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Samen 

naar een 

gezonder 

Nederland

https://www.youtube.com/watch?v=INI2_TboBco


Nationaal Preventieakkoord ondertekend

Op 23 november 2018 in Nieuwspoort



Ruim 70 partijen tekenen voor een gezonder Nederland

aanpak roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik



Ondertekend door o.a.

Roken:

› Beroepsvereniging voor Verzorgenden 
en Verpleegkundigen

› GGZ Nederland

› Nederlandse Federatie van 
Universitair Medische Centra

› Huisartsen: NHG, LHV, InEén

› Nederlandse vereniging voor Arbeids-
en Bedrijfsgeneeskunde

› Nederlandse Vereniging voor 
Cardiologie

› Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen

Overgewicht:

› Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)

› Nederlandse Federatie van Universitair 
Medische Centra (NFU)

› Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)

› Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
(NVZ)

› SGF (Samenwerkende Gezondheidsfondsen)

› Vereniging Arts en Leefstijl (later aangesloten)

Alcohol:

› Verslavingskunde Nederland

› Verslavingsgeneeskunde Nederland



Waarom deze thema’s? 
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• Alle professionals in de zorg gaan 
mensen actief helpen om te stoppen.

• Roken in en rond zorginstellingen 
komt, vanaf 2030, niet meer voor.

• Het eigen risico voor behandeling en 
medicatie om te stoppen met roken is 
vervallen. 

• Roken wordt duurder, niet meer 
zichtbaar in winkelaanbod, geen 
reclame meer en saaie verpakkingen.

LogoRoken

In 2040 begint geen 
enkel kind met roken
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› Mensen bewuster maken van drinkgedrag 
en gevolgen van alcohol op de 
gezondheid. 

› Minder vanzelfsprekend worden dat 
alcohol erbij hoort. Dus minder vaak 
drinken en minder veel.

› Alcohol bij sportverenigingen gezondere 
plek geven

› Stunten met prijzen wordt beperkt. 

› Via afspraken met de producenten 
minder alcoholreclame voor jongeren 
onder de 18. 

Alcoholgebruik
In 2040 is NIX18 de norm en zijn
volwassenen bewust van 
gezondheidsrisico’s
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#1 Gezonde voeding en eetomgeving

#2 Productverbetering en logo

#3 Gezond voedingsaanbod in 
ziekenhuizen

#4 Sport, Bewegen en omgeving

#5 Preventie in de zorg

Overgewicht
Minder mensen met overgewicht en 
obesitas én een gezondere omgeving

In 2040 willen we een daling die 
uitkomt op het niveau van 22 jaar 
geleden.



Complexiteitsdisclaimer
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› Veel factoren spelen een rol

› Geen silver bullet maar schot 
hagel

› Maatschappelijk draagvlak

› Geen sprint maar duursport

› Geen eigen 
verantwoordelijkheid maar 
ieders verantwoordelijkheid



› Schijf van Vijf basis bij 
consumptiegroei supermarkten, 
horeca, cateraars

› 1000 watertappunten

› Gezonde school- en 
sportkantines, gezonder 
aanbod bij (tank)stations en 
attractieparken, gezonde 
voeding in ziekenhuizen

#1 Gezonde voeding 
en eetomgeving



› Ontwikkeling nieuw systeem 
productverbetering

› Nieuw voedselkeuzelogo

Voedselkeuzelogo:#2 

Productverbetering 
en logo



› In 2025 is voor patiënten, 
personeel en bezoekers in
50% van de ziekenhuizen het 
voedingsaanbod gezond, uiterlijk 
in 2030 is het voedingsaanbod in 
alle ziekenhuizen gezond

› Daarnaast wordt ingezet op een 
gezonder voedingsaanbod in 
andere typen zorginstellingen

#3 Gezond 
voedingsaanbod in 
ziekenhuizen



#4

Sport, bewegen en een 
gezonde omgeving 

› Sport en bewegen

› Lokale omgeving: school en 
opvang
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› In 2021 aanpassing curriculum 
bij minimaal 4 
geneeskundeopleidingen (WO) 
en 20% van de MBO en HBO 
verpleegkunde-opleidingen.

› Gecombineerde Leefstijl 
Interventie: GLI sinds 1 jan ’19 
in basispakket.

› Ketenaanpak Overgewicht voor 
jeugd en volwassenen.

› Uw praktijk? 

#5 
Preventie in de Zorg



Uw praktijk?
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