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Geachte heer van Oppen,
U gaf aan: “Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (periode 2009-2012)
blijkt dat de sterfte in Limburg door hart- en vaatziekten tot de hoogste in Nederland behoort.
Zuid-Limburg is landelijk zelfs koploper met een score die 15 procent hoger ligt dan het nationaal
gemiddelde. Uitgesplitst naar gemeenten blijkt de gemeente Brunssum met een percentage van 132
procent in Limburg de plaats waar de meeste mensen overlijden door hart- en vaatziekten.”
In antwoord op uw vragen berichten wij u als volgt.
Vraag 1: “Zijn deze cijfers van het RIVM bij het college bekend?”
Antwoord 1:
Ja, het college is op de hoogte van deze cijfers.
Vraag 2: “Hebben deze cijfers bijzondere aandacht van de GGD Zuid-Limburg?”
Antwoord 2:
De cijfers hebben in zoverre bijzondere aandacht van de GGD dat zij deze monitoren en voor de
gemeenten rapporteren met bijbehorende beleidsadviezen. Zie hiervoor de regionale
volksgezondheid toekomstverkenning (VTV) van Brunssum.
Deze beleidsadviezen zijn vooral gericht op beïnvloedbare risicofactoren die de kans op het
ontwikkelen van hart- en vaatziekten verhogen. Deze risicofactoren hebben voornamelijk te maken
met aandoeningen die vallen onder de categorie ‘vernauwing of blokkering van de bloedvaten’
zoals: roken, ongezonde voeding, overgewicht en te weinig bewegen.
Vraag 3: “Wat gebeurt er momenteel om deze cijfers terug te dringen in de provincie dan wel door
de gemeente Brunssum?”
Antwoord 3:
In opdracht van de Provincie Limburg heeft de GGD onderzocht hoe het komt dat Limburgers
gemiddeld genomen minder gezond zijn dan andere Nederlanders. De oplossingen liggen vooral
op het terrein van opvoeding, onderwijs en werk. En: begin bij de jeugd. Publieke en private
partijen uit het onderwijs, de arbeidsmarkt, de zorg, de sport, kennisinstellingen, overheid enz.

zullen er samen de schouders onder moeten zetten. Dit heeft geleid tot samenwerking tussen
nieuwe en bestaande partners. In de vorm van projecten en proeftuinen zijn op verschillende
plekken in Zuid-Limburg diverse initiatieven van start gegaan.
De gemeente Brunssum is zelf zeer actief met sport- en beweeginterventies vanuit het
totaalprogramma “Brunssum Beweegt” bedoeld voor jongeren, ouderen en chronisch zieken.
Daarnaast is in 2014 het programma “Brunssum in Actie” gestart om kinderen vanaf
basisschoolleeftijd een actieve en gezonde leefstijl aan te leren. Alle 11 basisscholen nemen deel
aan het project. Naast “Brunssum in Actie” biedt de gemeente structureel diverse sport- en
beweegactiviteiten aan. In samenwerking met ISD-bol is uitvoering gegeven aan het project fitte
werknemers. Ook de deelname van basisschool de Langeberg aan “de gezonde basisschool van de
toekomst” is positief! Zij zijn in dit kader een beweegschool en verzorgen dagelijks tijdens en na
school beweegactiviteiten. Daarnaast is de gemeente Brunssum sinds 2014 JOGG gemeente.
Jongeren op gezond gewicht (JOGG) is een integrale aanpak van overgewicht gericht op
jeugdigen van 0 tot 19 jaar.
Vraag 4: “Is er een patroon aan te geven in het type hart- en vaatziekten die hier debet aan zijn?”
Antwoord 4:
De GGD beschikt niet over deze specifieke informatie, maar de risicofactoren voor de diverse type
hart- en vaatziekten zijn globaal wel steeds hetzelfde. Het patroon in deze risicofactoren wordt in
de beleidsadviezen meegenomen.
Vraag 5: “Welke leeftijdsgroepen springen uit deze resultaten zowel positief als negatief?”
Antwoord 5:
De GGD beschikt niet over deze specifieke informatie, zie antwoord op vraag 4.
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