
 

 
 
 
 
 
 

   
  

 
 

1. Introductie 
 

Op 1 januari jl. is de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving(RVS) van 
start gegaan. Deze Raad komt voort uit de Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). 
De RVS heeft een eigen visie, missie en werkagenda met vier kernthema’s 
opgesteld. De kernthema’s zullen leidend zijn voor de activiteiten en adviezen 

van de komende Raadsperiode (2015-2019). De werkagenda omvat 
daarnaast enkele concrete adviesproducten die in 2015 ter hand zijn genomen 
en een overzicht van mogelijke adviesonderwerpen voor de komende tijd. De 
RVS streeft naar verschillende vormen van samenwerking, onderzoek en 

presentatie bij zijn adviezen en projecten. 
 
 

2. Thema’s  
 

De RVS kiest vier meerjarige thema’s waar de gevolgen van de verschuivende 
verhoudingen in het brede domein van volksgezondheid en samenleving het 
meest pregnant naar voren komen en die voelbaar zijn voor direct 
betrokkenen, zoals patiënten/cliënten, professionals, dienstverlenende 
instellingen, ambtenaren en overheden. De RVS gebruikt de vier thema’s om 
maatschappelijke kwesties zichtbaar te maken en nieuwe richtingen voor 
beleid en praktijk te verkennen. 

 
Thema I: De toekomst van de verzorgingsstaat 
 

Thema II: De winst van gezondheid, welzijn en geluk. 
 
Thema III: De belofte van wetenschap en technologie 
 

Thema IV: De levensloop levenslang en levensbreed bekeken 
 
 

3. Adviesonderwerpen in voorbereiding 
 
De RVS heeft bij de start van zijn werkzaamheden reeds 3 adviesonderwerpen 
ter hand genomen: 
 
1. Mensen met een verstandelijke beperking  

2. Systeemverantwoordelijkheid in het publieke domein  
3. Samenwerken in ondersteuning van kinderen en gezinnen  
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4. Mogelijke adviesonderwerpen 2016 en volgende 
 

 Medicalisering van de levensloop  
 Zorginkoop en sturing  

 De illusie van evidence based medicine  
 Eenzaamheid: van levensvraag tot beleidsprobleem  
 Robotisering, eHealth, arbeidsverhoudingen en professionaliteit 
 Grenzeloze GGz 
 


