Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ).

Uniforme maatregelen dragen het risico in zich dat ze
vooral goed uitpakken voor relatief gezonde groepen
Nederlanders. De grootste gezondheidswinst is te boeken
in gebieden en bij bevolkingsgroepen met de grootste
gezondheidsachterstanden. Daarom stelt de Raad voor
om de maatregelen vooral daarop te richten.

“Laat zien dat onderwijs en
inkomen minstens zoveel
impact hebben op gezondheid als luchtkwaliteit en
leefstijl”

Stel een wettelijke plicht in om gezondheidsachterstanden
terug te dringen.
Doe dit aan de hand van een ondergrens voor kansen op
gezondheid, bijvoorbeeld door het wegnemen van bronnen van
chronische stress, zoals schulden en woningnood. Maar ook
door te investeren in een gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld
groene zones en een gezond voedselaanbod. Op basis daarvan
kunnen criteria geformuleerd worden die een basis leggen voor
de minimale gezondheidskansen van alle burgers. Net zoals de
ondergrens voor bestaanszekerheid: het bestaansminimum.
Koppel de wettelijke plicht aan een verplichte periodieke rapportage over de vordering van dit doel, met nadrukkelijke
ruimte voor een andere manier om vooruitgang te monitoren,
omdat deze vaak moeilijk te meten is.

5.
Besteed meer geld aan de aanpak van de maatschappelijke
oorzaken van gezondheidsachterstanden.
Vanuit het Rijk zou al 2% van de begroting van het ministerie
van VWS een aanzienlijk startbudget (ruim 1,7 miljard) opleveren. Wellicht kan ook financiering vanuit het Nationaal
Groeifonds worden ingezet. Bundel daarnaast binnen
gemeenten meer middelen en zoek regionaal en lokaal de
samenwerking met zorgverzekeraars, ondernemers en werkgevers in vormen van cofinanciering. Ga door met experimenten met nieuwe financieringsvormen, zoals shared savings en
het kavelmodel.

Citaat uit gesprek met
Trendbreuk Zuid-Limburg.

“We moeten accepteren dat de
kosten voor de baat uitgaan”

7.

Stimuleer gezond eten via de Wet publieke gezondheidszorg, Warenwet en de Omgevingswet.
Op lokaal niveau pleit de RVS voor meer mogelijkheden ter bevordering van een gezondere leefomgeving,
door een teveel aan fastfood winkels/snackbars te
kunnen weren. En op landelijk niveau voor het invoeren van een suikertaks, Btw-verlaging op gezond
eten zoals fruit en groenten en een verbod op
reclame voor ongezond eten.

