
Een gezond leven  
in een gezonde wijk

Wonen en samenleven in een groene, veilige wijk. Een wijk  
met een goede fysieke en sociale infrastructuur, diversiteit in  
bebouwing en ruimte die mensen – ook letterlijk – in beweging zet. 
Aan dergelijke wijken wordt al gewerkt. Er zijn de laatste jaren vele  
burgerinitiatieven, van buurtbeheerorganisaties tot en met zorg
corporaties. Het is aan de partners van Alles is gezondheid... om 
deze initiatieven te ondersteunen. Zo kunnen er wijken ontstaan  
waar burgers en voorzieningen uit zorg, sport, onderwijs samen 
optrekken om tot een gezonde en vitale bevolking te komen. 

De wijken van Nederland laten grote verschillen zien als het gaat om de fysieke en sociaal
economische omgeving. In achterstandswijken heerst bijvoorbeeld een hoge werkeloosheid, 
eten mensen vaker ongezond en kunnen kinderen niet veilig buitenspelen. Daardoor ontstaan 
gezondheidsverschillen. Overgewicht, chronische ziekten en ongezond gedrag leiden tot  
verontrustende cijfers: in deze wijken leven mensen gemiddeld zeven jaar korter. En het 
aantal als gezond ervaren jaren is nog veel hoger. Daarnaast heeft de stedelijke omgeving  
een aantal algemene problemen, zoals straten waar de hoeveelheid fijnstof door te veel 
gemotoriseerd verkeer op een ongezond niveau komt. 

Wat betekent dit?
Uit onder andere onderzoek van de universiteit van Wageningen blijkt dat er een onlosmakelijke 
relatie is tussen groen en gezondheid. Groen stemt positief, zet aan tot beweging en kan stress
klachten verminderen. Het faciliteren van groen in een stedelijke omgeving is daarom belang
rijk, maar nog belangrijker is het groen zodanig vorm te geven dat het uitnodigt om er gebruik 
van te maken. Wijkcentra, trapveldjes, buurtboerderijen en een omgeving waar kinderen veilig 
buiten kunnen spelen, zijn daarbij belangrijke middelen om de jeugd in beweging te brengen. 
Voor huisartsen, wijkverbanden en zorgorganisaties ligt er de uitdaging om gezamenlijk de 
strijd aan te gaan tegen problemen als overgewicht, diabetes en eenzaamheid. En voor  
buurtcoaches ligt er de taak om vroegtijdig problemen in een wijk te signaleren om erger te 
voorkomen. 

Hoe werkt Alles is gezondheid… hieraan? 
Samen met onze partners werken we onder andere aan ‘de Gezonde Wijk’ door:
• de ontwikkeling en begeleiding van de sociale woonomgeving;
• te werken aan collectieve zorgverzekeringen die kwetsbare mensen een goede toegang  

tot zorg bieden;
• het faciliteren van beweegmogelijkheden voor jongeren in de wijk, zoals voetbal en  

tennisveldjes;
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• de ontwikkeling van woonconcepten in een sociaaleconomische context van natuur,  
duurzaamheid en betaalbaarheid;

• laagdrempelige sportfaciliteiten voor allochtone vrouwen;
• aandacht te vragen voor de invloed van ‘groen’ op gezondheid;
• voetbalprojecten waarbij maatschappelijke betrokkenheid in de buurt centraal staat;
• integrale aanpakken om overgewicht in aandachtswijken aan te pakken;
• aandacht voor de maatschappelijke functie van sportverenigingen;
• inzet van buurtsportcoaches.

Uitgelicht 

Curves
Complete programma’s, bestaande uit fitnesstraining, persoonlijke weekmenu’s en deskundige 
coaching. Dat is wat Curves aanbiedt aan onder andere vrouwen van buitenlandse afkomst, 
mensen met een verstandelijke beperking en slechthorende mensen. Met krachttraining en 
duurzame conditietraining draagt Curves bij tot gezond gewichtsverlies, spierversteviging, 
conditie verbetering en verhoogde stofwisseling. Zo worden overgewicht, fysieke ongemakken  
en chronische ziekten voorkomen. 

Entente Florale Nederland vraagt met het programma Vitale Groene Stad aandacht voor de 
manier waarop ‘groen’ in te zetten is voor een gezonde en veilige leefomgeving. De bedoeling  
is dat een brede doelgroep dit thema op de kaart gaat zetten. Daarnaast toetst Entente Florale 
projecten die betrekking hebben op groen en gezondheid. Ook daarmee komt er meer aandacht 
voor de functie van ‘groen’. Gemeenten worden zich er bijvoorbeeld van bewust dat het niet 
alleen om ‘kijkgroen’ gaat. Groen heeft immers een direct effect op de buitenruimte, die 
prettiger en gezonder wordt. Een omgeving die inwoners prikkelt om te gaan recreëren en 
bewegen. 

De Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) wil mensen verbinden aan de sport, zorgen 
voor een gezonde sportkantine met een verantwoord schenkbeleid, en een gezonde manier 
van sporten stimuleren. Daarmee toont de KNHB het belang aan van de maatschappelijke 
functie van sportverenigingen. Concreet betekent dat werken aan de gezonde sportkantine,  
de voor beeldfunctie van topteams, multifunctioneel gebruik van velden en clubhuizen en 
kennisdeling over hoe je sportverenigingen gezond kunt maken.

Gemeente Nieuwegein verbindt zorg en welzijn door mensen in de wijk te helpen om tot een 
gezondere levensstijl te komen en gezondheidsproblemen te voorkomen. Een voorbeeld 
hiervan is het Lijfstyleprogramma, gericht op meer bewegen, gezonde voeding, gezond 
gewicht en mentale fitheid. Daarnaast verbindt gemeente Nieuwegein zorg en welzijn via  
wijkteams, die dicht bij de bewoners staan. Door een wijkgerichte aanpak en een grotere rol 
voor vrijwilligers zijn problemen eerder te signaleren en kan er actie op ondernomen worden. 
Dat zal leiden tot een betere gezondheid en een afname van zorg en welzijnskosten.

Meer informatie?
Kijk op de Wijkdomeinpagina op 
www.allesisgezondheid.nl/
domein/indewijk

Benieuwd naar de reeds  
geboekte resultaten?
ZonMw draagt vanuit het vijfde 
preventieprogramma zorg voor 
het monitoren en evalueren van 
Alles is gezondheid… Het RIVM 
verzorgt de monitoring van de 
voortgang van het programma.  
Op basis van een overzicht van 
alle activiteiten onder de vlag  
van Alles is gezondheid… wordt 
een set van circa 25 indicatoren 
ontwikkeld, met een evenwichtige 
verdeling over de verschillende 
settings (onderwijs & opvoeding, 
werk, wijk, zorg en gezondheids
bescherming).  
Kijk op Alles is gezondheid… bij 
Monitoring voor de infographics, 
die een beeld geven van de resul
taten. 
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