
Theo van Alphen, Beleidsadviseur Publieke gezondheid Gemeente Groningen
Raadsbijeenkomst Contouren gemeentelijk gezondheidsbeleid, 19 januari 2022



Werken aan gezondheid is een brede opgave





Landelijke prioriteiten in de publieke gezondheid 

• Gezondheid in de fysieke en sociale 
leefomgeving;

• Gezondheidsachterstanden 
verkleinen;

• Druk op het dagelijks leven bij 
jongeren en jongvolwassenen;

• Vitaal ouder worden.



• Breder kijken naar gezondheid: 
onderwijs, sport, huisvesting, 
bestaanszekerheid en leefomgeving 
dragen allemaal bij. 

• Preventie, sport en bewegen
focus op de jeugd door sport, voeding 
en bewegen

• Preventieakkoord verbreden:
mentale weerbaarheid

• Gezondere voedingsmiddelen
belasting op suikerhoudende dranken,  
op termijn een suikerbelasting en geen 
BTW op groente en fruit.



Eén Visie: Healthy Aging
• de integrale missie die het sociale, fysieke en 

economische domein verbindt.

Twee gezondheidsdoelen Groningen
• Het winnen van het aantal gezonde levensjaren 

van Groningers;

• Het inlopen van gezondheidsachterstanden 
tussen wijken en groepen inwoners.

Drie onderdelen
• Investeren in een gezonde leefomgeving; 

• Een gebiedsgerichte aanpak; 

• Verbinden van preventie, welzijn en zorg.



Hoe staan we er voor ?

• Wat gaat goed en willen we mee door?

• Wat moet nog beter en zetten we extra 
op in?

• Wat is onvoldoende effectief en (hoe) 
moet het anders?

• Welke actuele gezondheidsthema’s 
vragen aanvullend om een eigen plek in 
het gezondheidsbeleid in de komende 
jaren?



Nieuwe thema’s ?



Samen maken we Groningen 
gezond(er) !
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▶ Gezondheidsprofiel Jeugd (2019) en Volwassenen (2020)

▸Opzet en verloop onderzoeken

▸Hoe staat het ervoor?; resultaten 

▸Samenvatting en vergelijking landelijk/regionaal niveau

▶ Het vervolg 

▸Waar valt gezondheidswinst te behalen?

▸Prioritering en duiding 

▸Aansluiten op recente ontwikkelingen; coronacrisis

Programma 
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Jeugd monitor Groningen 

▶ Afgenomen in 2019 

▶ Leerling klas 2 en 4 (VO) 

▶ Aantal deelnemers: 1668

Opzet en verloop onderzoeken  

Volwassenen monitor Groningen

▶ Afgenomen in 2020

▶ Volwassenen (18-plus)

▶ Aantal deelnemers: 2419 

Algemeen 

▶ Eens in de 4 jaar

▶ Samenwerking RIVM, CBS en GGD’en

▶ Vragenlijsten schriftelijk en digitaal

▶ Website: https://ggdgroningen.incijfers.nl/dashboard

https://ggdgroningen.incijfers.nl/dashboard


GGD Groningen /

Ervaren gezondheid volwassenen (goed/zeer goed) (%)
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Landelijk ervaart 82% van de 
volwassenen zijn/haar 

gezondheid als (zeer) goed. 
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Volwassenen dat rookt (%) Landelijk rookt in 
totaal 18% van de 

volwassenen. 
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Volwassenen met ernstig overgewicht (%)
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Landelijk heeft 16% 
van de volwassenen 
ernstig overgewicht.
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Volwassenen die voldoen aan alcoholrichtlijnen (%)
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Landelijk voldoet 43% van de 
volwassenen aan de 
alcoholrichtlijnen.
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Volwassenen met een hoog risico op een angst-
depressiestoornis (%)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2016 2020

Landelijk heeft 8% van de 
volwassenen een hoog risico 

op een angst-
depressiestoornis 
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Volwassenen die zich ernstig eenzaam voelen (%)
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Landelijk voelt 11% van de 
volwassenen zich ernstig 

eenzaam
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Jongeren die wekelijks roken (klas 2 en 4 gemiddeld) (%)

• Van de rokers zit 8,3% op het VMBO en 
3,1% op het HAVO/VWO. 

• Landelijk geen significant verschil tussen 
jongens/meisjes. 

Risicogroepen:
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Jongeren die in de afgelopen maand alcohol hebben 
gedronken (klas 2 en 4 gemiddeld) (%)
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Binge drinken: 

• 16% van de jongeren hebben in 
de afgelopen maand binge-
gedronken.  

• Van de binge-drinkers zit 24% op 
het VMBO en 12% op het 
HAVO/VWO.



GGD Groningen /

Kinderen met overgewicht (groep 2 en 7) (%)
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• Overgewicht in klas 3: 14%
• Geen stijgende of dalende trend 
• Sedentair gedrag onder jongeren is aan het stijgen

Trends:
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Jongeren dat zich (zeer) vaak gestrest voelt (%)
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• Stress onder jongeren is 
aan het stijgen (CBS)

• Risico op psychosociale 
problemen is aan het 
stijgen. 

• In het VO komt de meeste 
stress van huiswerk/school 
(CBS)

Trends:
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▶ Volwassenen: 
▸Verschil tussen wijken 

▸Lokale, regionale en landelijke verschillen 

▸Stijgende trend in mentale druk  

▶ Jongeren: 
▸Het gaat steeds beter met de leefstijl van jongeren

▸Extra aandacht risico groepen

Samenvatting  
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▶ Beoordeling 
▸Wat ging er goed? 

▸Waar valt gezondheidswinst te behalen? 

▸Wat is nodig om gezondheidswinst te behalen? 

▶ Duiding

▶ Prioritering 

▶ Aansluiten op recente ontwikkelingen: coronacrisis 

Het vervolg 
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Voorbeeld:
Factoren van 
invloed op 
bewegen



Gezonde stad 

Groningen

Dr. Jeannette Nijkamp

Lector Gezonde Stad

j.e.nijkamp@pl.hanze.nl

Raadsbijeenkomst Contouren

gemeentelijk gezondheidsbeleid

19 januari 2022



Invloed leefomgeving op gezondheid



Grote verbetering gezondheid door riolering



Gezonde leefomgeving (RIVM)

leefomgeving

• waarin iedereen zich prettig voelt

• die uitnodigt tot gezond gedrag

• met zo min mogelijk schadelijke 
milieu-invloeden



Voetgangersvriendelijk

• Veilige looproutes + 

oversteekplaatsen

• Autovrij / autoluw, OV

• Voorzieningen op loopafstand

• Zitgelegenheid langs route

(Bron foto’s: Sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in Groningen, 2019)



Groen en water

Gezondheid:

• meer beweging en sociale interactie

• minder stress

• minder luchtvervuiling, lawaai

Klimaatadaptatie:

• minder hittestress en wateroverlast



Meer aandacht voor gezonde leefomgeving door Corona



Koppeling van verschillende fysieke opgaven



Combinatie van fysieke en sociale interventies



Bron: LEGO Bouwstenen voor leefomgeving en gezondheid (RIVM, 2021).



Waarom doen we de dingen zoals we die doen?



Belang van toetsen van veronderstellingen



Diverse kennishiaten gezonde leefomgeving

O.a.

• Integrale samenwerking / koppeling ruimtelijke opgaven

• Onderbouwing werkzaamheid van (combinaties van) interventies

• Samenwerking publieke / private partijen en bewoners

- Programma Gezonde groene leefomgeving (RIVM/ZonMw)

- Lectoraat Gezonde Stad



Innovatiewerkplaats Gezonde Stad


