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Advies 114 

 

 

Advies van de 

 Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking  

over de nota 

Regionaal en Lokaal Gezondheidsbeleid Gouda 2007-2011 

 
 
 
 

1. Inleiding 
 

De gemeente Gouda heeft de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking (GAB) om advies 

gevraagd over de nota regionaal en lokaal gezondheidsbeleid Gouda 2007-2011. 

Zoals in de onderhavige nota door de World Health Organisation wordt aangegeven (p. 6) is 

gezondheid een breed begrip. Het hangt niet alleen af van de afwezigheid van ziekte en gebrek, maar 

kan gedefinieerd worden als een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden.  

Vanuit deze visie zijn veiligheid, inkomen, woonomgeving en andere fysieke en sociale factoren die 

bijdragen aan het ‘algemeen welbevinden’, basisvoorwaarden voor een goede gezondheid.   Bezien 

vanuit het perspectief van mensen met een beperking kan derhalve gesteld worden dat de mate van 

hun gezondheid niet alleen bepaald wordt door hun lichamelijk welbevinden, maar ook door hun 

fysieke omgeving en sociale omgeving, met andere woorden de mate waarin zij in het dagelijks leven 

kunnen functioneren.  

 

Vooropgesteld laat de GAB weten kennis genomen te hebben van het advies van de Wmo raad 

Gouda over de nota regionaal en lokaal gezondheidsbeleid, en dit advies te onderschrijven.    

Het onderhavige advies van de GAB kan gezien worden als een verdieping en aanvulling op het 

advies van de Wmo raad. Dit acht de GAB o.a. noodzakelijk omdat in de nota weinig aandacht is voor 

de groep mensen met een beperking en hun specifieke problematiek op het gebied van 

gezondheidsbeleid. Weliswaar kiest de gemeente voor drie speerpunten die min of meer landelijk 

aangereikt zijn, maar dat betekent niet dat zij in haar gezondheidsbeleid overige groepen en 

problemen kan negeren.  

 

In dit advies formuleert de GAB eerst een aantal uitgangspunten vanuit het perspectief van mensen 

met een beperking ten aanzien van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Vervolgens geeft zij haar 

opmerkingen en adviezen weer.  

 

 

 

2.     Uitgangspunten 
 
Bij het opstellen van een lokaal gezondheidsbeleid dient uitgegaan te worden van het uitgangspunt 

van ‘gelijke mogelijkheden’. 

‘Gelijke mogelijkheden’ betekent dat mensen met een beperking kunnen beschikken over die vormen 

van zorg en dienstverlening, die hen in staat stellen zelf hun leven in te richten, zelfstandig te wonen 

en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Daarnaast dienen de bestaande 

gezondheidsvoorzieningen en instellingen ook toegankelijk te zijn en open te staan voor mensen met 

een beperking.  

 

De volgende begrippen zijn daarin van belang: 
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Zelfbeschikking:  

Iedere mens heeft het recht zelfstandig te bepalen wat er met zijn lichaam of leven gebeurt, ook als hij 

(tijdelijk) ziek is of een handicap heeft. 

 

Individuele verschillen 
Mensen zijn verschillend en hebben eigen behoeften en voorkeuren. Men moet zelf keuzes kunnen 
maken. 
 
Gebruiker als burger 
Zorg is er op gericht de gebruiker deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven. Het is van 
belang dat men zo lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven en volwaardig kan participeren in 
de samenleving. Het gaat hier om integratie van wonen, zorg, vervoer en welzijn. 
 
Rechtvaardige verdeling 
Er mag bij de invulling van de zorgbehoefte geen verschil zijn naar sekse, etnische afkomst, geloof, 
klasse, beschikbaarheid van functies, leeftijd en inkomen. 
 
Kwaliteit 
Bij kwaliteit gaat het om goede zorg van professionele kant, maar ook om hoe de gebruiker de zorg 
ervaart. Respectvolle bejegening en mogelijkheid voor eigen regie zijn daarbij van belang. 
 
Preventie 
Gezondheidsrisico’s dienen zo klein mogelijk te zijn. 

 
Met deze uitgangspunten in gedachten heeft de GAB de nota regionaal en lokaal gezondheidsbeleid  

bestudeerd en zijn advies geformuleerd. 

 

 

3.     Opmerkingen en adviezen 
 
Speerpunten en doelgroepen 

Voor het doen van aanbevelingen voor speerpunten en doelgroepen zijn een aantal wegingsfactoren 

leidend geweest (p. 13) . De belangrijkste wegingsfactor is ons inziens de ernst en omvang van de 

problematiek in de regio Midden-Holland en in bijzonder in Gouda. Dit wordt bepaald aan de hand van 

de gegevens van het regionaal gezondheidsprofiel van de GGD (hfdst. 3). In het regionaal 

gezondheidsprofiel zijn echter geen gegevens beschikbaar over aantallen mensen met een beperking 

en hun gezondheids- en leefsituatie.  

Onlangs (10 juli 2007) heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) het rapport Meedoen met 

beperkingen. Rapportage gehandicapten 2007 gepubliceerd.   

De conclusie van het SCP is een hard oordeel over een kleine tien jaar overheidsbeleid. De 

verschillen in arbeidsparticipatie en in deelname aan de samenleving tussen mensen met en mensen 

zonder handicap of chronische ziekte worden groter. Ondanks inspanningen van de overheid.  

Mensen met een beperking nemen minder deel aan cultuur, betaalde arbeid, sport, vrijwilligerswerk, 

recreatie en informele hulpverlening. 

Uit de rapportage blijkt dat er maatregelen nodig zijn om de achterstandsituatie van mensen met een 

beperking aan te pakken. Helaas wordt in de nota gezondheidsbeleid geen aandacht besteed aan 

deze kwetsbare groep.  

De GAB adviseert de gemeente onderzoek te doen naar de gezondheids- en leefsituatie van burgers 

met een beperking en op basis daarvan het gezondheidsbeleid en het Wmo-beleid in te vullen.  

De GAB geeft hoge prioriteit aan dit onderwerp en vindt het van belang dat burgers met 

een beperking worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van dit punt. 

 

Ontoegankelijkheid van voorzieningen 

Een van de speerpunten in het regionale gezondheidsbeleid is de toegankelijkheid van de zorg (p. 

14). Dit is voor de achterban van de GAB een belangrijk (knel)punt en daarom is het teleurstellend dat 
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dit punt niet uitgewerkt wordt in de nota. Ook Zorgbelang heeft reeds in 2002 in haar reactie op het 

Uitwerkingsplan Lokaal Gezondheidsbeleid gewezen op dit knelpunt. Het aanbod van zorg is niet altijd 

goed afgestemd op de behoeften van mensen met een beperking. Een deel van de gezondheidszorg 

en voorzieningen voor maatschappelijke dienstverlening is niet toegankelijk voor of toegesneden op 

mensen met een beperking. Zo zijn bijvoorbeeld een schrikbarend aantal eerstelijnsvoorzieningen in 

Gouda niet toegankelijk omdat zij gehuisvest zijn in gebouwen die niet bereikbaar, toegankelijk en 

bruikbaar zijn.  

De gemeente kan de toegankelijkheid van voorzieningen bevorderen door het stimuleren in overleg, of 

door het beschikbaar stellen van subsidie. Op grond van het bouwbesluit moet de gemeente eisen 

stellen ten aanzien van de toegankelijkheid van gebouwen met een publieksfunctie bij het verlenen 

van bouwvergunningen. De gemeente kan de voorwaarde van toegankelijkheid verbinden aan 

toekenning van subsidie.  

Advies: Stimuleer een goede toegankelijkheid van (gezondheids)voorzieningen. 

 

Ook houdt het aanbod van instellingen in de zorg soms onvoldoende rekening met de behoeften en 

mogelijkheden van mensen met een beperking.  

Het aanbod van zorg en dienstverlening is nog te weinig toegesneden op de vraag van mensen met 

een beperking. De voorzieningen zijn versnipperd, waardoor mensen niet weten waar ze met welke 

vraag terecht kunnen. Aanvragers lopen van het kastje naar de muur. Hier is een belangrijke taak 

weggelegd voor de gemeente in het kader van prestatieveld drie van de Wmo: ‘Het geven van 

informatie, advies en cliëntondersteuning’.  

Door meer zorg op maat zouden de mogelijkheden van mensen met een beperking aanzienlijk 

uitgebreid kunnen worden. 

Zo kunnen bepaalde welzijnsvoorzieningen, zoals maaltijdvoorzieningen, vrijwillige dienstverlening 

(klussendiensten) en alarmeringssystemen ook voor jonge mensen met een beperking nuttig zijn.  

De gemeente kan een eventuele leeftijdsgrens schrappen en de toegang tot deze voorzieningen 

vergroten. 

De meeste diensten worden verleend door anderen. De gemeente kan in dit geval een goed, 

vraaggestuurd aanbod bevorderen door: 

▪ Ondersteuning en financiering (met name de gecontracteerde thuiszorginstellingen in het 

kader van de Wmo) 

▪ Het signaleren van tekortkomingen of problemen 

▪ De verschillende partijen rond de tafel krijgen, te zorgen voor afstemming en overleg tussen 

vragers, aanbieders en financiers 

▪ Het entameren van een vraag/behoeftenonderzoek 

De GAB adviseert de gemeente een vraaggestuurd aanbod te bevorderen. 

 

Integraal beleid 

Zoals in onze inleiding aangegeven zijn allerlei sociale en fysieke omgevingskenmerken van invloed 

op gezondheidstoestand en –beleving van burgers. Gezondheidsbeleid heeft samenhang met andere 

beleidsterreinen. De gemeente onderken dit en staat terecht een integrale aanpak voor, dat wil 

zeggen dat beleidsbeslissingen op de diverse beleidsterreinen (wonen, werken, welzijn, onderwijs 

e.d.) met elkaar en op het gezondheidsbeleid afgestemd worden (p. 16). Het is de GAB echter niet 

duidelijk hoe de gemeente deze integrale aanpak wil realiseren. 

Naast integraal beleid is ook inclusief beleid van groot belang. De effecten van beslissingen en 

maatregelen op het leven en het welbevinden van mensen met een beperking moeten vóóraf worden 

meegewogen. En niet achteraf worden vastgesteld. Eerst nadenken over toegankelijkheid en 

bruikbaarheid voor iedereen en daarna het informatieloket inrichten. In plaats van andersom, zoals nu 

veelal gebeurt. 

Hoe gaat de gemeente Gouda aan dit integrale en inclusieve gezondheidsbeleid invulling geven? 
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Regionaal plan van aanpak  

In het tijdschema op p. 22 wordt als laatste onderdeel aangegeven dat in juli-september 2007 

vaststelling van de nota’s plaatsvindt inclusief een plan van aanpak. De vaststelling van de nota’s en 

plannen van aanpak lijkt een eindstation te zijn, terwijl de GAB van mening is dat deze vaststelling 

tevens een vertrekpunt is voor uitwerking en uitvoering. Het tijdsschema zou aan kracht winnen 

wanneer uitwerking en uitvoering worden genoemd en aan een termijn worden gekoppeld. De GAB is 

zich ervan bewust dat dit wellicht nog niet heel concreet kan worden aangegeven, maar het zou de 

voortgang tonen en zorgen voor samenhang.  

Advies: noem uitwerking en uitvoering en koppel dat aan een termijn. 

 
Preventie 

De GAB mist in de nota een definitie van het woord ‘preventie’. Het gaat daarbij niet zozeer om  een 

uitleg wat preventie is. Het gaat echter veel meer om de omschrijving die de gemeente Gouda geeft 

aan het begrip preventie en de accenten die zij in haar definitie legt.  

De tekst in paragraaf 8.1 Inleiding luidt: ‘de kracht van lokale preventie zit vooral in de persoonlijke 

benadering en de samenhang tussen de diverse boodschappen...’. Daarmee wordt de suggestie 

gewekt dat de gemeente een bepaald beeld heeft bij het vorm geven aan preventie.  

Voor de lezer is dit relevante informatie voor een goed begrip van het lokaal beleid en de beslissingen 

die de gemeente op basis daarvan wil nemen. 

Advies: neem in het lokaal beleid een begripsomschrijving op van preventie. 

 

Speerpunten in het Goudse gezondheidsbeleid 

Gouda kiest voor ‘aansluiting bij de regionale thema’s. Dit is van belang omdat bewezen is dat 

preventie alleen nut heeft als er van veel verschillende kanten actie ondernomen wordt.’ (p. 25) 

De  GAB onderschrijft de stelling dat preventie alleen nut heeft als er van veel verschillende kanten 

actie ondernomen wordt. Uit onderzoek is gebleken dat preventie nut heeft wanneer zij community 

based is, wanneer preventie niet alleen gericht is op het probleem zelf, maar ook op andere factoren, 

zoals het schema in hoofdstuk 1.1 laat zien.  

De koppeling tussen de keuze van de gemeente Gouda om aan te sluiten bij het regionaal beleid en 

het bewezen nut van preventie, roept een aantal vragen op: Op welke wijze wil de gemeente Gouda 

participeren in de aanpak van regionale thema’s? Met welke partijen heeft de gemeente te maken? Is 

er zicht op de taak- en rolverdeling? Zijn er afspraken gemaakt met partijen? Op welke termijn zullen 

regionaal georganiseerde acties gaan plaatsvinden? Wat betekenen regionale acties ten opzichte van 

lokale acties? Slaat ‘Van veel verschillende kanten actie ondernomen wordt’ op regionale en lokale 

acties? 

Advies: werk uit wat de aansluiting bij regionale thema’s betekent voor het Gouds lokaal beleid. 

 

Naast de drie genoemde thema’s in 8.3, zijn er nog twee andere regionale thema’s gekozen: 

Toegankelijkheid van de zorg, en Voldoende aanbod van eerstelijnszorg (p. 14). Gouda heeft deze 

thema’s niet uitgewerkt. Zoals eerder in dit advies aangegeven zijn deze speerpunten van groot 

belang voor de achterban van de GAB. 

De GAB wil graag weten waarom aan deze thema’s geen aandacht wordt besteed.  

 

De GAB is blij met de wijze waarop het regionaal en lokaal gezondheidsbeleid wordt gezien in het 

verlengde van landelijk beleid. Daar waar het landelijk beleid op macroniveau naar burgers kijkt, is 

lokaal beleid veel meer op microniveau uitgewerkt. De overheid geeft kaders aan, provincie en 

gemeente zoomen in op specifieke regionale en lokale problematiek. Lokaal beleid is daarom bij 

uitstek geschikt om een concreet uitvoeringsprogramma en een uitgewerkt plan van aanpak te 

bevatten, zoals wordt geconstateerd op pagina 4.  

De GAB heeft de acties in het lokaal beleid getoetst aan SMART criteria. De GAB is van mening dat 

op onderdelen de acties nog wat concreter beschreven zouden kunnen worden.  

Het is de GAB opgevallen dat de gemeente in de omschrijving van de acties een actieve, 

stimulerende rol wil innemen ten aanzien van organisaties en scholen. De GAB is ervan overtuigd dat 

de gemeente hierdoor betrokken instanties motiveert om actie te ondernemen. Deze instanties 
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kennen de betreffende burgers goed en kunnen hun activiteiten op maat aanbieden. Dit zal het effect 

van de acties vergroten. 

 

Alcoholbeleid 

Er worden vier acties genoemd ten aanzien van het alcoholbeleid: 

Ad 1 en 2)  

‘De gemeente stimuleert’ roept de vraag op wat de gemeente precies gaat doen richting scholen. 

Stuurt zij een brief naar alle scholen, organiseert zij een bijeenkomst voor alle directeuren? Op welke 

termijn gaat de gemeente actie ondernemen? 

Ad 3)  

Op welke termijn gaat de gemeente in overleg met de daartoe bevoegde instanties? De GAB pleit 

voor een uitbreiding van de actie: ...hoe naleving van de wettelijke leeftijdsgrenzen op verkoop van 

alcohol in supermarkten en horeca kan worden bevorderd en gehandhaafd. 

Ad 4) ‘... in het WMO beleid’ is weinig concreet. Wordt daarmee het Wmo beleidsplan 2007-2011 

bedoeld? 

De GAB is van mening dat een 5e actie toegevoegd zou kunnen worden, namelijk ordehandhaving 

(genoemd op dezelfde pagina onder ‘Integraal beleid en aanbod gericht op vermindering van 

alcoholgebruik onder jeugdigen’). 

Advies: omschrijf de acties concreter, geef aan wie wat gaat doen op welke termijn. Geef aan wie 

verantwoordelijk is voor de monitoring van de genoemde acties, en hoe de monitoring vorm krijgt. 

 

Overgewicht 

Een belangrijke risicogroep met betrekking tot overgewicht zijn mensen met een beperking, en met 

name mensen met een chronische ziekte (bijv. hartziekten, cara, diabetes).  Overgewicht brengt voor 

deze groepen grote risico’s mee voor de gezondheid. De GAB mist in de uitwerking van dit speerpunt 

specifieke aandacht voor deze risicogroep. 

Op pagina 28 wordt aangegeven dat het belangrijk is om de uitvoering van het lokale actieprogramma 

te monitoren. Vervolgens wordt aangegeven dat de GGD HM regelmatig een monitor uitvoert op het 

gebied van overgewicht.  

De GAB onderschrijft het belang van monitoring en is van mening dat deze ook geldt voor het 

alcoholgebruik. 

Monitoren gaat echter niet alleen over het meten van het effect van de acties, maar ook over de 

uitvoering van de acties zelf. Het is niet duidelijk wie er bij de gemeente verantwoordelijk is voor de 

monitoring van de genoemde acties.  

Acties 

Ad 1) Deze actie roept de vraag op waar (in welk beleidsstuk of plan) en wanneer  in de ontwikkeling 

van het Wmo-beleid preventie wordt opgenomen. 

Ad 2 en 3) Hoe gaat de gemeente invulling geven aan het begrip ‘stimuleert’?  

Ad 3) Noem zowel leerlingen als ouders (net als bij de acties 1 en 2 bij speerpunt 1) 

Ad 4) Op welke termijn gaat de gemeente het onderzoek uitvoeren? Op welke termijn neemt de 

gemeente een beslissing? 

Advies: omschrijf de acties concreter, geef aan wie wat gaat doen op welke termijn. Geef aan wie 

verantwoordelijk is voor de monitoring van de genoemde acties, en hoe de monitoring vorm krijgt. 

 

 
Depressie bij ouderen en jeugdigen 

De GAB adviseert de gemeente in de omschrijving van de doelstelling een datum van realisatie aan te 

geven. 

 

Acties (p. 31) 

Ad 1) Betrek ook ouders erbij (zoals bij de acties 1 en 2 bij speerpunt 1). De toevoeging ‘tot 2008’ 

ontbreekt. 

Ad 2) Op welke wijze gaat de gemeente organisaties en bonden stimuleren? 
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Ad 3) Deze actie roept de vraag op waar (in welk beleidsstuk of plan) en wanneer  in het Wmo-beleid 

en subsidiebeleid eenzaamheidsbestrijding bij ouderen wordt opgenomen. 

 

 

4.     Samenvatting 
 
De GAB heeft in dit advies een reactie gegeven op de nota regionaal en lokaal gezondheidsbeleid 

Gouda 2007-2011. 

 

Hieronder vatten wij onze opmerkingen en adviezen kort samen: 

1. Doe onderzoek naar de gezondheids- en leefsituatie van burgers met een beperking en werk 

op basis daarvan het gezondheidsbeleid en het Wmo-beleid verder uit.  

2. Stimuleer een goede toegankelijkheid van (gezondheids)voorzieningen. 

3. Bevorder een vraaggestuurd aanbod. 

4. Hoe gaat de gemeente Gouda aan invulling geven aan een integraal en inclusief 
gezondheidsbeleid? 

5. Noem uitwerking en uitvoering en van de plannen van aanpak en koppel dat aan een termijn. 

6. Neem in het lokaal beleid een begripsomschrijving op van preventie. 

7. Werk uit wat de aansluiting bij regionale thema’s betekent voor het Gouds lokaal beleid. 

8. Waarom besteedt Gouda geen aandacht aan de thema’s toegankelijkheid van de zorg en 

voldoende aanbod van eerstelijnszorg?  

9. Omschrijf de acties concreter, geef aan wie wat gaat doen op welke termijn. Geef aan wie 

verantwoordelijk is voor de monitoring van de genoemde acties, en hoe de monitoring vorm 

krijgt. 

10. De GAB mist in de uitwerking van het speerpunt ‘Overgewicht’ specifieke aandacht voor de 

groep chronisch zieken. 

11. De GAB adviseert de gemeente in de omschrijving van de doelstelling van speerpunt 3 een 

datum van realisatie aan te geven. 

 

De GAB hoopt met de hiervoor genoemde aanbevelingen een bijdrage te hebben geleverd voor een 

verdere uitwerking van het gezondheidsbeleid. 

 

 

 

Gouda, juli 2007 

 

 


