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nota Verzamelbrief recente beleidsontwikkelingen 
Gezondheidsbevordering, preventie en leefstijl 

1. Aanleiding

De staatsecretaris informeert de Kamer over verschillende onderwerpen van de
brede preventie aanpak separaat. Alvorens het commissiedebat leefstijl preventie
van 8 december a.s. informeert de staatssecretaris de Kamer, mede namens de 
minister voor Langdurige Zorg en Sport, met bijgevoegde Kamerbrief over een
aantal relevante beleidsontwikkelingen op het terrein van preventie en 
gezondheidsbevordering, zoals de ontwikkelingen rondom SPUK/GALA, de 
voortgang van de aanpak 'Mentale Gezondheid: van ons allemaal', de landelijke
aanpak valpreventie thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico en de inzet op 
het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

Daarnaast doet de staatssecretaris, mede namens de minister voor Langdurige 
Zorg en Sport, met bijgevoegde brief nog een aantal toezeggingen en moties af 
en stuurt hij een tweetal rapporten aan de TK. 

2. Geadviseerd besluit

Advies is akkoord te gaan met verzending van de concept Kamerbrief.

Deadline voor verzending is uiterlijk 1 december a.s. Deze brief zou in dit 
scenario niet de laatste zijn die voor het Commissiedebat Leefstijl van 8 december 
aanstaande aan de Kamer wordt verzonden. In de MR van 2 december 
aanstaanden worden nog twee themabrieven op het gebied van leefstijl 
besproken en bij akkoord van de MR dezelfde dag verzonden. 

Het verzoek aan u is om uiterlijk 30 november te reageren op bijgevoegde 
concept Kamerbrief, zodat eventueel nog iets aangepast kan worden alvorens de 
brief wordt verzonden. 

3. Kernpunten

In de brief gaan we in op de volgende thema's:

Relevante beleidsontwikkelingen. met aandacht voor: 
Ontwikkelingen Gezond en Actief Leven Akkoord en financieel arrangement 
Landelijke aanpak valpreventie thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico 
Terugdringen Gezondheidsachterstanden 
Voortgang aanpak 'Mentale Gezondheid: van ons allemaal' 
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