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Hierbij ontvangt u een exemplaar van de eerste uitgave van de Twentse GezondheidsVerkenning 
(TGV). In de TGV wordt informatie op landelijk, regionaal en gemeenteniveau met elkaar 
gecombineerd, waardoor gemeenten in staat worden gesteld prioriteiten voor gezondheidsbeleid te 
stellen. De informatie is niet alleen bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers Publieke 
Gezondheid, Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd van de Twentse gemeenten, maar zeker ook 
voor maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van gezondheid. De TGV biedt een 
fundament om samen de gezondheid in Twente op de rails te zetten. 

Gezondheidssituatie in Twente 
Uit de TGV komt naar voren dat we in Twente op het gebied van gezondheid voor een uitdaging 
staan. Tot 2030 zal de Twentse bevolking nog iets toenemen, ondanks een afname van het 
inwoneraantal in een aantal plattelandsgemeenten. Net als in de rest van Nederland zet ook in Twente 
de vergrijzing door. Er zijn een aantal positieve ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en 
leefstijl, maar we blijven achter in vergelijking met Nederland. De levensverwachting is in Twente 
toegenomen, maar is lager dan het Nederlands gemiddelde. Twentenaren sterven vaker aan hart- en 
vaatziekten en kanker dan landelijk. Een aantal leefstijlaspecten ontwikkelt zich gunstig bij jongeren: 
roken en (overmatig) alcoholgebruik nemen af en het ontbijt wordt minder vaak overgeslagen dan een 
aantal jaren geleden. Toch behoeft de leefstijl verbetering als jongeren ook op latere leeftijd gezond 
willen blijven. De specifieke problematiek kan verschillen per gemeenten, maar helder is dat we als 
regio een achterstand in te halen hebben. 

Dynamisch instrument 
Het uitkomen van het rapport is niet het eindpunt. Net als het werkveld is het instrument in 
ontwikkeling en dynamisch van aard, zodat het blijft aansluiten bij de behoeften van zijn gebruikers. 
Dit is symbolisch weergegeven door het rapport aan te bieden in de vorm van een map wat het 
dynamische karakter van het instrument weergeeft. In de toekomst kunnen er hoofdstukken uit de 
map worden gehaald en aan de map worden toegevoegd. Het rapport is ook digitaal beschikbaar op 
www.qezondheidsatlastwente.nl. 

Presentatie TGV 
De TGV is eveneens gezonden aan het college van burgemeester en wethouders. Wij komen 
desgewenst de inhoud van de TGV graag nader toelichten in de vorm van een presentatie. Wij 
kunnen ons voorstellen dat zo'n presentatie een mooi vertrekpunt kan zijn om te komen tot een 
nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid. Uiteraard wordt de inhoud van de presentatie toegespitst op 
de gezondheidssituatie van de burger in uw gemeente. 

Ons Regiokantoor bevindt zich op 250 meter loopafstand van NS-station Enschede CS. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cristel Boom, projectleider van de Twentse 
GezondheidsVerkenning (TGV). Zij is telefonisch bereikbaar op het nummer 053 487 6816 of via 
c.boom.qqd@reqiotwente.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. Th.N.J. van Rijmenam 
directeur GGD Regio Twente 
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