
INVLOED OMGEVING OP GEZONDHEID 
 
De invloed van de omgeving op de gezondheid kan moeilijk onderschat worden. Niet alleen vroeger 
(schoon drinkwater, riolering, krotwoningen, schrijnende armoede) maar ook anno 2017. 
 
Bij de invloed van de omgeving maken we cf. het model van Lalonde (1974) een onderscheid tussen 
de fysieke en de sociale omgeving. 

 
FYSIEKE OMGEVING 
Bij de fysieke omgeving moeten we denken aan de woon-, leef- en werkomgeving waarin mensen 
verkeren.. Een aantal voorbeelden ter illustratie 

 
Kwaliteit van de huisvesting 
Daarbij moeten we denken aan alle aspecten van het binnenhuismilieu. We leven immers een groot 
gedeelte van de dag in onze woning. Hierbij kun je denken aan 
kleinbehuisdheid, vocht, schimmel, ventilatie, bouwmaterialen, asbest. 

 
Kwaliteit van de leefomgeving 
Er is inmiddels een schat aan onderzoek naar de invloed van de leefomgeving 
op onze gezondheid, zoals bijvoorbeeld te lezen valt in het onderzoek van 
Kruize van het RIVM uit 2015 en onlangs werd bevestigd door het Spotlight-
onderzoek van het VUmc (2016). Een prettige leefomgeving stimuleert tot meer 
bewegen, bevordert sociale contacten, geeft ruimte voor ontspanning.  
Een van de bekendste onderzoekers op dit gebied, Jolanda Maas vatte de 
belangrijkste gevolgen voor de gezondheid als volgt samen: 

Mensen met een groene woonomgeving zíjn gezonder, want ze bezoeken 
minder vaak de huisarts met gezondheidsklachten. Met name 
angsstoornissen en depressies komen minder vaak voor in groene 
omgevingen. De kans op een depressie is 1,33 keer zo hoog in buurten 
met weinig groen als in buurten met veel groen. Maar ook 
gezondheidsproblemen als hoge bloeddruk, hartklachten, rug- en nekklachten, 
ademhalingsproblemen, darmstoornissen, migraine en duizeligheid doen zich minder vaak 
voor (Maas, 2008). 

 
Invloed van industrie en verkeer 
Naast de inrichting van de leefomgeving kunnen we meer dan gemiddeld bloot gesteld worden aan 
stoffen die een negatieve invloed hebben op onze 
gezondheid. Bekende voorbeelden zijn fijn stof (verkeer, 
industrie) en lawaai (wegverkeer, luchtvaart, industrie),  

 

MAATSCHAPPELIJKE OMGEVING 
Naast de fysieke omgeving kennen we ook de Sociale omgeving. Hieronder verstaan we een complex 
stelsel van factoren. Een paar voorbeelden ter illustratie. 
 

Sociale contacten 
Het bekendste voorbeeld is sociale cohesie. Een goed contact met buren en vrienden bevordert 
sociale steun, vermindert de kans op eenzaamheid, biedt steun bij ongemak etc. 

 
Sociaal Economische Status/ Inkomen/ Armoede 
Volgende de laatste rapporten van het SCP neemt het aantal gezinnen in langdurige armoede nog 
steeds toe. Een gebrek aan inkomen belemmert mensen ernstig in hun dagelijks functioneren op 
vrijwel alle terreinen. Deelnemen aan sportverenigingen is te duur, deelnemen aan schoolreisjes lukt 
niet, gezond voedsel is nu eenmaal duurder dan fastfood, we kunnen niet wonen in de woning en de 
buurt die het beste is voor onze kinderen etcetcetc. 

 
Opleiding/ laaggeletterdheid 
We zijn een van de hoogste opgeleide volkeren in de wereld maar nog we vergeten daarbij dat 1,5 
miljoen mensen laaggeletterd zijn, voor het grootste gedeelte autochtone nederlanders. 



Laaggeletterdheid belemmert mensen om mee te doen in de samenleving. Ze kunnen weliswaar 
eenvoudig lezen en schrijven maar snappen brochures en formulieren niet, kunnen hun weg niet 
vinden in de digitale wereld, verwalen in het steeds complexere zorgsysteem, snappen bijsluiters niet, 
kunnen gezondheidsinformatie niet tot zich nemen .etcetc. 

 
 
Stress 
Veel van deze factoren versterken elkaar onderling. Ze werken niet alleen direct maar ook indirect 
door op onze gezondheid. De belangrijkste interveniërende variabele is stress en mn. chronische 
stress. Stress kennen we allemaal voordat we iets belangrijks moeten doen. Het cortisolgehalte en de 
adrenaline jaagt omhoog, geeft ons energie en laat ons het beste uit onszelf halen, vraag het maar 
aan een sporter een artiest of iemand die een belangrijke afspraak heeft. Maar nadat het “probleem” 
voorbij is herstelt het evenwicht zich weer.  
Maar als het “probleem” niet voorbij gaat, omdat je nog steeds geen werk 
hebt, omdat er nog steeds schulden zijn en er geen vooruitzicht op 
verbetering is, ontstaat chronische stress. Er is dan sprake van een 
blijvend hoog cortisolniveau en dat is desastreus voor je gezondheid.. Het 
tast volgens de Belgische hoogleraar klinische psychologie Paul Verhaege 
(2012)  je immuunsysteem aan, vermindert je weerstand, maakt je vatbaar 
voor infecties en heeft invloed op een reeks van factoren, zoals hiernaast 
valt te lezen.  
 
 
Huub Sibbing, 6-12-2016 
 



Bijlage: Persbericht Spotlightonderzoek VUMC, 17 februari 2016 
 

Grote invloed van buurt op leefstijl en gezondheid inwoners 

Waar je woont en hoe je je woonomgeving beleeft, heeft mogelijk invloed op overgewicht en obesitas. 
Onderzoek van het internationale SPOTLIGHT project laat zien dat mensen die hun buurt positiever 
ervaren gezonder gedrag vertonen: meer bewegen en minder ongezond eten. Hoofdonderzoeker 
Jeroen Lakerveld van VUmc: "Stedenbouwkundigen en beleidsmakers hebben de 
verantwoordelijkheid om te zorgen dat buurten die ze ontwerpen een gezonde leefstijl bevorderen en 
tegelijkertijd beschermen tegen ongezond gedrag". Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in Obesity 
Reviews. 

De afgelopen 4 jaar heeft het Europese SPOTLIGHT project onderzoek gedaan naar de oorzaken van 
overgewicht. Specifiek werd er gekeken naar welke factoren in een buurt gerelateerd zijn aan risico's 
op overgewicht en obesitas. Nu komt SPOTLIGHT met een overzicht van recent uitgevoerde 
onderzoeken en presenteert ook nieuwe informatie op basis van een groot Europees onderzoek. 

Buurtbeleving 
De onderzoekers concluderen dat het belangrijk is hoe mensen hun buurt beleven. Zo ervaren 
laagopgeleiden hun buurt als minder bevorderlijk voor gezond gedrag dan hoogopgeleiden. Deze 
verschillen in perceptie bleken groter in de Nederlandse Randstad dan in Londen en Boedapest. Dat 
laagopgeleiden hun buurt minder positief beoordeelden komt deels omdat hun buurt minder mooi is 
ingericht; er zijn minder bomen, huizen zijn minder goed onderhouden en er is minder groen in de 
buurt. 

Bewegen faciliteren 
Het onderzoek bevestigt ook dat in buurten waarin bewegen wordt gefaciliteerd (door de 
aanwezigheid van voorzieningen, fietspaden en recreatiemogelijkheden) er daadwerkelijk meer wordt 
bewogen. Het onderzoek laat zien dat in Nederland (Randstad) 71% van de mensen regelmatig fietst, 
tegen 13% in Parijs, 14% in Londen, 31% in Boedapest en 57% in Gent. De aanwezigheid van 
wandel- en fietsroutes draagt bij aan de keuze voor de fiets als vervoermiddel. En hoe meer wandel- 
en fietsroutes er bekend zijn, hoe sneller men geneigd is om de fiets te nemen. Dit benadrukt de 
mogelijkheid voor beleidsmakers om buurten 'gezond' in te richten. 

Sociale cohesie 
Daarnaast kwam naar voren dat de sociale omgeving een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van 
overgewicht. In buurten met meer sociale cohesie hebben bewoners een gezonder gewicht, 
beoordelen ze hun gezondheid beter en eten bewoners meer fruit. 
VUmc-onderzoeker Joreintje Mackenbach benadrukt het belang van de buurtomgeving in de preventie 
van ongezond gedrag en overgewicht: "Mogelijk kunnen we miljoenen euro's aan zorgkosten 
besparen als gezondheidsbevordering zich zou richten op de omgevingsdeterminanten van ongezond 
gedrag. Met het aanpakken van buurten en wijken bereik je grote groepen mensen tegelijk. Het liefst 
zien we buurten die zowel uitnodigen tot gezond gedrag, alsook de sociale cohesie bevorderen." 

 
 


