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Inleiding  
Voor u ligt de Nota Publieke gezondheid. De wettelijke basis voor de nota is de Wet Publieke Gezondheid. 
In deze Wet is vastgelegd welke taken de gemeente dient uit te voeren. Veel gezondheidstaken worden 
uitgevoerd in regionaal verband. De 14 Twentse gemeenten werken hierin samen en houden daartoe de GGD 
Twente in stand. Daarnaast zijn er taken die wij als gemeente zelf organiseren en die specifiek gericht zijn op de 
gezondheid van de inwoners van onze gemeente.  
In deze Nota worden de beleidsuitgangspunten vastgelegd. Uitwerking naar de praktijk gebeurt enerzijds in 
Twents verband. Voor de specifieke gemeentelijke beleidsuitgangspunten wordt samen met de lokale 
ketenpartners een uitwerkingsprogramma vorm gegeven in de eerste helft van 2017. 
Voor de nabije toekomst is het streven om op lokaal niveau in te zetten op meer verbinding tussen de taken op 
het terrein van publieke gezondheid met de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Immers, 
vroegtijdige signalering en preventie leveren een bijdrage aan het voorkomen van (vergroting) van problemen, 
waardoor zwaardere vormen van zorg wellicht minder nodig zijn. Aandacht voor vroegsignalering en eerder de 
juiste hulp op maat en integrale hulp. 
Gekozen is voor een Nota zonder vaste looptijd. Publieke gezondheid is constant in ontwikkeling en het beleid 
hoort daarin mee te groeien. Dit is reden om elke twee jaar de Nota Publieke Gezondheid  te evalueren en te 
actualiseren. 
 

1. Aanleiding 
 

De aanleiding voor het schrijven van deze nota is tweeledig. Er ligt enerzijds een wettelijke verplichting; 
anderzijds is er de wens om specifiek in te zoomen op onderdelen waar Rijssen-Holten te maken heeft met 
negatieve gezondheidsaspecten. 
 
1.1. Wettelijke verplichting 
Publieke gezondheidszorg is op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk. Het is een breed en divers terrein met voor de gemeente   
uitvoeringstaken en bevorderingstaken. 
In de Wpg is vastgelegd dat de gemeenteraad binnen twee jaar na openbaarmaking van de landelijke nota 
gezondheidsbeleid een gemeentelijke nota vaststelt. Op 4 december 2015 is de Landelijke nota 
gezondheidsbeleid 2016-2019, in de vorm van een kamerbrief, vastgesteld. Dit betekent dat elke gemeente 
uiterlijk voor december 2017 een gemeentelijke nota vaststelt. 
 
1.2.Lokale inzet  
In opdracht van de Twentse gemeenten stelt  de GGD Twente de Twentse Gezondheids Verkenning (TGV) op. 
Basis daarvoor zijn de grootschalige onderzoeken en registraties van de GGD per gemeente en regio, aangevuld 
met informatie uit landelijke en regionale databronnen. In de TGV zijn deze gegevens op systematische wijze 
bijeengebracht, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Uit de TGV blijkt dat de bevolking van Rijssen-Holten op een 
groot aantal leefstijl- en gezondheidsaspecten overeenkomt met de gemiddelde bevolking in Twente en 
Nederland. Er zijn ook een aantal positieve en negatieve verschillen ten opzichte van het gemiddelde. Door het 
college is de wens is uitgesproken om op de onderdelen waar Rijssen-Holten in negatieve zin afwijkt specifiek 
gezondheidsbeleid te formuleren. Op basis daarvan wordt vervolgens samen met ketenpartners een 
uitvoeringsprogramma geformuleerd. 
  
Als gemeente hebben we een taak in het bevorderen, bewaken en beschermen van de gezondheid van onze 
inwoners. Dat doen wij niet alleen. Voor een belangrijk deel van de uitvoering draagt de GGD Twente zorg. We 
werken samen met de GGD en de Twentse gemeenten en we werken samen met lokale partners.  
 

2. Samen met de GGD Twente, het strategisch kader               
 
2.1. Bestuursagenda Publieke Gezondheid 2016-2019, missie en ambities 
De GGD Twente verzorgt voor de Twentse gemeenten een aanzienlijk deel van taken op het terrein van 
publieke gezondheid.  Op grond van de Wpg zijn gemeenten ook wettelijk verplicht om een GGD in stand te 
houden voor de uitvoeringstaken op het gebied van de publieke gezondheid. Het bestaansrecht van de GGD 
Twente komt voort uit deze wet en de wijze waarop de 14 Twentse gemeenten deze invullen.  
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Als Twentse gemeenten hebben we daarom in juni 2015 gezamenlijk onze strategisch koers voor de komende 
jaren vastgelegd in de Bestuursagenda Publieke Gezondheid 2016-2019. In deze Bestuursagenda is het 
bestuurlijk kader geformuleerd  hoe we met elkaar in de komende jaren met onze ambities aan de slag gaan.  
In de Bestuursagenda is als onze gezamenlijke missie geformuleerd dat onze GGD een gezonde samenleving 
actief bevordert, bewaakt en beschermd.  
Onze gezamenlijke ambities en doelstellingen voor de komende jaren zijn: 

1. Inwoners van Twente leven minimaal net zo lang in gezondheid als in de rest van Nederland 
2. De Twentse jeugd is in staat om een gezond leven te leiden 
3. Ouderen zijn in de gelegenheid om gezond oud te worden 
4. In Twente heeft iedereen gelijke kansen op gezondheid 
5. Nieuwe ontwikkelingen en bedreigingen worden tijdig gesignaleerd en aangepakt 
6. Infectieziekten en andere bedreigingen uit de omgeving worden voorkomen en gereduceerd 
7. Risicogroepen krijgen specifieke aandacht, zodat hun gezondheid kan verbeteren. 

 
2.2. GGD werkt als uitvoeringsorganisatie preventief aan gezonde levensjaren voor onze inwoners 
De GGD Twente is primair een uitvoeringsorganisatie  wat wil zeggen dat verreweg het grootste deel van de 
activiteiten zich richten op onderzoeken van kinderen van 0 tot 18 jaar, behandeling van meldingen 
infectieziekten en milieuvraagstukken en de uitvoering van inspecties en consulten. 
 
De GGD Twente heeft als kernactiviteit ‘preventie’; dit bepaalt de positie en de rol van de GGD Twente. Het is 
een rol aan de voorkant van het zorgsysteem en het sociaal domein. Door het inzetten van preventie wordt de 
individuele burger en de samenleving als geheel versterkt. De praktijk leert  dat om resultaten te boeken een 
consequent en langdurig beleid gevoerd moet worden. Een zaak van lange adem. 
In de Bestuursagenda is vastgelegd dat de focus van gezondheid is gericht op gezonde levensjaren voor onze 
inwoners. Speerpunten daarin zijn investeren in de gezondheid van de jeugd als basis voor een gezonde 
levensloop en het verkleinen van Sociaal Economische Gezondheids Verschillen om gezondheidswinst te 
behalen voor de groep met lage sociale economische status. 
 
In relatie hiermee participeren medewerkers van de GGD veel in lokale zorgnetwerken. Overweging daarbij is 
ook dat het meeste effect op gezondheid is te behalen door vitale coalities te smeden met aanpalende 
beleidsterreinen en maatschappelijke organisaties en partijen. 
De opdracht aan de GGD Twente daarbij is om te werken vanuit de optiek van positieve gezondheid; het 
stimuleren van factoren die bijdragen aan gezondheid. Aandacht voor eigen regie, veerkracht en 
zelfredzaamheid van burgers zijn hierbij belangrijke waarden. We redeneren niet vanuit beperkingen, maar 
vanuit de eigen kracht van onze inwoners.  
 
Voor de integrale tekst wordt verwezen naar de Bestuursagenda Publieke Gezondheid 2016-2019 van juni 
2015.   
 
2.3. Twentse samenwerking in thema’s  
In het najaar van 2016 is gestart met actualisering, concretisering en prioritering van concrete thema’s waarop 
de 14 Twentse gemeenten en de GGD Twente actief gaan samenwerken. De volgende thema’s zijn daarbij 
benoemd:  

1. Monitoring: hoe geven we vorm aan de verbinding tussen gezondheidsbeleid en de transformaties  
2. Omgevingswet: de plaats van gezondheid hierin en de zoektocht naar verbinding van het sociaal 

domein en het fysiek domein 
3. Publieke gezondheid en participatie: wat kan vanuit positieve gezondheid bijgedragen worden aan het 

verkleinen van Sociaal Economische Gezondheids Verschillen (SEGV) 
4. Voorliggende voorzieningen: inhoudelijke versterking hiervan, zodat wij in staat zijn preventie, 

vroegsignalering en laagdrempelige uitvoering adequaat vorm te geven. 
5. Integrale Veiligheidszorg: regionaal bekijken welke verbanden er zijn te leggen tussen veiligheid en 

leefbaarheid. 
6. Nieuwe rol gemeenten in actuele gezondheidsthema’s: (a) financiering rijksvaccinatieprogramma en 

seksuele gezondheid  en (b) vluchtelingen en gezondheid. 
De verwachting is dat in de loop van 2017 de actualisering, concretisering en prioritering van de thema’s door 
de 14  Twentse gemeenten bestuurlijk wordt vastgesteld. 
 



5 

 

Wat doen we nu 
 
“Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen van het leven”  (Huber, 2013) 
 

 Onze gemeente en de GGD Twente bevorderen, bewaken en beschermen een gezonde samenleving 
voor onze inwoners.  

 Onze gemeente en de GGD Twente werken aan zeven geformuleerde ambities en doelstellingen. 

 Kernactiviteit is preventie. 

 Positieve gezondheid en vitale coalities zijn de pijlers. 

 Speerpunten zijn investeren in de gezondheid van de jeugd en het verkleinen van Sociaal 
Economische Gezondheids Verschillen (SEGV). 

 Regionaal werken wij mee aan de actualisering, concretisering en prioritering van zes concrete 
thema’s publieke gezondheid. 

 

 
 

3. Samen met de GGD Twente investeren in de gezondheid van de jeugd door 
Jeugdgezondheidszorg 
 

3.1 Koersdocument Jeugdgezondheidszorg Twente: Specialist in het gewone.., versie 2.0, 
Een belangrijke en omvangrijke taak van de GGD is de Jeugdgezondheidszorg. In het strategisch kader is de 
gezondheid van de jeugd als speerpunt geformuleerd.  
In het Koersdocument Jeugdgezondheidszorg Twente: Specialist in het gewone.., versie 2.0  dat in juni 2015 
bestuurlijk is vastgesteld door de 14 Twentse gemeenten, wordt ingezoomd op de specifieke taak van de GGD 
Twente voor de gezondheid van de jeugd en de gewenste ontwikkelrichting. Hierin is de volgende lijn uitgezet. 
De transitie van de Jeugdwet naar de gemeente is gerealiseerd en wij zijn als gemeente nu aan zet om de 
verdere transformatie vorm te geven met de ketenpartners en onze inwoners. Alle betrokken partijen streven 
naar een nieuw jeugdstelsel met meer preventie, vroege hulp en versterking van de eigen kracht van ouders en 
jeugdigen.   
De JGZ is partner in het veld rond jeugdhulp, bij uitstek op het gebied van preventie en het (voorkomen van) 
toeleiding naar gespecialiseerde zorg. Dit biedt kansen om in het kader van vroegsignalering en samenwerking 
zwaardere vormen van jeugdhulp te voorkomen. Dit sluit ook aan bij de visie van de Twentse gemeenten om 
de focus te leggen op preventie te leggen en de (versterking van) eigen kracht van de burger centraal te stellen. 
In het Koersdocument zijn de taken in het kader van de JGZ verhelderd om deze goed aan te laten sluiten op 
die in de Jeugdwet. Tot de JGZ behoort vroegtijdig signaleren en het geven van voorlichting, advies, instructie 
en begeleiding om de eigen kracht van jeugdigen en ouders te versterken en te normaliseren. 
 
3.2 Basispakket jeugdgezondheidszorg 
Sinds 1 januari 2015 is een nieuw wettelijk basistakenpakket voor de jeugdgezondheidszorg van kracht. De 
stelselwijziging jeugd die heeft geleid tot de Jeugdwet is aanleiding geweest voor het herijken van het 
takenpakket van de Jeugd Gezondheids Zorg (JGZ). Het wettelijk basispakket betreft op hoofdlijnen vaccinaties, 
screening, signalering en monitoring. Uitgangspunt daarbij is dat gekeken wordt naar wat kinderen nodig 
hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de 
maatschappij. En wat ouders nodig hebben om hun kind gezond op te voeden.  
De zorg wordt aangeboden in de eigen omgeving en is vanzelfsprekend aanwezig vanaf de geboorte van ieder 
kind. De nadruk wordt gelegd in de eerste vier jaar in het leven van een kind. Daarnaast vindt screening plaats 
in het basis- en voortgezet onderwijs. 
 
3.3.Ontwikkelrichtingen jeugdgezondheidszorg 
In het Koersdocument  zijn daarnaast ontwikkelrichtingen gekozen; hieronder de grote lijn: 

1. Professionals passen zich in hun benadering en werkwijze zodanig aan, dat ouders en jeugdigen 
versterkt worden in hun eigen kracht en mogelijkheden. 

2. Lokale wensen en behoeften worden per gemeente geëxpliciteerd en geconcretiseerd in een lokaal 
uitvoeringsplan. 
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3. Huisartsen en jeugdartsen JGZ zijn complementair in hun functie en versterken elkaar in de 
(preventieve) zorg rond kinderen en gezinnen. 

4. De JGZ is in het belang van kinderen een belangrijke, normaliserende en signalerende partner in het 
(passend) onderwijs. 

 
Op basis van het Koersdocument is een regionaal uitvoeringplan 2016-2017 opgesteld. In het verlengde 
daarvan is  zowel voor 2016 als voor 2017 een uitvoeringsplan JGZ voor Rijssen-Holten opgesteld, waarin de 
door ons gewenste lokale accenten zijn vastgelegd. Het betreft accenten op het terrein van de reguliere taken 
(uitvoering wettelijke taken basistakenpakket JGZ) en daarnaast afspraken over het door ons op 
uitvoeringsniveau gewenste maatwerk in Rijssen-Holten. 
Voor de integrale tekst wordt verwezen naar het Koersdocument Jeugdgezondheidszorg Twente: specialist in 
het gewone.. versie 2.0 van juni 2015 en naar het Uitvoeringsplan JGZ 2016 en 2017 gemeente Rijssen-Holten. 
 

Wat doen we nu 
 
De koers is gericht op de belangrijke opgave om een bijdrage te leveren aan de gezonde start van kinderen. 
De aankomende periode kenmerkt zich door meer verbinding, meer samen en een gezamenlijke investering 
in de toekomstige inrichting van het gezondheidsdomein. 
 

 Alle betrokken partijen streven naar een nieuw jeugdstelsel met meer preventie, vroege hulp en 
versterking van de eigen kracht van ouders en jeugdigen.   

 Tot de JGZ behoort vroegtijdig signaleren en het geven van voorlichting, advies, instructie en 
begeleiding om de eigen kracht van jeugdigen en ouders te versterken en te normaliseren. 

 Het wettelijk basispakket betreft op hoofdlijnen vaccinaties, screening, signalering en monitoring. 

 Onze gemeente, de JGZ en ketenpartners werken daarnaast samen aan vier ontwikkelrichtingen. 
 

 
 

4. Samen met GGD/JGZ Twente en lokale partners, verbinding met Jeugdwet en WMO 
 

In Twente is op bestuurlijk niveau (OZJT/Samen 14) besloten om de ontwikkelingen binnen de JGZ/GGD en de  
Jeugdwet/Wet Maatschappelijke Ondersteuning  separaat aan te sturen tot medio 2017. Het is onwenselijk om 
deze opdrachten zonder verbinding met elkaar te realiseren. Er is daarom bestuurlijk afgesproken dat 
verbinding op inhoud zal plaatsvinden. Vanuit het actieplan OZJT zijn er daarvoor 3 thema’s gedefinieerd:   

a. Relatie met Veilig Thuis Twente: er worden samenwerkingsafspraken geformuleerd met name ook 
met JGZ 

b. Monitoring en reflectie: samenwerking gericht op integraal gebruik van beschikbare data bij GGD/JGZ, 
Kennispunt Twente en de academische werkplaats ten behoeve van gemeentelijke 
(beleids)informatie, schoolprofielen en wijkscans 

c. Transformatie op inhoud doe je niet alleen: in het vormgeven van de regionale transformatie zullen 
GGD/JGZ participeren. 

Ook lokaal wordt de komende tijd meer ingezet op de verbinding en de doorlopende lijn van algemene 
preventie voor alle inwoners naar specifieke inzet van zorg in het kader van de Jeugdwet en de WMO. In de 
uitvoeringsprogramma’s voor publieke gezondheid, Jeugdwet en Wmo wordt hieraan nader vorm gegeven. 
 
 

Wat doen we nu en wat gaan we doen 
 

 Wij werken in Twents verband met elkaar aan verbinding op inhoud tussen JGZ/GGD en 
Jeugdwet/WMO op basis van drie thema’s. 

 Wij werken lokaal met de lokale ketenpartners aan de verbinding tussen Wet Publieke Gezondheid, 
Jeugdwet en WMO; in de uitvoeringsprogramma’s geven we daaraan nader vorm. 
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5. Twentse Gezondheids Verkenning en Wijkscan 
 
5.1. Twentse Gezondheids Verkenning (TGV) 
In opdracht van de 14 Twentse gemeenten stelt  de GGD Twente voor elke gemeente de Twentse Gezondheids 
Verkenning (TGV) op. Basis daarvoor zijn de grootschalige onderzoeken als de Kindermonitor, de Elektronische 
MOnitor en VOorlichting  -oftewel E-MOVO, gericht op leerlingen van het Voortgezet Onderwijs-, de 
Volwassenenmonitor en de Ouderenmonitor en daarnaast registraties van de GGD per gemeente en regio, 
aangevuld met informatie uit landelijke en regionale databronnen. In de TGV zijn deze gegevens op 
systematische wijze bijeengebracht, geanalyseerd en geïnterpreteerd.  
Zoals in de aanleiding vermeld  blijkt uit de TGV van onze gemeente dat de bevolking van Rijssen-Holten op een 
groot aantal leefstijl- en gezondheidsaspecten overeenkomt met de gemiddelde bevolking in Twente en 
Nederland. Er zijn daarnaast een aantal positieve en ook negatieve verschillen ten opzichte van het 
gemiddelde.  
In het collegeakkoord is vastgelegd dat op de onderdelen waar Rijssen-Holten in negatieve zin afwijkt specifiek 
lokaal  gezondheidsbeleid geformuleerd wordt. Op basis daarvan wordt vervolgens samen met ketenpartners 
een uitvoeringsprogramma geformuleerd. Doel is om de negatieve trends op het gebied van gezondheid bij 
onze inwoners te keren. 
 

 
 
 
5.2.Wijkscan Rijssen-Holten 2015, update november 2016 
Gegeven de uitkomst van de TGV is in 2015 op verzoek van onze gemeente door de afdeling epidemiologie van 
de GGD Twente een nadere analyse uitgevoerd over gezondheid en leefstijl van kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen in de gemeente Rijssen-Holten. In november 2016 is hierop een update uitgevoerd. 
De uitkomst van de analyse is in de vorm van een wijkscan voor de vier postcodegebieden 7451, 7461, 7462 en 
7463 gepresenteerd. In de wijkscan zijn de opvallendste uitkomsten van de vier doelgroepen kinderen, 
jongeren, volwassenen en ouderen uitgewerkt. In de rapportage is informatie over de bevolkingskenmerken, 
gezondheid & leefstijl, sociale en fysieke omgeving  en zorggebruik opgenomen. Een deel van de 
gepresenteerde informatie is gebaseerd op daadwerkelijke metingen in Rijssen-Holten. Een deel is geschat 
volgens de landelijke standaarden in de epidemiologie. 
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De geschatte uitkomsten voor de verschillende postcodegebieden die gepresenteerd worden voor gezondheid 
& leefstijl en zorggebruik zijn gebaseerd op de bevolkingssamenstelling van het gebied. Deze kunnen afwijken 
van de werkelijke cijfers als er specifieke risicofactoren gelden in het gebied. De informatie is afkomstig uit 
verschillende databestanden die beschikbaar zijn bij de GGD Twente en de Vraag en Aanbod Analyse Monitor 
eerste lijn (VAAM) van het NIVEL. 
Voor de integrale tekst wordt verwezen naar de Wijkscan van Rijssen-Holten; update november 2016 
 
Uit de wijkscan komt onder meer naar voren dat bevolkingskenmerken als leeftijdsopbouw, vergrijzing en 
sociaal economische status van de vier postcodegebieden in Rijssen-Holten van invloed zijn op de gezondheid 
en leefstijl in die vier postcodegebieden. Zo laat de wijk Veeneslagen (postcode 7463) met een relatief jonge 
bevolking, een ander beeld zien dan het oudste (oostelijke) deel van Rijssen (postcode 7461).  
Bij het formuleren van het uitvoeringsprogramma zal nader op geconstateerde verschillen tussen de 
verschillende postcodegebieden ingezoomd worden en bezien worden of in de verschillende gebieden 
verschillende interventies ingezet kunnen worden 
 
Uit onderzoek van de Erasmus universiteit blijkt dat de mate van sociale cohesie invloed heeft op de 
gezondheid  van inwoners. Naar mate de cohesie groter is, zal de ervaren gezondheid stijgen. In de wijkscan 
valt op dat Rijssen-Holten op dit vlak op bijna alle onderdelen positiever scoort dan Twente en Nederland. Het 
noaberschap zit in de haarvaten van onze gemeenschap. 
 

6. Aandachtspunten en aanbevelingen specifiek lokaal gezondheidsbeleid 
 
6.1 aandachtspunten 
Op de onderdelen waar Rijssen-Holten in negatieve zin afwijkt ten opzichte van Twente en Nederland wordt 
specifiek lokaal  gezondheidsbeleid ontwikkeld. Gegeven dit uitgangspunt heeft de GGD Twente op basis van 
de wijkscan Rijssen-Holten aandachtspunten en aanbevelingen geformuleerd voor Rijssen-Holten.  
 
Onze jeugd en jongeren: Met name op de verschillende leefstijlonderdelen  - bewegen, voeding, roken en 
alcoholgebruik – scoort de jongere van Rijssen-Holten slechter dan het Twents gemiddelde. Bij kinderen tot    
12 jaar valt op dat in enkele postcodegebieden sprake is van verhoogde psychosociale problemen en van 
ernstig overgewicht. Twente scoort over het algemeen weer slechter dan het landelijk gemiddelde. Hier liggen 
zeker aanknopingspunten om gezondheidsvraagstukken in de toekomst te voorkomen. 
 
Onze ouderen: Het aantal ouderen zal de komende jaren fors gaan toenemen. Deze vergrijzing heeft grote 
impact op de te verwachten vraag aan zorg en ondersteuning in de komende decennia. Ouderen worden meer 
dan andere bevolkingsgroepen geconfronteerd met chronische ziekten en stapeling van chronische ziekten en 
doen daarmee een beroep op het zorg en ondersteuningssysteem. Van belang wordt het om tijdig inwoners te 
verleiden tot een leefstijl die bijdraagt aan het voorkomen, beperken of uitstellen van chronische ziekte 
 
Onze volwassenen: In tegensteling tot het beeld van de jongeren scoren volwassenen op de verschillende 
leefstijlonderdelen – bewegen, voeding, roken en alcoholgebruik – iets beter dan het Twents gemiddelde. 
Twente scoort over het algemeen wel slechter dan het landelijk gemiddelde. Zeker gezien de voorbeeldfunctie 
die veel volwassenen voor hun kinderen hebben, liggen hier aanknopingspunten om gezondheidsvraagstukken 
in de toekomst te voorkomen. 
 
In het kader op pagina 9 worden de aanbevelingen en speerpunten genoemd waaraan de komende periode 
gewerkt wordt om de negatieve trends te keren. 
 
 
6.2.Samen smeden van vitale coalities in Rijssen-Holten 
Zoals op regionaal niveau ook al is geconstateerd, is het meeste effect op gezondheid te behalen door vitale 
coalities te smeden met maatschappelijke organisaties en ketenpartners  die betrokken zijn bij het lokale 
gezondheidsdossier. Kennis van partijen uit de zorg, jeugd en jongerenwerk, onderwijs, sport, et cetera is van 
onschatbare waarde. Met gebundelde kennis en vaardigheden, integrale aanpak, kunnen wij samenwerken aan 
het keren van negatieve trends op het gebied van de gezondheid van onze inwoners en streven naar het 
behalen van gezondheidswinst. Wij zetten daarom in op samenwerking en kennisdeling. 
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Wat gaan we doen  
 
Ons doel is om de negatieve trends op het gebied van gezondheid bij onze inwoners te keren.  
Op basis van de aandachtspunten en aanbevelingen wordt daartoe samen met ketenpartners in onze 
gemeente  een uitvoeringsprogramma geformuleerd. 
Doelstelling is om in 2020 de negatieve trends omgebogen te hebben zodanig  dat Rijssen-Holten op 
onderstaande leefstijl- en gezondheidsaspecten tenminste overeenkomt met de gemiddelde bevolking in 
Twente 

 We geven veel aandacht en leveren veel inspanning om de leefstijl van jeugd en jongeren positief te 
beïnvloeden. Specifieke aandacht gaat uit naar alcoholpreventie en daarnaast naar psychosociale 
problemen en depressieve gevoelens, voeding en bewegingsarmoede en in relatie daarmee 
overgewicht. 

 We besteden aandacht aan het versterken van het welbevinden en de gezondheid van ouderen, 
waarbij aandacht is voor eenzaamheid, mobiliteitsbeperkingen en overgewicht. 

 We zetten in op preventie en leefstijlbeïnvloeding van volwassenen om beperkingen vanwege 
(stapeling van) chronische ziekte op latere leeftijd te voorkomen, uit te stellen of te verminderen en 
om de voorbeeldfunctie richting jeugd te versterken. 

 We koesteren de sociale cohesie en het noaberschap in onze gemeente. 

 We smeden vitale coalities met maatschappelijke organisaties en ketenpartners. 
 

 

7. Financieel kader  
 
De GGD Twente is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Regio Twente. De bijdrage vanuit onze 
gemeente aan de GGD is van daar uit  een verplichte uitgave. Daarnaast zijn in de begroting structureel 
middelen beschikbaar voor de uitvoering van het door onze gemeente gewenste maatwerk 
jeugdgezondheidszorg in Rijssen-Holten, voor verslavingspreventie en voor het te formuleren lokale 
uitvoeringsprogramma. 
 

8. Evaluatie 
 
De Nota Publieke Gezondheid is een  document waarin de huidige beleidslijnen uitgezet worden. Publieke 
gezondheid is echter constant in ontwikkeling en het beleid hoort daarin mee te groeien. Uitkomsten van 
onderzoeken als de Kindermonitor, E-MOVO, de Volwassenen- en Ouderenmonitor en overige  registraties van 
de GGD per gemeente en regio, aangevuld met informatie uit landelijke en regionale databronnen worden 
constant verwerkt in de Twentse Gezondheids Verkenning voor elke gemeente, zo ook voor Rijssen-Holten. 
Daarnaast zijn er, zoals in deze Nota benoemd, in regionaal verband met de 14 gemeenten en de GGD Twente 
diverse ambities en ontwikkelrichtingen vastgelegd. 
Dit is reden om elke twee jaar de Nota Publieke Gezondheid  te evalueren en te actualiseren. 
 

9. Tot  slot:  hoe verder 
 
Na vaststelling van de Nota, wordt samen met de ketenpartners in de eerste helft van 2017 een 
uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin wordt uitgewerkt hoe wij gezamenlijk specifiek lokaal gaan werken 
aan de doelstelling om de negatieve trends op het gebied van leefstijl- en gezondheidsaspecten te keren en 
welke acties en activiteiten daarvoor ontwikkeld worden. Bewust is gekozen om het uitvoeringsprogramma 
integraal voor Publieke gezondheid, Wmo en Jeugdzorg op te stellen. 
Hierdoor zetten wij in op het smeden van vitale coalities op lokaal niveau met partijen uit de zorg, jeugd en 
jongerenwerk, onderwijs, sport, et cetera en werken wij ook met hen aan de verbinding tussen Wet Publieke 
Gezondheid, Jeugdwet en WMO.  
Uiteraard werken wij in Twents verband samen met de 14 gemeenten en de GGD Twente verder aan de 
uitvoering en vormgeving van het regionaal vastgelegde beleid en de bijbehorende uitvoeringsplannen. 
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