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Workshop citizen science

• Toelichting project, doel en methoden

• Toelichting Positieve Gezondheid

• Ruimte voor reactie

• Vragen aan jullie als deelnemers workshop



Huidige situatie:

• Overlast van intensieve veehouderijen en 
gerelateerde / gevreesde gezondheidsrisico’s

• Niet optimale verhoudingen tussen burgers en veehouders



Projectdoel 

Gezondheidsbevordering op buurtniveau in veedichte gebieden door meer inzicht 
in:

1. De beleving van Positieve Gezondheid

2. De invloed van de leefomgeving daarop 

3. De mogelijkheden voor eigen regie (voor alle partijen).

Dit doen we vanuit Positieve Gezondheid door het ontwikkelen van:

• Een werkmethode

• Een app



Schematische projectweergave:



werkmethode

• Interview rondes met bewoners en veehouders

• Workshop met bewoners

• App 

• Gezamenlijke workshop bewoners en veehouders

• Rapportage 



Positieve gezondheid in veedichte gebieden:

• De GGD-taak =  adviseur (van gemeenten) gezondheid mee te wegen

• De BrOS (Brabantse Omgevingsscan)

• Wat is er bekend op gemeentelijk niveau?





Van individueel naar gemeenschappelijk
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Positieve 
Gezondheid en 
Leefomgeving

Eigen woning

Woning – dichtstbijzijnde veehouderij

De buurt / de straat

raamwerk

Bolk-model voor 
Positieve Gezondheid en Leefomgeving



APP Positieve Gezondheid in veedichte gebieden

• Digitale webapplicatie, gebruik in onderzoek

• Niet een buurt-app waarin je als buurt met elkaar communiceert



Doel van de app

• Beleving van (positieve) gezondheid in overbelast gebied in beeld brengen, 

periodiek in de tijd.

• Doorvragen op (positieve) gezondheid (verder komen dan alleen de boosheid 

over varkens en onrust).

• Inzicht in de beleving van de lokale leefomgeving



Uitkomsten van de app worden gebruikt voor:

• De uitkomsten geven inzicht hoe bewoners hun eigen leefomgeving ervaren, gekoppeld aan eigen 
ervaren gezondheid. 

• Analyse uitkomsten afgebakende periode met lokale omstandigheden (locatiegegevens, 
windrichting, weersomstandigheden, specifieke omstandigheden bij de ondernemers

• Een rapportage aan het gemeentebestuur over langere periode, gecombineerd met de 
uitkomsten van de workshops. Gemeente kan dit gebruiken bij evaluatie van maatregelen in het 
gebied. 

Waar is de app niet voor bedoeld:

- Meldingen van milieuklachten (daar is de milieuklachtenlijn voor)

- Controles bij ondernemers



Vragen aan deelnemers workshop 

• Door welk aspect van de leefomgeving wordt uw gezondheid het 
meest beïnvloed?

• Bij welk thema van Positieve Gezondheid past dit?

• Op welk schaalniveau?
• Thuis – straat - buurt



Bedankt voor je deelname!

Vragen?

s.staps@louisbolk.nl

r.nijdam@ggdgmv.nl
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