
Wat is en doet publieke gezondheid? 

Reguliere gezondheidszorg gaat uit van eigen initiatief. Wie een klacht heeft beslist zelf om 

wel op niet naar de huisarts te stappen. Bij publieke gezondheid werkt het anders. Het 

initiatief ligt bij de maatschappij. Kind gekregen, dan komt binnen 6 dagen de medewerker 

van de jeugdgezondheidszorg langs voor het hielprikje. Ben je 55 dan word je opgeroepen 

voor de darmkankerscreening.  

Definitie 

De Wet Publieke Gezondheid omschrijft publieke gezondheidszorg als “de 

gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of 

specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen 

van ziekten”. Marielle Jambroes vindt dat het collectieve element ontbreekt en dat, in 

vergelijking met de internationale voorbeelden, het terugdringen van 

gezondheidsachterstanden niet expliciet wordt genoemd. De oriëntatie op 

gezondheidsachterstanden hangt volgens haar samen met een centraal element in het 

paradigma van de public health, namelijk dat de meeste gezondheidsproblemen terug te 

voeren zijn op blootstelling aan ongunstige omgevingsinvloeden. In navolging van de 

internationale voorbeelden pleit zij voor de volgende definitie van publieke 

gezondheidszorg: ‘Het bevorderen van de volksgezondheid en gelijke kansen op gezondheid, 

door collectieve interventies gericht op gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering of 

ziektepreventie’. 

 

 

 

 

 

Taken 

Op basis van internationaal onderzoek  presenteert Marielle Jambroes 10 taken die op dit 

moment kunnen worden gerekend tot het domein van de publieke gezondheidszorg.  

Wetten en financiën  

Publieke gezondheidszorg is voor een groot deel verankerd in de Wet publieke Gezondheid, 

maar heeft raakvlakken  met veel andere wetten. Qua financiën legt publieke gezondheid 

met minder dan één miljard euro maar een klein beslag op de begroting van VWS. 

 

Jan Maarten Boot, auteur van De Nederlandse Gezondheidszorg (2013) 

Openbare gezondheidszorg (OGZ)(..) drukt de betrokkenheid uit die de overheid de afgelopen 

honderdvijftigjaar, centraal en decentraal, ten toon spreidde voor de gezondheid en veiligheid van haar 

burgers en voor de zorg voor kwetsbaren en zwakkeren in de (lokale) samenleving, maar wel in gezamenlijke 

verantwoordelijkheid met die burgers. Samen werken aan gezondheid is eigenlijk het motto van openbare 

gezondheidszorg, zeker op het lokale niveau, waar de maatschappelijke actie voor gezondheid en veiligheid, 

kwetsbaren en zwakkeren, concreet vorm krijgt in, wat thans genoemd wordt, het lokale gezondheidsbeleid. 

In historisch perspectief vertonen de werkzaamheden van gemeenten op het gebied van de gezondheidszorg 

een bonte baaierd  
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