
Met de Wmo wordt beoogd dat iedereen kan ‘mee-
doen’ in de maatschappij. Daarbij gaat de aandacht 
vooral uit naar mensen voor wie dit minder vanzelf-
sprekend is, bijvoorbeeld door een beperking, chro-
nische ziekte of ouderdom. De gemeenten moeten 
de Wmo gaan uitvoeren. Maar de gemeenten staan 
er uiteraard niet alleen voor, ook de GGD kan in de 
Wmo-voorbereiding en –uitvoering een rol spelen. 

Niet echt nieuw
In de Wmo worden verschillende wetten (of de-
len van wetten) gebundeld: de Wet voorzieningen 
gehandicapten (Wvg), de Welzijnswet, een aantal 
onderdelen uit de Algemene wet bijzondere ziekte-
kosten (Awbz) en de Openbare Geestelijke Gezond-
heidszorg (OGGZ) uit de Wet collectieve preventie 
volksgezondheid (Wcpv). De Wvg en de Welzijnswet 
vielen al onder de verantwoordelijkheid van de ge-
meenten. Met de invoering van de Wmo komen daar 
een deel van de Awbz en de OGGZ bij. De grootste 
verandering is dus de bundeling van de wetten en 
het feit dat de gemeenten straks voor meer terrei-
nen verantwoordelijk zijn. 

Prestatievelden
De Wmo omschrijft maatschappelijke ondersteuning 
in 9 prestatievelden. Dit zijn de kaders waarop de ge-
meente beleid moet formuleren. De prestatie velden 
zijn als volgt:
1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en 

leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten 
2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdi-

gen met problemen met opgroeien en van ouders 
met problemen met opvoeden

3. Het geven van informatie, advies en cliëntonder-
steuning

4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwil-
ligers

5. Het bevorderen van de deelname aan het maat-
schappelijke verkeer en van het zelfstandig func-
tioneren van mensen met een beperking of een 
chronisch psychisch probleem en van mensen 
met een psychosociaal probleem

6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen 
met een beperking of een chronisch psychisch 
probleem en van mensen met een psychosociaal 

probleem ten behoeve van het behoud van hun 
zelfstandig functioneren of hun deelname aan 
het maatschappelijke verkeer

7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waar-
onder vrouwenopvang

8. Het bevorderen van openbare geestelijke ge-
zondheidszorg, met uitzondering van het bieden 
van psychosociale hulpverlening bij rampen

9. Het bevorderen van verslavingsbeleid

Onder de Wmo moeten gemeenten elke vier jaar 
in een beleidsplan aangeven welke doelen ze per 
prestatieveld nastreven, welke activiteiten zijn on-
dernomen, welke resultaten zijn behaald en wat de 
samenhang is tussen de prestatievelden. Dit alles in 
goed overleg met de betreff ende organisaties, bur-
gers en de raad. Uitgangspunt van het Rijk is dat de 
toegekende Wmo-middelen volledig dekkend zijn 
voor de uitvoering van de Wmo (budgetneutrali-
teit). Het maken van goede keuzes voor de inzet op 
de verschillende prestatievelden is dan ook noodza-
kelijk. De GGD kan de gemeenten hierbij ondersteu-
nen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van 
epidemiologische gegevens. Verderop wordt duide-
lijk wat hiervoor de mogelijkheden zijn. 

De Wmo naast de Wcpv
In veel van de bovengenoemde prestatievelden zijn 
activiteiten te herkennen die nu door de GGD worden 
uitgevoerd in het kader van de Wet collectieve pre-
ventie volksgezondheid (Wcpv). In de Wcpv zijn de ta-
ken en verantwoordelijkheden van de gemeente ten 
aanzien van collectieve preventie op het gebied van 
openbare gezondheidszorg vastgelegd. De invoering 
van de Wmo raakt het werkterrein van de Wcpv. 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo)

Per 1 januari a.s. wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Deze factsheet besteedt 
kort aandacht aan de inhoud van de Wmo, aan de positie van de Wmo naast de Wcpv en aan de vraag wat de 
GGD in het kader van de Wmo voor gemeenten kan betekenen als het gaat om het verzamelen van gegevens 
voor de ontwikkeling en evaluatie van de nieuwe wet. 
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De relatie tussen beide wetten is meer specifi ek 
uitgewerkt in het rapport ‘Preventie voor zorg!’, een 
rapport over de mogelijkheden van de GGD in het 
kader van de Wmo. U kunt het rapport downloaden 
via www.ggdzw.nl.

Aanbod GGD - Epidemiologie
De Wcpv verplicht gemeenten iedere vier jaar op 
uniforme wijze gegevens over de gezondheidssitu-
atie te verzamelen en te analyseren. GGD-epidemi-
ologie geeft inzicht in de lokale gezondheidssituatie 
van de bevolking ter ondersteuning van het lokaal 
gezondheidsbeleid. De GGD vertaalt deze cijferma-
tige gegevens vervolgens in beleidsadviezen.

Het verzamelen van gegevens is ook in het kader 
van de Wmo belangrijk. Gemeenten moeten onder 
andere weten of het aanbod van de Wmo-voorzie-
ningen per prestatieveld voldoende is afgestemd op 
de vraag vanuit de diverse (kwetsbare) doelgroepen. 
Daarnaast zijn gemeenten verplicht om het gevoerde 
beleid op het gebied van de Wmo te evalueren. GGD-
epidemiologie kan de gemeenten ondersteunen bij 
onderzoek op het gebied van de Wmo. De GGD kan 
hierbij putten uit de gegevens verzameld in het kader 
van de Gezondheidsmonitor Zaanstreek-Waterland. 
De vierjaarlijkse gezondheidsenquête onder de 18-
70 jarigen is één van de bronnen van deze monitor. 
De GGD is voornemens om in een vierjaarlijkse cyclus 
ook voor andere leeftijdsgroepen (jeugdigen, ado-
lescenten, volwassenen en ouderen) enquêtes uit te 
zetten. Het doel van de gezondheidsenquête is het 
verkrijgen van inzicht in de omvang van en trends in 
gezondheidsproblemen in de regio, evenals in facto-
ren die van invloed zijn op het vóórkomen van deze 
gezondheidsproblemen. De Gezondheidsenquête 
2005 is gehouden onder ruim 9350 inwoners van 
Zaanstreek-Waterland in de leeftijd van 18-70 jaar. 

Bij het opstellen van de vragenlijst voor de Ge-
zondheidsenquête 2005 zijn, met het oog op de 
naderende Wmo, de thema’s mantelzorg en het ge-
meentelijke informatieloket toegevoegd. Deze, en 
andere informatie die voor gemeenten van belang 
is voor de inrichting van de Wmo, wordt in deze 
factsheet samengevat. Bij elk punt wordt aange-
geven met welk(e) prestatieveld(en) de informatie 
samenhangt. 

Mantelzorg
In het kader van de Wmo zijn gemeenten, volgens 
prestatieveld 4, verplicht om mantelzorgers te on-
dersteunen in hun zorg voor familieleden. Voor ge-
meenten is het daarom noodzakelijk inzicht te heb-
ben in de hoeveelheid mensen die mantelzorg geven 
of krijgen. Ook is het belangrijk te weten hoe groot 
de groep mantelzorgers is die zo zwaar belast is door 
de mantelzorg dat ze daarvan hinder ondervinden. 
Door 12,8% van de gehele bevolking in Zaanstreek-
Waterland wordt mantelzorg gegeven. Vrouwen 
verlenen vaker mantelzorg dan mannen. In de ge-
meente Zeevang en Waterland wordt signifi cant 
meer mantelzorg verleend dan in de regio als geheel 
(17,0 en 17,5%). In Edam-Volendam daarentegen is 
het percentage mantelzorgers lager: 9,6%. Ruim 
13% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast 
door het geven van mantelzorg.
In het kader van de Wmo is het niet alleen interessant 
te weten hoeveel mensen mantelzorg geven, ook het 
aantal mensen dat mantelzorg ontvangt is van be-
lang. Voor geheel Zaanstreek-Waterland ligt dit per-
centage op 3,1%. De Zaanse wijken Poelenburg en 
Pelders- en Hoornseveld maken het meest gebruik 
van mantelzorg (respectievelijk 6,2 en 6,7 %).

Contact met buren/vrienden, eenzaamheid 
en problemen door eenzaamheid
Sociale relaties kunnen de psychische en lichame-
lijke gezondheid beïnvloeden. Daarom zet pres-
tatieveld 1 van de Wmo in op het bevorderen van 
sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten en 

Het bevorderen van maatschappelijke deelname 
(doel van de Wmo) kan, naast het feit dat mensen 
meer ‘meedoen’, eveneens leiden tot een betere 
gezondheid (doel van de Wcpv). De prestatievel-
den binnen de Wmo kunnen dus worden gezien 
als belangrijke factoren om de gezondheid te be-
vorderen. Omgekeerd kan worden beredeneerd 
dat de activiteiten vanuit de Wcpv ervoor kunnen 
zorgen dat er minder aanspraak op de voorzie-
ningen uit de Wmo wordt gemaakt. Het is van 
belang dat gemeenten (blijven) investeren in de 
preventietaken van de openbare gezondheids-
zorg, om te voorkomen dat (te veel) inwoners een 
beroep doen op de Wmo-voorzieningen en de 
uitvoering van de wet onbetaalbaar wordt. Door 
aandacht voor preventie bij de kwetsbaren in de 
samenleving is veel gezondheidswinst te beha-
len, in termen van meer gezonde jaren, minder 
ziektelast en een betere kwaliteit van leven.

Een monitor is een instrument waarmee perio-
diek veranderingen kunnen worden vastgesteld 
op basis van verzamelde feiten en cijfers, welke 
afkomstig zijn uit registraties en enquêtes. Met 
de Gezondheidsmonitor worden op een effi  ciën-
te wijze gegevens verzameld van (determinanten 
van) gezondheid van burgers. Bij de gegevens-
verzameling wordt onderscheid gemaakt tussen 
Jeugd, Volwassenen en Ouderen. Door gebruik 
van uniforme vragen uit Nationale en Lokale Mo-
nitors zijn de resultaten regionaal, landelijk en 
lokaal met elkaar te vergelijken. Op deze manier 
kan de (gemeentelijke) overheid beleid nóg beter 
evalueren en afstemmen op trends en ontwikke-
lingen en (lokale) aandachtspunten signaleren.



beoogt men met prestatieveld 5 de deelname aan 
het maatschappelijke verkeer te bevorderen. In de 
Gezondheidsenquête 2005 zijn sociale relaties in 
kaart gebracht in termen van contact met buren, 
goede vrienden en eenzaamheid. In Zaanstreek-Wa-
terland heeft 29,1% van de inwoners niet regelma-
tig contact met de buren en heeft 3,5% geen goede 
vrienden. Eenzaamheid kan worden beschouwd als 
een gebrek aan sociale steun. Mensen met eenzaam-
heidsgevoelens lopen het risico om in een sociaal 
isolement terecht te komen. 
Van de volwassen bevolking in Zaanstreek-Water-
land is 38,1% eenzaam. Bij 7,3% is sprake van (zeer) 
ernstige eenzaamheid. In de gemeenten Edam-Vo-
lendam, Wormerland, Zeevang en Waterland voelt 
men zich minder eenzaam in vergelijking met de re-
gio. Het percentage eenzame mensen is het hoogst 
in de Zaanse Rosmolenwijk: 50,5%. Eenzaamheid 
komt bij mannen vaker voor dan bij vrouwen. Van de 
personen die eenzaam zijn, heeft 3,2% het afgelopen 
jaar door de eenzaamheid problemen gekregen. 

Aandoeningen, psychische en psychosociale 
problematiek
De Wmo is met name bedoeld voor mensen met be-
perkingen, van welke aard dan ook. Hieronder vallen 
lichamelijke, psychische, verstandelijke of zintuiglijke 
beperkingen en ook alle chronische aandoeningen 
die niet zichtbaar zijn behoren ertoe. Gemeenten 
zijn vanuit de prestatievelden 5 en 6 verantwoorde-
lijk voor het verlenen van voorzieningen aan deze 
groep inwoners en moeten hun deelname aan het 
maatschappelijke verkeer zoveel mogelijk bevor-
deren. Onderstaande tabel geeft een top 10 van de 
meest voorkomende aandoeningen in de regio.

Tabel 1 Aandoeningen Zaanstreek-Waterland – Top 10

Aandoeningen Zaanstreek-Waterland – Top 10

% 
Regio

% 
Mannen

% 
Vrouwen

1. Hoge bloeddruk 10,3 9,5 11,1

2. Ernstige rugaandoening 9,2 10,0 8,5

3. Gewrichtsslijtage 9,1 7,3 10,9

4. Aandoening nek, 
schouder

7,3 4,8 9,7

5. Astma 7,1 5,2 9,0

6. Migraine 5,3 2,9 7,6

7. Aandoening
elleboog, pols, hand

5,2 3,3 7,1

8. Psychische aandoening 4,6 3,8 5,3

9. Chronische eczeem 3,8 2,6 5,0

10. Suikerziekte 3,4 4,0 2,8

Astma, chronische bronchitis en longemfyseem be-
horen in Zaanstreek-Waterland tot één van de be-
langrijkste chronische aandoeningen: bij 7,1% van 
de bevolking zijn één of meerdere van deze aandoe-
ningen door een arts vastgesteld. In de gemeente 
Zaanstad is dit percentage hoger: 9,1%. Het percen-
tage vrouwen dat in Zaanstad aan astma, chronische 
bronchitis en/of longemfyseem lijdt is ook hoger 
dan in de regio, namelijk 12,4%. In de bevolking van 
de gemeente Beemster is het percentage personen 
dat lijdt aan luchtwegaandoeningen lager: 4,5%. 
Ook migraine en ernstige hoofdpijn staan in de re-
gio hoog in de top 10 van aandoeningen. Het per-
centage inwoners dat hieraan lijdt is het hoogst in 
Oostzaan: 6,6% (9,9% van de vrouwen en 3,2% van 
de mannen). Hoofdpijn komt meer voor bij vrouwen 
dan bij mannen. In Beemster is het percentage het 
laagst: 4,2%. 
Tot slot enkele cijfers over het voorkomen van psy-
chische en psychosociale problematiek. Ruim 4,5% 
van de bevolking in Zaanstreek-Waterland kampt 
met een psychische aandoening, waarvan het per-
centage het hoogst is in Purmerend (6,2%) en het 
laagst is in Edam/Volendam (1,1%). Opvallend is 
nog het percentage in Zaandam Zuid: in deze wijk 
komen psychische aandoeningen signifi cant vaker 
voor dan in de rest van de regio (7,7%). Psychosoci-
ale problematiek komt voor bij 16% van de inwoners 
in Zaanstreek-Waterland. Bij 34,4% is een risico op 
een angststoornis of een depressie aanwezig: bij 5% 
is dit risico hoog. In de Zaanse wijken Zaandam Zuid, 
Poelenburg, Pelders- en Hoornseveld en Rosmolen-
wijk is het risico op een angststoornis of een depres-
sie hoger in vergelijking met de regio. 

Problemen met kinderen, behoefte aan 
opvoedingsondersteuning
Prestatieveld 2 besteedt aandacht aan de onder-
steuning van jeugdigen die problemen hebben met 
opgroeien en aan de ondersteuning van ouders die 
problemen hebben met opvoeden. In de gezond-



heidsenquête zijn een aantal vragen gesteld over 
problemen met kinderen en behoefte aan opvoe-
dingsondersteuning. In Zaanstreek-Waterland blijkt 
13,6% van de inwoners problemen met hun kinde-
ren te hebben. Binnen huishoudens met thuiswo-
nende kinderen is dit percentage 15,2%. In Purme-
rend komen problemen met kinderen het meest 
voor (18,6%), in Oostzaan het minst (8,8%). Bijna 
2,5% van de bevolking in Zaanstreek-Waterland 
heeft behoefte aan opvoedingsondersteuning. 

Informatieloket gemeente
Prestatieveld 3 in de Wmo gaat over het geven van 
informatie, advies en cliëntondersteuning. Een groot 
aantal gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland 
is druk bezig om een informatieloket in te richten. 
Om inzicht te krijgen in de wensen van burgers wat 
betreft het verstrekken van informatie over zorg en 
welzijn is in de gezondheidsenquête gevraagd naar: 
‘Wat voor soort vragen wilt u kunnen stellen aan het 
informatieloket in uw gemeente?’
Figuur 1 geeft een overzicht van de gewenste onder-
werpen. De meeste vragen die men zou willen stellen 
gaan over regelingen en fi nanciering (51,4%). Daar-
naast zijn er veel vragen over zorg- en hulpverlening: 
47,4% zou met dergelijke vragen bij het gemeente-

loket terecht willen kunnen. Ook is de behoefte aan 
het kunnen stellen van vragen over opvoeding ge-
inventariseerd. Ruim 10% van de bevolking zou met 
dergelijke vragen bij het gemeenteloket terecht wil-
len kunnen. De percentages zijn het hoogst in Zaan-
stad en Purmerend: respectievelijk 11,1 en 10,4%. In 
Zeevang is de behoefte het kleinst met een percen-
tage van 4,5%. Dit percentage is ook signifi cant lager 
dan het percentage voor de gehele regio. Zie voor de 
overige gewenste onderwerpen fi guur 1. 

Samenvatting
De invoering van de Wmo raakt het werkterrein 
van de Wet collectieve preventie volksgezondheid 
(Wcpv). Veel van de bestaande GGD-taken kunnen 
ook voor de Wmo worden ingezet. Deze factsheet 
heeft laten zien welke informatie de GGD in het ka-
der van de Wmo kan aanleveren. Zij put hierbij uit 
de gegevens verzameld in het kader van de Gezond-
heidsmonitor Zaanstreek-Waterland. Eén van de 
bronnen van deze monitor zijn de gezondheidsen-
quêtes die afwisselend onder vier leeftijdsgroepen 
in een cyclus van vier jaar worden uitgezet. Deze 
factsheet Wmo behandelt de cijfers uit de Gezond-
heidsenquête 2005 (18-70 jaar). Achtereenvolgens 
zijn cijfers aan bod gekomen over:
• het geven en ontvangen van mantelzorg 
• contact met buren/vrienden, eenzaamheid en 

problemen door eenzaamheid
• aandoeningen, psychische en psychosociale 

problematiek
• problemen met kinderen en de behoefte aan 

opvoedingsondersteuning
• de vragen die burgers zouden willen stellen bij 

een gemeentelijk informatieloket 

Voor de inrichting en evaluatie van de Wmo kan de 
GGD voor de gemeenten een belangrijke bron van 
informatie zijn. 
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In het kader van de gezondheidsenquête 
Zaanstreek-Waterland 2005 zijn drie rapporta-
ges en 5 factsheets geschreven. De factsheets 
en het volledige rapport zijn te downloaden 
van www.ggdzw.nl. De rapportages zijn te 
bestellen bij de GGD Zaanstreek-Waterland 
(075-6519292). 
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5. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

A
u

te
u

r:
 M

ar
ti

n
e 

Pe
p

p
el

en
b

o
s,

 ©
 d

ec
em

b
er

 2
00

6

Figuur 1 Vragen voor informatieloket gemeente 
Zaanstreek-Waterland
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