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Samenvatting 

Inleiding 

In mei 2011 is de landelijke gezondheidsnota ‘Gezondheid dichtbij’ verschenen. Binnen twee jaar na 

openbaarmaking van de landelijke nota dient iedere gemeente ook een nota gezondheidsbeleid vast 

te stellen. Omdat de gemeente Venlo het van belang vindt om het lokale beleid vast te leggen én om 

aan deze wettelijke richtlijn te voldoen, ontwikkelt de gemeente in de eerste helft van 2013 een nota 

Lokaal Gezondheidsbeleid. Om hier een goede invulling aan te geven die ook draagvlak heeft onder 

de burgers wil de gemeente een onderzoek uitvoeren onder inwoners van de gemeente. De 

vragenlijst is door 930 panelleden ingevuld. 

 

Gemeente moet wel informeren maar niet teveel bemoeien 

Bijna iedereen (97%) vindt gezond gedrag de verantwoordelijkheid van de mensen zelf, maar slechts 

de helft vindt dat de gemeente ongezond gedrag actief moet aanpakken. Drie van de vijf mensen 

vindt dat mensen die zich ongezond gedragen meer zorgpremie moeten betalen. Het merendeel van 

de mensen die dit vindt, heeft zelf een gezonde leefstijl.  

 

De school als belangrijkste gezondheidspartner 

De ruime meerderheid (85%) vindt scholen de belangrijkste samenwerkingspartner voor het 

bevorderen van gezond gedrag. Mensen jonger dan 35 jaar vinden dit iets minder vaak dan oudere 

mensen. Zij zien supermarkten wat vaker als belangrijkste partner.  

 

Overgewicht belangrijkste thema 

Veruit de meeste mensen vinden overgewicht het belangrijkste thema. Dit is ook wel te begrijpen, 

omdat dit gezondheidsprobleem alle groepen treft en veel andere gezondheidsproblemen met zich 

meebrengt. Toch zijn er wel verschillen tussen de verschillende groepen te vinden. Naarmate de 

respondenten ouder zijn, hoe minder vaak ze overgewicht het belangrijkste thema vinden. Deze 

groep vindt dementie en eenzaamheid vaker belangrijke thema’s. 

 

De jongeren als belangrijkste doelgroep 

‘Jongeren’ wordt door ongeveer twee op de vijf mensen als belangrijkste doelgroep gezien. Hoe 

ouder de respondent is, hoe minder vaak hij echter de jongeren als belangrijkste doelgroep kiest. 

Hoe ouder de respondent is, hoe vaker hij de ouderen en de mensen met een laag inkomen als 

belangrijkste doelgroep heeft gekozen. 

De gezondheid van kinderen onder de 12 jaar kan volgens de respondenten het beste worden 

bevorderd door de ouders te informeren over gezonde voeding en zoveel mogelijk kinderen laten 

sporten via het Jeugdsportfonds. 

Om gezonde keuzes van jongeren vanaf 12 jaar te bevorderen kunnen er het beste 

gezondheidslessen op scholen worden gegeven en de jongeren informeren via social media. 

De helft van de respondenten denkt dat je de gezondheid van ouderen kan bevorderen door ze de 

gelegenheid te geven om te bewegen in de buurt.  

 

Van groene buurt naar een ook veilige buurt 

Het grootste deel van de mensen beoordeelt de eigen buurt redelijk positief. Het grootste deel en de 

mensen vindt dat er in hun buurt voldoende groen aanwezig is. Het minst scoort ‘schoon’ en ‘veilig’. 

Het stadsdeel Arcen en Velden scoort op alle eigenschappen het best. Blerick scoort het slechts op 

‘schoon’ en ‘veilig’ en Venlo scoort het slechts op ‘sociale contacten in de buurt‘.  

Mensen vinden veiligheid het belangrijkste kenmerk van hun buurt. Twee derde van de mensen is 

ook bereid om zich in te zetten voor een schone, veilige, groene en sociale buurt. 
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Gezonde leefstijl 

Twee vijfde van de mensen fietst bijna elke dag en een kwart meerdere keren per week. Wanneer de 

gemeente meer en veiliger fietspaden aanlegt geeft 20% van de mensen aan vaker de fiets te zullen 

nemen. Verder geeft ruim een derde van de mensen aan dat zij een gezonde leefstijl hebben. De rest 

heeft een leefstijl met één of meerdere ongezonde facetten. 
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1 Inleiding  

 

1.1 Aanleiding en doel 

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid dient iedereen gemeente zijn ambities op het gebied van 

gezondheidsbeleid iedere vier jaar vast te leggen in een gemeentelijke nota. Het doel van dit beleid is 

om te bevorderen dat burgers zich gezond gedragen. Daarnaast dient de gemeente ook te zorgen 

voor een gezonde leefomgeving voor inwoners.  

In mei 2011 is de landelijke gezondheidsnota ‘Gezondheid dichtbij’ verschenen. Binnen twee jaar na 

openbaarmaking van de landelijke nota dient iedere gemeente ook een nota gezondheidsbeleid vast 

te stellen. Omdat de gemeente Venlo het van belang vindt om het lokale beleid vast te leggen én om 

aan deze wettelijke richtlijn te voldoen, ontwikkelt de gemeente in de eerste helft van 2013 een nota 

Lokaal Gezondheidsbeleid. Om hier een goede invulling aan te geven die ook draagvlak heeft onder 

de burgers wil de gemeente een onderzoek uitvoeren onder inwoners van de gemeente.  

 

1.2 Organisatie 

De opdrachtgever van het onderzoek Gezondheidsbeleid 2013 is de afdeling Maatschappelijke 

Ontwikkeling (MO) van de gemeente Venlo. De verantwoordelijkheid voor de verwerking en 

rapporteren van de gegevens ligt bij Onderzoek en Statistiek van de gemeente Venlo (afdeling 

Bedrijfsvoering, team informatievoorziening). De vragenlijst is gezamenlijk opgesteld. 

 

1.3 Methodiek  

Gezien de tijdsdruk, de kosten en het gemak is gekozen om gebruik te maken van een digitale 

vragenlijst. En deze uit te zetten onder ons gemeentepanel Venlo. Alle panelleden hebben een e-mail 

met de vragenlijst over gezondheidsbeleid ontvangen. Een zeer groot deel van dit panel bestaat uit 

jongeren die we in 2011 via het jongerenonderzoek hebben geworven. Deze jongeren blijken geen 

goede respondenten te zijn. Slecht 7% van de 1800 jongeren (geboren in 1994 of later) die zich voor 

het gemeentepanel hebben ingeschreven heeft deze vragenlijst ingevuld, tegenover ongeveer 55% 

van de oudere gemeentepanelleden (in totaal 1090 leden). Van de leden (+/- 500) waar we geen 

leeftijd van weten heeft ongeveer twee vijfde de vragenlijst ingevuld. De totale respons komt 

hierdoor nogal laag uit, op 27%. Desalniettemin hebben 930 panelleden de vragenlijst wél ingevuld.  

 

De panelleden hebben vragen gekregen over: 

 

• Taken van de gemeente t.a.v. gezondheidsbeleid 

• Met welke partners de gemeente het beste kan samenwerken 

• Welke thema’s zij het belangrijkst vinden op het gebied van gezondheidsbeleid 

• Welke groepen volgens hen met name extra aandacht behoeven 

• Hoe de gezondheid van ouderen, jongeren en kinderen het best bevorderd kan worden. 

• Hoe het gesteld is met hun eigen woonomgeving 

• Hoe het gesteld is met hun eigen gezonde/ ongezonde gedrag 

• Tot slot er zijn nog enkele achtergrondvragen gesteld; thuiswonende kinderen, leeftijd, 

geslacht, postcode. 
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2 Achtergrondkenmerken 

In het onderzoek is gevraagd of ze thuiswonende kinderen hebben, hun leeftijd, geslacht en 

postcode.  In de volgende figuren worden de verdelingen hiervan in beeld gebracht. 

 

Bijna twee derde van de respondenten heeft geen thuiswonende kinderen.  

 

Figuur 2.1. Heeft u thuiswonende kinderen? En welke leeftijd? (N=914) 

 
 

Het grootste deel van de respondenten is tussen de 45 en 64 jaar oud. 

 

Figuur 2.2. Wat is uw leeftijd? (N=913) 

 
 

Onder de respondenten bevinden zich iets meer mannen dan vrouwen. 

 

Figuur 2.3. Bent u man of vrouw? (N=913) 
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In onderstaande figuur is te zien uit welke stadsdelen de respondenten komen. Deze verdeling komt 

ongeveer overeen met de verdeling van inwoners over de stad. Venlo is het grootste stadsdeel en 

Arcen en Velden het kleinst wat betreft aantal inwoners. 

 

Figuur 2.4. Stadsdeel? (N=913) 
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3 Resultaten vragen gezondheidsbeleid 

In de volgende paragrafen worden de resultaten van de vragenlijst over het gezondheidsbeleid 

gepresenteerd. Elk onderwerp heeft een eigen paragraaf. 

 

3.1 Verantwoordelijkheid gemeente 

Allereerst kregen de respondenten een aantal stellingen voorgelegd over gezond gedrag.  Hierbij 

konden ze aangeven in hoeverre ze het eens dan wel oneens zijn met de stellingen. 

 

Hieronder is het percentage dat het helemaal of grotendeels eens was met de stellingen 

weergegeven. Hieruit komt naar voren dat de meeste mensen vinden dat gezond gedrag de 

verantwoordelijkheid is van de mensen zelf en dat de gemeente moet samenwerken met andere 

organisaties voor het bevorderen van gezond gedrag. Iets meer dan de helft van de mensen vindt dat 

de gemeente ongezond gedrag actief moet aanpakken. En drie op de vijf is het eens met de stelling 

dat mensen die zich ongezond gedragen meer zorgpremie moeten betalen. Dit zijn overigens vaker 

mensen tussen de 35 en 44 jaar (74% eens). Mensen tussen de 45 en 54 jaar zijn het ‘t vaakst oneens 

met deze stelling (43% oneens). Dit zijn ook de mensen die het vaakst aangeven een (meer) 

ongezonde leefstijl te hebben. 

 

Figuur 3.1. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de onderstaande stellingen? (% 

grotendeels en helemaal mee eens) (N=930) 

 
 

Het is een taak van de gemeente om bij besluitvorming rekening te houden met gezondheidsrisico’s 

voor de omgeving. Het is echter aan de gemeente hoever zij daarin gaan. Een voorbeeld hiervan is 

dat de gemeente ervoor kan kiezen om een friture in de nabijheid van een school geen vergunning te 

verlenen om te voorkomen dat jongeren in de verleiding komen om een ongezonde keuze te maken. 

Aan de respondenten is gevraagd of ze vinden dat dit een taak is van de gemeente. Hier heeft 61% 

bevestigend op geantwoord. 

 

Figuur 3.2. Taak van de gemeente om friture in nabijheid van school te weigeren een 

vergunning te verlenen vanwege gezondheidsrisico’s (% ja) (N=928) 
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3.2 Partners 

Negen van de tien mensen vindt dat de gemeente moet samenwerken met andere 

organisaties/bedrijven om gezond gedrag te bevorderen. Aan de respondenten is vervolgens 

gevraagd welke partners hierbij het belangrijkst zijn. 

 

Scholen worden door de ruime meerderheid als de belangrijkste partner gezien, op de tweede plaats 

komen sportverenigingen. Mensen van 35 jaar en ouder zien scholen iets vaker als belangrijkste 

partner dan jongere mensen, zij zien supermarkten wat vaker als belangrijkste partner.  

 

Figuur 3.3. Welke partners zijn in deze samenwerking volgens ú het belangrijkst? (N=923) 

 
 

Een aantal mensen heeft (ook) ‘anders’ ingevuld. Hieruit komt vooral naar voren dat ouders een 

belangrijke partner zijn om gezondheid te bevorderen. De open antwoorden die zijn gegeven zijn 

middels steekwoorden grafisch weergegeven in onderstaande figuur. Hoe groter de letters van een 

woord zijn, hoe vaker het woord is genoemd door de respondenten. 

 

Figuur 3.4. Andere partner belangrijkst, namelijk? (N=61) 
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3.3 Thema’s  

Er zijn verschillende gezondheidsthema’s die de komende jaren aandacht vragen. Sommige thema’s 

behoeven meer aandacht dan anderen. Aan de respondenten is gevraagd maximaal drie thema’s aan 

te kruisen die volgens hen vooral extra aandacht nodig hebben de komende jaren. 

Hieruit komt naar voren dat overgewicht door veruit de meeste mensen als een belangrijk thema 

wordt gezien. Gevolgd door alcohol en drugsgebruik. Er zijn wel opvallende verschillen te zien 

wanneer we kijken naar de leeftijd. Hoe ouder de respondenten zijn hoe minder vaak ze overgewicht 

als belangrijkste thema zien. Ouderen vinden eenzaamheid en dementie wat vaker (ook) belangrijke 

thema’s. 

 

Figuur 3.5. Welke van de onderstaande thema’s vindt u het belangrijkst? (N=920) 

 
 

Daarnaast hebben een aantal mensen ook ‘iets anders’ ingevuld. De antwoorden die de mensen hier 

hebben gegeven staan in de volgende figuur grafisch weergegeven. Hoe groter de letters hoe vaker 

dit woord door de mensen is genoemd. Meest genoemde andere thema’s zijn dan uitlaatgassen, 

geluidsoverlast, voeding, bewegen, stress en roken. De helft van deze thema’s valt eigenlijk onder de 

al eerder genoemde thema’s. Alleen stress en geluidsoverlast zijn hiervan nieuwe thema’s. 

 

Figuur 3.6. Ander thema belangrijk, namelijk? (N=34) 
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3.4 Doelgroepen 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op verschillende doelgroepen die extra aandacht behoeven.  

Daarnaast wordt ook gekeken hoe bepaalde leeftijdsgroepen het beste kan worden bereikt. 

 

Jongeren wordt door ongeveer twee op de vijf mensen als belangrijkste doelgroep gezien. Hoe ouder 

de respondent is, hoe minder vaak hij echter de jongeren als belangrijkste doelgroep kiest. Ditzelfde 

zie je bij de mensen die de ouderen als belangrijkste doelgroep heeft gekozen. Hoe ouder de 

respondent is, hoe vaker hij de ouderen als doelgroep heeft gekozen. Ongeveer een kwart vindt dat 

mensen met een laag inkomen de belangrijkste doelgroep is, het zijn ook vaker de wat oudere 

respondenten die dit de belangrijkste groep vinden. 

 

Figuur 3.7. Aan welke doelgroep moet de gemeente in het bijzonder extra aandacht 

besteden? (N=919) 

 
 

Als mensen ‘anders, namelijk’ hebben ingevuld, konden zij vaker niet kiezen uit één doelgroep. Dus 

hebben zij bij ‘anders’ vaak ‘jongeren én ouderen’, ‘iedereen’ of ‘jongeren én mensen met laag 

inkomen’ ingevuld. 

 

Figuur 3.8. Andere doelgroep belangrijker, namelijk (N=42) 
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Vervolgens is aan de respondenten gevraagd hoe zij denken dat je het beste overgewicht onder 

kinderen jonger dan 12 jaar zou kunnen voorkomen. De beste manier is volgens de respondenten het 

informeren van ouders via het CJG over gezonde voeding of zoveel mogelijk kinderen laten sporten 

via Jeugdsportfonds
1
. 

 

Figuur 3.9. Beste manier om gezond gedrag onder kinderen onder 12 jaar te bevorderen? 

(N=919) 

 
 

Uit de open antwoorden komt vooral naar voren dat scholen en ouders belangrijke partners zijn in 

het bevorderen van gezond gedrag van jonge kinderen. 

 

Figuur 3.10. Iets anders, namelijk? (N=76) 
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Belangrijke gezondheidsrisico’s bij jongeren vanaf 12 jaar zijn overgewicht, roken en alcoholgebruik. 

We hebben aan de mensen gevraagd hoe zij denken dat we deze groep het beste kunnen bereiken 

én mogelijk ook aanzetten tot gezonder gedrag.  

Er komen hierbij twee opties het beste naar voren; door een gezondheidsles op school en/of via 

social media. Op de derde plaats komt contact met een gezondheidsconsulent op school.  

 

Figuur 3.11. Hoe kunnen we het beste jongeren vanaf 12 jaar bereiken? (N=916) 

 
 

Uit de open antwoorden komt ook bij de oudere kinderen naar voren dat de scholen en ouders 

belangrijke partners zijn in het bevorderen van gezond gedrag bij deze leeftijdsgroep. 

 

Figuur 3.12. Anders, namelijk? (N=84) 
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Tot slot hebben we aan de respondenten nog de vraag voorgelegd over het bevorderen van gezond 

gedrag bij ouderen. Hieruit kwam naar voren dat het creëren van meer mogelijkheden om te 

bewegen voor ouderen in de buurt het meest genoemd wordt, gevolgd door het opzetten van 

laagdrempelige sportprojecten voor ouderen. 

 

Figuur 3.13. Hoe kunnen we het beste gezond gedrag onder ouderen bevorderen? (N=916) 

 
 

Ook hier konden mensen ‘iets anders’ invullen. Hieronder zijn deze antwoorden wederom middels 

steekwoorden weergegeven. Hoe groter een woord is, hoe vaker het is genoemd. Hierbij springt er 

niet één thema heel erg uit, zoals bij de kinderen en jongeren. Wel zien we soortgelijke woorden 

terugkomen zoals; alleen, eenzaamheid, samen en contacten. En zorg, zorgen en thuiszorg.  

 

Figuur 3.14. Iets anders, namelijk? (N=62) 
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3.5 Buurteigenschappen 

Uit onderzoek is gebleken dat de buurt waarin mensen wonen invloed heeft op de gezondheid van 

de mensen. Aan de respondenten is gevraagd hoe het gesteld is met hun buurt en wat zij de 

belangrijkste eigenschappen vinden voor hun eigen buurt. Daarnaast is ook nog gevraagd of ze 

bereid zijn om zich in te zetten voor hun eigen woonomgeving. 

 

Uit onderstaande komt naar voren dat het grootste deel van de mensen hun eigen buurt redelijk 

positief beoordeeld. Het grootste deel van de mensen vindt dat er in hun buurt voldoende groen 

aanwezig is. Het minst scoort ‘schoon’ en ‘veilig’. Het stadsdeel Arcen en Velden scoort op alle 

eigenschappen het beste. Blerick scoort het slechts op ‘schoon’ en ‘veilig’ en Venlo scoort het slechts 

op ‘sociale contacten’.  

Daarnaast zien we nog dat mensen mét thuiswonende kinderen de eigen buurt minder vaak als 

schoon ervaren dan mensen zonder thuiswonende kinderen. 

 

Figuur 3.15. In hoeverre hebben de volgende uitspraken betrekking op uw buurt? (N=914) 

 
 

Van alle eigenschappen vinden mensen het wonen in een veilige buurt het belangrijkst. Hierin zijn 

geen opvallende verschillende te vinden in achtergrondkenmerken van mensen. 

 

Figuur 3.16. Welke van de onderstaande kenmerken vindt u het belangrijkst voor uw buurt? 

(N=914) 
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Daarnaast is ruim twee derde van de respondenten bereid zich in te zetten voor een schone, veilige, 

groene en sociale buurt. Dit zijn wat vaker mensen met een gezonde leefstijl, tussen de 35 en 64 jaar 

oud, vrouwen en mensen wonend in Stadsdeel Arcen en Velden. Mensen uit Tegelen, Belfeld of Steyl 

zijn het minst bereid tot het inzetten voor hun eigen buurt. 

 

Figuur 3.17. Bent u bereid u in te zetten voor een schone, veilige, groene en sociale buurt? 

(N=914) 
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3.6 Eigen gedrag 

Tot slot zijn nog een paar vragen voorgelegd over het eigen gedrag. Allereerst over het fietsgebruik. 

Ruim 80% geeft aan wekelijks de fiets te gebruiken. Zelfs de helft hiervan (42%) gebruikt 5 keer per 

week of vaker de fiets. Frequent fietsers zijn het vaakst jonger dan 24 jaar. Bijna een op de tien 

mensen gebruik (bijna) nooit de fiets. Dit zijn vaker mensen tussen de 35 en 44 jaar. Verder fietsen 

65-plusser ook redelijk vaak. En fietsen vrouwen en mensen woonachtig in Stadsdeel Venlo iets vaker 

dan gemiddeld. 

 

Figuur 3.18. Hoe vaak gebruikt u de fiets? (N=914) 

 
 

Voor een op de vijf mensen geldt dat wanneer de gemeente meer en veiligere fietspaden aanlegt zij 

meer zullen gaan fietsen. Dit geldt zowel voor ‘niet-fietsers’ als ‘wel-fietsers’, maar met name de 

groep die aangeeft één keer per week te fietsen, geeft aan meer te gaan fietsen wanneer er meer 

fietspaden komen.  

 

Figuur 3.19. Wanneer de gemeente meer en veiligere fietspaden zou aanleggen in de 

gemeente, denkt u dat u dan vaker de fiets zou gebruiken dan nu? (N=914) 

 
 

Van de respondenten geeft ruim een derde aan dat zij op alle onderdelen (overgewicht, bewegen, 

roken en alcoholgebruik) een gezonde leefstijl hebben. De helft heeft een overwegend gezonde 

leefstijl en een op de tien een overwegend ongezonde leefstijl.  

Mensen die aangeven een wat minder dan gezonde leefstijl te hebben zijn wat vaker tussen de 45 en 

64 jaar oud. Mensen die hun eigen leefstijl als gezond classificeren zijn vaker 65 jaar en ouder. 

 

Figuur 3.20. Gezonde leefstijl? (N=914) 

 
  

42 26 13 7 3 8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5 dagen p.w. of vaker 2-4 dagen p.w. 1 keer p.w.

minder dan 1 keer p.w. 1 x p.m. of minder (bijna) nooit

74 20 6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Minder vaak Even vaak Vaker Weet niet, geen mening

36 53 10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gezonde leefstijl Meer gezonde dan ongezonde leefstijl

Meer ongezonde dan gezonde leefstijl Ongezonde leefstijl
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