
10 feb 2022
Henk Rosendal

DE GEZONDE WIJK

Kick off



Welkom 

• Inleiding

• De wijk in

• Terugkoppeling

• De opdracht



Gezondheid 



Definitie gezondheid: 

• Wás: Een toestand van volledig lichamelijk, 
geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet 
slechts de afwezigheid van ziekte of andere 
lichamelijke gebreken (WHO 1948).

• Ís (steeds meer): het vermogen van mensen 
zich aan te passen en eigen regie te voeren in het 
licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen 
van het leven (M. Huber, 2010).

Verschil? Consequenties?



Determinanten (1) 

‘Factoren die 
van invloed zijn 
op onze gezondheid’ 

Giant 1



Determinanten (2) 



Illustratie (1) 



Illustratie (2)

• Mensen worden niet overal even oud, en doen 
dat niet overal in gezondheid

• Er zijn gebieden waar mensen relatief langer 
leven, in een goede gezondheid



Blue zones 

Kenmerken

• Voeding
• Beweging
• Doel
• Sociale contacten



Een eerste conclusie:

• Determinanten hebben effect op onze 
gezondheid 

• Helaas niet altijd eenvoudig, soms ook 
onbetaalbaar (?)

• En hoe zit dat met Covid-19?



Covid-19: wat weten we?

• Virus, muteert regelmatig
• Besmettelijk (binnen – buiten)
• Verschijnselen: mild tot bijzonder ernstig
• >5 mln besmettingen, >21.000 mensen overleden
• Rol overgewicht (en dus leefstijl)?
• Kosten bestrijding >85 mld
• Maatschappelijke gevolgen? 

• Eenzaamheid
• Angst
• Onderwijs
• Economie
• etc

• En het gaat voorlopig niet weg



Covid-19: preventie 

• Wat doen we al?
• Vaccineren
• Mondkapje
• Handenwassen
• 1.5 m
• Groepsgrootte en contacten beperken
• QR-code
• …..

ØVraag: kan preventie ook ‘naar voren’?



Preventie



En zouden we hier wat mee kunnen? 



Maar eerst: De wijk in! 



De wijk in! 

• Groepjes (3 á 4 mensen)

• Rondlopen, kijken, luisteren, vragen, ….. etc.

• Vragenlijst invullen

• Over 45 minuten gaan we verder



Welkom terug 

• Open Mentimeter!



De opdracht: 



Preventie dus 



De hamvragen bij preventie: 

• Wat levert het op 
en
• Wat kost het?

• En dan: hoeveel is gezondheid(swinst) ons 
waard?



Nogmaals: Handig model? 



Dank voor jullie aandacht
En heel veel succes en plezier!


