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Komt u ook naar het Congres VTV-2018?
Wat zijn belangrijke maatschappelijke opgaven voor de 
toekomst voor onze volksgezondheid en zorg? Hoe kunnen 
we hiermee omgaan, en wat is hier voor nodig? De 
Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018 
beantwoordt deze vragen. De VTV-2018 wordt op 21 juni 
gepresenteerd tijdens een congres in TivoliVredenburg in 
Utrecht. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 
zijn. Geïnteresseerd? U kunt zich via de website 
www.vtv2018.nl aanmelden. 
Lees meer

Zicht op depressie: de aandoening, preventie en 
zorg
De impact van depressie is groot: voor de persoon zelf, voor 
de naaste omgeving en voor de maatschappij. Dit blijkt uit 
een overzicht van de beschikbare cijfers over deze 
aandoening. Jaarlijks hebben in Nederland ruim een half 
miljoen volwassenen in de leeftijd van 18-64 jaar een 
depressieve stoornis (kortweg: depressie). Deze rapportage 
is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS en 
maakt deel uit van de Staat van Volksgezondheid en Zorg. 
De rapportage is op donderdag 5 april jl. door 
staatssecretaris Blokhuis aangeboden aan de Tweede 
Kamer. 
Lees meer
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In 2016 overleden bijna 4.000 mensen door 
vallen
In 2016 zijn 3.884 mensen overleden door vallen. Ruim 
90% van het totaal aantal mensen dat in 2016 overleed als 
gevolg van een val was 70 jaar of ouder.
Lees meer

Bijna de helft van de volwassen Nederlanders 
heeft overgewicht
Van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft in 2017 
48,7% overgewicht. Overgewicht komt vaker voor bij 
mannen dan bij vrouwen.
Bij obesitas is dat andersom: meer vrouwen hebben obesitas 
dan mannen. In totaal heeft 13,9% van de Nederlanders van 
18 jaar en ouder obesitas. 
Lees meer

Verward gedrag nader bekeken
In 2016 zijn er door de politie in totaal 75.000 meldingen 
geregistreerd van 'overlast door verward of overspannen 
persoon' (E33) en 5.000 meldingen van 'poging tot 
zelfdoding' (E14). Van deze meldingen zijn ruim 61.000 te 
herleiden tot bijna 34.000 unieke personen. 
Lees meer

Advies maximale geluidsniveaus voor 
muziekactiviteiten
Harde muziek kan, net als lawaai op het werk, blijvende 
gehoorschade veroorzaken. Het RIVM heeft het ministerie 
van VWS geadviseerd over maximale geluidsniveaus die 
openbaar toegankelijke locaties met versterkte muziek 
zouden moeten hanteren. Bij muziekactiviteiten voor 
mensen vanaf 16 jaar zou het geluidsniveau maximaal 102 
decibel moeten zijn (gemiddeld over een kwartier). Voor 
kinderen zou een lager gemiddeld geluidsniveau moeten 
worden gehanteerd, omdat zij minder goed in staat zijn zelf 
maatregelen te nemen om gehoorschade te voorkomen.
Lees meer

Preventie in het Zorgstelsel vernieuwd
Het digitaal loket Preventie in het Zorgstelsel is vernieuwd. 
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Het loket biedt gemeenten, GGD'en en zorgverzekeraars 
informatie, tips en praktijkvoorbeelden om aan de slag te 
gaan met het gezamenlijk opzetten en bekostigen van 
preventieactiviteiten voor risicogroepen zoals ouderen of 
kinderen met overgewicht. 
Lees meer

Betere samenwerking tussen zorgverzekeraars 
en gemeenten op het gebied van preventie
De samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op 
het gebied van preventie krijgt langzaam maar zeker vorm. 
Er wordt op verschillende thema's, zoals GGZ en kwetsbare 
ouderen, samengewerkt. Gemeenten en zorgverzekeraars 
zoeken nog naar de beste manier van samenwerking. Dat 
staat in de RIVM-factsheet 'Samenwerking gemeenten en 
zorgverzekeraars ten aanzien van preventie in 2017'.
Lees meer

Zorggegevens uitgelicht: KOALA Birth Cohort 
Study 
Het KOALA-onderzoek is een geboortecohort-onderzoek. In 
het KOALA-onderzoek worden ruim 2.500 Nederlandse 
gezinnen gevolgd met een kind geboren tussen 2001 en 
2003. Het onderzoek is gericht op twee hoofdthema's: 1) 
Allergie en astma en 2) Groei en ontwikkeling. Het KOALA-
onderzoek is uniek, omdat naast 'doorsnee' gezinnen ook 
een groot aantal gezinnen meedoet met een antroposofische 
levensbeschouwing en/of alternatieve leefwijze.
Lees meer

Colofon

Redactie
E-mail: 
info@volksgezondheidenzorg.info

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, 
u aan of af te melden of de 
nieuwsbrief online te 
raadplegen klik hier.

Deze nieuwsbrief is 
gegenereerd uit een 
automatisch systeem. Voor 
vragen en opmerkingen kunt u 
contact opnemen met de 
redactie.
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