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Wat voegt de studie toe aan bestaande kennis?


Er is bij gemeenten en GGD’en behoefte aan een website met
kwantitatieve informatie over gezonde leefomgeving;



Bij voorkeur wordt dit toegevoegd aan een bestaande website;



Relevante thema’s zijn: Gezonde lucht, geluid, leefstijl in relatie tot
leefomgeving (zie verder afbeelding hierboven).



Klik hier als u tekst wilt invoeren.

www.academischewerkplaatsmmk.nl
awmmk@vggm.nl

Aanbevelingen voor website












Sluit bij voorkeur aan bij bestaande website. Waarstaatjegemeente.nl is daarvoor de beste
optie;
Toets de website tijdens de ontwikkeling bij gemeenten en GGD’en;
Ontwikkel met hulp van deskundigen relevante en veelzeggende indicatoren;
Neem zowel gezondheidsbeschermende als gezondheidsbevorderende factoren op;
Relevante thema’s zijn gezonde lucht, geluid, leefstijl (zie verder voorkant factsheet);
Geef op de website ook informatie over mogelijke maatregelen;
Geef de mogelijkheid om een gemeente met andere te vergelijken;
Geef data waar mogelijk op buurt/wijkniveau;
Geef tijdtrends;
Geef informatie over de herkomst van data en geef aan of dit de meest recente data zijn;
Data moeten te downloaden zijn.

Samenvatting van onderzoek
Er is een telefonisch behoefteonderzoek uitgevoerd bij 20 medewerkers milieu en/of gezondheid van
GGD’en en gemeenten. Doel van het onderzoek was om te onderzoeken of er draagvlak is voor een
website met cijfers over omgeving en gezondheid en om richting te geven aan de vormgeving en inhoud
van de site. Op één na gaven alle respondenten aan dat ze gebruik zouden maken van een website met
gegevens over gezondheid in relatie tot de leefomgeving. Er is gevraagd welke thema’s er aan bod
zouden moeten komen. Zie figuur op voorkant voor de resultaten. Verder is er een aantal concrete
aanbevelingen gedaan voor de website, zie ‘aanbevelingen’ hierboven. Omdat de website
waarstaatjegemeente.nl de eerste voorkeur heeft voor het opnemen van gegevens over gezonde
leefomgeving, is ook gevraagd wat de goede punten van waarstaatjegemeente.nl zijn en wat
verbeterpunten zijn. Tot slot zijn drie pilotindicatoren uitgewerkt op de thema’s lucht, geluid en groen, ter
illustratie van de type gegevens die op een dergelijke website aan bod zouden komen.

Link naar onderzoeksrapport
Gezonde leefomgeving in beeld

Contactgegevens onderzoeker
Moniek Zuurbier
GGD Gelderland-Midden
Moniek.zuurbier@vggm.nl
0800-8446000

Milieu en Gezondheid bij GGD’en
De GGD levert een bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving voor
iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen. De belangrijkste
speerpunten zijn ‘een gezonde leefomgeving’ en ‘een gezond binnenmilieu’.
De afdeling Milieu en Gezondheid geeft onderbouwde gezondheidsadviezen
voor beleid over milieugerelateerde onderwerpen. Als onafhankelijke partij
denkt de GGD graag met de gemeente mee.
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