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Introductie

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen groeiend probleem

Succes factoren

Beleidsmakers voldoen niet aan behoeften van inwoners

Gebiedsprofiel op lokaal niveau 



District health profile

Visuele tool  

GGD en gemeente

Gebiedsprofiel 



Onderzoeksdoel

Onbekend hoe tegen het profiel aangekeken wordt

Meer kennis van de behoefte van inwoners 

Betere samenwerking 

Veranderingen in de wijk 

Toename tevredenheid met de algehele gezondheid 

‘What are the perspectives of inhabitants and policy makers 

about the district health profile in the Netherlands?’



Methode

Stevenshof

Semi-gestructureerde interviews, inwoners (n= 10) en 

beleidsmakers (n=6) 

Interview guide:

‘Weergave van het profiel’

‘Belangrijke key aspecten’ 

‘Positieve ervaringen in de wijk’

‘Verbeteringen in de wijk’

‘Samenwerking’ 



Resultaten 



Weergave van het gebiedsprofiel

Uitgebreid profiel

Inwoners vonden het profiel gedetailleerd

Verbeterpunten:

Definitie domeinen

Eetgewoonten en laaggeletterdheid  

Demografische gegevens 



Belangrijkste aspecten van het 
gebiedsprofiel 

Inwoners 

Persoonlijke ervaringen of de ervaringen 

van familie of buren

De domeinen die slecht scoren 

Beleidsmakers 

Integraal overzicht 

Maken er nauwelijks gebruik van 



Positieve ervaringen in de wijk

Afhankelijk van waar je woont in de wijk

Profiel komt overeen 

Verbinding en betrokkenheid in de wijk

Fysieke activiteiten in de fysieke omgeving 



Verbeteringen in de wijk

Fysieke omgeving

Sociale omgeving 

Profiel komt overeen 

Afhankelijk van waar je woont in de wijk



Samenwerking tussen inwoners en beleidsmakers 

Samenwerken met inwoners  

Belangrijk om bewust te zijn van de 

verschillende verwachtingen 

Lastig om de juiste doelgroep te bereiken



Discussie

Sterke punten

Eerste studie 

Limitaties

Ondervertegenwoordiging van mensen met een 

andere etniciteit 

Ethnicitiy of the inhabitants

Dutch Morrocan



Conclusie

Aanbeveling om verder onderzoek te doen naar hoe inwoners met een

migratieachtergrond het gebiedsprofiel van de wijk zien

Het gebiedsprofiel wordt gezien als een veelbelovend instrument voor beleidsmakers om 

een integraal overzicht te krijgen van de gezondheidstoestand van een wijk en om 

bewoners te betrekken bij publieke besluitsvorming



Vragen? 




