
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn & Sport 

Postbus 20018 

2500 EA Den Haag 

 

Betreft: oproep om thema preventie niet controversieel te verklaren  

Datum: 26 januari 2021  

 

 

Geachte leden van de vaste commissie VWS,  

 

Wij, als bestuurders van zorg- en sportpartijen in Nederland, roepen u met klem op om het 

thema preventie niet controversieel te verklaren tijdens uw procedurevergadering morgen. Het 

is van het grootste belang dat de preventieaanpak doorgaat tijdens de coronacrisis. Uitstel tot 

na de Kabinetsformatie gaat tegen het welzijn van de inwoners van Nederland in en is niet in 

het belang van de overbelaste zorg. Als de coronacrisis iets heeft laten zien, is dat gezondheid 

ons grootste goed is, en preventie bovenaan alle actielijsten moet komen te staan. Het zal een 

volstrekt verkeerd signaal zijn om, te midden van de grootste gezondheidscrisis die Nederland 

ooit heeft gekend, de aanpak van preventie met maanden uit te stellen.  

 

Dat zal een direct effect hebben op, onder meer: 

- de 3 miljoen rokers in Nederland: zij hebben een grotere kans om het coronavirus op 

te lopen, op de intensive care terecht te komen en te overlijden aan het virus;   

- de 7 miljoen volwassenen in Nederland die te zwaar zijn, waarvan er 2 miljoen 

obesitas hebben, en het wekelijkse aantal van 1200 personen dat de diagnose diabetes 

krijgt, veelal als gevolg van overgewicht. Ruim driekwart van de covid-patiënten op 

de Intensive Care heeft overgewicht;  

- de circa 1,7 miljoen Nederlanders die kampen met mentale problemen. Door de 

coronacrisis is de toenemende mentale druk bij jongeren en jongvolwassenen een nog 

grotere opgave geworden.  

 

Afspraken uit het Nationale Preventieakkoord zijn in 2018 met zeer breed maatschappelijk 

draagvlak tot stand gekomen. Het akkoord kon ook op brede instemming van de Tweede 

Kamer rekenen. Het controversieel verklaren van het thema preventie zal echter leiden tot 

vertraging en daarmee de doelstellingen uit het Preventieakkoord verder onder druk zetten, 

terwijl het al een breed gedeelde opvatting is dat er juist actiever beleid nodig is om de 

doelstellingen uit het akkoord te verwezenlijken.    



Vanuit de Tweede Kamer klonk er, na de val van het Kabinet, een breed geluid dat de inzet op 

coronadossiers door moet gaan. Het is evident dat preventie sterk gelieerd is aan de 

bestrijding van corona. Daarom is het voor ons ondenkbaar dat het thema preventie een 

controversiële status zal krijgen. Wij roepen u met nadruk op om deze opvatting te volgen.  

 

Met vriendelijke groet,  
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Anneke van Zanen-Nieberg (Voorzitter NOC*NSF) 
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