
 

Geachte leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

 

Er is inmiddels brede consensus dat de focus van budget en beleid dringend verschoven moet worden 

van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. Investeren in de publieke gezondheid is bewezen 

doelmatig en doeltreffend. De GGD demedicaliseert; probeert mensen juist uit de zorg te houden, en 

door waar nodig ook buíten het zorgdomein goed door te verwijzen. Niet voor niets adviseert de SER in 

‘Zorg voor de Toekomst’ om verder te kijken dan de Zvw en Wlz. Voor de houdbaarheid van de cure en 

de care. Maar bovenal voor onze gezondheid, ons welzijn en onze welvaart.  

 

Op 6 juli spreekt u met minister Helder over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Voor dit debat vragen wij 

u serieus te investeren in preventie en de gezondheid van iederéén, en niet alleen in mensen die al ziek 

zijn. Verminder de druk op de zorg en versterk de sociale cohesie door de keuze te maken voor de 

collectieve preventie van de publieke gezondheid.  

 

De medewerkers van de 25 GGD’en beschermen, bewaken en bevorderen onze gezondheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aan de leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Per mail cie.vws@tweedekamer.nl   

  

    

 Ons kenmerk  Uw kenmerk   

  -  

 Datum Contact  

 20-06-2022 jhogervorst@ggdghor.nl   

 Betreft   

 GGD GHOR Nederland: “Investeer in de gezondheid van iedereen.  Verminder de druk op de zorg en 

versterk de sociale cohesie door de keuze te maken voor de collectieve preventie van de publieke 

gezondheid.”; Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg 6 juli 2022 

 

    

https://www.ser.nl/nl/adviezen/zorg-voor-de-toekomst
mailto:cie.vws@tweedekamer.nl
mailto:jhogervorst@ggdghor.nl


 

 

Onze belangrijkste oproep aan de informateur, aan het nieuwe Kabinet en uw Commissie was en is:  

 

Investeer juist in de mensen in de publieke gezondheid. In de artsen, verpleegkundigen, 

epidemiologen, milieudeskundigen, informatietechnologen, data-analisten, strategische netwerkers, 

gezondheids- en omgevingsadviseurs en programmamanagers en al die andere professionals die met 

hun bijdrage burgers beschermen tegen gezondheidsrisico's waar ze zelf niet of nauwelijks invloed op 

hebben. Zodat wij allemaal zo gezond en weerbaar mogelijk kunnen zijn. Investeer in hun duurzame 

inzetbaarheid, kennis en kunde. 

 

Verstandige investering 

Tijdens de coronacrisis werd zichtbaar dat door de vele extra taken en verantwoordelijkheden die de 

gemeenten de afgelopen jaren erbij hebben gekregen, onze gezondheidsbescherming onder 

waakvlamniveau was gekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment gaat slechts 1% van het Uitgavenplafond zorg (voorheen Budgettair Kader Zorg) naar 

de GGD’en. Dit is zelfs inclusief de volledige jeugdgezondheidszorg. De verschraalde basis van onze 

publieke gezondheid moet weer op orde worden gebracht.  

 

Van de 600 miljoen euro die daarvoor noodzakelijk is, is 500 miljoen euro voor de kwantiteit en kwaliteit 

van menskracht1, voor het behoud van onze medewerkers, een goede doorstroom en hun 

carrièremogelijkheden. 

 

In vergelijking met de andere zorgsectoren is dit een kleine investering, waarmee onze algehele 

bevolking gezonder en veerkrachtiger kan worden en blijven. Naast een beter mentaal en fysiek 

welbevinden, is er ook een meervoudige economische opbrengst van deze investering.  

 
1 450 miljoen voor gezondheidsbeschermers en 50 miljoen voor gezondheidsbevorderaars 

https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/7aafe20b-2614-1340-f1d2-64c7d2241f61/Brief_GGD_GHOR_Nederland_bij_CD_Hoofdlijnen_beleid_VWS_8_3_22.pdf
https://ggdghor.nl/thema/daarom-ggd/
https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2021/06/Position-Paper-gezondheidsbeschermende-taken-.pdf
https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2021/06/Position-paper-gezondheid-als-uitgangpunt.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Een gezondere populatie vermindert immers de financiële en personele druk in de cure en de care en 

vergroot de mogelijkheden van (on)betaald werk en/of mantelzorg. Het op orde hebben van de basis 

van de publieke gezondheid is bovendien een belangrijke voorwaarde om de pandemische 

paraatheid goed te kunnen opzetten.  

 

Traditioneel gaat veel aandacht uit naar geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. Terwijl juist met 

universele, collectieve preventie veel gezondheidswinst te behalen is. Wilt u er daarom bij de minister 

op aandringen dat er voor de specifieke (deel)doelgroepen van de Publieke Gezondheid geoormerkte 

investeringen beschikbaar komen voor het aantrekken en (bij)scholen van medewerkers?  

 

Wilt u de minister tevens vragen om de Publieke Gezondheid beter te positioneren in het curriculum van 

de geneeskundeopleiding? 

 

  

Ernstige consequenties tekort forensisch artsen 

Op uw agenda staan diverse stukken over de grote tekorten in de forensische geneeskunde.  

 

De GGD’en, artsen, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en voormalige ministers van Justitie en 

Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties pleitten al 

vele jaren voor investering in de forensische geneeskunde.  

 

U bent geïnformeerd over de eerste noodmaatregel, inzet van niet-forensisch artsen voor gemeentelijke 

lijkschouw, en een tweede noodverband, voor het zedenonderzoek bij minderjarigen. Op 9 februari 

2022 gaf minister Kuipers in antwoord op Kamervragen nogmaals aan dat voor de versterking van de 

Forensische Geneeskunde jaarlijks structureel € 20 miljoen nodig is en dat het aan het kabinet is om 

hierover een definitief besluit te nemen. Op 6 april 2022 zei minister Yesilgöz-Zegerius in de Tweede 

Kamer, dat er gezocht werd hoe de benodigde financiële oplossing vorm moest krijgen en dat dit met 

urgentie geregeld moest worden. 

 

Het tekort aan forensisch artsen is zó groot en schrijnend dat de 25 Directeuren Publieke Gezondheid 

begin mei 2022 een brandbrief hebben gestuurd aan de drie verantwoordelijke bewindspersonen. Zij 

gaven daarin aan dat uitstel van een besluit over het perspectief en de benodigde structurele 

investering niet meer haalbaar is.  

 

Dit alles heeft nog niet tot een oplossing geleid. De door alle betrokkenen breed beaamde 

noodzakelijke structurele investering van € 20 miljoen euro is nog steeds niet gevonden en de 

onzekerheid duurt voort.  

https://ggdghor.nl/thema/daarom-ggd/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/ernstige-consequenties-tekort-forensisch-artsen/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/ernstige-consequenties-tekort-forensisch-artsen/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z03876&did=2022D07943
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z06415&did=2022D13090
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z22896&did=2022D04988
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A07133
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/brandbrief-forensische-geneeskunde/


 

 

 

Langer uitstel van een besluit over het perspectief en de benodigde structurele investering heeft 

onherroepelijk verstrekkende gevolgen. 

 

Met alleen tijdelijke opleidingsgelden, een wervingscampagne, taakherschikking en noodmaatregelen 

ontrafelt de forensische geneeskunde. De capaciteitsproblemen zullen zich alleen maar meer 

verdiepen als er geen perspectief geboden kan worden en er dus kan worden geïnvesteerd.  

 

Wilt u er bij de minister(s) op aandringen op de kortste termijn verantwoordelijkheid te nemen voor de 

lang onderzochte, bepleite en scherp onderbouwde structurele oplossing voor het tekort aan forensisch 

artsen?   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ton Coenen, 

Directeur GGD GHOR Nederland  


