
 

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

 

In aanloop naar het commissiedebat Leefstijlpreventie op 8 december 2022 vragen we de 

commissieleden in gesprek te gaan met staatsecretaris Van Ooijen omtrent het volgende. Ten eerste 

om de GGD’en te versterken zodat het Integraal Zorgakkoord (IZA) gedegen kan worden uitgewerkt en 

het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) kan worden geborgd. Hier zijn meer investeringen voor 

nodig. Ten tweede om alcoholverstrekking op plaatsen waar dit niet mag, tegen te gaan.  

 

Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord: meer investeringen 

GGD GHOR Nederland verwelkomt de ontwikkelingen richting meer preventieve zorg voor de publieke 

gezondheid van Nederland. Met name de inzet om gezondheidsverschillen te verkleinen zoals 

aangegeven in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hier is 

GGD GHOR Nederland blij mee. Echter vereist het terugdringen van gezondheidsverschillen beduidend 

meer investeringen dan nu wordt gedaan. 

 

Het is noodzakelijk om alle mensen de kans te bieden om gezond te leven. Leefstijl interventies zijn van 

belang om vooral de meest kwetsbare mensen te bereiken. Van fysiek tot mentaal met regionale 

samenwerking, kunnen we integraal een betere leefstijl stimuleren voor de publieke gezondheid van 

Nederland. Om gezond te leven is het minstens net zo belangrijk dat iedereen een inkomen geniet, 

scholing ontvang en zich in een gezonde, sociaal veilige, leefomgeving beweegt. Deze factoren 

hangen samen en dienen integraal te worden benaderd. Niet los van elkaar.  

 

IZA en GALA bieden kansen om dubbel werk onder zorgpartijen te verminderen, het werk beter te 

verdelen,  en meer gezondheidsrisico’s te voorkomen in plaats van te genezen. De toegezegde 2,5 

miljoen per jaar (2023-2025) voor de versterking van de kennisfunctie en adviesrol van GGD’en (brief 

GGD Zeeland, 3438531-1035358-PG) dekt bij lange na niet de inspanningen die nodig zijn om de 

gewenste transformatie tot stand te brengen. Investeren in de publieke gezondheid is een 
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gemeenschappelijk goed. Deze gemene deler versterkt de publieke gezondheid van iedereen in 

Nederland. Eerder heeft GGD GHOR Nederland herhaaldelijk uiteengezet dat er forse, meer 

toereikende en structurele investeringen nodig zijn om gezondheidswinst te behalen, vooral met 

preventie. Dit is bereikt wanneer iedereen in Nederland zich gezond voelt. GGD’en kunnen hier een 

belangrijke en effectieve rol in spelen met kennis en kunde in de praktijk.  

 

Alcoholverstrekking beperken 

Daarnaast is het van belang dat de staatsecretaris en andere bewindspersonen zich uitspreken tegen 

het voornemen om blurring toe te staan. Het huidige kabinet zet forse stappen richting effectieve 

maatregelen om een gezonde leefomgeving te creëren, zoals minder verkooppunten voor tabak en 

een gezonde voedselomgeving. Dit juicht GGD GHOR Nederland zeer toe. Deze maatregelen zijn 

noodzakelijk om de doelen van het Preventieakkoord zoals minder sterfte als gevolg van ongezonde 

levensstijl en minder gezondheidsverschillen, te behalen. 

 

 GGD GHOR Nederland benadrukt nogmaals dat een omgekeerd effect zal optreden als blurring met 

alcohol wordt toegestaan. Het gaat dan om het toestaan van alcoholverstrekking op plaatsen waar dit 

wettelijk niet mag (Alcoholwet).  Er is afdoende wetenschappelijk bewijs dat dit zal leiden tot meer 

alcoholgebruik zoals blijkt uit de informatie van het Trimbos instituut. We vragen de commissieleden dan 

ook om - in gesprek met staatsecretaris van Ooijen- met klem stelling te nemen tegen het voornemen 

uit het regeerakkoord om blurring toe te staan. Tot slot onderschrijft GGD GHOR NL de gezamenlijke 

brief van de tien gezondheidsorganisaties die u onlangs is toegekomen in het kader van de 

alcoholtafel om alcoholpreventie serieus te nemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Ton Coenen 

Algemeen Directeur 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2021-07-01
https://www.trimbos.nl/aanbod/alcoholschade-en-beleidsmaatregelen/

