COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Gezondheid in Kaart 2018
Te besluiten om
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde kernboodschappen
2. De gemeenteraad door middel van de bijgevoegde brief te informeren
3. De kernboodschappen ter kennisname aan de Adviesraad Sociaal Domein en het
Seniorenplatform te verzenden.
Inleiding
Eens per 4 jaar rapporteert de GGD Rotterdam-Rijnmond over de gezondheidssituatie in de
verschillende gemeenten in onze regio. Aan de rapportage ligt een scala aan gegevens ten
grondslag.
De belangrijkste uitkomsten zijn door de GGD vervat in zogenaamde kernboodschappen.
Met name deze kernboodschappen liggen aan de basis van het gemeentelijk
Preventieprogramma 2016-2019.
Beoogd effect
Kennisnemen van de gezondheidssituatie in Krimpen aan den IJssel
Argumenten
Het Preventieprogramma 2016-2019 is gebaseerd op de rapportage Gezondheid in Kaart
2014. Het gemeentelijk preventiebeleid richt zich op 5 speerpunten:






Voorkomen en bestrijden van eenzaamheid;
Voorkomen en bestrijden van verslavingen;
Voorkomen en bestrijden van overgewicht en diabetes;
Bevorderen van de psychische gezondheid;
Veilig Thuis (waaronder ouderenmishandeling).

Op basis van het rapport Gezondheid in Kaart 2018 geldt in algemene zin dat het
preventiebeleid zich richt op de juiste zaken. Zo wordt er bijvoorbeeld specifiek aandacht
gevraagd voor rookpreventie bij jongeren (de Krimpense 17- tot 23 jarigen roken vaker dan
leeftijdsgenoten in de regio (34% vs. 26%)). Ook wordt blijvende aandacht gevraagd voor de
psychische gezondheid, hoewel het percentage senioren (65+) met een matig of hoog risico
op een depressie is gedaald van 44% in 2012 naar 37% in 2016.
Gelet op de uitkomsten ligt een drastische beleidswijziging niet voor de hand. De uitkomsten
zullen evenwel de basis vormen voor een actualisatie van het Preventieprogramma medio
2019.
Kanttekeningen
Zorgkosten nemen toe
Het RIVM voorspelt een verdubbeling van de zorguitgaven in 2040, veroorzaakt door
bevolkingsgroei, vergrijzing, technologie en stijging van de welvaart. De gemiddelde
zorgkosten per verzekerde zijn in Krimpen aan den IJssel lager of gelijk aan de gemiddelde
kosten in Nederland. De steeds groter wordende groep inwoners van 85 jaar en ouder gaat

een groter beroep doen op gezondheidszorg en thuiszorg. Het blijft belangrijk het
zorggebruik te monitoren en tijdig in te spelen op passende voorzieningen als thuiszorg en
aansluitende woonvormen en zorg te dragen voor een integrale visie op preventieve
ouderenzorg.
Financiën
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
Uitvoering
N.v.t.
Bijlagen
 Kernboodschappen Krimpen aan den IJssel 2018
 Raadsinformatiebrief
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