
Persbericht 
aan de redactie 
 

Embargo tot 19 mei 2009, 15.15 uur 
 

 
Den Haag, 19 mei 2009 
 
Een groot deel van de ziektelast in Nederland is vermijdbaar. Een derde tot 
de helft van de totale ziektelast is te herleiden tot roken, alcoholgebruik, 
weinig bewegen, ongezond eten en luchtverontreiniging. Ook onveiligheid 
in het verkeer, slechte arbeidsomstandigheden en huisvesting zorgen voor 
ziektes. De gezondheid van de Nederlandse bevolking is belangrijk genoeg 
om daar wat aan te doen, vinden de Onderwijsraad, de Raad voor het 
openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
(RVZ). De drie Raden adviseren in hun gezamenlijke rapport ‘Buiten de 
gebaande paden. Advies over intersectoraal gezondheidsbeleid’ om 
intersectoraal gezondheidsbeleid in het toekomstige regeerakkoord op te 
nemen. Minister Klink van Volksgezondheid neemt het advies vandaag in 
ontvangst. 
 
Met dit advies geven de Raden een antwoord op de vraag van de minister naar de 
mogelijkheid om gebruik te maken van parallelle belangen om gezondheidswinst te 
boeken. Veel van de factoren die ziekten veroorzaken zijn namelijk niet vanuit de 
gezondheidszorg te beïnvloeden, maar door onderwijs, arbeid of lokaal bestuur. 
Gezonde scholieren betekenen immers minder schooluitval, wat uiteindelijk leidt 
tot een hoger opleidingsniveau en daar is de arbeidsmarkt weer bij gebaat. En zo is 
het voor een bedrijf van belang om gezonde werknemers te hebben want dat leidt 
tot een hogere productie en zorgt voor minder beroep op sociale voorzieningen. 
Gezondheidswinst wordt ook geboekt door een gezonde woonomgeving. Daar is 
dan de gehele samenleving weer bij gebaat.  
 
Om het gevoel van urgentie voor gezondheid in andere sectoren te vergroten, is 
politieke en bestuurlijke betrokkenheid nodig op het hoogste niveau. De Raden 
stellen dan ook: maak intersectoraal gezondheidsbeleid onderdeel van het nieuwe 
regeerakkoord. Geef de Minister van Volksgezondheid een speciale 
verantwoordelijkheid en laat hem hiervoor mensen en middelen vrijmaken in zijn 
organisatie. Richt ter ondersteuning hiervan een interdepartementale directie in bij 
het Ministerie van VWS. 
 
Uiteraard moet niet op een volgend kabinet worden gewacht. De Raden bevelen 
aan gebruik te maken van het aanwezige draagvlak. Er zijn op dit moment heel veel 
initiatieven in Nederland die gericht zijn op gezondheid en preventie. Veel goede 
projecten op basisscholen en in het voortgezet onderwijs, initiatieven van GGD-en, 
gemeenten en zorgverzekeraars laten zien wat mogelijk is. De inspirerende 
voorbeelden staan beschreven in een brochure bij het advies.  
 
 

Noot aan de redactie 
Een exemplaar van het advies en de brochure ‘Buiten de gebaande paden; inspirerende 
voorbeelden van intersectoraal gezondheidsbeleid’  kunt u opvragen door contact op te nemen 
met de projectsecretaresse Ilona de Prieëlle 070-3405769, een e-mail te sturen naar 
mail@rvz.net of door een fax te sturen naar 070 340 7575. 
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Het advies en de brochure zijn ook beschikbaar op de websites: www.onderwijsraad.nl, 
www.Rob-Rfv.nl en www.rvz.net 
 
Voor nadere inlichtingen over dit advies kunt u contact opnemen met Monique Noteboom 
070 340 7059 (medewerker voorlichting) of met Saskia Speelman 06 150 352 04 
(communicatie-adviseur). 


