Memorandum
LOkaal GezondheidsOverleg
(Vlaamse Logo’s)

Preventie.

DICHT BIJ DE
BURGER.

OP KOERS GEZET DOOR VLAANDEREN
EN VERSTERKT DOOR REGIONALE EN
LOKALE SAMENWERKINGSVERBANDEN

Het Vlaams preventief gezondheidsbeleid is enkel
realiseerbaar door de inzet van lokale actoren.
Er is veel bereidheid, maar het ontbreekt soms
aan de nodige zuurstof om voluit te gaan. Dit
memorandum staat stil bij vier verbeterpunten:
IMPACT METEN EN OPTIMALISEREN
VANUIT EEN KRACHTIGE PREVENTIEKETEN...
... NAAR EEN GEÏNTEGREERD BELEID
VERANKEREN EN INNOVEREN
PREVENTIE, EEN BASISRECHT

vraagt meer

DAN EEN PLAN EN
EEN TOOLBOX

VOORBEREIDING
ACTIEPLANNEN

ONTWIKKELING
METHODIEKEN

UITVOERING
EN EVALUATIE

VRIJ/EXPERIMENT
INVESTERING

INTERVENTIES

RESULTATEN

STRUCTUREEL
GEBRUIK OP HET
TERREIN

STRUCTUUR EN
STURING IMPACT

Naar bron: www.burowisselstroom.nl

EFFECTEN
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IMPACT

Vandaag gaat in Vlaanderen gemiddeld 75%
van de investeringen in preventieve gezondheid
naar ontwikkeling en evaluatie en 25% naar
implementatie. Een succesvolle implementatie
vraagt de omgekeerde verhouding.
Vlaanderen geeft met gezondheidsdoelstellingen
richting aan haar beleid, het investeert in
strategische actieplannen en door de ontwikkeling
en verspreiding van preventiemethodieken wil het
zijn gezondheidsdoelstellingen realiseren. Maar
Vlaanderen neemt te weinig tijd om voldoende
draagvlak te creëren en voorziet te weinig
middelen om haar preventiemethodieken
ingeburgerd te krijgen. Van pilots naar een breed
algemeen gebruik vraagt meer dan een plan en een
toolbox.

VAN PILOTS NAAR EEN
BREED ALGEMEEN GEBRUIK

BELEID EN
STRATEGIE

Heel wat gezondheidsproblemen worden
veroorzaakt door onze manier van leven.
Maar mensen onderschatten de impact van hun
gedrag op hun gezondheid en ze hebben te weinig
gezondheidsvaardigheden. We moeten meer
inzetten op preventie: maak de gezonde keuze
vanzelfsprekend!

Wij pleiten dan ook voor een structurele,
substantiële verhoging van de middelen om
het Vlaams preventiebeleid krachtdadig uit te
rollen in Vlaanderen. Naast de noodzakelijke
financiële injectie om Vlaamse
preventiemethodieken te realiseren, zou het
budget om ze te implementeren substantieel
moeten verhogen teneinde succes te garanderen.
De Vlaamse Logo’s vormen een essentiële
schakel in de preventieketen. Wij kunnen onze
partners op het terrein toeleiden naar de juiste
preventiemethodieken en hen stimuleren
tot een duurzaam en geïntegreerd
preventiebeleid.

IMPACT METEN EN OPTIMALISEREN
Vlaanderen kan zijn preventief gezondheidsbeleid
optimaliseren door de impact van dat beleid te
onderzoeken en de beleidskeuzen daarop af te
stemmen.
Partnerorganisaties staan garant voor de
ontwikkeling van preventiemethodieken met
wetenschappelijke evidentie. Die Vlaamse
preventiemethodieken worden succesvol verspreid
door de Vlaamse Logo’s: waar mogelijk bieden
we bijkomend ondersteuning en advies aan de
lokale partners voor de uitvoering (lokale partners
gaan er uiteraard ook autonoom mee aan de slag
binnen een specifieke context). Maar hoe trouw
lokale partners de preventiemethodieken
uitvoeren en welke impact dit heeft op het
gedrag van de burger, wordt zelden gemeten.
De praktijk leert wel al dat procesbegeleiding en
opvolging bijdragen tot een betere aanwending
van de preventiemethodieken, maar een adequate
impactmeting ontbreekt.

IMPACTMETINGEN
KUNNEN EEN

waardevolle
hefboom

ZIJN VOOR DE
BELEIDSMAKERS OM
PREVENTIE DUURZAAM
TE VERANKEREN

Hier ligt een kans: laat de Vlaamse Logo’s binnen
de regionale netwerken het meten van impact in
handen nemen, in nauwe samenwerking met de
lokale actoren.

PARTNERORGANISATIES

WETENSCHAPPELIJK
ONDERBOUWD

✓

LOGO’S

OUTPUT

✓

INTERMEDIAIRS

IMPACT

?

BURGER

IMPACT

?

De resultaten van dergelijke impactmetingen kunnen
bijsturing geven aan het Vlaams preventiebeleid én
inzichten geven over waarom méér investeren in
preventie. Impactmetingen kunnen een waardevolle
hefboom zijn voor de beleidsmakers om preventie
duurzaam te verankeren.
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VANUIT EEN KRACHTIGE PREVENTIEKETEN ...
Lokale besturen zijn een belangrijke motor voor
het Vlaams preventiebeleid gezondheid, maar ze
kunnen dit niet alleen.
De Vlaamse Logo’s zorgen voor sterke regionale
samenwerkingsverbanden, die zorgen voor de
nodige draagkracht
en voldoende draagvlak.
BELEID EN VOORBEREIDING
ONTWIKKELING
UITVOERING
STRATEGIE Tegelijk
ACTIEPLANNEN
METHODIEKEN
EN EVALUATIE
wordt er ook rekening gehouden
met
de autonomie van de lokale besturen en met de
noden van de netwerkpartners. Zo ontstaat er
eigenaarschap en de zin om te investeren.
Lokale besturen onderschrijven massaal het
charter 'Gezonde Gemeente', maar ze vragen ook
ondersteuning bij de uitbouw van hun lokaal
gezondheidsbeleid. Hoe meer lokale besturen
VRIJ/EXPERIMENT
preventieve gezondheid inschrijven in hun beleid,
INVESTERING
hoe meer ondersteuning en procesbegeleiding
ze nodig hebben. De uitvoering van het lokaal
gezondheidsbeleid vraagt versterking, bv. van
intergemeentelijke preventiewerkers. Zij helpen het
lokaal gezondheidsbeleid operationeel te maken.
Onze suggestie: zet de intergemeentelijke
preventiewerkers lokaal in, maar integreer ze
in de werking van de Vlaamse Logo’s, zodat er
een naadloze overgang is tussen coaching en
uitvoering.

INTERVENTIES

INZICHT
EFFECTEN
IS NIET VOLDOENDE.
JE MOET HET OOK

RESULTATEN

voelen

OM IN ACTIE
TE SCHIETEN

THINK
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FEEL

DO

IMPACT

S
GEB

ST
STU

... NAAR EEN GEÏNTEGREERD
GEZONDHEIDSBELEID
Preventie is meer dan gezondheidsproblemen
voorkomen. Vlaanderen stimuleert haar burgers om
algemeen gezonder te leven. Dit vraagt een integrale
aanpak en volgehouden inspanningen. Vertrekkend
van het strategische plan ‘De Vlaming leeft
gezonder in 20-25’, zijn er vele opportuniteiten voor
verschillende beleidsdomeinen om bij te dragen
tot een gezonde leef-, leer-, werk- en zorgomgeving
en tot meer gezondheidsvaardigheden voor de
Vlaming, in elke fase van zijn leven. Een mooi
voorbeeld van Health in All Policies is het inzetten
op omgevingsinterventies. Alle beleidsdomeinen
kunnen hun steentje bijdragen door een gezonde bril
op te zetten.
Een coherent facettenbeleid op Vlaams
niveau biedt lokale beleidsniveaus de
noodzakelijke ondersteuning om via
Health in All Policies bij de Vlaming
gezondheidswinst te boeken. Dit kan
door het onderschrijven van een gezamenlijk
actieplan, denk aan het afstemmen van
decretale regelgeving zoals het onderwijsdecreet,
eerstelijnsdecreet en preventiedecreet.
Trek de logica van een coherent beleid door bij de
invulling van expertiseorganisaties en opdrachten
inzake preventieve gezondheid.
De Vlaamse Logo’s zien deze verbeterpunten:
stem de partnerorganisaties beter af op
elkaar en/of ken ruimere opdrachten aan
minder uitvoerders toe. Dat kan leiden tot
een betere afstemming of integratie van
preventiemethodieken, zo kan overleg met alle
aanbieders worden teruggedrongen en krijgen
jaaractieplannen een betere stroomlijning.

WIJKWERKING

LOKALE
ECONOMIE

GEZOND
VOEDINGSAANBOD

VOLKSGEZONDHEID

GENERATIEOVERSCHRIJDENDE
OPVANG EN VERZORGING
(KINDEREN, MENSEN
MET BEPERKING,
SENIOREN,...)
SCHOOLOMGEVING

TOEGANKELIJKHEID
RECREATIE- EN
SPORTRUIMTES

EERSTELIJNSZORG

GEZONDHEID

MOBILITEIT EN
OPENBAAR VERVOER

SOCIALE
COHESIE

GEZOND BINNENEN BUITENMILIEU

VEILIGHEID

Gezondheid wordt beïnvloed door talrijke factoren buiten de
gezondheidssector zoals voedingsaanbod, publieke ruimte, huisvesting,
werkomgeving, schoolomgeving, etc. Laat hen allemaal een gezonde bril
opzetten.

RUIMTELIJKE
ORDENING

(SOCIALE)
HUISVESTING
DUURZAAMHEID

WERKOMGEVING
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VERANKEREN & INNOVEREN
Strategische plannen met ambitieuze doelen
zijn nodig om gezondheidswinst te boeken voor
iedereen. Maar dan moet het terrein voldoende
inspraak, tijd én de nodige middelen krijgen.
Preventiemethodieken zijn best ‘halffabricaten’
die ruimte laten om lokale noden in te vullen.
Stem het Vlaams beleid zo af op de mogelijkheden
en de noden van lokale partners en geef hen de
ruimte om de Vlaamse investeringen te versterken
en tot een succes te maken. Dus, baken op
Vlaams niveau enkele prioriteiten af en geef
zuurstof aan het lokaal ondernemerschap, met
adequate ondersteuning vanuit de Vlaamse
Logo’s. Burgerparticipatie en co-creatie kunnen het
antwoord zijn op lokale noden.
De Vlaamse Logo’s stellen voor: een omkadering
via de regionale zorgzones kan de lokale actoren
de nodige ondersteuning en begeleiding bieden.
Op die manier worden Vlaamse beleidslijnen
versterkt en afgestemd met expertises van
partnerorganisaties, binnen bestaande
structuren.
Innoveer waar nodig. Innovatie hoeft niet altijd
spectaculair te zijn. Bijvoorbeeld de nieuwe media
worden nog ondergebruikt terwijl zij vandaag de
grootste beïnvloeders zijn. Een schat aan data zijn
niet beschikbaar voor beleidsmakers, burgers en
preventieorganisaties, maar zouden helpen om
preventie kracht bij te zetten. De juiste informatie
op het juiste moment aanbieden, is een uitdaging
maar met een digitale evolutie, bigdata en artificiële
intelligentie ligt mogelijk een nieuwe vorm van
preventie op ons te wachten.
Als er werk wordt gemaakt van het digitaliseren
van preventie, kunnen de Vlaamse Logo’s op
het juiste moment de juiste kennis beschikbaar
stellen. Hier is nog veel groeipotentie.

Burgerparticipatie
en co-creatie

KUNNEN HET ANTWOORD ZIJN
OP LOKALE NODEN
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PREVENTIE, EEN BASISRECHT
40% van de bevolking1 verstaat gewoon niet wat
beleidsmensen zeggen of wat we bedoelen. Er is
een grote kloof tussen bevolkingsgroepen wat
betreft gezondheidsvaardigheden. De meeste
preventiemethodieken zijn ontwikkeld vanuit een
grote wetenschappelijke evidentie maar vinden
de vertaalslag niet naar de gewone man in de
straat. Alle actoren voelen de nood om hiervan
werk te maken. Ook hiervoor dienen de nodige
instrumenten en middelen beschikbaar gemaakt,
gekaderd binnen een Vlaams strategisch plan.
Tip: zet erop in om bestaande én nieuwe
preventiemethodieken om te zetten in
begrijpbare taal voor iedereen. Bundel de
krachten mét alle beleidsmakers, specialisten én
lokale, om hier een uitgangspunt van te maken!

DE MEESTE
PREVENTIEMETHODIEKEN

vinden de
vertaalslag niet

EQUALITY

EQUITY

NAAR DE GEWONE MAN
IN DE STRAAT
beeld proportioneel universalisme – op de fiets

Gezondheids- en welzijnsongelijkheden, die het gevolg zijn van sociale
ongelijkheden, pakken we aan met het proportioneel universalisme principe.

1. Uit: 'De gezondheidsvaardigheden van de Belg in kaart
gebracht', een samenvatting van het onderzoek dat in opdracht
van CM uitgevoerd werd door de UCL (2016). Bijna 5.711 CM-leden,
hebben de vragenlijst beantwoord.
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Meer info op
www.vlaamselogos.be

