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Inhoud 
1. Gezonde mensen…  

Wat bedoelen we dan? 
2. Gezonde leefomgeving… 

Waar gaat het dan over? 
3. Wat heeft het een met het 

ander te maken 
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Gezonde mensen?  
● Wat bedoelen we dan? 
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Gezondheid: meerdere dimensies 
WHO (1948) 
Gezondheid is een toestand van volledig  
lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk  
welzijn en niet slechts de afwezigheid van  
ziekte of andere lichamelijke gebreken. 
 
Positieve gezondheid (Huber) 
Vermogen om aan te passen  
aan uitdagingen van het leven 
en regie te voeren 

 
- Meer dan afwezigheid van  

ziekten en aandoeningen 
- Gezondheid als middel 
- Focus op wat je kunt 
- Onderlinge samenhang 
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Perspectieven op gezondheid 
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Op en top gezond  Heft in eigen handen 
 
 
     
 
Iedereen doet mee  Gezonde welvaart 

 
 

     



Leefstijl en omgeving 
 Roken verantwoordelijk voor 13% van de ziektelast 

 Percentage rokers blijft dalen; in 2040 rookt nog 14% van de volwassenen (nu 24%) 

 Gevolgd door overgewicht, inactiviteit en ongezonde voeding 
 Nederlanders worden steeds zwaarder; in 2040 heeft 62% overgewicht (nu 49%) 

 In 2030 haalt ruim twee op de drie volwassen Nederlanders de NNGB-norm (nu 62%) 
 Dalende trend in groente- en fruitconsumptie is de laatste jaren gestabiliseerd, 

onzekere toekomst 
 Leefomgeving: 5% ziektelast door arbeidsomstandigheden en milieu 
 Leefomgeving ook positief effect 
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Elke week een weekend erbij 
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Ontwikkeling Limburgse bevolking in de periode 2015-2030  
(indexcijfer; 2015=100) 
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Gezonde leefomgeving? 
● Waar gaat het dan over? 
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H
ovenring, Eindhoven 



Groei en krimpgebieden (ontwikkelingen) 
● Verstedelijking zet door, krimp breidt uit 

– Vooral jongeren en welvarenden trekken naar de stad 
– Uitdunning van huishoudens (meer eenpersoonshuishoudens) 

 
● Consequenties: 

– Bundeling en concentratie van voorzieningen in de stad 
– Drukte in de stad (m.n. geluid en luchtkwaliteit) 
– Uitsortering van bevolkingsgroepen 
– Buiten de steden groeit aandeel ouderen sneller (17 vs. 26% in 2030) 

– Stijgende zorgvraag en afnemende voorzieningen in landelijke 
regio’s 
› Zorgcoörporaties, nabuurschap, technologie, domotica? 
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350 kenmerken van een gezonde stad 

11 

waar kinderen kunnen buitenspelen 

een stad met een goede luchtkwaliteit 
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Conceptmap van een gezonde stad 
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http://www.rivm.nl/gezondestad/ 

http://previewsite.eu/rivm/concept-mapping/
http://rivm.nl/media/Gezonde%20Stad/datavisualisatie/concept-mapping/index.html


Twee conclusies uit conceptmap 
● Op kenmerkniveau zijn professionals het in grote mate met elkaar 

eens over hoe een “Gezonde Stad” eruit ziet en wat daarin de 
belangrijkste elementen zijn 
– Vier regio’s ook herkenbaar 

 
● Wel onderscheid in de taal/context waarin kenmerken worden 

benoemd, bijvoorbeeld  fietsvriendelijk: 
– Beweegvriendelijk (Gezondheid) 
– Gezond vervoer (Ruimtelijk) 
– Duurzame mobiliteit (Milieu) 
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Fysieke inrichting 
● Fietsvriendelijk 

– Gemakkelijk per fiets of te voet 
– Goede luchtkwaliteit 

● Gezond en veilig 
– Kinderen kunnen buitenspelen 
– Mogelijkheden om te herstellen van stress 

● Duurzaamheid en klimaat 
– Verleidt tot gezond gedrag (lopen/fietsen/eten/ontspannen) 
– Goed openbaar vervoer 

● Gezonde gebouwen/omgeving 
– Rustige, luwe plekken creëert (geluid, groen, wind, lucht, hygiëne) 

● Rafelig 
– Met groen om naar te kijken, maar ook esthetisch aantrekkelijk 
– Met onbestemde restruimtes… 
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De Plaatsmonitor 
Hoe goed scoort uw plaats? 



Fysieke inrichting 
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Cultuur/beleving 
● Inspirerende stad 

– Waar mensen graag wonen 
– Waar je graag op straat bent, ook  

zonder gepland doel 
– Gezellige stad: met actieve horeca  

en cultuurbeleving 

Gezonde leefomgeving, gezonde mensen? | 16 november 2017 16 

De Plaatsmonitor 
Hoe goed scoort uw plaats? 



Cultuur/beleving 
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Sociale kenmerken 
● Sociale netwerken 

– Voldoende ondersteuning voor mensen  
in kwetsbare situaties 

● Age friendly city 
– Aansluit bij behoeften van inwoners 
– Waar je op een fijne manier oud  

kunt worden 
● De zorgzame stad 

– Waar mensen zich veilig voelen 
– Met voorzieningen voor iedereen bereikbaar en te gebruiken 
– Ontmoetingsplekken in de openbare ruimte 

● Zorg en inkomen 
– Zorgvoorzieningen toegankelijk voor alle inwoners 
– Kleine gezondheidsverschillen tussen inkomensgroepen 
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De Plaatsmonitor 
Hoe goed scoort uw plaats? 



Sociale kenmerken 
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Beleid 
● Integraal gezondheidsbeleid 

– een stad die gezondheid aanvliegt vanuit  
verschillende sectoren; zowel ruimtelijk,  
verkeer, GGD etc.  

– Met een stadsbestuur dat gezondheid  
als centrale ambitie heeft 

● Toekomstgericht en duurzaam 
– Waar sport en bewegen wordt ingezet  

als preventief middel om gezond te blijven 
– Een stad die weerbaar is (bv. klimaatbestendig of economisch 

veerkrachtig) 
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De Plaatsmonitor 
Hoe goed scoort uw plaats? 



Zorg Innovatie Platform Roermond 
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Uitgangspunt is de mens als persoon met zijn kwaliteiten en ondersteuningsbehoefte,  
die zo veel als mogelijk met zijn eigen netwerk zelf regie voert over zijn eigen leven.  

Partijen, o.a.: 
  
Gemeente  
GGz 
Zorggroep 
Seniorenwerk 
Maatsch. werk 
Thuiszorg 
Jeugdzorg 

Maar waar zijn 
 
RO 
Sport 
Ondernemers 
GGD 
Bewoners 
Onderwijs 
Etc. etc. 



Wat heeft het een (gezondheid) nou met het  
ander (leefomgeving) te maken? 
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Diagram van causale  
verbanden tussen  
obesitas bij kinderen  
en hun gemeenschap 

Bron: Allender S. et al. (2015), A Community  
Based Systems Diagram of Obesity Causes 



Bedankt voor uw aandacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frank den Hertog 
frank.den.hertog@rivm.nl 
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mailto:frank.den.hertog@rivm.nl


 

Gezonde leefomgeving, gezonde mensen? | 16 november 2017 24 



Tot slot 
● Veel inspirerende praktijkvoorbeelden 
● Maar weinig van deze voorbeelden zijn geevalueerd  > weten we wat werkt? 
● Vaak lastig om kwantitatief te evalueren; standaard (RCT) methode werkt vaak niet > 

maar ook kwalitatieve inzichten zijn waardevol! 
● Verschillende beroepsgroepen (groen, zorg, sociaal): verschillende inzichten over wat 

werkt in de praktijk > benut elkaars kennis & kunde! 
 

● Natuurlijke uitdaging volksgezondheid 
- Een gezond en klimaatadaptief milieu 
- Zelf en samenredzaamheid 
- Mentale belasting van bevolking 
- Nederland in beweging krijgen 
 

● Samen Werken aan een gezonde leefomgeving 
– Met aandacht voor groen en natuur 
– Integrale afwegingen 
– Kennisontwikkeling  
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Inrichting leefomgeving (ontwikkelingen) 
● Klimaatverandering 

– Gezondheidseffecten  hittestress en ziekteverwekkers en 
allergenen 
› Opvangen  van gevolgen  inzetten van groen en water 

● Technologie 
– Kansen voor de autonomie en zelfredzaamheid van burgers (zelf 

meten van luchtkwaliteit of geluid, eHealth en domotica, 
zelfrijdende voertuigen) 

● Lucht-, water- en bodemkwaliteit verbetert 
– Nieuwe risico’s, zoals toename van medicijnresten in oppervlakte-

water (versterkt door vergrijzing) of microplastics in het milieu 
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Luchtkwaliteit verbetert in de toekomst,  
lokale verschillen blijven bestaan  
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