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Betreft:  vragen ex art. 41 RvO betreffende gezondheidsbeleid en rookvrije generatie 

 

Geacht college, 

 

Susanne Täuber, sociaalpsycholoog verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), 

concludeert uit haar onderzoek dat goedbedoelde gezondheidscampagnes de samenleving splijten. 

De voortdurende nadruk op de eigen verantwoordelijkheid bij gezondheid en leefstijl leidt tot een 

nieuwe sociale norm die mensen ongewild tegen elkaar opzet. Het leidt er bijvoorbeeld toe dat 

mensen die aan de norm voldoen (zoals sporters of niet-rokers) anderen die niet aan die normen 

voldoen stigmatiseren. Deze onderzoeksresultaten publiceerde Täuber onlangs in het 

wetenschappelijk tijdschrift Frontiers in Psychology. 

 

De boodschap in veel van de overheidscampagnes is dat mensen eigen keuze en controle hebben 

over hun gedrag. Bij veel ziekten of verslavingen (b.v. bij roken) speelt de eigen verantwoordelijk 

echter slechts een kleine rol. Täuber noemt in een interview met OOGtv specifiek de campagne 

voor een rookvrije generatie, waardoor er allerlei plekken in de stad ontstaan waar niet gerookt mag 

worden. Een voorbeeld waarbij een deel van de samenleving door hun verslaving worden 

buitengesloten door de “winnaars” van de nieuwe gezondheidsnormen. 

 

De gemeente Groningen stelde onlangs een Healthy ageing visie vast. Onderdeel daarin is 

aansluiting bij de landelijke alliantie voor een rookvrije generatie. Een ander onderdeel daarin is het 

aanstellen van “aanjagers” die op basis van wetenschappelijk bewijs het nieuwe gezondheidsbeleid 

gaan aanjagen. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de SP-fractie de volgende vragen aan u: 

 

1. Is het college op de hoogte van de onderzoeksresultaten van Susanne Täuber? 

2. Hoe waardeert het college deze resultaten in relatie tot haar Healthy Ageing visie?  

3. Deelt het college de mening van de SP-fractie dat een maatschappij die verdeeld is in 

“gezondheidswinnaars” en “gezondheidsverliezers” een volstrekt onwenselijke uitkomst is? 

Zo ja, hoe houdt het college daar in haar gezondheidsbeleid rekening mee? Zo nee, waarom 

niet? 

4. Is het college het met de SP-fractie eens dat elementen in de healthy ageing visie 

(bijvoorbeeld de rookvrije generatie en de focus op leefstijl) het risico met zich dragen om 

de gezondheidstweedeling in de maatschappij aan te wakkeren? Zo ja, hoe gaat het college 

deze elementen aanpassen? Zo nee, waarom niet? 

5. Gaat het college deze onderzoeksresultaten actief verspreiden onder haar aanjagers zodat 

deze inzichten gebruikt kunnen worden bij de vormgeving van het gezondheidsbeleid? Zo 

ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

 

Hoogachtend, 

 

Daan Brandenbarg 

SP-fractie 

 

 

 


