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Doel V&O monitor 2017
• WPG: Gemeenten verplicht om minstens eens in de 4 jaar de lokale
gezondheidssituatie in kaart te brengen.
• Doel: zo volledig mogelijk overzicht bieden van gezondheid, sociale
situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking ten behoeve van
planning, onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau
• Voorbeelden: -input voor nota lokaalgezondheidsbeleid
- Input voor VTV 2018
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Achtergrondinformatie V&O monitor 2017
•
•
•
•
•
•
•

Afname najaar 2016
Doelgroep volwassenen (17-64) en ouderen (55+)
Landelijke harmonisatie: Convenant RIVM CBS en GGD
Samenwerking Zuid-Limburg (provinciale cijfers)
Steekproef door CBS
Koppeling met CBS respondenten (gezondheidsenquête CBS)
Verrijking achtergrondvariabelen door CBS (leeftijd, etniciteit
geografische indicator (GBA), inkomen)
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Communicatie resultaten
• Zomer 2017 resultaten V&O monitor 2017, oa:
-Leefstijl (alcohol, roken, bewegen, voeding, overgewicht)
-Gezondheid (ervaren gezondheid, chronische aandoeningen)
-Sociaal domein (zelfredzaamheid, zorg, participatie, opvoeden)
-Positieve Gezondheid (regie over eigen leven, ervaren
gezondheid, kwaliteit van leven)
-Milieu (geluidhinder, geurhinder)
-Inkomen (kunnen rondkomen, hoogte inkomen)
• Duidingsbijeenkomsten (koppelen databronnen)
• Samenvattend rapport per gemeente
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Behoeften gemeenten in beeld
• Nieuwe thema’s: aansluiten huidige
gemeentelijke/maatschappelijke ontwikkelingen zoals positieve
gezondheid, sociaal domein
• Niveau van rapporteren: in 2012 alleen op gemeenteniveau,
2016 behoefte aan wijkgegevens (meerderheid)
• Wijkcijfers: levert specifieker beeld van gezondheidssituatie in
bepaalde wijk

• Gemeenten kiezen zelf welke wijken. Advies: Lage SES-wijken
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Wijkgegevens
Huidig voorstel:
Gemiddeld 5 wijken per gemeente (naar rato; postcode 4)
(extra) financiering: nee
 Binnen bestaande begroting
Behoefte aan meer wijken per gemeente?
(extra) financiering: ja
 Maatwerk
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Aantal wijken per gemeente
Gemeente
Totaal aantal wijken Aantal wijken tbv wijkcijfers
Beesel
2
1
Bergen
5
3
Echt-Susteren
11
6
Gennep
6
3
Horst ad Maas
16
8
Leudal
16
8
Maasgouw
8
4
Mook en Middelaar
2
1
Nederweert
5
3
Peel en Maas
6
3
Roerdalen
6
3
Roermond
10
5
Venlo
21
11
Venray
14
7
Weert
16
8
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Samenvattende afspraken
• Zomer 2017 worden resultaten V&O monitor gecommuniceerd
• Iedere gemeente ontvangt gemeentecijfers op breed scala aan
thema’s
• Er worden voor gemiddeld 5 wijken per gemeente wijkcijfers
aangeboden
• Het is mogelijk om meer wijken te ontvangen, tegen extra
financiering
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Vragen?

E persoonlijk F.hamers@vrln.nl
E algemeen: Onderzoek@vrln.nl
T 088-1190237
M 06-29369782
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Op basis van de
(geharmoniseerde) monitor voor
volwassenen en ouderen (najaar
2012) is er in juni 2014 een
landelijke VTV verschenen. Deze
VTV geeft input voor de landelijke
nota Volksgezondheid, die eind
2015 is verschenen. Formeel
dienen gemeenten uiterlijk twee
jaar na het verschijnen van de
landelijke nota hun lokale nota
gezondheidsbeleid vastgesteld te
hebben (dus goedgekeurd door
College / Raad). Dit is echter ook
afhankelijk van de lokale
beleidscyclus, bijvoorbeeld de
looptijd van de vorige lokale nota.
Ondertussen komen de
resultaten van de monitor Jeugd
2015-2016 en de eerstvolgende
monitor volwassenen en ouderen
2016-2017 alweer in zicht. Het
tijdstip van afname van deze
monitor is landelijk vastgesteld.

Gezondheidsmonitor
volwassenen en ouderen
Afname laatste kwartaal 2012,
Resultaten beschikbaar in 2013

Landelijke VTV
Juni 2014

IGZ Staat van de
Openbare
Gezondheidszorg

Rijksnota
Volksgezondheid
eind 2015
Gemeentelijke nota’s
lokaal gezondheidsbeleid
Formeel uiterlijk 2 jaar na
verschijnen Rijksnota, dus
eind 2017
Maar ook afhankelijk van
de lokale beleidscyclus!

Gezondheidsmonitor
volwassenen en ouderen
Afname laatste kwartaal 2016,
Resultaten beschikbaar in 2017

Gezondheidsmonitor jeugd
Afname laatste kwartaal 2015,
Resultaten beschikbaar in 2016

