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1. Inleiding
Aanleiding
Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij GGD Noord- en Oost Gelderland. De functie van de GGD
is het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners (GGD Noorden Oost-Gelderland, 2017).
Iedere vier jaar onderzoekt de GGD de gezondheid van de burgers met een vragenlijst. Dit
landelijke onderzoek, de Gezondsheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, wordt in iedere
gemeente in Nederland uitgevoerd (GGD GHOR Nederland, 2016). Met de resultaten van dit
onderzoek kan worden bepaald hoe de gezondheid van burgers verbeterd kan worden.
In de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen kan niet op alle onderwerpen
uitgebreid worden ingegaan. Het huidige onderzoek is een vervolg op de
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016. Het is gericht op het onderzoeken van
determinanten van een gezonde leefomgeving in de regio Noord- en Oost Gelderland. Voor
dit vervolg is een vragenlijst opgesteld, die gericht is op de gezonde leefomgeving. In het
omgevingsbeleid van gemeenten ontbreekt gezondheid regelmatig als speerpunt (Groen, ten
Dam, Zuurbier, Zwerver, & van de Hazel, 2016). De prioriteit van ambtenaren
volksgezondheid ligt meestal niet bij leefomgevingsfactoren. Verwacht wordt dat met de
resultaten van dit onderzoek een overzicht van belangrijke omgevingsfactoren in Noord- en
Oost-Gelderland gevormd kan worden. Dit overzicht kan eventueel door gemeenten worden
gebruikt voor de agendasetting.

Definitie gezonde leefomgeving
Volgens het RIVM is een gezonde omgeving ‘een leefomgeving die als prettig wordt ervaren,
die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is’. De
kwaliteit van leven hangt af van ruimtelijke, fysieke en sociale omgevingsfactoren. Het is
bijvoorbeeld van belang dat de leefomgeving veilig is, ruimte biedt om anderen te ontmoeten,
beweging stimuleert, een goede milieukwaliteit heeft en genoeg groen en verschillende
voorzieningen heeft (RIVM). Hieronder zullen een aantal van bovengenoemde aspecten
worden behandeld.

Groen in de woonomgeving
De aanwezigheid van parken, plantsoenen en ander groen in de woonomgeving heeft een
positieve invloed op de gezondheid van de inwoners. Inwoners van een groene omgeving
ervaren een betere gezondheid en minder ziektesymptomen dan inwoners van een minder
groene omgeving. Dit geldt voor zowel mensen op het platteland als in de stad. Ook is in een
woonomgeving met weinig groen de kans op depressie groter dan in een woonomgeving met
veel groen (Maas, 2008) (de Vries, Verheij, Groenewegen, & Spreeuwenberg, 2003).
Daarnaast is in een studie met ouderen aangetoond dat de lengte van hun leven positief
wordt beïnvloed door het ‘wandelgroen’ in hun omgeving. Dit wandelgroen bestaat uit zowel
groengebieden, zoals parkjes, als uit met bomen omheinde straten (Takano, Nakamura, &
Watanabe, 2002).
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In sommige gevallen heeft groen in de woonomgeving niet directe, maar juist indirecte
gezondheidseffecten. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek naar de relatie tussen het
welbevinden van mensen en het uitzicht vanuit hun huiskamerraam. Hieruit kwam een
positieve associatie naar voren tussen bomen in het uitzicht en gemoedsrust en concentratie
(Kaplan R. , 2001). Ook patiënten in een ziekenhuis profiteren van een ‘groen’ uitzicht. Zij
herstellen namelijk sneller en hebben minder complicaties vergeleken met patiënten die op
een muur uitkijken (Kloek, 2013).
Er bestaat ook een relatie tussen het aantal stressgerelateerde gezondheidsklachten en de
totale verblijfstijd in en de bezoekfrequentie aan groengebieden. Hierbij is het van belang te
vermelden dat de verblijfstijd verantwoordelijk is voor de gezondheidseffecten. Wanneer
mensen geen bezoek aan het groen brengen, vervallen de gezondheidseffecten (Grahn &
Stigsdotter, 2003). Voor het dagelijks gebruik van groengebieden, is het van belang dat de
afstand van de woning tot groen in de buurt niet groter dan 500 meter is (VROM, 2006).
Verklaring effect van groen
Hoe komt het nu eigenlijk, dat groen een positief effect heeft op je gezondheid? Helaas is het
antwoord op deze vraag nog niet helemaal duidelijk. Een veelgenoemde theorie is de
‘attention restoration theory’ (Kaplan & Kaplan, 1989). Volgens deze theorie is de aandacht,
die nodig is je te concentreren op dagelijkse taken, beperkt beschikbaar. Op een gegeven
moment is deze aandacht uitgeput, bijvoorbeeld als je lang achter je computer werkt. De
beste manier om hiervan te herstellen, is door een andere soort aandacht te gebruiken. In de
natuur is dit het geval. Je gebruikt andere zintuigen en kijkt bijvoorbeeld verder van je af.
Volgens een andere theorie is de mens biologisch zo ingesteld, dat een groene omgeving
helpt te herstellen van stress. Dit geldt niet voor een stadse omgeving. Voor deze theorie
bestaat het meeste bewijs (Ulrich, Stress recovery during exposure to natural and urban
environments, 1991).
Belemmerende factoren
Ondanks de gezondheidseffecten van een groene woonomgeving, kunnen mensen barrières
ervaren om het groen te bezoeken of te gaan bewegen. Een verminderd gevoel van
veiligheid is een van deze barrières. Het kan hier gaan om verschillende veiligheidsaspecten.
Allereerst kan de sociale veiligheid bedreigd zijn, door rondhangende groepen of criminaliteit.
Daarnaast kan ook de verkeersveiligheid verminderd zijn. Dit kan veroorzaakt worden door
onveilig rijgedrag of drukke straten met weinig oversteekplaatsen. Drukke straten kunnen
daarnaast zorgen voor een andere barrière, namelijk verkeerslawaai.
Ook vervuiling op straat kan mensen ervan weerhouden groen te bezoeken. Dit kan in de
vorm van rondzwervend afval zijn, maar ook hondenpoep is een belangrijke bron van
vervuiling.
Bevorderende factoren
Naast deze belemmerende factoren, zijn er natuurlijk ook aspecten die beweging stimuleren.
Een belangrijk aspect is dat er goede trottoirs en fietspaden moeten zijn. Wanneer
voorzieningen goed bereikbaar zijn via trottoirs of fietspaden, zullen mensen eerder lopend
of met de fiets gaan. Ook is van belang dat de afstand van de woning tot groen- of
sportvoorzieningen niet te groot is (Cammelbeeck, Engbers, Kunen, & L'abee, 2014).
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Klimaat in en rondom de woning
Met het klimaat in de woning wordt gedoeld op het binnenmilieu. Verschillende factoren
hebben invloed op het binnenmilieu, zoals geluid, geur, hygiëne, inrichting, luchtkwaliteit en
temperatuur (Jongeneel, van Balen, Koudijs, Staatsen, & Houweling, 2009). Bij deze laatste
factor is het belangrijk dat het in de woning warm is in de winter, en vrij koel in de zomer.
Een te hoge binnentemperatuur kan leiden tot gezondheidsklachten of zelfs sterfte. Dit vindt
vooral plaats onder ouderen die zelfstandig wonen (Duijm, 2009). De verhoogde
binnentemperatuur wordt vaak veroorzaakt doordat woningen grote ramen op de zon
hebben. De temperatuur in de woning is moeilijk te verlagen, doordat de woning goed
geïsoleerd is. Het is dan ook van belang dat de woning (’s nachts) goed geventileerd wordt
(Boluijt, van der Ploeg, & Groenewold, 2015).
Niet alleen de woning moet in de zomer voldoende koel aanvoelen, ook daarbuiten moet
men verkoeling kunnen vinden. Groen in steden, bijvoorbeeld een parkje, biedt schaduw en
daarmee verkoeling (Claessens & Dirven, 2010). Ook water in steden, zoals een rivier, zorgt
voor verkoeling op hete zomerdagen (Koedoot & Wilschut, 2013).

Geurhinder en bezorgdheid hierover
Een ander aspect van een gezonde leefomgeving is een frisse geur. De geur kan negatief
beïnvloed worden door industrie, veehouderij, verkeer en bijvoorbeeld open haarden (Boluijt,
van der Ploeg, & Groenewold, 2015). Ook al tasten bepaalde geuren de gezondheid niet
aan, ze kunnen wel andere negatieve effecten veroorzaken (Venselaar-Mooij, 2015).
Mensen kunnen zich gaan ergeren aan de geur, of ze zijn bang voor nadelige
gezondheidseffecten. Dit kan zorgen voor stress, wat zich uit in hoofdpijn, misselijkheid of
benauwdheid. Daarnaast kan geur ervoor zorgen dat mensen hun woning minder gaan
ventileren en ramen sluiten. Ook kan de lichamelijke beweging afnemen, omdat men niet
graag naar buiten gaat. Dit zijn allemaal voorbeelden van ongezond gedrag. Uiteindelijk
kunnen deze oorzaken zelfs leiden tot depressieve klachten (Boluijt, van der Ploeg, &
Groenewold, 2015).
Het stoken van hout in open haarden veroorzaakt de meeste geurhinder in Nederland.
Daarnaast komen er chemische stoffen vrij bij de verbranding van hout, zoals fijn stof en
koolmonoxide. Dit kan leiden tot angst voor negatieve gezondheidseffecten. Het blijkt echter
lastig vast te stellen of deze angst terecht is. De uitkomsten van internationale onderzoeken
variëren van helemaal geen gezondheidseffecten tot meer luchtwegklachten en verminderde
longfunctie. Deze onderzoeken zijn lastig te vergelijken met de situatie in Nederland. Ze zijn
namelijk uitgevoerd in gebieden waar open haarden of houtkachels de enige
verwarmingsbron zijn. Dit is niet representatief voor de huidige situatie in Nederland
(Hagens, van Overveld, Fischer, Gerlofs-Nijland, & Cassee, 2011).

Doel van het onderzoek
Het doel is om te onderzoeken welke determinanten van een gezonde leefomgeving
aanwezig zijn in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Door dit onderzoek ontstaat een beeld
van de gezondheids-bevorderende en -beschermende factoren in dit gebied. Ook kan er een
overzicht gecreëerd worden van de omgevingsfactoren die aandacht vereisen in een
specifiek gebied. Hiervoor kan onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende
gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland. Daarnaast kunnen de stedelijke en landelijke
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gebieden met elkaar worden vergeleken. Verwacht wordt dat hierdoor belangrijke
omgevingsfactoren per gebied worden getoond. Deze informatie kan worden gebruikt voor
de agendasetting van gemeenten.
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2. Werkwijze
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een online vragenlijst. Deze vragenlijst is uitgezet
in het voorjaar van 2017 onder 6062 inwoners (19 jaar en ouder) van Noord- en OostGelderland. Deze inwoners hebben na het invullen van de Monitor Volwassenen en Ouderen
2016 aangegeven geïnteresseerd te zijn om deel te nemen aan een vervolgonderzoek.
In figuur 1 is te zien welke activiteiten voor het onderzoek over de gezonde leefomgeving zijn
uitgevoerd.

Vragenlijst
In de vragenlijst (Bijlage 1) komen verschillende omgevingsfactoren aan bod. De vragen
gaan over groen en beweging in de woonomgeving, het klimaat in en rondom huis en
geurhinder.
Voor het opstellen van de vragenlijst zijn deels bestaande vragen gebruikt. Deze zijn
opgesteld door epidemiologen en medische milieukundigen, gericht op gebruik door GGD
medewerkers.
De vragenlijst is gemaakt op de website ‘Survey Monkey’ (https://nl.surveymonkey.com/).
Nadat de vragenlijst vijf weken open stond, zijn de reacties verzameld. De data zijn
geanalyseerd met het programma IBM SPSS Statistics 21. De resultaten van de vragenlijst
zijn als frequenties in beeld gebracht, met behulp van Custom Tables. De percentages tellen
niet altijd op tot 100%, door de mogelijkheid om meerdere antwoorden te geven en
afronding. De statistische significantie is getoetst met behulp van Chi square.

Figuur 1. Overzicht activiteiten van het onderzoek gezonde leefomgeving
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3. Resultaten
Achtergrondkenmerken
Er zijn 6062 inwoners uit de regio Noord- en Oost-Gelderland uitgenodigd om deel te nemen
aan het onderzoek over Gezonde Leefomgeving. Hiervan hebben 4774 respondenten (80%)
de vragenlijst ingevuld. Na verwijderen van incomplete reacties, die niet voldeden aan de
criteria (zie bijlage 2), bestaat de studiepopulatie uit 4699 respondenten (Tabel 1). Het
grootste deel van de respondenten is tussen de 50 en 74 jaar (62%). Daarnaast zijn de
meeste respondenten midden tot hoog opgeleid (88%). Het grootste deel van de
respondenten ervaart een (zeer) goede gezondheid (75%).
Tabel 1. Achtergrondkenmerken respondenten
Achtergrondkenmerken
Respondenten

N=4699

Geslacht
Man

51%

Vrouw

49%

Leeftijdscategorie
19 – 35

7%

35 – 50

15%

50 – 64

30%

65 – 74

32%

75+

17%

Opleiding
Laag

11%

Midden

47%

Hoog

41%

Ervaren gezondheid
Zeer goed

15%

Goed

60%

Gaat wel

21%

Slecht
Zeer slecht

3%
0.4%



Opleiding: Laag: geen opleiding, lager onderwijs.
Midden: lbo, mavo, mbo, havo, vwo. Hoog: hbo, wo.
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Groen in de woonomgeving
Zicht op groen en water
Het merendeel van de respondenten (82%) is het (helemaal) eens met de stelling ‘vanuit
mijn woning heb ik zicht op groen en/of openbaar water in mijn buurt’ (Figuur 2). Van deze
groep respondenten woont het grootste deel in een weinig tot niet stedelijk gebied. In figuur 3
zijn de resultaten per gemeente te zien. Voor overige tabellen en figuren, zie bijlage 4.

Figuur 2. Zicht op groen en/of openbaar water in de buurt, naar stedelijkheid

Figuur 3. Zicht op groen en/of water in de buurt, per gemeente
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Afstand tot groen en/of water
De afstand vanaf de woning tot openbaar groen of water in de omgeving is voor een groot
deel van de respondenten (93%) minder dan 500 meter (Tabel 2). Voor het dagelijks gebruik
van groen is het belangrijk dat de afstand vanaf de woning tot openbaar groen niet meer dan
500 meter is (VROM, 2006). Van de respondenten die minder dan 500 meter bij openbaar
groen vandaan wonen, brengt 36% dagelijks een bezoek aan groen in de omgeving (Figuur
4). Van de respondenten, waarvoor deze afstand groter is dan 500 meter, brengt
daarentegen 14% dagelijks een bezoek aan het groen.
Tabel 2. Afstand tot groen en/of openbaar water in de omgeving
Afstand tot groen/water

< 10 m

Wat is de afstand vanaf uw

34%

10 - 100 m

40%

100 - 500 m

500 - 1000 m

19%

6%

> 1000 m

2%

woning tot openbaar groen
en/of water* in uw omgeving?
*Openbaar groen wordt hier uitgelegd als: grasveldjes, parken, plantsoenen, bos etc.
*Openbaar water wordt hier uitgelegd als: rivieren, meren, vijvers, grachten en fonteinen.

Figuur 4. Frequentie bezoek aan groen voor afstand van woning tot groen

Frequentie bezoek aan groen in de buurt
Eén derde van de respondenten heeft in de afgelopen 12 maanden bijna dagelijks openbaar
groen in de buurt bezocht (Figuur 5). In figuur 6 zijn de resultaten per gemeente in kaart
gebracht. Hierin wordt getoond welk percentage van de inwoners dagelijks een bezoek
brengt aan groen in de buurt.
De ervaren gezondheid van respondenten is gerelateerd aan de frequentie dat ze een
bezoek brengen aan groen (p=0.015). Er wordt dagelijks een bezoek gebracht aan groen
door 36% van de respondenten die een (zeer) goede gezondheid ervaren. Van de
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respondenten die een (zeer) slechte gezondheid ervaren, brengt 24% dagelijks een bezoek
aan groen in de buurt (Figuur 5).

Figuur 5. Frequentie bezoek aan groen, naar gezondheid

Figuur 6. Frequentie bezoek aan groen, per gemeente
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Barrières bij bezoek aan groen
Het merendeel van de respondenten ervaart geen barrière (77%) wanneer hij/zij een bezoek
aan groen in de buurt wil brengen. Vervuiling van de omgeving, door bijvoorbeeld zwerfvuil
of hondenpoep, wordt het meest (14%) als barrière aangegeven (Tabel 3).
Tabel 3. Barrières bij het bezoek aan groen in de buurt
Welke van onderstaande factoren ervaart u als barrière
wanneer u groen in uw buurt wilt bezoeken?

Ik ervaar geen barrière

77%

Afstand tot het groen

3%

Onaantrekkelijk groen

4%

Vervuiling (zwerfvuil, hondenpoep, etc.)

14%

Verkeer (onveilig rijgedrag, drukke straten, etc.)

5%

Lawaai (verkeer, industrie, etc.)

3%

Onprettig gevoel (wanneer ik alleen ben, voel ik me onveilig)

2%

Hangjongeren

3%

Overige (geef nadere toelichting)

6%
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Bewegen in de buurt
Actief ontspannen in de buurt
Het grootste deel van de respondenten (91%) is het (helemaal) eens met de stelling dat ze in
de buurt actief kunnen ontspannen. Dit doen ze bijvoorbeeld door te wandelen, de hond uit
te laten of te sporten. Bijna twee derde van de respondenten (65%) geeft aan dat er genoeg
oversteekplaatsen in de buurt zijn (Tabel 4). De ervaren gezondheid van respondenten houdt
verband met de mogelijkheid of ze in de buurt actief kunnen ontspannen (p=0.018). Van de
respondenten die een (zeer) goede gezondheid ervaren kan 93% actief ontspannen in de
buurt, terwijl dit maar geldt voor 77% van de respondenten die een (zeer) slechte
gezondheid ervaren (Tabel 5).
Voor de meeste respondenten (87%) zijn voorzieningen in de buurt lopend of met de fiets,
via trottoirs en fietspaden, goed bereikbaar (Tabel 4).
Tabel 4. Bewegen in de buurt
Helemaal
oneens/oneens

In mijn buurt kan ik actief
ontspannen.
In mijn buurt zijn voldoende
oversteekplaatsen.
Voorzieningen* in de omgeving
zijn lopend of met de fiets goed
bereikbaar.

Niet eens/ niet Eens/helemaal
oneens
eens

4%

5%

91%

15%

21%

65%

6%

7%

87%

*Voorzieningen: denk aan winkels, scholen, buurthuizen etc.

Tabel 5. Actief ontspannen in de buurt en ervaren gezondheid
In mijn buurt kan ik
actief ontspannen.

Ervaren
gezondheid

Helemaal
oneens/oneens

Niet
Eens/helemaal
oneens/niet eens
eens

Zeer goed, goed

3%

4%

93%

Gaat wel

5%

8%

87%

10%

13%

77%

Zeer slecht, slecht
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Lopend en fietsend naar voorzieningen
Ongeveer een kwart van de respondenten (24%) gaat lopend of fietsend naar een
voorziening als deze op maximaal 4 kilometer afstand ligt, en iets meer dan een kwart (29%)
doet dit als de afstand maximaal 2 kilometer is (Tabel 6). Een tiende van de respondenten
(11%) gaat bijna nooit lopend of fietsend naar een voorziening in de buurt.
De ervaren gezondheid van respondenten is gerelateerd aan de afstand die ze fietsen tot
een voorziening (p=0.014). Van de respondenten die aangeven fietsend of lopend naar een
voorziening te gaan, wanneer de afstand groter is dan 10 kilometer, ervaart 81% een (zeer)
goede gezondheid. Voor respondenten die zelden of nooit fietsend of lopend naar een
voorziening gaan, ligt dat anders. Hiervan ervaart 60% een (zeer) goede gezondheid (Figuur
7).
Tabel 6. Afstand tot voorziening fietsend of lopend
Tot welke afstand (van uw woning naar een voorziening* in
de buurt) pakt u gewoonlijk de fiets/gaat u lopend?

Ik pak zelden of nooit de fiets/ga zelden of nooit lopend

11%

Afstanden tot 2 km

29%

Afstanden tot 4 km

24%

Afstanden tot 6 km

17%

Afstanden tot 8 km

6%

Afstanden tot 10 km

9%

Afstanden groter dan 10 km

5%

*Voorzieningen: winkels, scholen, sportclubs, kerk, vereniging etc.

Figuur 7. Ervaren gezondheid voor fietsend of lopend naar een voorziening
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Voor bijna de helft van de respondenten (47%) zijn weersomstandigheden een reden om niet
fietsend of lopend naar een voorziening in de buurt te gaan. Voor 22% is de afstand tot de
voorziening een beperkende factor, en voor 13% is een gezondheidsbeperking de barrière.
Toch geeft 29% aan altijd met de fiets of lopend te gaan (Tabel 7).

Tabel 7. Reden om niet fietsend of lopend naar een voorziening te gaan
Wat zijn redenen om niet (vaker) fietsend of lopend naar
voorzieningen in de buurt te gaan?*

Weersomstandigheden (zoals regen)

47%

Afstand tot de voorziening

22%

Gezondheidsbeperkingen

13%

Onprettig gevoel (wanneer ik alleen ben, voel ik me onveilig)

2%

Hangjongeren

1%

Verkeer (onveilig rijgedrag, drukke straten etc.)

3%

Geen/weinig fietspaden en/of trottoirs

2%

Die zijn er niet, ik ga altijd fietsend of lopend

29%

Overige (geef nadere toelichting)

18%

*Meerdere antwoorden selecteren is mogelijk
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Klimaat in en rondom de woning
Warmte in de woning
Een deel van de respondenten (8%) kan zijn of haar woning bij warm weer niet koel houden.
Van deze groep geeft 43% aan (veel) last te hebben van de warmte (Figuur 8).

Figuur 8. Woning koel houden en last van de warmte
Verkoeling in de buurt
Verkoeling opzoeken in de buurt van de woning is niet voor iedereen mogelijk; 14% geeft
aan geen verkoeling te kunnen opzoeken buiten de woning, 68% geeft aan dit wel te kunnen
(Figuur 9). Verkoeling opzoeken in de buurt hangt samen met de mate van stedelijkheid van
de woonplaats van respondenten (p=0.016). Bijna driekwart van de respondenten (70%) die
in een weinig tot niet stedelijk gebied wonen, kunnen in de buurt van hun woning verkoeling
opzoeken. Voor de respondenten die in een (zeer) stedelijk gebied wonen, is dit echter maar
55% (Figuur 9).
In figuur 10 is zichtbaar dat de meeste mensen die last hebben van warmte in de woning,
geen verkoeling kunnen opzoeken in de buurt (55%).

Figuur 9. Kan in de buurt van zijn/haar woning verkoeling opzoeken
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Figuur 10. Mate van last van warmte in de woning voor respondenten die geen verkoeling in
de buurt kunnen opzoeken
Ervaren gezondheid in relatie met verkoeling
De mogelijkheid om de woning koel te houden hangt samen met de ervaren gezondheid van
respondenten (p=0.016). Meer dan driekwart van de respondenten die een (zeer) goede
gezondheid ervaren, kunnen de woning bij warm weer redelijk koel houden. Van de
respondenten die de woning niet koel kunnen houden, ervaart 68% een (zeer) goede
gezondheid. Dezelfde relatie is te zien tussen de mogelijkheid om verkoeling te zoeken in de
buurt van de woning en de ervaren gezondheid van respondenten (p=0.016). Van de
respondenten die geen verkoeling kunnen opzoeken in de buurt ervaart 65% een (zeer)
goede gezondheid. Van de respondenten die dit wel kunnen, ervaart 78% een (zeer) goede
gezondheid (Figuur 11).

Figuur 11. Resultaten voor respondenten die een (zeer) goede gezondheid ervaren
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Geurhinder en bezorgdheid hierover
Geurhinder door een open haard
Geurhinder wordt voornamelijk veroorzaakt door open haarden, allesbranders en andere
houtkachels. Meer dan 900 respondenten (20%) geeft aan deze geurhinder te ervaren
(Tabel 8). In figuur 12 worden de resultaten per gemeente getoond. De hinder wordt
voornamelijk ervaren in de vorm van luchtwegklachten (11%). Daarnaast veroorzaakt de
geurhinder bij 9% van de respondenten aantasting van de stemming. Meer dan een derde
(37%) van de respondenten die hinder ervaart, is hierdoor bezorgd over zijn/haar
gezondheid. Voor een deel heeft dit grotere gevolgen. 230 respondenten (5%) komen
hierdoor minder buiten en 133 respondenten (3%) ervaren slaapproblemen als gevolg van
geurhinder (Tabel 8).

Figuur 12. Geurhinder van een open haard, allesbrander of andere houtkachel, per
gemeente
Geurhinder door een agrarisch bedrijf
Er wordt beduidend minder geurhinder veroorzaakt door agrarische bedrijven, zoals stallen
met vee of pluimvee, vergeleken met geurhinder door open haarden. Agrarische bedrijven
veroorzaken bij 7% van de respondenten geurhinder. Ook hier uit de hinder zich
voornamelijk in aantasting van de stemming (4%) en luchtwegklachten (2%). Iets meer dan
een kwart van de respondenten (26%) is hierdoor bezorgd over zijn of haar gezondheid.
Geurhinder door andere bedrijven
Naast geurhinder van een open haard of agrarisch bedrijf, kan geurhinder ook door andere
bedrijven veroorzaakt worden. Voorbeelden hiervan zijn industriële bedrijven of bakkerijen.
Deze bedrijven veroorzaken bij 5% van de respondenten geurhinder. Ook hier leidt dit
voornamelijk tot aantasting van de stemming (3%) en luchtwegklachten (2%). Iets meer dan
een kwart van de respondenten (26%) is hierdoor bezorgd over zijn of haar gezondheid.

Onderzoek Gezonde Leefomgeving – GGD Noord- en Oost-Gelderland

18

Tabel 8. Geurhinder door een open haard, allesbrander of andere houtkachel, agrarisch
bedrijf of een ander bedrijf (industrie, bakkerij, etc.)
Open haard,
allesbrander,
houtkachel

Agrarisch
bedrijf

Ander bedrijf

Ervaart u hierdoor geurhinder?
Ja

20%

7%

5%

11%

2%

2%

Irritatie van de ogen

4%

0%

1%

Stress

1%

0.3%

0.4%

0.3%

0.1%

0.1%

Hoofdpijn

2%

1%

1%

Misselijkheid

1%

1%

1%

Aantasting van de stemming

9%

4%

3%

Ja

37%

26%

26%

Nee

63%

75%

74%

Ik kom hierdoor minder buiten

5%

1%

1%

Ik ontvang hierdoor zo weinig mogelijk
bezoek

0%

0.2%

0%

Ik heb hierdoor een conflict met de buren

1%

0.1%

0.1%

Ik ervaar hierdoor slaapproblemen

3%

1%

1%

12%

6%

4%

Welk soort hinder ervaart u?
Luchtwegklachten

Hartkloppingen

Bent u hierdoor bezorgd over uw
gezondheid?

Welk van onderstaande situatie(s) zijn in
uw geval veroorzaakt door
eerdergenoemde geurhinder?

Geen van bovenstaande
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4. Discussie
Sterke punten
Een positief punt van dit onderzoek is dat de vragenlijst door een groot aantal inwoners van
Noord- en Oost-Gelderland is ingevuld (n=4774). De hoge respons van het onderzoek
(80%), draagt bij aan een betrouwbaar resultaat. Het vergroot de mate waarin de resultaten
een afspiegeling van de werkelijkheid zijn. Een kanttekening hierbij is dat de respondenten
een selectie van de respondenten van de Monitor VO zijn.
Voor het opstellen van de vragenlijst van dit onderzoek zijn deels bestaande vragen gebruikt.
Dit draagt bij aan de validiteit van de vragenlijst. De vragen zijn opgesteld door
epidemiologen en medische milieukundigen, die werkzaam zijn bij de GGD.
Daarnaast is het onderzoek naar de Gezonde Leefomgeving vernieuwend. Het is een
verdieping op de Monitor VO, waardoor het mogelijk is om uitgebreid op een specifiek
onderwerp in te gaan. Het onderzoek geeft een goed beeld van de factoren die een rol
spelen in de gezonde leefomgeving. Het brengt aspecten in beeld, waar hoog op gescoord
wordt, zoals het bezoeken van groen en mogelijkheden om te bewegen in de buurt.
Daarnaast wordt door dit onderzoek duidelijk wat aandachtspunten zijn. Een voorbeeld
hiervan is de geurhinder door open haarden.
De resultaten van deze vragenlijst zijn uit te splitsen naar de 22 gemeenten in Noord- en
Oost-Gelderland. Het voordeel hiervan is dat er een overzicht kan worden gemaakt van de
omgevingsfactoren die aandacht vereisen in een specifieke gemeente. Deze informatie kan
worden gebruikt voor de agendasetting van gemeenten. Voor een aantal resultaten zijn
verschillen tussen gemeenten gevonden. Het aantal respondenten per gemeente is te vinden
in Bijlage 3.

Verbeterpunten
Het vragenlijstonderzoek naar de Gezonde Leefomgeving is cross-sectioneel. Dit houdt in
dat er op één moment data is verzameld. Het nadeel van dit type onderzoek is dat er geen
causale verbanden vastgesteld kunnen worden. Er kan enkel worden geconstateerd dat er
een verband tussen variabelen bestaat. Om causale verbanden te leggen, zou in de
toekomst experimenteel onderzoek uitgevoerd kunnen worden. Ook kan er gebruik worden
gemaakt van bestaand onderzoek.
Daarnaast zijn de resultaten in dit onderzoek door respondenten zelf gerapporteerd. Voor
sommige vragen moest de respondent een afstand inschatten, wat voor een deel van de
respondenten als moeilijk kan worden ervaren. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid van de
resultaten wellicht af.
De representativiteit van de respondenten is een ander aandachtspunt. De respondenten zijn
een selecte groep inwoners van Noord- en Oost-Gelderland. Nadat ze hebben deelgenomen
aan de Monitor Volwassenen en Ouderen, is gevraagd of ze mee willen werken aan
vervolgonderzoek. De respondenten die hiermee instemden, zijn uitgenodigd voor het
onderzoek Gezonde Leefomgeving. Het is mogelijk dat de respondenten van dit onderzoek
bestaan uit meer betrokken en actieve inwoners, waardoor ze wellicht niet geheel
representatief zijn voor de inwoners van Noord- en Oost-Gelderland.
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Dit blijkt ook uit de vergelijking met de respondenten van de Monitor Volwassenen en
Ouderen (Monitor VO). De respondenten van het onderzoek over de Gezonde Leefomgeving
zijn ouder dan de respondenten van de Monitor VO. Dit houdt in dat 49% van de
respondenten van het huidige onderzoek 65 plus is, vergeleken met 26% van de
respondenten van de Monitor VO. Ook zijn respondenten van het huidige onderzoek minder
vaak laag opgeleid (11%) vergeleken met respondenten van de Monitor VO (32%). Dit is van
belang bij het interpreteren van de resultaten, omdat respondenten niet geheel representatief
zijn voor de inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland (GGD Noord- en OostGelderland, 2017). Daarnaast zijn de respondenten van de Monitor VO ook niet
representatief, wat consequenties voor de interpretatie van de resultaten oplevert.
Hierbij is het belangrijk te noemen dat de relatie tussen ervaren gezondheid en bepaalde
omgevingsaspecten, zoals zicht op en afstand tot groen, verband kan houden met de sociaal
economische status (SES) en de buurt waarin respondenten wonen. Mensen met een lage
SES geven vaker aan een minder goede ervaren gezondheid te hebben en wonen vaak
minder comfortabel. De respondenten, die betrokken waren bij dit onderzoek, zijn over het
algemeen hoog opgeleid en hebben waarschijnlijk een hoge SES. Hierdoor zijn de resultaten
van dit onderzoek niet volledig representatief voor de inwoners van Noord- en OostGelderland.

Onderzoek Gezonde Leefomgeving – GGD Noord- en Oost-Gelderland

21

5. Conclusies en aanbevelingen
1. Over het algemeen wordt de gezonde leefomgeving door inwoners van Noord- en OostGelderland positief beoordeeld.
2. Er is uitzicht op groen in de woonomgeving (gezondheidsbevorderend)
a. Het grootste deel van de respondenten woont dichtbij groen.
b. Er worden weinig barrières ervaren bij het bezoeken van groen of een voorziening
in de buurt. Belemmerende factoren zijn vervuiling en afstand.
c. Er is een positieve relatie tussen het ervaren van een (zeer) goede gezondheid
en het bezoek brengen aan groen (p<0.05).
d. Het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit (schoon, veilig) van openbaar
groen op korte afstand is dus erg zinvol.
3. Bijna een derde van de ondervraagden gaat lopend of fietsend naar voorzieningen in de
buurt. Beleid dat dit aandeel vergroot, werkt bevorderend op de gezondheid.
4. Een aspect dat in de toekomst meer aandacht vereist is het binnen- en buitenmilieu
(bescherming)
a. Een deel van de respondenten heeft veel last van zomerwarmte in de woning.
Vooral voor ouderen en kinderen kan dit gezondheidsproblemen geven. Bij
verdere opwarming (klimaat) is aandacht nodig voor oplossingen om de
temperatuur in huis te reguleren (bijv. groen, water, ander stedenbouwkundig
ontwerp)
b. Daarnaast ervaart een vijfde van de inwoners geurhinder van een open haard,
wat een relatief grote groep burgers betreft. Het inademen van rooklucht is per
definitie ongezond. Dit vereist mogelijk actie in de toekomst, bijvoorbeeld door te
onderzoeken op welke manier de geurhinder verminderd kan worden.
5. De resultaten toonden een beperkt aantal verschillen tussen stedelijke en niet-stedelijke
gebieden. Waarschijnlijk komt dit door het relatief kleine aantal respondenten per
gemeente.
a. In een stedelijke omgeving is meer hittestress
b. In een stedelijke omgeving is minder uitzicht op groen
c. Bij nieuwe ontwikkelingen is de aanbeveling om met deze factoren rekening te
houden.
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7. Bijlage 1 – Vragenlijst Gezonde
Leefomgeving
Groen in de woonomgeving
Met groen in de woonomgeving wordt bedoeld parken, plantsoenen en grasveldjes.
Met water in de woonomgeving wordt bedoeld rivieren, meren, vijvers en fonteinen.
1. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over het groen in uw buurt?
a. Vanuit mijn woning heb ik zicht op groen in mijn buurt:
 Helemaal oneens – oneens – niet eens/niet oneens – eens – helemaal eens
b. Vanuit mijn woning heb ik zicht op openbaar water in mijn buurt:
 Helemaal oneens – oneens – niet eens/niet oneens – eens – helemaal eens
2. Wat is de afstand vanaf uw woning tot openbaar groen in uw omgeving?
 <10 meter – 10-100 meter –100-500 meter - 500-1000 meter – > 1000 meter
3. Wat is de afstand vanaf uw woning tot openbaar water in uw omgeving?
 <10 meter – 10-100 meter –100-500 meter - 500-1000 meter – > 1000 meter
4. Hoe vaak bezocht u in de afgelopen 12 maanden openbaar groen in uw buurt?
 Nooit – minder dan 1 keer per maand – 1-3 keer per maand – 1-4 keer per week –
bijna dagelijks
5. Welke van onderstaande factoren ervaart u als barrière wanneer u groen in uw buurt
wilt bezoeken?
U kunt meerdere antwoorden selecteren.










Ik ervaar geen barrière
Afstand tot het groen
Onaantrekkelijk groen
Vervuiling (zwerfvuil, hondenpoep etc.)
Verkeer (onveilig rijgedrag, drukke straten etc.)
Lawaai (verkeer, industrie etc.)
Onprettig gevoel (wanneer ik alleen ben, voel ik me onveilig)
Hangjongeren
Overige (geef nadere toelichting)

Bewegen in de buurt
6. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over mogelijkheden om te
bewegen in uw buurt?
a. In mijn buurt kan ik actief ontspannen (wandelen, hond uitlaten, sporten, enz.)
 Helemaal oneens – oneens – niet eens/niet oneens – eens – helemaal eens
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b. In mijn buurt zijn voldoende oversteekplaatsen.
 Helemaal oneens – oneens – niet eens/niet oneens – eens – helemaal eens
c. Voorzieningen in de omgeving (denk aan winkels, scholen, buurthuizen etc.) zijn lopend
of met de fiets goed bereikbaar (denk aan trottoirs, fietspaden).
 Helemaal oneens – oneens – niet eens/niet oneens – eens – helemaal eens
7. Tot welke afstand (van uw woning naar een voorziening in de buurt) pakt u
gewoonlijk de fiets op gaat u lopend?
 Ik pak zelden of nooit de fiets en ga zelden of nooit lopend
 Afstanden tot 2 km
 Afstanden tot 4 km
 Afstanden tot 6 km
 Afstanden tot 8 km
 Afstanden tot 10 km
 Afstanden groter dan 10 km

8. Wat zijn redenen om niet (vaker) fietsend of lopend naar voorzieningen in de buurt
te gaan?
U kunt meerdere antwoorden selecteren.










Weersomstandigheden (zoals regen)
Afstand tot de voorzieningen
Gezondheidsbekeringen
Onprettig gevoel (wanneer ik alleen ben, voel ik me onveilig)
Hangjongeren
Verkeer (onveilig rijgedrag, drukke straten etc.)
Geen of weinig fietspaden enof trottoirs
Die zijn er niet, ik ga altijd fietsend of lopend
Overige (geef nadere toelichting)

Klimaat in en rondom de woning
9. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over de temperatuur in uw
woning?
a. Bij warm weer in de zomer kan ik mijn woning redelijk koel houden.
 Helemaal oneens – oneens – niet eens/niet oneens – eens – helemaal eens
b. In hoeverre heeft u last van de warmte?
Geef met de schuifbalk hieronder aan in hoeverre u last heeft van de warmte.

c. In de buurt van mijn woning kan ik verkoeling opzoeken.
 Helemaal oneens – oneens – niet eens/niet oneens – eens – helemaal eens
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Geurhinder en bezorgdheid hierover

9. De volgende vraag gaat over geurhinder en bezorgdheid hierover.

Heeft u geurhinder van de
volgende bronnen?

a. Open haard /
allesbrander /
andere
houtkachel

O Ja

Welk soort hinder
ervaart u?

►



Luchtwegklachten



Irritatie v/d ogen



Stress



Hartkloppingen



Hoofdpijn



Misselijkheid



Aantasting van de
stemming



Luchtwegklachten



Irritatie v/d ogen



Stress



Hartkloppingen



Hoofdpijn



Misselijkheid



Aantasting van de
stemming



Luchtwegklachten



Irritatie v/d ogen

►

Bent u
hierdoor
bezorgd over
uw
gezondheid?

Welke van onderstaande
situatie(s) zijn in uw geval
veroorzaakt door de
geurhinder?

O Ja



Ik kom hierdoor minder
buiten



Ik ontvang hierdoor zo
weinig mogelijk bezoek



Ik heb hierdoor een
conflict met de buren



Ik ervaar hierdoor
slaapproblemen



Geen van
bovenstaande



Ik kom hierdoor minder
buiten



Ik ontvang hierdoor zo
weinig mogelijk bezoek



Ik heb hierdoor een
conflict met de buren



Ik ervaar hierdoor
slaapproblemen



Geen van
bovenstaande



Ik kom hierdoor minder
buiten



Ik ontvang hierdoor zo

O Nee

O Nee
b. Agrarisch
bedrijf; stallen
meet vee,
pluimvee, etc.

O Ja

►

►

O Ja

O Nee

O Nee
c. Ander bedrijf;
industrie,
bakkerij, etc.

O Ja

►

►

O Ja

O Nee
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Stress



Hartkloppingen



Hoofdpijn



Misselijkheid



Aantasting van de
stemming

weinig mogelijk bezoek


Ik heb hierdoor een
conflict met de buren



Ik ervaar hierdoor
slaapproblemen



Geen van
bovenstaande

O Nee

Achtergrondkenmerken
10. Wat is uw geslacht?



Man
Vrouw

11. Wat is uw geboortejaar?
....
12. Wat is uw 4-cijferige postcode?
....
13. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of
voldoende getuigschrift)
 Geen opleiding (lager onderwijs niet afgemaakt)
 Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs)
 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals ambachtsschool, huishoudschool,
lts, leao, lhno, vmbo-b/k)
 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals (m)ulo, mavo, vmbo-g/t, mbo-kort,
mbo-1)
 Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals
vakopleidingen bakker of kapper, mbo-lang, mts, uts, meao, bol, bbl, inas, mbo-2,
mbo-3, mbo-4)
 Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals hbs, mms,
havo, vwo, atheneum, gymnasium)
 Hoger beroepsonderwijs (zoals kweekschool, hbo, hts, heao, hbo-v, kandidaats of
bachelor wetenschappelijk onderwijs)
 Wetenschappelijk onderwijs (doctoraal of master, postdoctoraal, hbo-master)

Gezondheid en welzijn
14. Hoe is over het algemeen uw gezondheid? Is deze:
 Zeer goed
 Goed
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 Gaat wel
 Slecht
 Zeer slecht

Wij danken u hartelijk voor het invullen van de vragenlijst!
Heeft u nog opmerkingen over de vragenlijst, dan kunt u deze hieronder kwijt.
……………………………………………………………………………………………………………
………………………..
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Bijlage 2 – Criteria selectie respondenten
Incomplete respondenten verwijderen
Wanneer 4 van de eerste 10 vragen missen, wordt de respondent verwijderd.
Aantal respondenten verwijderd op basis van bovenstaande criteria: 69
Bijbehorende syntax:
COMPUTE missing_vragen=0.
COUNT missing_vragen = q0001 q0002 q0003 q0004 q0005 q0007 q0008 q0009 q0010 (MISSING).
EXECUTE.
DO IF( missing_vragen eq 4).
COMPUTE reden_verwijderen = 1.
END IF.
EXECUTE.

Databestand opschonen
Automatisch gegenereerde variabelen, die niet van belang zijn, verwijderen
CollectorNm, StartDate, EndDate, IPAddress, EmailAddress, FirstName, LastName,
CustomData
Testpersonen verwijderen
De vragenlijst is getest door een aantal personen, voordat hij naar alle respondenten werd
gestuurd. Deze testpersonen wonen niet in de regio Noord- en Oost-Gelderland, en worden
daarom verwijderd uit het databestand.
Namen van variabelen aanpassen.
Bijvoorbeed: q0001 wordt zicht_groen
Leeftijden van respondenten aanpassen
Gevraagd is naar geboortejaar. Sommige respondenten hebben hun geboortedatum
ingevuld. Dag en maand verwijderen, zodat alleen het jaartal blijft staan. Niet kloppende
geboortejaren, zoals 1111, verwijderen, zodat het een ‘missing’ wordt. Vervolgens
geboortejaar omzetten naar leeftijd.
Postcodes aanpassen
Gevraagd is naar een viercijferige postcode. Sommige respondenten hebben hun
zescijferige postcode ingevuld. Letters van postcode verwijderen, zodat bij alle respondenten
een viercijferige postcode overblijft. Niet kloppende postcodes (zoals 1111) verwijderen,
zodat het een ‘missing’ wordt. Vervolgens postcodes koppelen aan gemeenten.

Onderzoek Gezonde Leefomgeving – GGD Noord- en Oost-Gelderland

30

Bijlage 3 – Respondenten per gemeente
Tabel. Aantal respondenten per gemeente
Respondenten per
gemeente

Gemeente
Aalten

173

Apeldoorn

252

Berkelland

197

Bronckhorst

226

Brummen

205

Doetinchem

264

Elburg

173

Epe

191

Ermelo

235

Harderwijk

186

Hattem

183

Heerde

166

Lochem

261

Montferland

182

Nunspeet

224

Oldebroek

152

Oost-Gelre

211

Oude IJsselstreek

186

Putten

170

Voorst

224

Winterswijk

180

Zutphen

350

Totaal

4591
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Bijlage 4 – Resultaten: overige tabellen en
figuren
Tabel. Zicht op groen en openbaar water in de buurt, naar stedelijkheid
Vanuit mijn woning heb ik Helemaal
Niet eens/niet Eens/helemaal
zicht op groen en/of
oneens/oneens oneens
eens
openbaar water* in mijn
buurt.

Totaal

Alle respondenten

13%

5%

82%

17%

5%

79%

Matig stedelijk

21%

4%

75%

Weinig, niet stedelijk

11%

5%

85%

Stedelijkheid (Zeer) sterk stedelijk

*Groen wordt hier uitgelegd als: tuin, bomen, grasveldjes, parken, plantsoenen, weilanden etc.
*Openbaar water wordt hier uitgelegd als: rivieren, meren, vijvers, grachten en fonteinen.

Tabel. Frequentie bezoek aan groen gecombineerd met afstand tot openbaar groen en water
Hoe vaak bezocht u in de
Nooit
< 1 keer
1 - 3 keer 1 - 4 keer Bijna
afgelopen 12 maanden
per maand per maand per week dagelijks
openbaar groen* in uw buurt?

Wat is de afstand
Minder dan
vanaf uw woning
500 meter
tot openbaar groen
en/of water in uw
Meer dan
omgeving?
500 meter

5%

13%

22%

25%

36%

11%

25%

25%

25%

14%

*Openbaar groen wordt hier uitgelegd als: grasveldjes, parken, plantsoenen, bos etc.

Tabel. Ervaren gezondheid gecombineerd met afstand tot openbaar groen en water
Ervaren
Zeer
Gaat wel
Slecht/zeer
gezondheid
goed/goed
slecht
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Wat is de afstand
vanaf uw woning tot
openbaar groen of
water* in uw
omgeving?

Minder dan 500
meter

76%

21%

4%

Meer dan 500 meter

69

28%

4%

Tabel. Verkoeling in en rondom de woning
Helemaal
Niet eens/ niet
oneens/oneens oneens

Bij warm weer in de zomer kan
ik mijn woning redelijk koel
houden.
In de buurt van mijn woning kan
ik verkoeling opzoeken.

Eens/helemaal
eens

8%

14%

78%

14%

18%

68%

Tabel. Last van de warmte in de woning
Helemaal geen Neutraal
last/geen last

In hoeverre heeft u last van de warmte?*

30%

27%

Last/veel last

43%

*Respondenten hebben met een schuifbalk aangegeven in hoeverre zij last hebben van de warmte.
Antwoord: getal tussen 0 en 100. Ingedeeld in de volgende categorieën: Helemaal geen last; 0-20.
Geen last; 21 tot 40. Neutraal; 41 tot 60. Last; 61 tot 80. Veel last; 81 tot 100.

Tabel. Woning koel houden en verkoeling opzoeken in de buurt, voor ervaren gezondheid
Ervaren
gezondheid

Bij warm weer in de
zomer kan ik mijn
woning redelijk koel
houden.

In de buurt van mijn
woning kan ik

Zeer
goed/goed

Gaat wel

Slecht/zeer
slecht

Helemaal
oneens/oneens

68%

26%

6%

Niet eens/niet
oneens

70%

26%

5%

Eens/helemaal eens

77%

20%

3%

Helemaal
oneens/oneens

65%

28%

7%
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verkoeling opzoeken.

Niet eens/niet
oneens

71%

25%

4%

Eens/helemaal eens

78%

19%

3%

Tabel. Verkoeling opzoeken in de buurt naar stedelijkheid
Stedelijkheid
(Zeer) sterk
stedelijk

In de buurt van mijn
woning kan ik
verkoeling opzoeken.

Matig stedelijk

Weinig, niet
stedelijk

Helemaal
oneens/oneens

23%

14%

13%

Niet eens/niet
oneens

22%

22%

17%

Eens/helemaal eens

55%

63%

70%

Figuur. Geurhinder en gevolgen daarvan

Onderzoek Gezonde Leefomgeving – GGD Noord- en Oost-Gelderland

34

