
Tools voor een 
gezonde 

leefomgeving

Hanneke Kruize (RIVM)



Een gezonde leefomgeving: wat is dat?

Een omgeving: 

● die zo min mogelijk negatieve 
invloed heeft op de gezondheid

● die uitnodigt tot gezond 
gedrag

● waar mensen zich prettig 
voelen 

Gezondheidsbescherming & 
gezondheidsbevordering



Gaat over meer dan alleen fysieke inrichting

● Sociale en fysieke omgeving

● Hardware, software, orgware

3

Bron: Kennisinstituut Sport/Mulier Instituut 2012



Tools voor een gezonde leefomgeving

● Wettelijke versus andersoortige instrumenten

● Tools zijn een middel (geen doel op zich)

● Elke vraag is maatwerk en vraagt om specifieke tools

● Geen een uniforme tool mogelijk; soms combinatie van tools nodig

● Instrumentenoverzicht op www.gezondeleefomgeving.nl > 
instrumenten (incl. factsheets)
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http://www.gezondeleefomgeving.nl/


Vragen t.b.v. keuze instrument
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– Wat is de vraag/het probleem/de situatie/

context?

– Wie stelt de vraag, wie moet aan de slag 
met het resultaat, wie zijn belanghebbend
/betrokken?

– Welke rol speelt gezondheid in proces: 
leidend principe/thema/meekoppelkans? 

– Met welk doel wordt het instrument 
ingezet? Inventarisatie, beoordelen, 
afwegen.

– Randvoorwaarden: Hoe snel kun je de 

tool inzetten? Kosten? Benodigde 

expertise/data.



Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving
● Set van waarden voor een gezonde 

leefomgeving die idealiter in 

elk ruimtelijk plan aan de orde 
zouden kunnen komen. 

● Woonomgeving, mobiliteit, 
gebouwen
Bijv. rookvrije omgeving, goede 
fiets-/ov verbindingen, aangenaam 
binnenklimaat)  

● Handvatten voor GGD professional

● 4 praatplaten:

– Regio

– Buurt 1: stedelijke omgeving

– Buurt 2: dorp/buitenwijk stad

– Woning(en)

● Zie ook www.ggdghorkennisnet.nl
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http://www.ggdghorkennisnet.nl/


● Om kwaliteit leefplek te 
bepalen

● Gesprekstool voor bewoners 
& professionals

● Score op 14 thema’s 

& hulpvragen

● Praktijkvoorbeeld Terneuzen

● Zie ook www.gezondin.nu > 

instrumenten
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http://www.gezondin.nu/


GO! Methode

● Wegingsmogelijkheden en 
handelingsperspectieven om 
gezondheid te bevorderen

● Sociale en fysieke omgeving

● Kwalitatieve én kwantitatieve 
beschrijving van wijk of gemeente

● Combineren van verschillende 
databronnen

● Score wijk t.o.v. gemiddelde gemeente

● Duiding en bedenken maatregelen 
samen met bewoners/beleidmakers

● Praktijkvoorbeelden: Utrecht en 
plattelandsgemeenten Noord-
Nederland 
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Brabantse Omgevingsscan (BROS)

● Dashboard met overzichten, tabellen, grafieken en kaarten over 
gezondheid en leefomgeving

● Voor ieder thema kaarten met zowel feitelijke als belevingsdata

● Vergelijking mogelijk met andere wijken, gemeente, regio en provincie 
(Brabant)

● Zie ook https://www.brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan
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https://www.brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan


Milieugezondheidsrisico indicator (MGR)

● Gezondheidkundige beoordeling
milieukwaliteit

● Ruimtelijk beeld van % van 
ziektelast door milieufactoren

● Cumulatief en separaat

● Vergelijking
planalternatieven/subgroepen

● O.a. toegepast in Utrecht, 
Eindhoven, regio Schiphol, 
provincie Overijssel

● Handleiding en rekenregels
opvraagbaar: zie
https://www.gezondeleefomgeving.
nl/instrumenten/MGR
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https://www.gezondeleefomgeving.nl/instrumenten/MGR


Serious Game In2Action

● Doel: 

– vergroten van samenwerking 
tussen lokale publieke en private 
partners

– bevorderen van gebruik van 
kennis over gezondheid in beleid

● 4 perspectieven op gezondheid

● in fictieve gemeente samen 
beleidsplan ‘Gezond opgroeien’ 
ontwikkelen

● Gespeeld in groot aantal 
gemeenten

● Zie ook 
www.vtvin2action.nl/degame.html
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http://www.vtvin2action.nl/degame.html


Ontwerprincipes beweegvriendelijke omgeving
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● Ontwerpers en beleidsmakers 
inspireren om via 
ontwerpmaatregelen, het 
sporten en bewegen te 
stimuleren

● Bijdragen aan de integratie 

van gezondheid en 

ruimtelijke planvorming

● Zie ook:

http://www.urhahn.com/de-
beweegvriendelijke-stad/

en  
https://tools.kenniscentrumsport.nl/st
appenplan-

bvo/onderwerp/ontwerpprincipes/

http://www.urhahn.com/de-beweegvriendelijke-stad/
https://tools.kenniscentrumsport.nl/stappenplan-bvo/onderwerp/ontwerpprincipes/


Minstens zo belangrijk: leidende principes

● Wil (en soms ook lef) om een leefomgeving te creëren die uitnodigt tot 
gezond gedrag, waar de druk op gezondheid zo laag mogelijk is, en waar 
mensen prettig kunnen vertoeven.

● Gezondheid vanaf het begin meenemen in het ruimtelijk planproces & een 
volwaardige plek geven in bestuurlijke afwegingen.

● Samenwerking tussen verschillende domeinen; elkaars taal leren spreken

● Betrekken van bewoners/gebruikers bij het gezond inrichten van de 
leefomgeving & het beheer er van.

● Oog hebben voor andere waarden dan alleen economische waarden (andere 
businessmodellen); gezondheid als intrinsieke waarde

● Benutten van meekoppelkansen.

● Zorgen voor een gezonde leefomgeving voor iedereen (ook de kwetsbare 
groepen) en ook rekening houdt met wat dit betekent voor toekomstige 
generaties.

● Een leefomgeving die mensen in staat stelt om regie te voeren over hun 
eigen leven, en om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen 

om te gaan die ze daarbij tegenkomen.
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Meer informatie & inspiratie

Handelingsperspectieven

– Gezondeleefomgeving.nl

– Loketgezondleven.nl

Kaartbeelden & info 

– VolksgezondheidenZorg.info

– AtlasLeefomgeving.nl

– Regiobeeld.nl

Inspiratie & achtergrond

– Inspiratieboek Gezondheid en Ruimte

– De stad als gezonde habitat

– Magazine Gezond Ontwerp
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https://www.platform31.nl/publicaties/inspiratieboek-gezondheid-en-ruimte
https://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/de-stad-als-gezonde-habitat
http://platformgezondontwerp.nl/onewebmedia/131101MagazineGezondOntwerp.pdf


Bedankt voor uw aandacht!

Contact: 

Hanneke.Kruize@rivm.nl

Bron: http://magazine.provincie-utrecht.nl/gezonde-leefomgeving/uitgelicht/
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