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Q13 Reductie kosten gezondheidszorg / WMO (ontbreekt)Een gezonde
leefomgeving en alle thema’s die hieraan bijdragen of afbreuk doen hebben

uiteindelijk invloed op lagere of hogere kosten voor gezondheidszorg en
ondersteuning vanuit het sociaal domein. De invloed van het beoogde en

gevoerde beleid zou ook in euro’s zichtbaar moeten worden (naast
ecologisch, emotioneel en sociaal). Investeringen in thema's waarbij de

effecten direct of indirect leiden tot een gezonde leefomgeving en
gezondheid van mens en dier zijn de knoppen waaraan gedraaid kan
worden en resulteren zo op langere termijn expliciet in lagere kosten.
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Hoe tevreden bent u met de stand van zaken rond dit thema?
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Dit is een heel ingewikkeld thema, de tekst onder dit punt is lastig te vatten zo kan ik er niks
mee

3/11/2022 5:07 PM

2 Ik vind spoedeisende hulp / huisartsenpost in Woerden belangrijker dan reductie kosten
gezondheidszorg. Voor die reductie is al veel geprobeerd, met weinig resultaat. Verminderen
bureaucratie en van versnippering in de zorg is daarvoor nodig.

3/11/2022 4:31 PM

3 Is meer een landelijk thema 3/11/2022 4:24 PM

4 Het is wel erg ingewikkeld geformuleerd. Maar effecten in meerdere opzichten inzichtelijk
maken is natuurlijk altijd goed

3/11/2022 11:20 AM

5 Preventie van ziekte en zorgen kan op meerdere manieren verbeterd worden. 3/10/2022 2:18 PM

6 De kosten lopen de laatste tijd uit de hand 3/9/2022 7:20 PM

7 Inzicht geeft betere keuzes! 3/9/2022 12:11 PM

8 Meer rekening houden met de langetermijneffecten van de beslissingen. Vooral ook indirect.
Dus het gevolg van de eerdere thema's meenemen en hier bewust op sturen. Meer gezondheid
= minder kosten gezondheidszorg.

3/7/2022 3:57 PM

9 Alle ideeën en ontwikkelingen zouden getoetst moeten worden op de vraag: wat doet het met
de gezondheid van de bewoners.

3/6/2022 1:33 PM

10 Stopzetten schaalvergroting en marktwerking in de zorg. Minder bureaucratie 3/6/2022 9:35 AM

11 Ik weet niet goed welke rol de gemeente hierbij kan spelen 3/5/2022 10:08 AM

12 Hierbij burgers goed informeren en laten participeren 3/4/2022 7:07 PM

13 Is dit een thema voor de Omgevingsvisie? 3/4/2022 10:47 AM

14 Wordt wenig meegedaan 3/4/2022 8:34 AM

15 Zorg voor een HAP in Woerden. 3/3/2022 8:15 PM

16 WMO, jeugdzorg, onderwijs, OV, energietransitie en -voorziening weer terug naar het rijk
Gemeentes zijn te klein en hebben te weinig expertise op deze gebieden

3/3/2022 7:39 PM

17 Toegankelijkheid gezondheidszorg kan beter. 3/3/2022 5:15 PM

18 Zorg is meestal te duur en word weinig van vergoed. 3/3/2022 11:05 AM

19 Bejaardenhuizen weer terug laten komen zodat mensen nog lang samen kunnen blijven wonen.
Als de 1 dement is, gaat hij of zij uit huis en de ander blijft achter, heeft misschien ook zorg
nodig maar behoort niet tot een zware zorgcategorie dus moet thuis wonen. Met alle kosten
van dien.

2/25/2022 4:38 PM
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