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Wat betekent gezondheid voor u?  

https://www.mentimeter.com/s/b231929b9d2bf727e5b4ad6054ecdbd4/bb135a340d21/edit
http://www.menti.com/


Gezondheid is belangrijk, waarom doen we 
zoveel ongezonde dingen?  
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Positieve gezondheid 

‘Gezondheid als het vermogen 
om je AAN TE PASSEN en je 
EIGEN REGIE te voeren, in het 
licht van de SOCIALE, FYSIEKE 
EN EMOTIONELE 
UITDAGINGEN van het leven’ 

 



Positieve gezondheid 



Nederland is een welvarend land. We worden steeds ouder en 
de meeste mensen leven in goede gezondheid.  

 
In het gemeentelijk beleid hoeven we daar niet extra op in te 

zetten. 

STELLING  

https://www.mentimeter.com/s/b231929b9d2bf727e5b4ad6054ecdbd4/e3b493158889/edit


Verschil hoogst- en 
laagstopgeleiden:  
 
• 7 jaar verschil in 

levensverwachting 
 
 

• 18 jaar minder lang 
leven in goede 
gezondheid 

 
 

Sociaaleconomische  
gezondheidsverschillen 



Bron: Sociaal Cultureel Planbureau, 2016 

Verdeling SES in Drenthe  



Individu:  
• Meer en ernstiger ziektes 
• Minder kwaliteit van leven 
• Minder mogelijkheid tot deelnemen aan maatschappij (opleiding, 

werk etc.) 
• Zwakkere financiële positie 
 

Sneeuwbaleffect 
 

Effect op samenleving: 
• Hoge kosten zorg 
• Hoger gebruik sociale voorzieningen (uitkeringen, WMO) 
 

Waarom is dat erg?  



Oorzaken van ziektelast  



Factoren die van invloed zijn op gezondheid 



Faciliteren 

Bevorderen 

Beschermen 

Gezondheid in de fysieke leefomgeving 



Faciliteren 

Bevorderen 

Beschermen 

Beschermen  



1. Wij vinden het onze taak om inwoners te beschermen tegen 
schadelijke invloeden van buitenaf. 

2. Milieunormen zijn voldoende om onze gezondheid te 
beschermen 

STELLING  

https://www.mentimeter.com/s/b231929b9d2bf727e5b4ad6054ecdbd4/c8ca321abc9a/edit


Voldoen aan de norm = schijnveiligheid 



Milieunormen beschermen niet voldoende 



Geluid 

Luchtverontreiniging 

Bodem-
verontreiniging 

Geur 

Water-
verontreiniging 

Invloeden van buitenaf  



Normen:  
– Biedt een basisbescherming… 

– Maar… ‘> 99,9% van totale ziektelast door luchtverontreiniging 
treedt op bij concentraties onder de EU norm.’ 
(Gezondheidsraad, 2016) 

– Bovendien: geen rekening met stapeling van risico’s. 

– Effect van normen: normopvulling.  

 

Waarden:  
– Ambitie! 

– Gezondheid als kans.  

Van Normen naar Waarden  



Hoe dan?  



Faciliteren 

Bevorderen 

Beschermen 

Bevorderen  



We moeten ons vanuit de gemeente niet bemoeien met de 
leefstijl van inwoners, daar zijn zij zelf verantwoordelijk voor.  

 
 

STELLING  

https://www.mentimeter.com/s/b231929b9d2bf727e5b4ad6054ecdbd4/c8ca321abc9a/edit


 
 
 

De geest is gewillig, maar… 



  Oorzaken van ziektelast  



Loont stoppen met roken?  

• In 2010 2,8 miljard euro besteed aan zorg die te maken had met 
ziekten als gevolg van roken 

  
• Roken uitbannen? 

Daling in kosten rookgerelateerde ziekten 

7,5% bij mannen 

8% bij vrouwen  

 
• Levensverwachting neemt toe, meer kans op andere ziekten 

Extra zorggebruik en zorgkosten 

De totale zorgkosten overtreffen besparingen op korte termijn 

 

 



Baten voor de samenleving  

 

 
Maatschappelijke baten tot 
2050: 71,4 miljard euro 

Totale zorgkosten in Nederland:  
slechts 2% voor preventie! 



Wat zijn gezondheidsuitdagingen voor 
Drenthe?  

• 31 % van de jongeren uit klas 2/klas 4 van het VO heeft wel 
eens gerookt  

• 27% van de volwassenen rookt 

• Groep 2 bo: 9,6% overgewicht, 2,1% obesitas 
• Ouderen: 43% overgewicht, 18% obesitas 

• 39% van de volwassenen sport niet (was 32% in 2013) 
• 45% van de ouderen voldoet aan de Nederlandse Norm 

Gezond Bewegen 



Wat zijn gezondheidsuitdagingen voor 
Drenthe?  

 
 • 40% van de jongeren uit klas 2/klas 4 VO heeft wel eens een 

heel glas alcohol of meer gedronken 
• 32% van de jongeren uit klas 2/klas 4 VO dronk in de laatste 

vier weken een heel glas alcohol of meer 
• 9% van de volwassenen en 4% van de ouderen kan 

geclassificeerd worden als (zeer) excessieve drinker 
 

Wat zijn gezondheidsuitdagingen voor uw gemeente?  



Bestaand beleid versterken! 



Hoe dan?  



Hoe kan je vanuit de fysieke leefomgeving 
gezondheid bevorderen? 



Hoe kan je vanuit de fysieke leefomgeving 
gezondheid bevorderen? 



Maar….     

 
Het is niet altijd eenvoudig 

Vraagt soms om lef 

En vasthoudendheid 



Faciliteren 

Bevorderen 

Beschermen 

Faciliteren  



Hoe kan de fysieke omgeving het langer zelfstandig 
thuis wonen door ouderen faciliteren? 

 

VRAAG  

https://www.mentimeter.com/s/b231929b9d2bf727e5b4ad6054ecdbd4/c8ca321abc9a/edit


Positieve gezondheid 

‘Gezondheid als het vermogen 
om je AAN TE PASSEN en je 
EIGEN REGIE te voeren, in het 
licht van de SOCIALE, FYSIEKE 
EN EMOTIONELE 
UITDAGINGEN van het leven’ 

 



Meer ouderen in de samenleving 



Zelfstandig thuis wonen faciliteren  
vanuit de omgeving 



Toenemende vraag naar  
levensloopbestendige woningen 



Quickscan gezonde leefomgeving 



We nemen onbewust al veel gezonde maatregelen op 
in ons ruimtelijk beleid en in onze ruimtelijke plannen. 

 

STELLING  

https://www.mentimeter.com/s/b231929b9d2bf727e5b4ad6054ecdbd4/c8ca321abc9a/edit

