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Wat voegt de studie toe aan bestaande kennis?





Inzicht in bestuurlijke besluitvormingsprocessen om gezondheidsimpact te
realiseren op gebied van de medische milieukunde (MMK).
Inzicht in een onderbelicht onderdeel van het vakgebied van de MMK.
Om gezondheid mee te nemen in besluitvorming zijn timing en
bewustwording belangrijk.
Onderbouwing voor de reflectie op de rol en taakopvatting van de GGD.

www.academischewerkplaatsmmk.nl
awmmk@vggm.nl

Aanbevelingen
GGD
 Ontwikkel politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Maak een goede inschatting van de politieke
haalbaarheid van de voorkeuren van de GGD. Ga na welke standpunten er zijn bij de
belangrijkste spelers in het proces. Wees bereid om compromissen te sluiten.
 Let op het ‘framen’ van de boodschap. Benader beleidsambtenaren, los van de argumenten
voor gezondheid, ook met andere argumenten.
 Spreek de taal van de doelgroep. Gebruik eenvoudige en duidelijke indicatoren om de dialoog
te starten. Maak geen uitgebreide rapportages met vaktaal. Formuleer heldere beslisopties
voor ambtenaren en wethouders.
Gemeente
Voer meer integraal beleid. Formuleer en gebruik daarom strategieën, zodat gezondheidsaspecten
niet alleen in volksgezondheidsbeleid mee worden genomen, maar ook op andere beleidsterreinen.

Samenvatting van onderzoek
Gemeenten kunnen bij de inrichting van de leefomgeving een belangrijke bijdrage leveren aan de
gezondheid van haar inwoners door gezondheidsaspecten vroegtijdig een positie te geven in de
besluitvorming. De onderzoeksvraag is: Wat zijn de factoren die bepalen of gezondheid wordt
meegenomen in de besluitvorming? Daartoe zijn raadsstukken met betrekking tot de leefomgeving in de
gemeenten Den Haag en Leiden uitgebreid gescreend. Vervolgens zijn zes beleidsprocessen
geselecteerd, die onderzocht zijn op mogelijk verklarende factoren. Er is een aantal factoren
geïdentificeerd, die een versterkend dan wel afzwakkend effect kunnen hebben op het meenemen van
gezondheid in besluitvorming. Onder andere de ‘informatiebehoefte gedurende verschillende stadia in het
beleidsproces’ en het belang van goed ontwikkelde ‘politiek-bestuurlijke sensitiviteit’ hebben een duidelijk
effect. Daarnaast heeft de ‘mate waarin tegengestelde belangen bestaan over beleidsopties’ invloed op de
wijze waarop gezondheid een rol speelt in de besluitvorming.

Link naar onderzoeksrapport
Gezondheid in de gemeentelijke besluitvorming in Leiden en Den Haag. Een exploratieve studie naar de
determinanten van effectief integraal beleid.
http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2014/gezondheid_in_de_g
emeentelijke_besluitvorming_in_leiden_en_den_haag
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Milieu en Gezondheid bij GGD’en
De GGD levert een bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving voor
iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen. De belangrijkste
speerpunten zijn ‘een gezonde leefomgeving’ en ‘een gezond binnenmilieu’.
De afdeling Milieu en Gezondheid geeft onderbouwde gezondheidsadviezen
voor beleid over milieugerelateerde onderwerpen. Als onafhankelijke partij
denkt de GGD graag met de gemeente mee.
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