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Geachte heer Zalm,
Namens een groot aantal personen en organisaties vragen wij u om in het
regeerakkoord een plaats in te ruimen voor preventie voor gezondheid. Wij achten dit
nodig opdat overheid en maatschappelijke partijen gezamenlijk de komende tijd een
stevige volgende impuls aan preventie kunnen geven.
Gezondheid is een belangrijk thema voor veel Nederlanders en naar wij aannemen ook
in uw gesprekken. De redenen om preventie voor gezondheid sterker te verankeren in
beleid en samenleving zijn divers, de aanleidingen urgent en de voordelen voor burgers
en samenleving groot. De komende jaren stijgt de levensverwachting verder en zullen
er meer mensen met een chronische ziekte zijn zoals vastgesteld in SER-advies over
chronisch zieke werkenden van vorig jaar. Sociaaleconomische gezondheidsverschillen
tussen burgers blijven groot en hardnekkig. De kosten van zorg, financieel en sociaal,
zullen zonder extra maatregelen verder toenemen. Preventie speelt een essentiële rol in
de aanpak hiervan. Preventie zorgt ervoor dat mensen langer gezond zijn en het
voorkomt dat de last van een eenmaal ingetreden ziekte erger wordt. Minder verschillen
in gezondheid, een hogere leeftijdsverwachting, minder zware zorg, lagere kosten voor
burgers, werknemers en werkgevers, een meer duurzame inzetbaarheid van
werknemers op de arbeidsmarkt en een betere start voor alle kinderen komen zo
binnen bereik.
Op het vlak van preventie gebeurt al veel, op verschillende niveaus in het bedrijfsleven
en de samenleving. Met de inzet op arbeidsomstandigheden en gezondheid in bedrijven,
het nationaal programma Alles is Gezondheid, in het onderwijs met Gezonde Scholen, in
innovatieve projecten bij gemeenten en bedrijfsleven en met onderzoek in de Nationale
Wetenschapsagenda. De afgelopen tijd hebben verschillende partijen opnieuw aandacht
gevraagd voor preventie, onder andere met De Agenda voor de Zorg 2017, de NPHF
lezing van vorig jaar, de recente oproep van GGD-bestuurders en naast het
bovengenoemde advies ook in de SER-adviezen over kindvoorzieningen en armoede
onder kinderen.
Het draagvlak voor een sterkere inzet op preventie is breed zoals blijkt uit het overzicht
van personen en organisaties die dit initiatief ondersteunen. Partijen zijn hierover in
gesprek gegaan om te kijken hoe we dit verder gaan brengen. Mede namens de
personen en organisaties die hierna zijn opgenomen pleiten wij ervoor om in het
regeerakkoord een goede plaats in te ruimen voor preventie voor gezondheid.
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Partijen willen samen met overheid de komende tijd preventie gezamenlijk de
noodzakelijke impuls geven. Specifiek voor de arbeidsmarkt geldt de aandacht voor
duurzame inzetbaarheid mede als onderdeel van een breder beleid gericht op preventie
van uitval, met oog voor verschillen in belastbaarheid tussen beroepen en het
verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
Wij realiseren ons dat een dergelijke omslag van nazorg naar voorzorg, van genezen
naar voorkómen, niet met een zin in het regeerakkoord geregeld is. Wij gaan dan ook
graag met u en het nieuwe kabinet in gesprek over de vraag hoe wij samen de inzet
voor preventie voor gezondheid de komende tijd inhoudelijk en organisatorisch kunnen
versterken.
Mede namens de genoemde personen en organisaties,

Jolande Sap
voorzitter NPHF Federatie voor Gezondheid

Hugo Backx
directeur GGD GHOR Nederland

Rinda den Besten, voorzitter dagelijks bestuur PO-Raad
Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland
Ton Heerts, voorzitter MBO Raad
Ella Kalsbeek, voorzitter LHV
Kete Kervezee, voorzitter Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen
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Pauline Meurs, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
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Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad
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Marijke Vos, voorzitter Sociaal Werk Nederland
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