
 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Donderdag 17 mei debatteert u met staatssecretaris Blokhuis over Preventiebeleid, Alcohol- en 
tabaksbeleid, Infectiepreventie, Verslavingszorg en drugsbeleid. In deze mail richten wij ons op het 
Preventiebeleid. 
 
Het kabinet wil vooral inzetten op de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. In 
de ronde tafelgesprekken die de staatssecretaris organiseerde is door veel partijen gewezen op de 
samenhang van gezondheidsproblemen met achterliggende problematiek op het vlak van het sociaal 
domein, zoals armoede en schulden. Ook door de VNG is tijdens het Bestuurlijk Overleg Publieke 
Gezondheid gewezen op het belang van een samenhangende en integrale aanpak van gezondheid 
en andere vraagstukken in het sociaal domein.  Daarbij is ook gepleit voor het focussen op het 
aanpakken van de grote gezondheidsverschillen. 
 
Tegen die achtergrond brengen wij drie punten bij u onder de aandacht: 
 
Pleidooi voor instellen 4e complementaire en verbindende tafel  
In aansluiting op de inbreng aan de eerdere ronde tafelgesprekken suggereert de staatssecretaris in 
zijn brief aan de Kamer dat het Preventieakkoord de integrale aanpak op lokaal niveau moet 
verbreden en dat het Nationale akkoord lokale of regionale akkoorden kan stimuleren. Een aantal 
organisaties, waaronder de VNG, SER, GGD GHOR en NFPH (de initiatiefnemers van het 
Preventieakkoord) hebben nagedacht over een meer integrale aanpak van het Preventieakkoord. Dit 
heeft een voorstel opgeleverd voor een 4e complementaire en verbindende tafel. Deze tafel verzilvert 
het brede landelijke draagvlak van maatschappelijke organisaties voor een bredere insteek van het 
preventieakkoord. Het beoogt een samenhangende inzet op de achterliggende problematiek van 
gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld de relatie met sociaaleconomische gezondheidsverschillen, werk 
en schulden. Het doel van de verbindende aanpak is een vitale bevolking.  
VNG, SER, GGD GHOR en de NFPH  zijn bereid het initiatief te nemen voor het organiseren van de 
vierde tafel. 
 
Lokale/regionale preventieakkoorden 
De afspraken over inzet van landelijke maatschappelijke organisaties aan de vierde tafel bieden 
ruimte om op lokaal of regionaal niveau preventieakkoorden te sluiten met lokale/regionale partijen 
waaronder de zorgverzekeraars. De gemeente heeft daarbij de verbindende rol.  
 
Aanpak roken, alcoholmisbruik en overgewicht 
a.  Aanpassen Regelgeving om gemeenten in positie te brengen 
In veel gemeenten worden deze thema’s aangepakt binnen het GezondIn-programma en Jongeren op 
Gezond Gewicht (JOGG). In de GIDS-gemeenten (Gezond In De Stad) zijn de laatste jaren 
succesvolle ontwikkelingen gericht op de aanpak van gezondheidsverschillen zichtbaar. Dat zelfde 
geldt voor de JOGG gemeenten. Het verdient aanbeveling de regelgeving dusdanig aan te passen dat 
meer gemeenten kunnen meedoen aan GezondIn en JOGG. 
 
b. Rijk moet afspraken maken met tabaks-, alcohol- en levensmiddelenindustrie 
Een serieuze aanpak van de drie thema’s vraagt ook iets van het Rijk. De verleidingen voor en wellicht 
ook de misleiding van individuen om producten te kopen en tot zich te nemen zijn groot. Om 
daadwerkelijk succesvol te zijn is het noodzakelijk dat het Rijk afspraken maakt met de tabaks-, 
alcohol- en levensmiddelenindustrie. 


