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Gezondheid, daar liggen bijna twee op de drie inwoners van jouw
gemeente wakker van. Stoppen met roken, evenwichtiger eten, meer
bewegen, matig gebruik van alcohol,… Mensen maken bewust of on
bewust keuzes die hun gezondheid beïnvloeden. Ook hun leefomgeving
is een bekommernis én terecht. De vraag naar meer groene ruimtes,
minder luchtverontreiniging, een stressvrije omgeving en een gezonder
aanbod van eten en drank in scholen was nog nooit zo groot. Een lokaal
preventief gezondheidsbeleid dat past binnen jouw meerjarenplan blijft
dus meer dan ooit belangrijk. Met dit document willen we je helpen bij
de opmaak van het gezondheidsluik van je omgevingsanalyse.
Vlaanderen erkent die rol van de lokale besturen volop. Zo lezen we in
het Vlaams Strategisch plan ‘De Vlaming leeft gezonder tegen 2025’
als doelstelling ‘Tegen 2025 voert een toenemend aantal lokale besturen een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is.’
Lokale besturen zijn in dit plan een partner om de Vlaming tegen 2025
gezonder te doen eten, meer te laten bewegen, minder te laten roken,
drinken en drugs te gebruiken. Daarnaast zijn er nog Vlaamse gezondheidsdoelstellingen rond vaccinatie, zelfdoding, bevolkingsonderzoeken naar kanker en ongevallen in de privésfeer. Niettegenstaande die
doelstellingen lopen tot 2020 blijven ze actueel en nastrevenswaardig.
Weet dat die doelstellingen na 2020 geactualiseerd zullen worden en
dat je hier als lokaal bestuur ook een gote bijdrage kan aan leveren.
Als lokaal bestuur heb jij dus de sleutel in handen om hieraan te werken.
En dit deed je de afgelopen jaren al bijzonder goed. Je bent een Gezonde Gemeente en/of je hebt een lokaal gezondheidsbeleid uitgebouwd.
Maar het werk is niet af. Volgende legislatuur 2019-2024 kijken wij
opnieuw richting lokale besturen. Heel wat inhoudelijke inspiratie bundelden wij in aanloop naar de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 in
het programmaboek van de Partij voor een Gezonde Gemeente.
Dit document geeft je een overzicht van allerhande cijfers die nodig zijn
om op lokaal niveau te werken vanuit verschillende beleidsdomeinen
aan preventieve gezondheid. Deze cijfers kunnen ondersteuning geven
om draagvlak te verwerven. Wil je als gezondheidsambtenaar bijvoorbeeld meer draagvlak creëren bij jouw schepen of bij andere beleids
domeinen? Dan kunnen deze cijfers jou hierbij helpen. Daarnaast kunnen deze cijfers inspiratie bieden bij de opmaak van de lokale externe
omgevingsanalyse voor het meerjarenplan van je gemeente. Aangezien
de meeste van deze cijfers op regelmatige basis geüpdatet worden, kunnen deze cijfers ook een hulp zijn bij de het evalueren en bijsturen van
gezondheidsacties en -beleid. Je kan de cijfers dus gebruiken in heel
wat stappen die je kan zetten om een gezondheidsbeleid uit te bouwen.
Waar mogelijk bieden we bronnen aan die data weergeven op lokaal
niveau. Wanneer dit niet mogelijk is, verwijzen we naar cijfers op Vlaams
niveau, die ongetwijfeld ook interessant zijn.
Tenslotte maken we telkens de link met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties omdat we ervan overtuigd zijn dat lokale besturen een
belangrijke – zo niet de belangrijkste – speler zijn om deze globale doelstellingen tegen 2030 te halen. En omdat heel wat andere organisaties
die koppeling maken, wordt het voor jou nog makkelijker om thema’s via
die duurzame ontwikkelingsdoelstellingen aan elkaar te koppelen.
Voor meer ondersteuning bij het gebruik en de ondersteuning van deze
cijfers kan je terecht bij jouw lokaal gezondheidsoverleg (Logo).
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Waarom gezondheidscijfers?

gezondheidscijfers op
lokaal niveau
Hieronder vind je een lijst cijfers die belangrijk zijn om het preventieve
gezondheidsbeleid van jouw gemeente te bepalen. Als er cijfers
worden vermeld uit de gemeentemonitor, kan je op de website van
de gemeentemonitor de cijfers uit jouw gemeente ook vergelijken
met de Vlaamse cijfers en met de cijfers uit gemeenten uit dezelfde
Belfiuscluster (=groepen van gemeenten met min of meer homogene
kenmerken, gebaseerd op circa 150 verschillende indicatoren).
Er worden in het overzicht ook cijfers vermeld uit de website Provincie in
cijfers. Anders dan de titel doet vermoeden, bevat deze website heel
wat cijfers op gemeentelijk niveau en soms ook op het statistische sector
niveau. Vanaf eind 2018 kan je hier ook een apart gezondheidsrapport
downloaden voor jouw gemeente. Dit rapport bundelt de belangrijkste
cijfers rond gezondheid in jouw gemeente.
Voor ondersteuning bij het gebruik en de interpretatie van deze cijfers
kan je terecht bij jouw lokaal gezondheidsoverleg (Logo) .
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Het lokale
preventieve
gezondheidsbeleid
van de Vlaamse
lokale besturen in
kaart gebracht 2016
Het Vlaams Instituut Gezond Leven peilt om de drie jaar naar het preventief gezondheidsbeleid bij gemeenten en OCMW’s, de zogenaamde
‘indicatorenbevraging’. Dit gebeurt in samenwerking met het Vlaams
expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. Dit omvat ook psycho
actieve medicatie, gokken en gamen (VAD). Het onderzoek gaat na
hoe de lokale besturen hun gezondheidsbeleid invullen. Bij de laatste
bevraging in 2016 gebeurde dit voor deze gezondheidsthema’s: voeding,
beweging, sedentair gedrag, tabak, alcohol & drugs, gezondheid &
milieu, mentaal welbevinden en valpreventie. Daarnaast krijgen lokale
besturen met dit onderzoek ook een zicht op hun inspanningen op het
vlak van bijvoorbeeld burgerparticipatie, capaciteitsopbouw, intersectorale samenwerking… Belangrijke voorwaarden om te komen tot een
performant lokaal gezondheidsbeleid.
De resultaten van het meest recente onderzoek vind je hier terug.
Alle 156 lokale besturen die deelnamen aan de bevraging over het
preventieve gezondheidsbeleid kunnen hun eigen antwoorden bekijken
en vergelijken met anderen via het feedbackinstrument. Via het feedbackinstrument leer je de sterke punten kennen van het gezondheidsbeleid uit jouw gemeente en waar je nog kan groeien. Dit vormt de basis
om verder aan de slag te gaan. Op 30/01/2017 kreeg je van ons een mail
met login en paswoord. Ben je jouw login en paswoord voor dit instrument verloren? Vraag het opnieuw aan bij je Logo. Zij helpen jou ook
graag verder met de interpretatie van die cijfers en bij het formuleren
van beleidsvoorstellen.
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Cijfers voor een
meer integraal
preventief
gezondheidsbeleid
in jouw gemeente
Er zijn op gemeentelijk niveau heel wat cijfers beschikbaar, die op het
eerste zicht niet altijd rechtstreeks gelinkt zijn aan gezondheid. Met
deze cijfers kan je de link maken tussen gezondheid en andere beleidsdomeinen. Daarnaast kunnen deze cijfers ook gelinkt worden aan de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development
Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties.
Hieronder sommen we cijfers op uit verschillende beleidsdomeinen die
gekoppeld kunnen worden aan gezondheid.
Als je na het opmaken van het lokale omgevingsanalyse verder werk wil
maken van een integraal gezondheidsbeleid, dan kan je hiervoor terecht
bij het regionaal Logo.
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BURGERZAKEN

DEMOGRAFISCHE DATA
Link met SDG
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Link met preventieve gezondheid op lokaal niveau

Gemeentemonitor
Pagina 7

Leeftijdsverdeling : 0-19
jaar, 20-64 jaar, +65 jaar

Hoe is de leeftijdsverdeling in jouw gemeente? Deze
cijfers helpen je om prioritaire leeftijdsgroepen te
bepalen voor preventieve gezondheidsacties.

Gemeentemonitor
Pagina 9

Aantal kinderen (0-2,5 jaar,
2,5-5 jaar, 6-11 jaar, 12-17
jaar)

Gemeentemonitor
Pagina 10

Aantal ouderen (+65 jaar,
+80 jaar)

Gemeentemonitor
Pagina 152

Aantal gerechtigden
mantel- & thuiszorg per
1.000 65-plussers

Gemeentemonitor
Pagina 12

Afhankelijkheidsratio
(bevolking 0-19 jaar en 65
jaar en ouder ten opzichte
van de bevolking 20-65
jaar)

De ouderenafhankelijkheidsratio is een cijfer waarmee
wordt uitgedrukt hoeveel ouderen er staan tegenover
leden in de bevolking die een beroepsactieve leeftijd
hebben. Kortom, het is een coëfficiënt om de vergrijzing
van de bevolking te meten. In 2012 was dit 26,6%, en
telde de Vlaamse bevolking dus 26 ouderen ‘buiten
arbeidsleeftijd’ per 100 personen ‘op arbeidsleeftijd’
(20-64-jarigen). Tegen 2060 zal dit cijfer stijgen tot een
waarde van ongeveer 44,4%. Dit betekent dat er tegenover 100 beroepsactieve personen 44 ouderen staan die
niet werken. Is de ouderenafhankelijkheidsratio in jouw
gemeente hoog? Dan kunnen preventieve gezondheidsacties naar ouderen een goede strategie zijn.

Provincie in cijfers
Klik op ‘databank’
en gebruik het
zoekvenster om de
gewenste cijfers te
vinden.

Huishoudens: alleenstaanden, huishoudens met
minstens één minderjarig
kind, huishoudens zonder
minderjarige kinderen,
eenoudergezinnen

Deze cijfers helpen je om prioriteiten te bepalen in jouw
gezondheidsbeleid. Zijn er veel gezinnen met minderjarige kinderen in jouw gemeente? Dan is het aan de
hand van deze cijfers zeker te verantwoorden waarom
je werk maakt van een preventieve gezondheidsactie
gericht op jonge gezinnen.
Eenoudergezinnen beschrijven de eigen gezondheid
vaker als (zeer) slecht.

Deze cijfers kunnen dus helpen om aan te tonen
waarom het belangrijk is dat er naar specifieke
doelgroepen wordt gewerkt.

Gezondheidscijfers op lokaal niveau

Gemeentemonitor
Pagina 13-14

Herkomst: Belg, EU, niet-EU

Bij personen met een migratieachtergrond zien we een
gemiddeld slechtere gezondheidstoestand. Voor bijna
alle gezondheidsthema’s is dit voornamelijk te verklaren door hun gemiddeld slechtere socio-economische
situatie. Bij specifieke etniciteiten zien we overigens ook
elementen van een gezonde leefstijl (zoals groenten
eten) die gezonder zijn dan bij de gemiddelde autochtone Vlaming.
Personen geboren buiten de EU beschrijven de eigen
gezondheid vaker als (zeer) slecht.
Op basis van de herkomstcijfers kan je een preventieve
gezondheidsactie naar deze doelgroep onderbouwen.
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STERFTECIJFERS / LEVENSVERWACHTING / ZIEKTE / MEDISCHE CONSUMPTIE
Link met SDG
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Provincie in cijfers
Klik op ‘databank’
en gebruik het
zoekvenster om de
gewenste cijfers te
vinden.

ʝʝ Gestandaardiseerde sterfte per 100.000 inwoners
ʝʝ Sterfte door kankers
(nieuwvormingen) –
bruto – periode 10 jaar
ʝʝ Sterfte door hart- en
vaatziektes - bruto –
periode 10 jaar
ʝʝ Levensverwachting bij de
geboorte
ʝʝ Levensverwachting op
65 jaar

Sterfte-oorzaken die in de eigen gemeente of regio
hoger liggen dan gemiddeld te verwachten, kan je hier
opsporen. Deze cijfers zijn binnenkort beschikbaar.

Provincie in cijfers
Klik op ‘databank’
en gebruik het
zoekvenster om de
gewenste cijfers te
vinden.

ʝʝ Statuut chronisch zieken
(IMA-atlas)
ʝʝ Gebruikers
zorgverzekering
ʝʝ Gemiddelde Bel-score gezinszorg: 0-64 jaar en 65+

Hoe hoog is de zorgnood in jouw gemeente? Is er nood
aan extra ondersteuning voor de gezinszorg?

Provincie in cijfers
Klik op ‘databank’
en gebruik het
zoekvenster om de
gewenste cijfers te
vinden.

Prevalentie van diabetes
(IMA-atlas)

Hoe hoog is de prevalentie van diabetes in jouw
gemeente? Is er nood aan extra zorg en begeleiding?
Kan er ingezet worden op preventie?

Provincie in cijfers
Klik op ‘databank’
en gebruik het
zoekvenster om de
gewenste cijfers te
vinden.

Rechthebbenden met
minimum twee preventieve
contacten bij tandarts in
twee verschillende jaren

In 2015 leefde 4% van de Vlamingen in een gezin dat
in het voorbije jaar minstens één keer een bezoek aan
de arts of tandarts heeft moeten uitstellen omwille van
financiële redenen. Dat komt overeen met ongeveer
260.000 personen. Dat aandeel schommelt sinds 2011
tussen 3% en 4%.
Ook hier scoren veelal weer dezelfde groepen minder
goed: leden van eenoudergezinnen, werklozen, leden
van gezinnen met (zeer) lage werkintensiteit, huurders,
personen uit de laagste inkomensgroep en personen
geboren buiten de EU.
Op Provincies in Cijfers kan je nagaan hoe dit loopt in
jouw eigen gemeente.

Gezondheidscijfers op lokaal niveau

Provincie in cijfers
Klik op ‘databank’
en gebruik het
zoekvenster om de
gewenste cijfers te
vinden.

Medische consumptie:
ʝʝ Globaal medisch dossier
ʝʝ Contact bij de huisarts
ʝʝ Contact bij de tandarts
Patiënten thuisverpleging:
0-64 jaar en 65+
Patiënten GGZ per
10.000 inwoners

Deze cijfers kan je gebruiken om te kijken hoe het staat
met de toegankelijkheid van de zorg in jouw gemeente. Is
er nood aan sensibilisering bij de bevolking over bijvoorbeeld het jaarlijkse tandartsbezoek? Ook met mentale
problemen kan je bij de huisarts terecht.
Ligt de medische consumptie net heel hoog, dan dit kan
wijzen op overconsumptie. Mogelijks kan dit bijvoorbeeld
ook te verklaren zijn door een grote ouderenpopulatie in
de gemeente.

Aantal ziekenhuisopnames
per 1000 inwoners
Medische
onderconsumptie:
ʝʝ Geen tandartsbezoek
ʝʝ Geen borstkankerscreening
Aanbod:
ʝʝ Huisartsen
ʝʝ Tandartsen
ʝʝ Apothekers
Expertisecentrum
dementie Vlaanderen en Alzheimer
Liga
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Cijfers over de evolutie van
het aantal mensen met
dementie per gemeente van
2018 tot 2035. Uniek hierbij
is dat steden en gemeenten
hun cijfers en toekomstprognose via een interactieve en
overzichtelijke digitale kaart
kunnen raadplegen.

Vlaanderen telt vandaag 131.800 mensen met dementie.
De voorspelling is dat in 2060 dat aantal zal verdubbelen.
Dementie is dus meer dan ooit een uitdaging. Niet alleen
voor de zorgsector, maar voor de hele samenleving. Een
dementievriendelijke gemeente kan hier een belangrijke
rol spelen.

Gezondheidscijfers op lokaal niveau

OMGEVING

OBJECTIEVE KENMERKEN VAN DE PUBLIEKE RUIMTE
Link met SDG
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Regiotool VITO

De kaart toont het aantal
huishoudens die goed of
zeer goed voorzien zijn van
basis-/regionale/metropolitane voorzieningen op
wandel- en fietsafstand. De
kaart met het niveau aan
basisvoorzieningen per ha
(zie ‘Meer informatie’ voor
het rapport) wordt hiervoor
in 4 categorieën verdeeld:
matig, beperkt, goed en
zeer goed voorzien. Voor de
gebieden die (zeer) goed
voorzien zijn, wordt de
kaart van de huishoudens
2013 gebruikt. De huishoudens die beperkt of matig
voorzien zijn, worden niet
getoond.
Door te klikken op de tabel
(naast het inhoudelijke
thema) krijg je het percentage te zien van huishoudens die goed of zeer goed
voorzien zijn van basisvoorzieningen op wandel- en
fietsafstand.

Een goede bereikbaarheid van basisvoorzieningen zal
zorgen voor meer actieve verplaatsingen en dus meer
beweging. Lokale handel, voorzieningen en wonen in
de dorpskern stimuleren zullen dus zorgen voor meer
actieve verplaatsingen. Deze actieve verplaatsingen
zullen bijdragen tot meer beweging, wat dan weer
bijdraagt aan een betere gezondheid.

Regiotool VITO

Aanbod groentypologieën:
buurtgroen/wijkgroen/
stadsgroen.
De kaart toont enerzijds de
groenclusters zelf (donkergroen) en anderzijds het
gebied dat toegang heeft
tot het groentype binnen
de maximumafstand. Deze
reisafstand wordt bepaald
via de openbare wegen
van het Wegenregister. De
analyse toont het percentage van de oppervlakte van
de gemeente, statistische
sector of groep dat tot
het groentype behoort,
en het percentage van de
inwoners dat binnen de
maximumafstand van het
groentype woont.

Een betere toegankelijkheid tot groen en natuur in de
buurt heeft heel wat positieve effecten op de gezondheid van mensen. Dit zal leiden tot meer positieve
emoties, beter sociaal welbevinden, meer beweging,
verminderde mentale vermoeidheid, minder piekeren
en stress.
Het is dus belangrijk om te zorgen voor toegankelijk
groen op de plaats waar veel mensen wonen.

Gezondheidscijfers op lokaal niveau

Gemeentemonitor

Groen in de buurt
Aandeel (%) van de totale
oppervlakte van de stad/de
gemeente die ingenomen
wordt door woongroen,
buurtgroen en wijkgroen.
Woongroen wordt gedefinieerd als elk type groen,
ongeacht de grootte. Buurtgroen wordt gedefinieerd
als groen met een minimumoppervlakte van 0,2ha en
wijkgroen als groen met een
minimumoppervlakte van
10ha.

Een betere toegankelijkheid tot groen en natuur in de
buurt heeft heel wat positieve effecten op de gezondheid van mensen. Dit zal leiden tot meer positieve
emoties, beter sociaal welbevinden, meer beweging,
verminderde mentale vermoeidheid, minder piekeren
en stress. Het is dus belangrijk om te zorgen voor toegankelijk groen op de plaats waar veel mensen wonen.

Aandeel (%) van de inwoners dat binnen een bepaalde afstand van woongroen
(150m), buurtgroen (400m)
en wijkgroen (800m) woont.
Gemeentemonitor

Groen in de stad/gemeente
Aandeel (%) van de totale
oppervlakte van de stad/de
gemeente die ingenomen
wordt door stadsdeelgroen,
stadsgroen en stadsbos.
Stadsdeelgroen wordt gedefinieerd als groen met een
minimumoppervlakte van
minstens 30ha, stadsgroen
als groen met een minimumoppervlakte van 60ha en
stadsbos als groen met een
minimumoppervlakte van
200ha.

Een betere toegankelijkheid tot groen en natuur in de
buurt heeft heel wat positieve effecten op de gezondheid
van mensen. Dit zal leiden tot meer positieve emoties,
beter sociaal welbevinden, meer beweging, verminderde
mentale vermoeidheid, minder piekeren en stress. Het is
dus belangrijk om te zorgen voor toegankelijk groen op
de plaats waar veel mensen wonen.

Aandeel (%) van de
inwoners dat binnen een bepaalde afstand van (1600m),
stadsgroen (3200m) en
stadsbos (5000m) woont.
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Regiotool VITO

Synthesekaart knooppuntwaarde en voorzieningen.
De synthesekaart combineert de knooppuntwaarde
en het voorzieningenniveau
van iedere locatie in vier
kwadranten. Zo kunnen er
locaties worden afgebakend
die goed voorzien zijn van
knooppuntwaarde en op het
vlak van hun voorzieningenniveau (kwadrant A, paars
tinten), locaties die eerder
beperkt scoren wat betreft
hun voorzieningenniveau
(kwadrant B, roodtinten),
locaties waar het collectief
vervoer in gebreke blijft
(kwadrant C, blauwtinten)
en locaties die beperkt
scoren op beide kenmerken
(kwadrant D, wit-geelbruintinten).

Inzicht in deze 4 kwadranten kan je helpen om na te
gaan waar er verder moet ingezet worden op openbaar
vervoer, waar er verder kan verdicht worden…
Het uitgebreide syntheserapport kan je hier nalezen.

Walkabilityscoretool

Deze tool brengt de
walkability-score in kaart
van buurten in Vlaanderen
en Brussel. De walkabilityscore is gebaseerd op drie
deelindicatoren: woondichtheid (aantal inwoners per
oppervlakte), functiemix
(diversiteit van functies per
oppervlakte) en stratenconnectiviteit (aantal kruispunten per oppervlakte).

Buurten met een hoge walkability-score hebben heel
wat voordelen, dat is bewezen in verschillende studies.
De walkability-score is dan ook een zeer nuttig en uniek
instrument. Zo is het bewezen dat inwoners van buurten
met een hoge walkability-score meer bewegen, wat goed
is voor de gezondheid. Volwassenen in deze buurten
hebben ook betere bloeddrukwaarden en een gezonder
gewicht. Daarnaast is er een sterkere lokale economie
mogelijk en zijn er minder kosten voor openbaar vervoer.
Deze tool wordt in september 2018 gelanceerd.

Luchtkwaliteitskaart vmm

Stikstofdioxide (NO2)
jaargemiddelde

Luchtkwaliteitskaart vmm

Fijn stof (PM10)

Luchtkwaliteitskaart vmm

Fijn stof (PM2,5)

Ook wanneer de Europese luchtkwaliteitsnormen
voor NO2, PM10 of PM2,5 nergens in de gemeente
overschreden worden, is het nog steeds zinvol om
lokale maatregelen uit te voeren die gericht zijn op het
verminderen van gezondheidsklachten door verkeer.
Een aantal normen zijn namelijk geen ‘gezondheidskundige normen’. De huidige Europese normen zijn een
compromis tussen wat goed is voor onze gezondheid
en wat economisch en maatschappelijk aanvaardbaar
is. Bovendien blijkt uit onderzoek dat zelfs onder de
gezondheidskundige richtwaarden voor NO2, PM10
en PM2,5 gezondheidskundige effecten te verwachten
zijn. Elke daling van de hoeveelheid vervuilende stoffen
afkomstig van verkeer kan dus gezondheidswinst opleveren. Europa en Vlaanderen ondernemen acties, maar
ook lokale inspanningen (sensibilisatie, regelgeving en
omgevingsgerichte maatregelen) zijn noodzakelijk: de
bijdrage van het lokale verkeer aan luchtverontreiniging
is aanzienlijk. Ongeveer 35% van de NO2-concentratie
wordt bepaald door lokale emissies van het doorrijdend
verkeer in de straat. Voor roet loopt de lokale bijdrage
zelfs op tot 50%.
Meer info vind je op www.gezondheidenmilieu.be.
Gezondheidscijfers op lokaal niveau

Departement
omgeving of
Geopunt > kaarten
en plaatsen > welzijn, gezondheid
en gezin > milieu
en gezondheid

Klimaatportaal

De Vlaamse geluidsbelastingskaarten geven
weer aan hoeveel geluid
de omgeving van de
belangrijkste verkeersaders in Vlaanderen wordt
blootgesteld.

Heel wat aangrijpingspunten om milieuproblemen
veroorzaakt door wegverkeer aan te pakken, liggen op
lokaal niveau. Om deze kaarten correct te interpreteren
is het belangrijk om het volgende in het achterhoofd te
houden:
ʝʝ Op de geluidskaarten wordt de geluidsbelasting met
kleurcodes aangegeven. De geluidsbelasting wordt
daarbij uitgedrukt in twee door Europa voorgeschreven
indicatoren: de Lden en de Lnight. De Lden geeft een
gemiddelde van de geluidsniveaus over een volledige dag, avond en nacht, waarbij men de avond- en
nachtniveaus zwaarder laat doorwegen. Deze indicator
is representatief voor mogelijke hinder. De Lnight stelt
enkel het geluidsniveau tijdens de nachtperiode voor
en is dus een maat voor mogelijke slaapverstoring.
ʝʝ De geluidskaarten zijn gebaseerd op berekeningen en
niet op metingen.
ʝʝ De geluidskaarten hebben enkel een globaal strategisch nut. Ze zijn niet bijzonder geschikt voor het geven
van specifieke informatie over een lokale situatie.
ʝʝ Enkel de belangrijkste verkeersaders zijn in kaart
gebracht. Er zijn dus veel witte zones te zien op de
kaart, maar dit betekent zeker niet dat er geen geluidsbelasting aanwezig is in deze zones.

Het Klimaatportaal
Vlaanderen brengt de
toestand (temperatuur,
neerslag …), de effecten
(overstroming, hitte,
droogte) en de impact
(slachtoffers, kost) van
klimaatverandering in
beeld met cijfers en kaarten.

Het Klimaatportaal Vlaanderen zal zowel burgers als
professionals voorzien van een instrument dat de klimaattoestand (historisch, actueel en scenario’s tot 2100),
de klimaateffecten (overstromingen & wateroverlast,
hittestress en droogte) en de klimaatimpact (mogelijke
slachtoffers, economische schade) in beeld brengt op
verschillende schaalniveaus. Bezoekers van het portaal
zullen zo een duidelijk antwoord krijgen op vragen als
‘Welke gevolgen heeft klimaatverandering specifiek voor
mijn gemeente?’, ‘Waar in Vlaanderen kan het overstromingsrisico sterk toenemen?’ en ‘Hoeveel mensen worden
nu al jaarlijks blootgesteld aan hitte-stress?’. De lancering
van het portaal is voorzien in 2018.
Klimaatverandering brengt extra gezondheidsrisico’s met
zich mee. Denk bijvoorbeeld aan meer hitteperiodes,
verhoogde ozonconcentraties, exotische insecten die
makkelijker in onze contreien overleven en ziektes
kunnen verspreiden, of het meer voorkomen van
overstromingen en zware onweren in België.

Lokale
leefkwaliteitstool

Luchtkwaliteit, ruimte &
groen, geluid, water, straling,
licht en mobiliteit.

Deze tool bundelt interessant kaartmateriaal rond
milieugerelateerde leefkwaliteit. De lokale leefkwaliteit is
gerelateerd aan de mentale en/of fysieke gezondheid van
mensen.
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Vlaamse milieu
maatschappij

17

Voor 20 milieu-indicatoren
vind je hier de meest recente
cijfers van je gemeente.

Verschillende van deze milieufactoren kunnen een
invloed hebben op de gezondheid van jouw inwoners. Vb.
kimaatverandering, wateroverlast, luchtkwaliteit…

WAARNEMING VAN DE PUBLIEKE RUIMTE
Link met SDG

18

Bron

Data

Gemeentemonitor
Pagina 35

Aandeel (%) van de inwoners
dat vindt dat straten en
voetpaden in de buurt over
het algemeen netjes zijn

Gemeentemonitor
Pagina 53

Aandeel (%) van de inwoners
dat vindt dat de voetpaden
in goede staat zijn in de
gemeente/stad

Gemeentemonitor
Pagina 52

Aandeel (%) van de inwoners
dat vindt dat de fietspaden
in goede staat zijn in de
gemeente/stad

Gemeentemonitor
Pagina 50

Aandeel (%) van de inwoners
dat vindt dat er voldoende
fietspaden zijn in de
gemeente/stad

Gemeentemonitor
Pagina 61

Aandeel (%) van de inwoners
dat vindt dat er voldoende
aanbod aan groen in de
buurt is

Gemeentemonitor
Pagina 64

Aandeel (%) van de inwoners
dat tevreden is over de
natuur- en groenvoorzieningen in de
gemeente/stad

Gemeentemonitor
Pagina 65

Aandeel (%) van de bewoners
dat afgelopen jaar een bos,
park of groenzone bezocht in
de eigen gemeente

Gemeentemonitor
Pagina 66

Aandeel (%) van de bewoners
dat afgelopen jaar een bos,
park of groenzone bezocht in
een andere gemeente

Gemeentemonitor
Pagina 82

Aandeel (%) van de inwoners
dat vindt dat er voldoende
speelvoorzieningen voor
kinderen tot 12 jaar zijn in de
gemeente/stad

Gemeentemonitor
Pagina 83

Aandeel (%) van de inwoners
dat vindt dat er voldoende
geschikte plekken voor de
jeugd zijn in de gemeente/
stad

Link met preventieve gezondheid op lokaal niveau
Goed onderhouden voet- en fietspaden zullen zorgen
voor meer actieve verplaatsingen en meer beweging in
de buurt.

Een betere toegankelijkheid tot groen en natuur in de
buurt heeft heel wat positieve effecten op de gezondheid
van mensen. Dit zal leiden tot meer positieve emoties,
beter sociaal welbevinden, meer beweging, verminderde
mentale vermoeidheid, minder piekeren en stress.
Het is dus belangrijk om te zorgen voor toegankelijk
groen op plaatsen waar veel mensen wonen.

Voldoende speelvoorzieningen in de buurt zullen zorgen
voor meer beweging en sociaal contact bij kinderen en
jongeren.

Gezondheidscijfers op lokaal niveau
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Gemeentemonitor
Pagina 85

Aandeel (%) van de inwoners
dat vindt dat er voldoende
winkels zijn in de buurt voor
dagelijkse boodschappen

Gemeentemonitor
Pagina 86

Aandeel (%) van de inwoners
dat tevreden is over de shopping- en winkelvoorzieningen
in de gemeente/stad

Gemeentemonitor
Pagina 87

Aandeel (%) van de inwoners
dat tevreden is over het
aanbod van restaurants en
eetcafés in de gemeente/stad

Gemeentemonitor
Pagina 88

Aandeel (%) van de inwoners
dat tevreden is over de
uitgaansgelegenheden in de
gemeente/stad

Een goeie mix van voorzieningen dichtbij zal ervoor
zorgen dat inwoners zich sneller actief zullen verplaatsen
naar deze voorzieningen.

Gezondheidscijfers op lokaal niveau

HINDER
Link met SDG
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Data

Gemeentemonitor
Pagina 122

Aandeel (%) van de inwoners
dat de afgelopen maand
last heeft ondervonden van
sluipverkeer of van lawaai
door verkeer

Gemeentemonitor
Pagina 124

Aandeel (%) van de inwoners
dat de afgelopen maand
last heeft ondervonden van
geurhinder of lichthinder

Gemeentemonitor
Pagina 126

Aandeel (%) van de inwoners
dat de afgelopen maand
last heeft ondervonden van
zwerfvuil of sluikstorten

Gemeentemonitor
Pagina 128

Aandeel (%) van de inwoners
dat het afgelopen jaar hinder
in zijn buurt heeft ondervonden. Buurthinder betreft
een samengestelde variabele
waarvoor vertrokken wordt
van de gemiddelde score op
de verschillende items die de
batterij van stellingen uitmaken inzake buurtproblemen

Gemeentemonitor
Pagina 67

Aandeel (%) van de inwoners
dat tevreden is over de
huisvuilvoorzieningen in de
gemeente

Link met preventieve gezondheid op lokaal niveau
Het ervaren van hinder zal zorgen voor een slechter
mentaal welbevinden.

Gezondheidscijfers op lokaal niveau

MOBILITEIT

Link met SDG
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Link met preventieve gezondheid op lokaal niveau

Gemeentemonitor
Pagina 45

Aandeel (%) van de
inwoners dat in het gezin
beschikt over minstens één
fiets of elektrische fiets

Gemeentemonitor
Pagina 58

Aandeel (%) van de inwoners
dat het voorbije jaar de fiets
heeft genomen voor korte
afstanden

Meer actieve verplaatsingen of verplaatsingen met het
openbaar vervoer zullen ervoor zorgen dat de inwoners
meer bewegen en dat er minder luchtvervuiling en
geluidsoverlast is. Deze cijfers geven een indicatie van
hoe het gesteld is met de actieve verplaatsingen in jouw
gemeente.

Gemeentemonitor
Pagina 59

Aandeel (%) van de inwoners
dat het voorbije jaar zich te
voet heeft verplaatst voor
korte afstanden

Gemeentemonitor
Pagina 54

Modale verdeling naar
dominant vervoersmiddel
voor verplaatsingen tussen
woonplaats en school/werk,
volgens aandeel van de
inwoners (%) (te voet/met
de fiets/openbaar vervoer/
auto/ander)

Gemeentemonitor
Pagina 47

Aandeel (%) van de
inwoners dat vindt dat er
voldoende openbaar vervoer
is in de buurt

Gemeentemonitor
Pagina 51

Aandeel (%) van de
inwoners dat vindt dat er
voldoende parkeerplaatsen
zijn voor bewoners in de
gemeente/stad

Gemeentemonitor
Pagina 44

Aandeel (%) van de
inwoners dat in het gezin
beschikt over minstens één
wagen, motor of bromfiets

Mobiscore – Departement Omgeving

Met deze tool ontdek je hoe
(toekomstige) woningen
in jouw gemeente scoren
qua duurzame mobiliteit en
hoe bereikbaar belangrijke
voorzieningen zijn te voet of
met de fiets.

In buurten met woningen met een hogere mobiscore is
het makkelijker om bestemmingen te voet, per fiets of
met het openbaar vervoer te bereiken en is het dus makkelijker om meer te stappen of te fietsen.

WONEN

Link met SDG
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Link met preventieve gezondheid op lokaal niveau

Gemeentemonitor
Pagina 24

Aandeel (%) van de
inwoners dat tevreden is
over de woning

Zijn de inwoners van jouw gemeente tevreden over
hun woning? Of zijn er extra maatregelen nodig om de
woningen in jouw gemeente aangenamer/gezonder te
maken?
Het is belangrijk dat inwoners tevreden zijn over hun
woning, maar daarnaast is het ook belangrijk om te
zorgen voor een gezond binnenmilieu.

Gemeentemonitor
Pagina 25

Aandeel (%) van de
inwoners dat tevreden is
over het zicht op groen
vanuit de woning (%)

De aanwezigheid van groen zal zorgen voor een beter
mentaal welbevinden. Hoe tevreden zijn de inwoners
over hun zicht op groen vanuit hun woning?

Gemeentemonitor
Pagina 30

Aandeel (%) van de
inwoners dat aangeeft te
beschikken over private
buitenruimte: tuin aan de
woning

Is er voldoende publieke speelruimte beschikbaar op
plaatsen waar er weinig private buitenruimte
beschikbaar is?

Gemeentemonitor
Pagina 31

Aandeel (%) van de
inwoners dat aangeeft te
beschikken over private
buitenruimte: balkon/koer/
terras/patio

Gemeentemonitor
Pagina 32

Aandeel (%) van de
inwoners dat aangeeft te
wonen in een woning met
een energiezuinige ketel

Gemeentemonitor
Pagina 33

Aandeel (%) van de
inwoners dat aangeeft te
wonen in een woning met
zonnepanelen

Gemeentemonitor
Pagina 34

Aandeel (%) van de
inwoners dat aangeeft te
wonen in een woning met
zonneboiler

Hoe energiezuinig zijn de woningen in jouw gemeente?
Kunnen inwoners nog meer gestimuleerd worden om
energiezuinig te (ver)bouwen?

Gezondheidscijfers op lokaal niveau

LOKALE VEILIGHEID

VERKEERSVEILIGHEID
Link met SDG
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Link met preventieve gezondheid op lokaal niveau

Gemeentemonitor
Pagina 48

Aandeel (%) van de
inwoners dat het veilig
vindt om te fietsen in de
gemeente/stad

Hoe veilig voelen de inwoners zich in jouw gemeente in
het verkeer? Een hoger gevoel van verkeersveiligheid zal
ervoor zorgen dat inwoners meer actieve verplaatsingen
maken.

Gemeentemonitor
Pagina 49

Aandeel (%) van de
inwoners dat het voor
kinderen veilig vindt om
zich te verplaatsen in de
gemeente/stad

Gemeentemonitor
Pagina 120

Aandeel (%) van de
inwoners dat de afgelopen
maand last heeft ondervonden van agressief
verkeersgedrag of van
onaangepaste snelheid van
het verkeer in de buurt

Gemeentemonitor
Pagina 60

Aantal verkeersongevallen

Gezondheidscijfers op lokaal niveau

MISDAADVEILIGHEID
Link met SDG
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Data

Link met preventieve gezondheid op lokaal niveau

Gemeentemonitor
Pagina 111

Aantal geregistreerde
misdrijven tegen de
lichamelijke integriteit per
1.000 inwoners

Gemeentemonitor
Pagina 112

Aantal geregistreerde
gewelddadige misdrijven
tegen eigendom per 1.000
inwoners

Gemeentemonitor
Pagina 119

Aandeel (%) van de inwoners
dat zich vaak of altijd onveilig
voelt in de buurt

Gemeentemonitor
Pagina 110

Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen per
1.000 inwoners

Gemeentemonitor
Pagina 110

Aandeel (%) van de inwoners
dat vertrouwen heeft in de
politie

Hoe veilig is het in jouw gemeente? En hoe veilig
voelen mensen zich?
Een veilige buurt zorgt ervoor dat mensen zich goed
voelen en dat mensen meer buiten komen en sociale
contacten hebben.

ALCOHOL EN DRUGS
Link met SDG
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Link met preventieve gezondheid op lokaal niveau

ALAD tool &
handleiding

Cijfers over problematisch
alcoholgebruik, binge
drinking, risicodrinken,
cannabis gebruik, medicatie en tabak. ALAD is
een simulatieprogramma
gebaseerd op de Vlaamse
resultaten van de gezondheidsenquête van het
Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid (WIV).
Via dit programma kunnen
cijfers op maat van de
gemeente of stad
gesimuleerd worden.

Deze cijfers kunnen je helpen om te verantwoorden
waarom het belangrijk is om in te zetten op preventie
van alcohol en druggebruik in jouw gemeente.

Gezondheidscijfers op lokaal niveau

VRIJE TIJD

Link met SDG
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Link met preventieve gezondheid
op lokaal niveau
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Gemeentemonitor
Pagina 26

Aandeel (%) van de inwoners dat
tevreden is over de buurt

Gemeentemonitor
Pagina 27

Aandeel (%) van de inwoners dat
tevreden is over de gemeente/stad

Gemeentemonitor
Pagina 29

Aandeel (%) van de inwoners dat
graag woont in de gemeente/stad

Gemeentemonitor
Pagina 95

Aandeel (%) van de inwoners dat
vindt dat het gemeentebestuur of
stadsbestuur voldoende inspanningen
doet om bewoners bij veranderingen
in hun gemeente /stad te betrekken

Participatie is een succesfactor voor een
integraal gezondheidsbeleid. Betrek je als
gemeente de inwoners voldoende en krijgen
ze voldoende inspraak?

Gemeentemonitor
Pagina 113

Aandeel (%) van de inwoners dat
veel contact heeft met andere
buurtbewoners

Gemeentemonitor
Pagina 114

Aandeel (%) van de inwoners dat
vindt dat het aangenaam is om in hun
buurt met de mensen te praten

Veel sociaal contact zorgt voor een beter
mentaal welbevinden. Leven de inwoners
in jouw gemeente goed met elkaar samen?
Of zijn er maatregelen nodig om de sociale
cohesie in de verschillende buurten te
versterken?

Gemeentemonitor
Pagina 115

Aandeel (%) van de inwoners dat
vindt dat er zorg wordt gedragen voor
elkaar

Gemeentemonitor
Pagina 75

Aandeel (%) van de inwoners dat
aangaf het afgelopen jaar één of
meerdere pleinevenementen te
hebben bijgewoond in de eigen of
in een andere gemeente

Gemeentemonitor
Pagina 116

Aandeel (%) van de inwoners dat het
eens is met volgende stelling: De
verschillende culturen leven goed
samen in mijn gemeente

Gemeentemonitor
Pagina 117

Aandeel (%) van de inwoners dat het
eens is met volgende stelling: Als je
mensen uit een andere cultuur beter
leert kennen blijken ze best
sympathiek te zijn

Inwoners die tevreden zijn over de buurt
zullen zich ook beter voelen. Dit draagt bij tot
een beter mentaal welbevinden.

Gezondheidscijfers op lokaal niveau

De Vrijetijdsmonitor geeft een beeld
van wat er in elke
Vlaamse gemeente
gebeurt op het vlak
van sport, jeugd en
cultuur.
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Op www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be kan je bij de
verschillende thema’s via de
knop ‘Mijn gemeente’ naar
het rapporteringsplatform
gaan. Daar zijn onder andere
de cijfers over sportinfrastructuur per gemeente
te raadplegen. Je kan de
resultaten van je eigen
gemeente ook benchmarken met een interessante
vergelijkingsgroep. Grafieken
en cijfertabellen over thema’s
als participatie en aanbod
en verenigingen volgen in
januari.

Zijn er in jouw gemeente voldoende mogelijkheden in de
vrije tijd? Dit zal er mee voor zorgen dat de inwoners in
jouw gemeente zich goed voelen.

SPORT- EN RECREATIEVOORZIENINGEN
Link met SDG
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Link met preventieve gezondheid op lokaal niveau

Gemeentemonitor
Pagina 69

Aandeel (%) van de
inwoners dat aangaf
afgelopen jaar gebruik te
maken van een zwembad in
eigen gemeente

Hoe actief maakten de inwoners van jouw gemeente
gebruik van de sportinfrastructuur?
Als het gebruik van de sportinfrastructuur heel laag ligt,
dan zou je een bevraging kunnen organiseren om te
bekijken hoe dit komt en wat je er kan aan doen.

Gemeentemonitor
Pagina 70

Aandeel (%) van de
inwoners dat aangaf
afgelopen jaar gebruik te
maken van de sportvoorzieningen in de eigen
gemeente (sporthal/sportzalen/sportinfrastructuur zoals sportvelden,
looppiste, …). De categorie
‘Niet aanwezig in mijn
gemeente’ is een inschatting vanuit het perspectief
van de inwoners

Gemeentemonitor
Pagina 74

Aandeel (%) van de
inwoners dat aangaf het
afgelopen jaar één of meerdere sportevenementen
te hebben bijgewoond in
de eigen of in een andere
gemeente

Gemeentemonitor
Pagina 71

Aandeel (%) van de
inwoners dat tevreden is
over de sportvoorzieningen
in de gemeente/stad

Gemeentemonitor
Pagina 71

Aandeel (%) van de
inwoners dat tevreden is
over de recreatievoorzieningen in de gemeente/
stad

Gemeentemonitor
Pagina 68

Aandeel (%) van de inwoners
dat minstens wekelijks aan
sport doet

Gemeentemonitor
Pagina 79

Aantal aanwezige sportclubs
in de gemeente per 1.000
inwoners

Gemeentemonitor
Pagina 80

Aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente
per 1.000 inwoners

Zijn de inwoners in jouw gemeente tevreden over de
sport-/recreatievoorzieningen? Een grotere tevredenheid zal gelinkt zijn aan een hoger gebruik en dus meer
beweging in jouw gemeente. Kan je nagaan in een
bevraging waarom de inwoners niet tevreden zijn?

Sporten is goed voor de gezondheid. Welk aandeel van de
inwoners in jouw gemeente sport wekelijks?
Voldoet het aanbod in jouw gemeente aan de vraag naar
sportclubs en infrastructuur?

Gezondheidscijfers op lokaal niveau

WELZIJN

Inkomensgegevens/kansarmoede
Link met SDG
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Data

Provincie in cijfers
gemeentelijk
rapport
kansarmoede

Bij provincie in cijfers
kan je een thematisch
rapport opvragen rond
kansarmoede in jouw
gemeente.
Vanaf eind 2018 kan je hier
ook een apart gezondheidsrapport downloaden voor
jouw gemeente. Dit rapport
zal belangrijkste cijfers
rond gezondheid in jouw
gemeente bundelen.
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Link met preventieve gezondheid
op lokaal niveau
Tussen mensen die lager op de sociale ladder staan en
mensen met een hogere sociale positie bestaan verschillen op vlak van gezondheid. Structurele en vermijdbare
verschillen. De relatie tussen armoede en gezondheid
is al lang bekend: arm maakt ziek én ziek maakt arm.
Wie ziek is, heeft hogere gezondheidskosten. Als dit tot
arbeidsongeschiktheid leidt, kom je ook op de sociale
ladder in een lagere categorie terecht en zie je zo ook
de sociale kansen in de maatschappij drastisch
verminderen.
Wie arm is, heeft een grotere kans op een slechte
gezondheid omdat de omgevingsfactoren een grote
invloed hebben, zoals ongezonde huisvesting of een
beperkt sociaal netwerk.
Maar ook de kansen op en de stimulansen voor een
gezonde leefstijl zijn kleiner. Een ongezonder voedingspatroon, onvoldoende beweging of een langduriger
zwaar rookgedrag zijn het gevolg en vormen op zich
een belangrijke oorzaak van de sociale gradiënt in
gezondheid.

Gemeentemonitor
Pagina 108

Onderwijs kansarmoedeindicator (OKI-index) Definitie: De OKI wordt
berekend als het aantal
van de vier leerlingenkenmerken (Thuistaal
niet Nederlands, Laag
opleidingsniveau van de
moeder, Ontvangen van
een schooltoelage, Wonend
in een buurt met hoge mate
van schoolse vertraging)
waaraan de leerlingen
voldoen (“aantikken”),
gesommeerd voor alle
leerlingen, en vervolgens
gedeeld door het totaal
aantal leerlingen. De OKI is
bijgevolg een cijfer tussen
0 en 4.

Uit de TAHIB -studie blijkt dat de laaggeschoolde
Vlaming gemiddeld 7,5 jaar vroeger sterft dan de hooggeschoolde. Van die levensjaren zijn er dan nog 11 (lager
onderwijs) tot 18 (geen onderwijs) minder in goede
gezondheid dan bij de hooggeschoolden. Chronische
aandoeningen komen voor bij 20% van de hoger
opgeleiden en bij 44% van de laagst opgeleiden.

Tekenbeten

Het aantal geregistreerde
tekenbeten in jouw regio

Zijn er veel tekenbeten in jouw gemeente? Dan is het
aangewezen om in te zetten op een campagne rond
bewustmaking en opvolging over tekenbeten. Meer info
vind je op www.tekenbeten.be.

Gezondheidscijfers op lokaal niveau

Link met SDG

Link met SDG
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Link met preventieve gezondheid
op lokaal niveau
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Bevolkingsonderzoek in cijfers

ʝʝ Dekkingsgraad
borstkankerscreening
ʝʝ Dekkingsgraad
baarmoederhalskankerscreening
ʝʝ Dekkingsgraad
darmkankerscreening

Hoe is het gesteld met de dekkinsgraad van de
preventieve kankerscreening in jouw gemeente?
Deze cijfers helpen je aan te tonen waarom het
belangrijk is om blijvend in te zetten op preventieve
bevolkingsonderzoeken.

Kind en gezin

Vaccinatiegraad en aantal
consulten bij Kind en Gezin

Hoe staat het met de vaccinatiegraad van de jonge
kinderen in jouw gemeente? Is er nood aan extra
bewustmaking rond vaccinatie?

Provincie in cijfers
Klik op ‘databank’
en gebruik het
zoekvenster om de
gewenste cijfers te
vinden.

Rechthebbenden met
minimum twee preventieve
contacten bij tandarts in
twee verschillende jaren

In 2015 leefde 4% van de Vlamingen in een gezin dat
in het voorbije jaar minstens één keer een bezoek aan
de arts of tandarts heeft moeten uitstellen omwille van
financiële redenen. Dat komt overeen met ongeveer
260.000 personen. Dat aandeel schommelt sinds 2011
tussen 3% en 4%.
Ook hier scoren veelal weer dezelfde groepen minder
goed: leden van eenoudergezinnen, werklozen, leden
van gezinnen met (zeer) lage werkintensiteit, huurders,
personen uit de laagste inkomensgroep en personen
geboren buiten de EU.
Op Provincies in Cijfers kan je nagaan hoe dit loopt in
jouw eigen gemeente.
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Aandeel (%) van de
inwoners dat tevreden is
over de gezondheidsvoorzieningen in de
gemeente/stad

Hoe tevreden zijn de inwoners over de gezondheidsvoorzieningen? Een lage tevredenheid kan bijvoorbeeld
te wijten zijn aan slechte toegankelijkheid van de zorg.

Kinderen

Data
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Totaal aantal kinderopvang-plaatsen (capaciteit)
t.o.v. de doelgroep
0-3- jarigen (in %)
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Aandeel (%) van de
inwoners dat tevreden is
over de kinderopvang in de
gemeente/stad

Link met preventieve gezondheid
op lokaal niveauveau
Is er voldoende opvangcapaciteit voor 0-3-jarigen in
jouw gemeente? Zijn de inwoners tevreden? Of is
kinderopvang een werkpunt voor de komende
legislatuur? Maak werk van preventieve gezondheid
in de kinderdagverblijven.

Gezondheidscijfers op lokaal niveau

Link met SDG
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Ouderen

Data
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Aandeel (%) van de
inwoners dat tevreden
is over de ouderenvoorzieningen in de
gemeente/stad
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Aandeel (%) van de
inwoners dat vindt dat
er voldoende activiteiten
zijn voor ouderen in de
gemeente/stad

Link met preventieve gezondheid
op lokaal niveauveau
Zijn de ouderen in jouw gemeente tevreden over de
voorzieningen en activiteiten? Een grotere tevredenheid
kan leiden tot een hoger mentaal welbevinden en meer
sociale contacten.

Zijn er voldoende ouderenvoorzieningen in jouw
gemeente?
Kunnen ouderen terecht in de residentiële ouderenzorg?

Gemeentemonitor
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Aantal plaatsen in de
residentiële ouderenzorg per
1.000 65-plussers

Geopunt>zorgatlas

De zorgatlas biedt een
overzicht van informatie over
zorg, welzijn en gezondheid.
Zorgzones zijn indelingen
van Vlaanderen die verband
houden met gezondheids- en
welzijnsvoorzieningen. De
statistieken die je in de zorgatlas kan terugvinden, zijn
gebaseerd op de zorgzones.
Het gaat onder meer om
informatie over de sterftes,
ziekenhuis-opnames en
bevolkingsonderzoeken.
Daarnaast biedt deze
applicatie een overzicht van
de door Agentschap Zorg en
Gezondheid erkende zorgvoorzieningen in de vorm
van POI’s of points of interest.
Deze zorgvoorzieningen zijn,
volgens hun activiteit
ingedeeld in een categorie,
zoals vb. Algemeen ziekenhuis, Centrum voor kortverblijf, Dienst voor thuisverpleging,… Je kan bijkomende informatie over de
voorziening opvragen door
op de POI te klikken.

Maandelijkse rapporten Logo’s Bewegen Op Verwijzing

Het aantal online aangemaakte verwijsbrieven van
de kleinstedelijke zorgregio’s

Hoe loopt het project Bewegen op Verwijzing in jouw
regio? Waar zijn nog extra inspanningen nodig? Vraag
ernaar bij jouw regionaal Logo.

Maandelijkse rapporten Logo’s

Aantal ingeschrevenen bij
rookstopcursus gekoppeld
aan verhoogde tegemoetkoming

Hoe lopen de doorverwijzingen naar de tabakoloog in
jouw regio? Vraag ernaar bij jouw regionaal Logo.

Gezondheidscijfers op lokaal niveau

GEZONDHEIDSCIJFERS
OP VLAAMS NIVEAU
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Cijfers VLAAMSE
EXPERTISECENTRA
De Vlaamse expertisecentra zijn partnerorganisaties
van de Vlaamse Overheid met expertise in een of meerdere domeinen van de preventieve gezondheidszorg. De
Vlaamse expertisecentra leveren op hun website interessant cijfermateriaal aan, waarvan tot op heden geen cijfers op lokaal
niveau. Door op de linken te klikken kom je op de website van deze expertisecentra en krijg je een overzicht van de belangrijkste cijfers voor
dit thema op Vlaams niveau. Toch zijn we ervan overtuigd dat ook deze
cijfers je kunnen inspireren om een focus te kiezen voor jouw lokaal preventief gezondheidsbeleid. Want Vlaanderen is uiteindelijk één grote
uitgestrekte stad/gemeente.

VOEDING

Hoe gezond eet de Vlaming? Drinken Vlaamse tieners veel frisdrank? En
eten volwassenen regelmatig fruit? Vlaams Instituut Gezond Leven schotelt je voor wat de gemiddelde Vlaming eet en drinkt.

SEDENTAIR GEDRAG

Niet te lang stilzitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw. Dat is het
onderwerp van de factsheet sedentair gedrag. Deze factsheet bundelt
de belangrijkste sleutelboodschappen over lang stilzitten. Van de meest
recente cijfers en gezondheidsrisico’s tot praktische aanbevelingen en
duidelijke infographics.

GEESTELIJKE GEZONDHEID

In onze huidige samenleving lijkt het niet zo simpel om het mentaal
evenwicht te bewaren. Welk aandeel van de bevolking geeft aan last te
hebben van psychische problemen? Hoeveel percent van de bevolking
heeft er ooit aan gedacht om er een einde aan te maken? De cijfers over
geestelijke gezondheid maken dit duidelijk.

TABAK

Er zijn verschillende opvallende tendenzen in het rookgedrag van de
voorbije jaren. Sommige worden steeds opnieuw bevestigd, zoals de
samenhang tussen roken en een lagere sociaal-economische status.
Andere zijn nieuw, zoals de stijging van het roken en dagelijks roken bij
jonge vrouwen. Blijft het aantal rokers bij jongeren hoog? Hoe zit het
met het aantal rokers onder de volwassenen?
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GEWICHT

Heeft de gemiddelde Vlaming een gezond gewicht? En is er een verschil
tussen jongeren en volwassenen?

BEWEGING

Hoeveel percent van de volwassenen beweegt voldoende? Is er een verschil tussen mannen en vrouwen? En bewegen onze kleuters en kinderen
voldoende? Cijfers over het beweeggedrag van de Vlaming kan je hier
terug vinden.

VALPREVENTIE

Een valincident is “een onverwachte gebeurtenis waarbij men op de
grond, vloer of een lager gelegen niveau terechtkomt”. Valincidenten
komen vaak voor bij ouderen en hebben heel wat nadelige gevolgen.
Hoeveel 65+ers vallen één keer per jaar?

ALCOHOL

Hier vind je de belangrijkste cijfers van het voorbije decennium over de
omvang van het alcoholgebruik in Vlaanderen en België. Welk percentage van de bevolking drinkt dagelijks?
Hoe vaak drinken leerlingen uit het secundair onderwijs alcohol?

DRUGS EN
GENEESMIDDELEN

In deze factsheets vind je meer algemene cijfers over het gebruik van
cannabis, cocaïne, opiaten, hallucinogenen, xtc en amfetamines, nieuwe
psychoactieve stoffen en psychoactieve medicatie.

GAMEN

De belangrijkste cijfers over de omvang en impact van gamen in Vlaanderen en België. Je komt hier bijvoorbeeld te weten hoeveel tijd en geld
jongeren aan gamen besteden.

GOKKEN

Deze factsheet bundelt de cijfers over gokken. Je vindt hier het antwoord
op vragen als hoeveel geld er aan gokken besteed wordt en hoeveel
inwoners een problematisch gokprobleem hebben.

SEKSUELE
GEZONDHEID

De cijfers achter deze link beschrijven de seksuele gezondheid van
volwassenen vanaf 25 jaar in Vlaanderen. Je vindt hier meer info over het
gebruik van voorbehoedsmiddelen, soa’s, ongeplande zwangerschappen…

SUÏCIDE

Cijfers over suïcide en geestelijke gezondheidsproblemen vind je in
dit epidemiologisch rapport van het Vlaams Expertisecentrum
Suïcidepreventie (VLESP).
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Cijfers uit de
GEZONDHEIDSENQUÊTE 2013
De gezondheidsenquête is een federaal initiatief door Sciensano (het
vroegere WIV) met de steun van de verschillende deelstaatregeringen.
De Gezondheidsenquête is een vijfjaarlijkse enquête om de gezondheid
van de Belgen (Vlamingen, Walen en Brusselaars) te evalueren en om
de voornaamste gezondheidsproblemen en leefgewoonten in België te
leren kennen. Op basis van deze gegevens kan een gezondheidsbeleid
ontwikkeld worden dat afgestemd is op de werkelijke noden van de bevolking. De laatst beschikbare cijfers dateren uit 2013. In 2018 worden
nieuwe data verzameld. De Gezondheidsenquête is gebaseerd op een
steekproef van 10.000 deelnemers. Het interview wordt bij de respondenten thuis afgenomen door een getrainde interviewer. Voorafgaand
aan het bezoek worden de geselecteerde huishoudens geïnformeerd
door middel van een introductiebrief en een folder die het doel en de
inhoud van de enquête uitlegt.
De cijfers in de onderstaande rapporten worden telkens weergegeven
naargelang het gewest, opleidingsniveau, geslacht… Door het klikken
op onderstaande linken kom je op de volledige onderzoeksrapporten
terecht. Deze vatten de belangrijkste cijfers kort samen.
Je kan de cijfers ook zelf verder onderzoeken in interactieve analyses op
de website. Zo kan je hier de cijfers opvragen per provincie of naargelang
het geslacht, leeftijd of inkomen.

MONDGEZONDHEID

Hoeveel percent van de bevolking heeft geen eigen, natuurlijke gebits
elementen meer? Hoeveel percent ervaart moeilijkheden met kauwen?
En hoeveel percent geeft aan minstens twee keer per dag de tanden te
poetsen?

OMGEVING, HUISVESTING EN
PASSIEF ROKEN

Welk percentage van de bevolking woont in een wijk waar minstens één
van de omgevingsfactoren een ernstig probleem is? Omgevingsfactoren
zijn de hoeveelheid en de snelheid van het verkeer, de opstapeling van
vuilnis, vandalisme, graffiti of de beschadiging van eigendommen en
de toegang tot parken of tot andere groene of recreatieve openbare terreinen. Welk percentage van de bevolking wordt gehinderd door lucht
verontreiniging, slechte geuren, trillingen of lawaai?
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ONGEVALLEN

Welk percentage van de bevolking was betrokken bij een verkeers
ongeval, een ongeval thuis, op het werk, tijdens de vrije tijd of op school?
Bij welke leeftijdsgroep is het risico op een ongeval het grootst?

GEWELD

Hoeveel personen werden slachtoffer van geweld? Bij welke leeftijdsgroep komt geweld het vaakst voor?

SOCIALE GEZONDHEID

Hier vind je meer cijfers over de tevredenheid over sociale relaties, het
aantal sociale contacten en de mate waarin mensen kunnen rekenen op
steun ingeval van nood.

INFORMELE ZORGEN

In dit rapport gaat de aandacht uit naar degenen die onbezoldigd en
regelmatig instaan voor hulp of verzorging van mensen met langdurige
ziekten, chronische aandoeningen of handicaps. Hoeveel percent van de
bevolking geeft aan minstens eenmaal per week hulp of verzorging te
bieden aan een lid van het huishouden, een familielid en/of een bekende? Staan vrouwen meer in voor informele hulpverlening dan mannen?

Vroegtijdige opsporing
van cardiovasculaire
risicofactoren en
diabetes

Welk aandeel van de bevolking liet het afgelopen jaar zijn bloeddruk,
cholesterol- of bloedsuikergehalte meten?

STERFTECIJFERS

Er zijn ook wat sterftecijfers beschikbaar op Vlaams niveau:

ʝʝOorzaakspecifieke sterfte
ʝʝSterftecijfers (absoluut en indirect gestandaardiseerde sterfteratio

(=meer of minder dan verwacht)) op kleinstedelijk zorgregioniveau

ʝʝOorzaakspecifieke sterfteatlas per zorgregio
ʝʝVermijdbare sterfte per geslacht en per leeftijd
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Omgevingsanalyse
gezondheidsconferentie

In de omgevingsanalyse die Möbius uitvoerde ter voorbereiding van de
gezondheidsconferentie van december 2016 worden cijfers weergegeven hoe het gesteld is met het preventieve gezondheidsgedrag van de
Vlamingen. Concreet gaat het om:
ʝʝ leefstijl (gedrag en gebruik) (pp. 71-237)
ʝʝ vergelijkende cijfergegevens (België-gemeenschappen/gewestenlokaal en partiële internationale vergelijkingen) over de maat
schappelijke kost van tabak-, alcohol- en drugsgebruik, waarbij
ook de uitgaven voor preventie en zorg in rekening gebracht zijn
(pp. 279-284)

Studie van de
vaccinatiegraad

In deze studie in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vind je cijfers over de vaccinatiegraad uitgevoerd bij vier verschillende doelgroepen, namelijk (1) kinderen van 18 tot 24 maanden oud
(geboren in 2014) en (2) hun ouders, (3) adolescenten (geboren in 2000)
en (4) recent bevallen vrouwen. Interessante tabellen zijn tabel 2.16
(basisvaccinaties op de leeftijd van 18-24 maanden, p.39) en tabel 4.29
(vaccinatie bij zwangere vrouwen en hun partners, p.103). Deze cijfers
zijn ook beschikbaar op provinciaal niveau.

Onderzoek
naar de sociale
gezondheidskloof

Het Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en
Sociale Uitsluiting voert onderzoek naar het bestaan van de sociale
gezondheidskloof. Uit cijfers blijkt dat mensen met een lagere sociale status (opleidingsniveau, activiteitstatus, inkomensniveau) vaak in
slechtere gezondheid verkeren, een verminderde toegang tot de gezondheidszorg hebben en vroeger sterven dan mensen met een hogere
positie op de sociale ladder.
Op deze website vind je de bundeling van cijfers rond gezondheids
ongelijkheid. De cijfers zijn afkomstig uit onder meer de gezondheids
enquête 2013 en de EU-SILC enquête.

Milieu en gezondheid

Op deze website van de Vlaamse Milieu Maatschappij vind je meer
cijfers over de milieu-impact op gezondheid. De impact wordt in kaart
gebracht aan de hand van twee types indicatoren. Een eerste type indicatoren drukt de milieu-impact uit in het aantal verloren gezonde levens
jaren of ‘Disability-Adjusted Life Years’ (DALY’s). De DALY indicator laat
toe om verschillende gezondheidseffecten af te wegen, deze op te volgen in de tijd of te vergelijken tussen regio’s of landen. Een tweede type
indicatoren is gebaseerd op Humane Biomonitoring (HBM). Met HBM
wordt de blootstelling van de mens aan milieuvervuilende stoffen
gemeten in het menselijk lichaam (zoals bloed, urine, haar,…). Voor meer
info over de interpretatie van deze cijfers kan je terecht bij de medischmilieukundige (=mmk) van jouw regionaal Logo.
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