Tweede Kamer
Vaste Kamercommissie VWS
cie.vws@tweedekamer.nl

Utrecht, 3 juni 2022
KNMG
Mercatorlaan 1200
Postbus 20051
3502 LB Utrecht

Referentie
RH/ekr

088 - 440 42 00
e.kraaijenbrink@fed.knmg.nl
Bijlagen -

Onderwerp
Inbreng KNMG commissiedebat medische preventie 7 juni 2022

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie VWS,
Op 7 juni 2022 is het commissiedebat medische preventie/ verslavingszorg/ drugspreventie. Vanuit
artsenfederatie KNMG staan wij voor het verbeteren van de volksgezondheid, en vragen u onze inbreng
mee te nemen bij de voorbereiding van het debat.
Keer op keer laten wetenschappelijke bureaus zien dat er in Nederland een enorme gezondheidskloof is.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft bijvoorbeeld becijferd dat praktisch opgeleiden gemiddeld 57
jaar leven met een als ‘goed’ ervaren gezondheid, tegenover 72 jaar voor theoretisch opgeleiden; een
kloof van maar liefst 15 jaar. In de coronacrisis werd deze gezondheidskloof zichtbaar voor het grote
publiek, maar artsen zien de gevolgen dagelijks in hun spreekkamer.
Preventie en gezondheidspromotie gaan over meer dan levensstijl
Preventie gaat over het ontwikkelen van vaardigheden om gezond te blijven. Maar ook over het hebben
van goede relaties, een gezonde en veilige leefomgeving, een degelijk dak boven je hoofd, sociale
samenhang en steun, geborgenheid en de nodige vaccinaties, screenings en het tijdig signaleren van
problemen etc. Het gaat eveneens over ontradende maatregelen, zoals accijnzen op tabak en alcohol
en systematische bewustwordingscampagnes, en om dwingende regels zoals het rookverbod op
bepaalde plaatsen. Het gaat eigenlijk om alles wat je als samenleving kan doen om te voorkomen dat
mensen (intensieve/langdurige) zorg nodig hebben. Kortom: preventie van zorg.
Structurele maatregelen nodig om volksgezondheid te verbeteren
De KNMG ziet de afgelopen jaren maar weinig vooruitgang als het gaat om het verbeteren van de
volksgezondheid, ondanks dat er veel over preventie is gesproken en initiatieven zijn ontplooid.
Gezondheid hoort los te staan van de plek waar je woont. De overheid zou de verantwoordelijkheid
moeten nemen om dit structureel op te lossen en wettelijk te verankeren. Daarmee zetten we in op
preventie van zorg.
Wij pleiten dan ook voor structurele maatregelen om de volksgezondheid te verbeteren, en vragen u bij de
staatssecretaris aan te dringen op een plan van aanpak voor het verkleinen van de gezondheidskloof.
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Artsenfederatie KNMG behartigt de belangen van ruim 62 000 artsen en studenten geneeskunde. Wij
volgen het debat over medisch preventie dan ook op de voet. Mochten er over bovenstaande en/ of
gerelateerde punten nog vragen zijn, dan horen wij dat graag. Voor meer informatie kunt u contact met
ons opnemen via Emily Kraaijenbrink, Adviseur Public Affairs KNMG, telefoon 06 - 23 975 238, of e-mail
e.kraaijenbrink@fed.knmg.nl

Met vriendelijke groet,

R.A.C.L. Héman, arts M&G, MBA, bedrijfsarts
voorzitter KNMG
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