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Gezond in... Gebiedsindicatoren

Veelgestelde vragen

Is er iemand van de gemeente nodig met onderzoeks
kennis/ervaring om deze gebiedsindicatoren te 
gebruiken? 
Het is niet noodzakelijk dat de persoon die deze Gezond in… 
Gebiedsindicatoren gebruikt ervaring heeft met onderzoek, maar 
het is wel een pre als diegene affiniteit heeft met het interpreteren 
van cijfers/kwantitatieve data. 

Op basis van welke selectiecriteria zijn deze indicatoren 
gekozen? 
De indicatoren zijn gekozen uit verschillende gezondheids
monitoren, met in totaal ca. 1000 indicatoren. Om het gemeenten 
zo makkelijk mogelijk te maken om deze indicatoren toe te 
passen, is er op basis van de volgende selectiecriteria een keuze 
gemaakt: 
• Op welk gebiedsniveau zijn de gegevens aanwezig? 
• Zijn ze recent? 
• Zijn ze landelijk beschikbaar? 
• Zijn ze openbaar voor gemeenten en/of de GGD?
• Zijn ze helder en betrouwbaar? 
• Zijn ze relevant voor gezondheidsachterstanden? 
• Zijn ze beïnvloedbaar door gemeenten?
• Is er een goede verdeling en relatie met de vijf sporen? 

In onze gemeente zijn we al aan de slag gegaan met  
de aanpak van gezondheidsachterstanden en zijn we al 
verder dan stap één. Heeft het gebruiken van deze 
gebiedsindicatoren dan nog zin? 
Wanneer je het idee hebt dat de keuzes die jullie bij de start 
hebben gemaakt onvoldoende aansluiten bij de problematiek/
vraagstukken in je gemeente, kan het zeker alsnog nuttig zijn om 
met deze gebiedsindicatoren aan de slag te gaan. Met behulp 
van de uitkomsten hiervan kun je wellicht de doelen en aanpak 
nog aanpassen voor het vervolg. 
De indicatoren hebben allemaal een relatie met gezondheids
achterstanden. Het is daarnaast zeker interessant om te kijken in 
hoeverre de gekozen aanpak door de tijd heen deze indicatoren 
positief kunnen beïnvloeden. 

Hoe verhouden deze gebiedsindicatoren zich tot de 
andere landelijke monitoringstools, zoals de monitor 
sociaal? 
De Gezond in… Gebiedsindicatoren zijn geselecteerd uit een 
veelvoud van indicatoren uit diverse andere monitors op verschil
lende terreinen. 
De monitor sociaal wordt tweemaal per jaar gepubliceerd op 
www.waarstaatjegemeente.nl en geeft gemeenten inzicht in 
gebruik, early warning items, cliëntervaring en toegankelijkheid 
van voorzieningen in het sociaal domein. Aan de hand van deze 
indicatoren worden maatschappelijke effecten onderzocht.  
Met de monitor kunnen gemeenten:
• signaleren, sturen en beleid herformuleren
• de gemeenteraad én burger voorzien van verantwoordings

informatie
• leren door gemeentelijke prestaties te beoordelen en te 

vergelijken
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Deze monitor sociaal gaat dus specifiek over de voorzieningen op 
het sociaal domein in de gemeenten. 
Hier gaan de Gezond in… Gebiedsindicatoren juist niet over.  
Ze zijn wel goed parallel naast elkaar te gebruiken om meer 
inzicht te krijgen over zowel de stand van zaken in de  
gemeente op de vijf sporen van gezondheidsachterstanden én de 
voorzieningen in de gemeente. 

Kan ik de Gezond in… Gebiedsindicatoren ook 
gebruiken voor andere doeleinden? Zo ja, voor welke?
Ja dat kan zeker. De GGD in Zeeland heeft, met partners onder 
andere deze gebiedsindicatoren als input gebruikt bij de vorm
geving van de Zeelandscan. Het is dus mogelijk om deze  
gebiedsindicatoren breder in te zetten dan alleen voor je eigen 
buurt/wijk/gemeente. 

Hoe kies ik of ik deze indicatoren ga onderzoeken in de 
hele gemeente of alleen in een bepaalde buurt/wijk? 
Als je nog geen idee hebt welke buurt of kern in jouw gemeente 
de meeste aandacht vraagt op het thema gezondheidsachter
standen is het verstandig om deze gebiedsindicatoren in te zetten 
voor de hele gemeente of de gebieden waartussen gekozen moet 
worden. Met de uitkomsten kun je dan vervolgens bepalen welke 
buurt/wijk de grootste gezondheidsachterstanden heeft. 

Kan ik er ook voor kiezen om een selectief aantal sporen 
uit deze lijst gebiedsindicatoren te gebruiken? 
Dat kan, maar voor een echte goede basis om aan de slag te 
gaan met een integrale aanpak zijn alle sporen van belang. 

Wat als het me niet lukt om de cijfers van een of meer 
indicatoren te interpreteren? Wie zou me daar dan bij 
kunnen helpen? 
Probeer dit allereerst bij je eigen organisatie te zoeken: iemand 
die verstand/ervaring heeft met het analyseren van onderzoeks
data, of partners bij de GGD of de ROS. Wanneer het niet lukt om 
het binnen de eigen organisatie te organiseren, kun je het beste 
contact opnemen met je Gezond in… adviseur. 

Zijn er goede voorbeelden van gemeenten die met de 
uitkomsten van deze lijst met inwoners/professionals in 
gesprek zijn gegaan? Hoe doe je dit op een goede 
manier? 
Er zijn verschillende manieren om met inwoners in gesprek te 
gaan over gezondheidsachterstanden. Kijk voor goede  
voorbeelden in het kennisdossier Burgers zijn hoofdrolspelers. 
De vorm waar je voor kiest moet passen bij de groep mensen  
die je wilt spreken. Zorg voor een goed overzicht en formuleer 
heldere vragen of gesprekspunten. Geef ook aan wat je met de 
input wilt doen. 

www.gezondin.nu

Over Gezond in... 
Om gezondheidsachterstanden terug te dringen is een lokale 
samenhangende aanpak nodig, met een actieve rol van de 
burger zelf. Gezond in… adviseert gemeenten hoe zij hun 
lokale aanpak kunnen versterken en brengt professionals uit 
alle disciplines bij elkaar. 

Gezond in… wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31 
in het kader van het Nationaal Programma Preventie met 
financiering van het ministerie van VWS.

De Gezond in… Gebiedsindicatoren zijn onder leiding van 
GGD GHOR Nederland samengesteld in samenwerking met: 
• RIVM
• Vakgroep Epidemiologie van GGD GHOR Nederland
• ROS netwerk
• Gemeente Nieuwegein
• GGD GelderlandZuid

http://www.gezondin.nu/uploads/Gezond_in..._Kennisdossier_Burgers_zijn_hoofdrolspelers.pdf
http://www.platform31.nl
www.pharos.nl
http://www.pharos.nl/
http://www.platform31.nl/

