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Feiten en cijfers 2021

Een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving voor iedereen in 
Nederland: daar gaat de afdeling Gezond Leven van het RIVM voor.  
In buurten en wijken, op scholen en kinderdagverblijven, en in de 
zorg. De extra steungelden vanuit de Rijksoverheid maakten het 
mogelijk dat we de inzet en het gebruik van erkende leefstijlinterven-
ties extra mochten stimuleren bij onze doelgroepen. 
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Feiten en cijfers 2021 
Wat doen we voor gemeenten en GGD’en?

We helpen beleidsadviseurs en -uitvoerders van gemeenten en GGD’en om 
integraal en preventief te werken aan gezondheid en welzijn van hun inwoners. 
Dat doen we onder andere door het actief onder de aandacht brengen van 
onze goed onderbouwde kennis en praktische hulpmiddelen via onze website 
Loketgezondleven.nl, via (online) bijeenkomsten, webinars en workshops, en via 
adviezen op maat. 

In 2021 besteedden we extra aandacht aan het stimuleren van de inzet en het 
gebruik van erkende leefstijlinterventies. Veel mensen zijn immers minder gaan 
bewegen, meer gaan roken en het welbevinden van jongeren lijdt onder de 
coronapandemie. Daarom hebben gemeenten extra geld gekregen om de gezond-
heid van hun inwoners te bevorderen of ziekte te voorkomen. En ze staan hier niet 
alleen voor: we mogen hen gratis helpen. Onafhankelijk, met kennis over hoe je 
een gezondheidsprobleem effectief aanpakt tot hoe je passende activiteiten 
selecteert die het verschil maken voor inwoners. 

Onze werkwijze? Onze basis is onze wetenschappelijke kennis die we op een 
praktische en toegankelijke manier aanbieden. Tegelijkertijd sluiten we aan bij de 
wensen en behoeften van de gemeenten en GGD’en. Daarom vragen we hen 
proactief wat zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Dat doen we 
met behulp van een behoefteonderzoek en het bevragen van de leden in ons 
Gezonde Gemeente panel. Maar ook door het uitvoeren van een onderzoek naar 
de waardering over en het gebruik van Loketgezondleven.nl. 

 
NIEUW op Loketgezondleven.nl
• Altijd up-to-date, met praktische hulpmiddelen en stappenplannen
• Nóg meer focus op gemeenten en GGD’en en thema’s waar zij mee bezig zijn
• Informatie over de inzet en het gebruik van erkende interventies geïntegreerd 

in de gezondheidsthema’s waaronder ze vallen
• Interventies:

 - Interventies kiezen met handig stappenplan
 - Interventies aanpassen met handig stappenplan
 - Interventies uitvoeren met handig stappenplan
 - Interventiedatabase nóg gebruiksvriendelijker 

• Interviews met 9 interventie-eigenaren over hun erkende interventie:
 - Futsal Chabbab (sport en bewegen)
 - Voel je goed!
 - Bewegen Werkt
 - Nationale Diabetes Challenge
 - Samen Sportief in Beweging
 - NEW.ROADS
 - Online klachtgerichte mini-interventies: snelbeterinjevel.nl
 - Voel je vrij!
 - Grip op Gezondheid

• Leefstijl en leefomgeving:
 - Wat werkt dossier: risicoreductie dementie
 - Aan de slag met mentale gezondheid jongeren
 - Gezonde voedselomgeving

• Interventies zoeken in de database verbeterd

Advies-op-maattrajecten
We helpen gemeenten en GGD’en bij hun lokale gezondheidsvraagstukken 
én bij het inzetten van erkende leefstijlinterventies. De duur van een advies- 
op-maattraject varieert met een maximum van 30 adviesuren. Afhankelijk van 
de vraag werken we samen met onze landelijke en regionale partners. Zie op 
pagina 4 het overzicht van de geboden advies-op-maattrajecten in 2021.

Leernetwerken
In een leernetwerk wisselen professionals kennis en ervaringen met elkaar uit 
rondom een gemeenschappelijk thema. Deelnemers benaderen vraagstukken 
vanuit meerdere invalshoeken. Leren van en met elkaar binnen een leernetwerk 
verrijkt de eigen praktijk. 

•  Valpreventienetwerk met VeiligheidNL in verschillende regio’s: GGD regio 
Utrecht, GGD Haaglanden, GGD Amsterdam, GGD Fryslân, GGD Zaanstreek 
Waterland, GGD West Brabant, GGD Zuid Holland Zuid, GGD IJsselland, 
Hogeschool Utrecht, Integrale Samenwerkingsagenda Twente, Gemeente 
Amstelveen en Stichtse Vecht, Gemeente Nieuwegein, Gemeente Rotterdam. 

•  Leernetwerk met Pharos voor GGD’en en gemeenten die werken aan de  
versterking van de toeleiding naar stoppen met roken interventies in  
achterstandswijken: Gemeenten Land van Cuijk, s’-Hertogenbosch, Tilburg en 
gemeenten in Gooi en Vechtstreek.

http://Loketgezondleven.nl
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/advies-op-maat-gemeenten
https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/aan-slag-integraal-werken/interventies-kiezen?utm_source=Spike&utm_medium=618339355&utm_campaign=Nieuwsbrief+Gezond+Leven
https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/aan-slag-integraal-werken/interventies-kiezen/aanpassen-van-interventies
https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/aan-slag-integraal-werken/interventies-uitvoeren
https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/Overview
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/sport-en-bewegen/interventies/erkende-interventie-futsal-chabbab
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/overgewicht/interventies-overgewicht/in-schijnwerpers-interventie-voel-je-goed
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/sport-en-bewegen/in-schijnwerpers-interventie-bewegen-werkt
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/overgewicht/interventies-overgewicht/in-schijnwerpers-nationale-diabetes-challenge
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/overgewicht/interventies-overgewicht/in-schijnwerpers-interventie-samen-sportief-in-beweging
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/gezonde-leefomgeving/voorbeelden-gezonde-leefomgeving/in-schijnwerpers-interventie-newroads
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/mentale-gezondheid/in-schijnwerpers-online-klachtgerichte-mini-interventies
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/roken/interventies-tabakspreventie/in-schijnwerpers-interventie-voel-je-vrij
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/mentale-gezondheid/interventies-mentale-gezondheid/interventie-grip-en-gezondheid
https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/aan-slag-integraal-werken/interventies-kiezen?utm_source=Spike&utm_medium=618339355&utm_campaign=Nieuwsbrief+Gezond+Leven
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/mentale-gezondheid
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-voedselomgeving
https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/Overview


Feiten en cijfers 2021 Afdeling Gezond Leven  |  4

Feiten en cijfers 2021 
Bijeenkomsten, webinars en workshops voor gemeenten en GGD’en

8 februari 2021: 
workshop ‘Van 
data naar doen’ 
tijdens de 
werkconferentie 
Preventie in het 
zorgstelsel

1 juni 2021: 
webinar Leefstijl 
en corona: what’s 
new?

14 september 
2021:
webinar 
Gezondere 
inwoners in een 
beweegvriendelij-
ke omgeving

14 oktober 2021: 
webinar Effectief 
werken aan 
stoppen met 
roken

28 oktober 2021: 
workshop ‘Kies 
leefstijlinterven-
ties met impact!’

11 november 
2021: 
webinar 
Monitoren en 
evalueren Lokaal 
Sport- en 
Preventieakkoord

25 maart 2021: 
bijdrage aan de 
werkconferentie 
GGD en gemeen-
te samen aan zet 
voor een gezonde 
leefomgeving

27 juli 2021: 
webinar Effectief 
inzetten van 
steungelden voor 
gezondere 
inwoners

28 september 
2021: 
workshop ‘Kies 
leefstijlinterven-
ties met impact!’

15 oktober 2021: 
bijdrage aan de 
bijeenkomst 
Samen aan de 
slag voor een 
gezonde 
leefomgeving

9 november 
2021: 
workshop 
‘Samenwerking 
eerstelijnszorg en 
sport- en 
beweegsector’ 
tijdens leernet-
werkbijeenkomst 
Vereniging Sport 
en Gemeenten

13 december 
2021: 
workshop 
Risicoreductie 
dementie tijdens 
het Nationaal 
Dementie 
Congres

https://www.aanmelder.nl/preventieinhetzorgstelsel2021/wiki/595189/uitnodiging
https://www.aanmelder.nl/preventieinhetzorgstelsel2021/wiki/595189/uitnodiging
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/workshops-bijeenkomsten/webinar-1-juni-leefstijl-en-corona
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/workshops-bijeenkomsten/webinar-1-juni-leefstijl-en-corona
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/workshops-bijeenkomsten/webinar-1-juni-leefstijl-en-corona
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/workshops-bijeenkomsten/webinar-27-juli-effectief-inzetten-steungelden-leefstijl
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/workshops-bijeenkomsten/webinar-27-juli-effectief-inzetten-steungelden-leefstijl
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/workshops-bijeenkomsten/webinar-27-juli-effectief-inzetten-steungelden-leefstijl
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/workshops-bijeenkomsten/webinar-27-juli-effectief-inzetten-steungelden-leefstijl
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/workshops-bijeenkomsten/webinar-14-oktober-stoppen-met-roken
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/workshops-bijeenkomsten/webinar-14-oktober-stoppen-met-roken
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/workshops-bijeenkomsten/webinar-14-oktober-stoppen-met-roken
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/workshops-bijeenkomsten/webinar-14-oktober-stoppen-met-roken
https://www.geldersesportfederatie.nl/gelderse-kennisbijeenkomst-buurtsportcoaches/
https://www.geldersesportfederatie.nl/gelderse-kennisbijeenkomst-buurtsportcoaches/
https://www.geldersesportfederatie.nl/gelderse-kennisbijeenkomst-buurtsportcoaches/
https://www.geldersesportfederatie.nl/gelderse-kennisbijeenkomst-buurtsportcoaches/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/terugblik-conferentie-gezonde-leefomgeving/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/terugblik-conferentie-gezonde-leefomgeving/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/terugblik-conferentie-gezonde-leefomgeving/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/terugblik-conferentie-gezonde-leefomgeving/
https://gezondeleefomgeving.nl/netwerk-MRvG/Aan-de-slag-Gezonde-Leefomgeving
https://gezondeleefomgeving.nl/netwerk-MRvG/Aan-de-slag-Gezonde-Leefomgeving
https://gezondeleefomgeving.nl/netwerk-MRvG/Aan-de-slag-Gezonde-Leefomgeving
https://gezondeleefomgeving.nl/netwerk-MRvG/Aan-de-slag-Gezonde-Leefomgeving
https://c.spotler.com/ct/m7/k1/w-C1wamH-QxfFMdOxeaibLI_FcUNMxijluwTI56wSxewVrmGDqjkI6YVeujU40PO/VFMdQkEKfwn7nvt
https://c.spotler.com/ct/m7/k1/w-C1wamH-QxfFMdOxeaibLI_FcUNMxijluwTI56wSxewVrmGDqjkI6YVeujU40PO/VFMdQkEKfwn7nvt
https://c.spotler.com/ct/m7/k1/w-C1wamH-QxfFMdOxeaibLI_FcUNMxijluwTI56wSxewVrmGDqjkI6YVeujU40PO/VFMdQkEKfwn7nvt
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Advies-op-maattrajecten voor gemeenten en ggd’en in 2021 Feiten en cijfers 2021 
Onze landelijke en regionale partners

 1 Gouda, Heeze, Leende,    
 Weststellingwerf,  Uithoorn, Geleen   
 Zuid en VSG 
 Advies over kwalitatief onderzoek en   
 mentale gezondheid

2 Gemeente Achtkarspelen  
 Organisatie werksessie in Gerkesklooster

3 Gemeente Apeldoorn
 Start voorbereiding voor een  
 bijeenkomst over kiezen, uitvoeren en   
 aanpassen van leefstijlinterventies (2022)

4 GGD Drenthe
 Een bijeenkomst over mentale    
 gezondheid

5 Gemeente Nunspeet/ GGD NOG
 Meedenken monitor sociaal domein  
 van de gemeente Nunspeet

6 Gemeente Nunspeet
 Vraag over inzet extra middelen voor   
 leefstijlloket

7 Gemeente Utrecht
 Advies over financiering en  
 implementatie gecombineerde  
 leefstijlinterventie (GLI) voor kinderen

8 GGD Regio Utrecht
 Meedenken webinar mentale  
 gezondheid jongeren

9 Hadoks (Zorggroep regio Haaglanden)   
 advies over implementatie  
 gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)   
 op wijkniveau in Haaglanden

10 Gemeente West Voorne 
  Delen voorbeelden van gemeenten  
  die succesvol achterstandsgroepen   
  hebben bereikt met gezonde    
  voedingsinterventies

11 Gemeente Voorne-Putten 
  Advies over de beweging van ziekte en   
  zorg naar gezondheid en gedrag

12 Gemeente Westland
  Sparren over opstellen    
  gezondheidsbeleid 

13 Gemeente Waalwijk
  Mentale gezondheid jongeren

14 Gemeente Haarlemmermeer
  Start voorbereiding sessies om te komen  
  tot een voorstel voor een efficiëntere   
  preventiestructuur

15 GGD Zaanstreek-Waterland 
  Een bijeenkomst over mentale    
  gezondheid

16  Gemeente Montfoort 
Advies over stimulering van een gezonde 
leefstijl/alternatief voor bovenmatig  
alcoholgebruik onder jongeren

17 Gemeente Nuenen
  Vraag over voorwaarden besteding   
  middelen

18 Orionis Walcheren 
  (Ondersteuning op het gebied van werk,  
  inkomen en schulden voor gemeenten   
  Middelburg, Veere en Vlissingen):  
  advies over voorlichting over gezond en  
  goedkoop eten in het bijzonder voor   
  jonge ouders

2

1

1

1

1

3

4

1
1

1

5/6

7/8
9

10
11

13

14

15

16

18

1

12

17
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Ondersteuningsprojecten
•  GGD Flevoland: project Positief Ouder Worden in Flevoland, gemeenten Lelystad, 

Urk, Dronten en Almere: bouwen aan een netwerk, betere doorverwijzing en 
borging (erkende) interventies.

•  GGD Kennemerland: verbeteren van de implementatie van de gecombineerde 
leefstijlinterventie (GLI) in de gemeente Haarlem.

•  GGD Zaanstreek Waterland: betere toeleiding naar erkende valpreventie inter-
venties in gemeente Oostzaan en Wormerland.

•  Trimbos-instituut: toolkit middelengebruik IJslandse aanpak om overzicht te 
bieden voor gemeenten en helpen kiezen en toepassen van erkende interventies.

•  VeiligheidNL: implementatie van de Thuis Onbezorgd Mobiel interventie in 
gemeenten Deventer, Heerenveen, Nieuwegein en mogelijk nog Montfoort en 
Zoetermeer.

•  Voedingscentrum: beschrijven en indienen van een interventie over gezonde 
voedselomgeving voor bedrijven en het ontwikkelen van een blauwdruk voor  
de implementatie van de richtlijn gezonde voedselomgeving in de gemeenten 
Venlo, Oosterhout en Nijmegen.

•   IVO/Universiteit van Maastricht: ontwikkelen handleiding voor de borging  
van de toeleiding van achterstandsgroepen naar erkende stoppen met roken 
interventies (gemeenten Den Haag en Utrecht).

•  Gezonde leefstijlcompany: ontwikkeling van een scholing voor samenwerking 
tussen sociaal domein en sport voor Samen sterk in Brabant en GLI.

Andere activiteiten
• Met het invoeren van de GGD Regio Adviseurs Publieke Gezondheid binnen het 

RIVM zetten we in op structurele samenwerking met GGD’en in de regio. Een 
aantal collega’s binnen onze afdeling vervult deze rol. 

• We zijn gestart met een verkenning over het mogelijk opnemen van ‘mentale 
gezondheid’ in het Nationaal Preventieakkoord. Dat doen we samen met het 
Trimbos-instituut, GGD GHOR Nederland en het ministerie van VWS.

• We hebben onderzoek gedaan naar welke integrale kennis en ondersteuning 
gemeenten nodig hebben om te kunnen werken aan een gezondheidsbevorde-
rende en -beschermende leefomgeving: Gezonde leefomgeving: inzicht in 
kennisbehoefte en ondersteuning | Gezonde Leefomgeving. Mede als gevolg van 
dit onderzoek ontwerpen we samen met ZonMw een programma Gezonde en 
Groene Leefomgeving, waarin de kennisbehoefte en ondersteuning van  
gemeenten een centrale plek krijgen. Het programmaplan vDit programma start 
halverwege 2022. 

• We verzamelen wetenschappelijke argumenten en kennis over de gezondheids- 
bevorderende en -beschermende effecten van groen in de leefomgeving. We 
helpen daarmee gemeenten om groen en gezondheid mee te kunnen wegen bij 
ontwikkeling en beheer van de openbare ruimte. Het eindproduct verschijnt in 2022. 
 

Tabel 1. Feiten en cijfers communicatiekanalen Gezond Leven 2021 

Communicatiekanalen Feiten en cijfers

www.loketgezondleven.nl  
(inclusief Interventiedatabase)

• 474.030 unieke bezoekers
• 1.565.800 paginaweergaven
•  gemiddeld 44.050 bezoekers per  

maand (inclusief Interventiedatabase)
•  4% lager dan in 2020 (met 45.880 

bezoekers per maand. In 2020 trokken 
onze leefstijladviezen veel aandacht met 
een piek in mei: ruim 70.000 bezoekers 
en ruim 96.000 bezochte pagina’s.)

•  24% van de bezoekers komt binnen een 
maand terug op de website

•  Iedere maand is 76% van de bezoekers 
nieuw op de website

•  6 minuten is de gemiddelde duur van het 
webbezoek

LinkedIn RIVM Gezond Leven • 11.629 volgers
• 36% toename (8.581 volgers in 2020)

Twitter • 10.772 volgers
• 2% toename (10.600 volgers in 2021)
• 21.721 gemiddelde tweetweergave

Nieuwsbrief Gezond Leven • 7.292 abonnees
• 87% toename (3.900 abonnees in 2021)
• 10 nieuwsbrieven

Contact: Margien van Rooij (margien.van.rooij@rivm.nl) 
Karlijn Leenaars (karlijn.leenaars@rivm.nl)

https://www.gezondeleefomgeving.nl/nieuws/LEGO
https://www.gezondeleefomgeving.nl/nieuws/LEGO
http://www.loketgezondleven.nl
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F28647194%2Fadmin%2F
https://twitter.com/GezondLevenNL
https://www.rivm.nl/abonneren/nieuwsbrief-gezond-leven
mailto:margien.van.rooij%40rivm.nl?subject=
mailto:karlijn.leenaars%40rivm.nl?subject=
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Feiten en cijfers 2021 
Wat doen we voor scholen?

Gezondheidsbevordering binnen scholen, daar maken wij ons sterk voor. Dit doen 
we door wetenschappelijke inzichten te vertalen naar praktische handvatten voor 
deze scholen. Deze inzet versterkt onze bijdrage aan het Programma Gezonde School.

Een gezonde leefstijl in het DNA van elke school. Dat is de missie van het 
programma Gezonde School. Het gaat om scholen in het primair onderwijs, 
speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Het programma Gezonde 
School is een samenwerkingsverband van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, GGD 
GHOR Nederland en RIVM. Het RIVM is verantwoordelijk voor de onderbouwing en 
doorontwikkeling van de Gezonde School-aanpak, de (online) communicatie, 
monitoring en evaluatie.

Onze werkwijze? We sluiten aan bij de wensen en behoeften van de scholen. 
Daarom vragen we hen proactief wat zij nodig hebben om de leefstijl van hun 
leerlingen en studenten te bevorderen. Dat doen we met behulp van enquêtes 
onder de leden van het gebruikerspanel Gezonde School of door scholen, leerlingen 
of studenten bij nieuwe ontwikkelingen te betrekken. Maar ook door onderzoek te 
doen naar de waardering over en het gebruik van alle communicatiemiddelen en 
-kanalen, waaronder onze website Gezondeschool.nl.

Cijfers 2021
• In totaal: 1.762 scholen met een vignet Gezonde School en/of themacertificaat, 

waarvan:
 - Po/so: 1.344
 - Vo/vso: 340
 - Mbo: 78

• 341 Gezonde School-adviseurs van de GGD
• Gezonde School werkt samen met 13 partners en GGD’en uit 25 regio’s.

Bijdrage RIVM aan scholen
• Deelname aan diverse wetenschappelijke commissies en de jaarlijkse  

bijeenkomsten van het SHE–netwerk (Schools for Health in Europe).
• Bijhouden van wetenschappelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar prakti-

sche handvatten voor scholen, na toets in de praktijk. 

• 3 vragenlijsten naar het gebruikerspanel Gezonde School (over onder andere  
het verkrijgen van meer inzicht in de gevolgen van corona, behoeften en wensen 
over een nog betere op maat ondersteuning via het Programma Gezonde School).

• Verschillende uitvragen onder Gezonde School-adviseurs van de GGD (over 
onder andere het nog beter op maat ondersteunen van scholen via het 
Programma Gezonde School).

• Verkenningen naar ‘de gezonde medewerker in het onderwijs’ en ‘succesfactoren 
voor werken aan de Gezonde School-aanpak’.

• Inhoudelijke bijdragen aan deskundigheidsbevordering van Gezonde School-
adviseurs van de GGD en voor de post-hbo opleiding Specialist Sportieve en 
Gezonde School.

• Doorlopende lijn tussen het Programma Gezonde Kinderopvang en Programma 
Gezonde School versterken. Een gezonde leefstijl, zoals buiten spelen, fruit eten, 
water drinken, gezonde traktaties, zou immers vanzelfsprekend door de gehele 
schoolcarrière van kinderen moeten lopen. 

• Kwalitatief gebruikersonderzoek Gezondeschool.nl naar de waardering en het 
gebruik van onze website.

 
NIEUW op Gezondeschool.nl
• Doorontwikkeling Gezonde School-aanpak (po, so,  vo en mbo), mét 

aandacht voor ouderbetrokkenheid, leerlingparticipatie en het creëren van 
draagvlak (succesfactoren voor álle stappen van de aanpak).

• Toolkits met handige hulpmiddelen (po, so,  vo en mbo).
• Vijf nieuwe thema’s voor het speciaal onderwijs: Welbevinden, 

Mediawijsheid, Slaap, Gehoor, Hygiëne en Milieu en natuur.
• Nieuw thema Slaap voor het po, vo en mbo.
• Nieuw thema Gehoor voor het po, vo en mbo.
• Vernieuwd thema Hygiëne voor po, vo en mbo.
• Vernieuwd thema Mediawijsheid voor po, vo en mbo.
• Themascans: hulpmiddel waarmee een school in kaart brengt wat ze al doet 

of nog kan doen op een gezondheidsthema (po, so, vo, mbo).
• Test Hoe gezond is jouw school? is een hulpmiddel dat een eerste beeld geeft 

over hoe een school ervoor staat. (po, so, vo, mbo).
• Zoeken naar GS-activiteiten per gezondheidsthema verbeterd (po, so, vo, mbo)
• Animatie De Gezonde School-aanpak, zo werkt het!, met uitleg over hoe 

scholen effectief én duurzaam kunnen werken aan een gezonde leefstijl.
• Voor scholen in het voortgezet onderwijs zijn discussiekaarten met stellingen 

ontwikkeld om docenten in de klas te helpen om het gesprek aan te gaan 
met leerlingen over de wensen die zij hebben voor een Gezonde School.

https://www.gezondeschool.nl
https://www.schoolsforhealth.org
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/post-hbo-opleiding-specialist-sportieve-en-gezonde-school
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/post-hbo-opleiding-specialist-sportieve-en-gezonde-school
https://www.gezondeschool.nl
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-aan-mediawijsheid
https://www.gezondeschool.nl/speciaal-onderwijs
https://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-aan-mediawijsheid
https://www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/aan-de-slag-met-gezonde-school
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-aan-mediawijsheid
https://www.gezondeschool.nl/speciaal-onderwijs
https://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-aan-mediawijsheid
https://www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/toolkit-gezonde-school
https://www.gezondeschool.nl/speciaal-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/welbevinden
https://www.gezondeschool.nl/speciaal-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/mediawijsheid
https://www.gezondeschool.nl/speciaal-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/slaap
https://www.gezondeschool.nl/speciaal-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/gehoor
https://www.gezondeschool.nl/speciaal-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/hygiene
https://www.gezondeschool.nl/speciaal-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/milieu-en-natuur
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/slaap
https://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-aan-slaap?utm_source=Spike&utm_medium=618339355&utm_campaign=Nieuwsbrief+Gezond+Leven
https://www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-aan-slaap
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-aan-gehoor
https://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-aan-gehoor-vo
https://www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/gehoor
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/hygiene
https://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/hygiene
https://www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-aan-hygiene
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-aan-mediawijsheid
https://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-aan-mediawijsheid
https://www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-aan-media
https://www.gezondeschool.nl/hoe-gezond-is-jouw-school/primair-onderwijs
https://www.gezondeschool.nl/speciaal-onderwijs
https://www.gezondeschool.nl/hoe-gezond-is-jouw-school/voortgezet-onderwijs
https://www.gezondeschool.nl/hoe-gezond-is-jouw-school/mbo
https://www.gezondeschool.nl/activiteiten-primair-onderwijs#/InterventionSearchResults?page=1&educationFilter=primaryEducation
https://www.gezondeschool.nl/speciaal-onderwijs
https://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezonde-school-activiteiten
https://www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/gezonde-school-activiteiten
https://www.gezondeschool.nl/nieuws/nieuwe-animatie-gezonde-school-aanpak-zo-werkt
https://www.gezondeschool.nl/documenten/discussiekaarten-leerlingparticipatie-vo
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Bijeenkomsten, webinars en workshops
• 31 maart 2021: online congres Gezonde School NEXT, plenaire spreker geleverd en 

diverse workshops verzorgd:
 - Gezonde School-aanpak voor nieuwe scholen
 - Borging voor scholen die al werken met de Gezonde School-aanpak
 - Lijn Gezonde Kinderopvang en Gezonde School in de praktijk voor scholen
 -  Gezonde Kinderopvang, Gezonde School en de gemeenten voor (gemeentelijke) 

beleidsadviseurs en Gezonde School-adviseurs van de GGD. 
 

Tabel 2. Feiten en cijfers communicatiekanalen Gezonde School 2021 

Communicatiekanalen Feiten en cijfers

www.gezondeschool.nl • 141.144 unieke bezoekers
• 617.656 pagina weergaven
•  gemiddeld 13.050 unieke bezoekers per 

maand. Dit is 5% lager dan in 2020 (met 
13.740 bezoekers per maand)

•  24% van de bezoekers komt binnen een 
maand terug op de website

•  Iedere maand is 76% van de bezoekers 
nieuw op de website

•  6 minuten en 10 seconden is de 
gemiddelde duur van het webbezoek

Facebook • 1.636 volgers
• 10% toename (1.488 volgers in 2020)

LinkedIn • 5.324 volgers
• 43% toename (3.741 volgers in 2020)

Twitter • 6.697 volgers
• 1% toename (6.687 volgers in 2020)

YouTube • 9.923 weergaven

Nieuwsbrief Gezonde School: 
voor scholen

• >6.000 abonnees
• 7 nieuwsbrieven

PartnerUpdate (samen met 
Gezonde Kinderopvang): voor 
samenwerkingspartners

• 377 abonnees
• 4 nieuwsbrieven

Contact: Vivian Kruitwagen (vivian.kruitwagen@rivm.nl)

https://www.gezondeschool.nl/nieuws/nu-terug-te-zien-geslaagde-editie-online-congres-gezonde-school-next?utm_source=Spike&utm_medium=618339355&utm_campaign=Nieuwsbrief+Gezond+Leven
http://www.gezondeschool.nl
https://www.facebook.com/Gezondeschool.nl
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQEAFwSpi0hqwQAAAX8m2zbYst-SjiBHKYKJpvg-328GSak3HhU-N0vaDi-2NLQM_vSLBVkXxo-H1d9KiEZqB0ySh0BXwNaBC0HR_185lLUhhIeUK4nRB2XSSla4KuBv6XcX9UM=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fgezonde-school%2F
https://twitter.com/GezondeSchoolNL
https://www.gezondeschool.nl/over-ons/nieuwsbrief-gezonde-school
https://www.gezondeschool.nl/aanmelden-partner-update-gezonde-school-en-gezonde-kinderopvang
mailto:vivian.kruitwagen%40rivm.nl?subject=
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Feiten en cijfers 2021 
Wat doen we voor de kinderopvang?

Samen met het Voedingscentrum helpen we de dagopvang, buitenschoolse 
opvang en gastouderopvang om het werken aan een gezonde leefstijl van jonge 
kinderen vanzelfsprekend te maken. Elk kind verdient immers een gezonde start. 
We vertalen goed onderbouwde wetenschappelijke inzichten naar praktische 
kennis en hulpmiddelen. Deze delen we o.a. via de website van Gezonde 
Kinderopvang en door het verzorgen van trainingen voor (staf)medewerkers 
in de kinderopvang en ROC-docenten.

Onze werkwijze? We sluiten aan bij de wensen en behoeften van de kinderopvan-
gorganisaties. Daarom vragen we hen proactief wat zij nodig hebben om hun werk 
goed te kunnen doen. Dat doen we met behulp van enquêtes en bijeenkomsten. 
Maar ook door het uitvoeren van een onderzoek naar de waardering over en het 
gebruik van Gezondekinderopvang.nl. 

Cijfers 2021
• 9 ambassadeurs. Dit zijn ervaren coaches Gezonde Kinderopvang die binnen hun 

eigen organisatie enthousiast werk maken van een gezonde leefstijl van kinde-
ren. De ambassadeurs enthousiasmeren en inspireren andere organisaties om 
aan de slag te gaan en blijven met Gezonde Kinderopvang.

• 1.294 opgeleide coaches Gezonde Kinderopvang (inclusief 141 ROC-docenten). 
911 organisaties werken met een coach (inclusief 69 ROC-locaties). 

• 23 train-de-trainer voor nieuwe coaches, waarvan 8 fysiek en 15 online. In deze 
tweedaagse training leren de deelnemers om te werken volgens de aanpak van 
Gezonde Kinderopvang, oefenen ze hun trainings- en communicatievaardighe-
den, en doen ze actief kennis op over leefstijl.

• 4 train-de-trainer voor ROC-docenten, waarvan 1 fysiek en 3 online. 
• 241 nieuwe coaches Gezonde Kinderopvang opgeleid (inclusief 41 ROC-docenten). 
• 2 incompany-trainingen in opdracht van een gemeente en een GGD om (staf)

medewerkers werkzaam bij kinderdagopvang en bso op te leiden tot coach 
Gezonde Kinderopvang. 

• 3 online intervisiesessies (2 voor de kinderopvang, 1 voor gastouderopvang)
• Gezonde Kinderopvang werkt samen met 29 partners en (kinderopvang)

organisaties.

Bijdrage RIVM aan het programma Gezonde Kinderopvang
• Enquête naar kinderopvangorganisaties die (nog) niet werken aan Gezonde 

Kinderopvang, met het doel om het programma verder te optimaliseren.
• Verkenning onder coaches Gezonde Kinderopvang om o.a. inzicht te krijgen of 

het werken aan Gezonde Kinderopvang leidt tot aanpassingen van het beleid, en 
met wie de coaches samenwerken).

• Kwalitatief onderzoek naar de online test ‘Hoe gezond is jouw kinderopvang?’
• Inhoudelijke bijdrage aan ontwikkelde e-learning voor gastouders.
• Inhoudelijke bijdrage aan train-de-trainer voor nieuwe coaches.
• Inhoudelijke bijdrage aan het te ontwikkelen keuzedeel Gezonde leefstijl in de 

kinderopvang voor vooropleidingen van medewerkers in de kinderopvang. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld Pedagogisch Werk en Sport en Bewegen.

• Doorlopende lijn tussen het Programma Gezonde Kinderopvang en Programma 
Gezonde School versterken. Een gezonde leefstijl, zoals buiten spelen, fruit eten, 
water drinken, gezonde traktaties, zou immers vanzelfsprekend door de gehele 
schoolcarrière van kinderen moeten lopen. 

• Vernieuwde zoektool erkende leefstijlactiviteiten voor de kinderopvang.
• Verdiepende interviews en een gebruiksvriendelijkheidsonderzoek naar 

Gezondekinderopvang.nl. Daardoor begrijpen we nu beter aan welke soorten 
voorbeelden kinderopvangmedewerkers behoefte hebben. Verschillende 
verbetertips zijn doorgevoerd op de site. Zo spreken we onze bezoekers voortaan 
met ‘je’ aan, dat communiceert prettig en informeler.  

NIEUW op Gezondekinderopvang.nl
• Werken aan rook- en alcoholpreventie in de dagopvang, met informatie over 

derdehands roken en tips over hoe je de dagopvang rook- en alcoholvrij 
maakt.

• Vernieuwde Toolkit Gezonde Kinderopvang, met handige materialen zoals 
een voorbeelddocument van een ‘plan van aanpak’. Nieuw in de Toolkit zijn:
 - Invulvoorbeeld ‘Hoe bepaal ik de beginsituatie?’
 - Invulvoorbeeld ‘Met wie kan ik samenwerken?’
 -  Handleiding ‘prioriteitenworkshop Gezonde Kinderopvang’, om een 

weloverwogen keuze te maken voor één van de gezondheidsthema’s.
• Vernieuwde Test dagopvang (0-4 jaar) en Test bso (4-12 jaar) 

Bijeenkomsten, webinars en workshops
•  31 maart 2021: workshop over ‘Lijn Gezonde Kinderopvang en Gezonde 

School in de praktijk voor scholen’ tijdens het online congres Gezonde 
School NEXT.

https://www.gezondekinderopvang.nl
https://www.gezondekinderopvang.nl
https://www.gezondekinderopvang.nl
https://www.gezondekinderopvang.nl/advies-en-ondersteuning/ambassadeurs
https://www.gezondekinderopvang.nl
https://www.gezondekinderopvang.nl/themas-0-4-jaar/middelen?msdynttrid=YrLsGaS0vRY7OBXSzxt6MbKqG0oAYnWSlr1YCRa9_So&utm_source=Spike&utm_medium=618339355&utm_campaign=Nieuwsbrief+Gezond+Leven
https://www.gezondekinderopvang.nl/advies-en-ondersteuning/toolkit#msdynttrid=be0Uh3hv-yJ2CblLSUbNA60b8Hy4To_7zLoY2aYWSFk
https://www.gezondekinderopvang.nl/documenten/invuldocument-plan-van-aanpak-gezonde-kinderopvang
https://www.gezondekinderopvang.nl/documenten/invulformat-beginsituatie
https://www.gezondekinderopvang.nl/documenten/invulformat-met-wie-kan-ik-samenwerken
https://www.gezondekinderopvang.nl/documenten/handleiding-prioriteitenworkshop
https://www.gezondekinderopvang.nl/aan-de-slag/test-kinderopvang/doe-de-test-dagopvang
https://www.gezondekinderopvang.nl/aan-de-slag/test-kinderopvang/doe-de-test-bso
https://www.gezondeschool.nl/nieuws/nu-terug-te-zien-geslaagde-editie-online-congres-gezonde-school-next?utm_source=Spike&utm_medium=618339355&utm_campaign=Nieuwsbrief+Gezond+Leven
https://www.gezondeschool.nl/nieuws/nu-terug-te-zien-geslaagde-editie-online-congres-gezonde-school-next?utm_source=Spike&utm_medium=618339355&utm_campaign=Nieuwsbrief+Gezond+Leven
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•  1 t/m 10 november 2021: Online 10-daagse voor alle coaches Gezonde 

Kinderopvang
 - Met 15 webinars, workshops en vragenuurtjes.
 - 165 coaches schreven zich in voor gemiddeld 3 online bijeenkomsten. 
 -  28 inspirerende sprekers (onze ambassadeurs en experts van de landelijke 

samenwerkingspartners) deelden hun expertise en inspiratie rond werken aan 
gezonde leefstijl van kinderen in de kinderopvang.

 - De workshop ‘Fit op de werkvloer’ was als eerste vol. 
 -  De webinars over slapen in de kinderopvang, stress bij kinderen, en vrij en 

risicovol spelen trokken de meeste deelnemers: elk ruim 30. 

 

Tabel 3. Feiten en cijfers communicatiekanalen Gezonde Kinderopvang 2021 

Communicatiekanalen Feiten en cijfers 2021

www.gezondekinderopvang.nl • 98.620 unieke bezoekers
• 238.690 pagina weergaven
•  gemiddeld 8.910 unieke bezoekers per 

maand
•  15% minder dan in 2020 (met 10.550 

bezoekers per maand)
•  19% van de bezoekers komt binnen een 

maand terug op de website
•  Iedere maand is 81% van de bezoekers 

nieuw op de website
•  5 minuten en 33 seconden is de 

gemiddelde duur van het websitebezoek

NieuwsUpdate: voor coaches • 1.755 abonnees
• 11 nieuwsbrieven

PartnerUpdate (samen met Gezonde 
School): voor samenwerkingspartners

• 377 abonnees
• 4 nieuwsbrieven

Contact: Margien van Rooij (margien.van.rooij@rivm.nl)

https://www.gezondekinderopvang.nl/nieuws/terugblik-online-10-daagse
https://www.gezondekinderopvang.nl
https://www.gezondekinderopvang.nl/nieuwsupdate-gezonde-kinderopvang
https://www.gezondeschool.nl/aanmelden-partner-update-gezonde-school-en-gezonde-kinderopvang
mailto:margien.van.rooij%40rivm.nl?subject=


Feiten en cijfers 2021 Afdeling Gezond Leven  |  11

Feiten en cijfers 2021 
Wat doen we voor de zorg?

We helpen zorgverzekeraars en gemeenten bij preventie, en zorginstellingen bij een 
gezonde leefomgeving. Daarnaast hebben we onderzocht hoe buurtsportcoaches  
de verbinding tussen zorg en sport kunnen versterken: onderzoek structurele 
inbedding buurtsportcoaches.

Voor zorgverzekeraars en gemeenten
Een combinatie van interventies vanuit diverse domeinen (zorg, welzijn, sport, 
onderwijs) is essentieel voor risicogroepen, zoals (kwetsbare) ouderen, chronisch 
zieken, mensen met overgewicht of met een lage sociaaleconomische status. 
Samenwerking tussen die domeinen is dus noodzakelijk, maar in de praktijk vaak 
lastig. Zorgverzekeraars en gemeenten hebben ieder hun eigen verantwoordelijk-
heid voor preventie, maar weten vaak niet precies wat ze van elkaar mogen en 
kunnen verwachten of hoe ze hun verantwoordelijkheid voor preventie precies 
kunnen invullen. We helpen zorgverzekeraars en gemeenten bij het vormgeven van 
preventie voor risicogroepen. Dat doen we door op wetenschappelijke kennis 
gebaseerde informatie en voorbeelden aan te bieden op ons digitaal loket. Ook 
ondersteunen we bij de implementatie van de gecombineerde leefstijlinterventie 
(GLI). 

Onze werkwijze? We sluiten aan bij de wensen en behoeften van zorgverzekeraars 
en gemeenten. Daarom hebben we interviews gehouden en hen gevraagd hoe we 
hen kunnen helpen met preventie voor risicogroepen. 

Cijfers
Meest bezochte pagina’s van Preventie in het Zorgstelsel in 2021:
1.  Aanbod van de gecombineerde leefstijlinterventie in Nederland: 60.160 unieke 

bezoekers
2. Startpagina gecombineerde Leefstijlinterventie: 47.190 unieke bezoekers
3.  Tabel met aanbieders van de gecombineerde leefstijlinterventie: 24.630 unieke 

bezoekers
4.  Veelgestelde vragen gecombineerde leefstijlinterventie: 9.700 unieke bezoekers
5. Wat werkt dossier gecombineerde leefstijlinterventie: 8.530 unieke bezoekers

 
NIEUW op het digitaal loket:
• Samenwerking preventie, zorg en welzijn, inclusief financiering
• Vernieuwd overzicht preventiecoalities tussen zorgverzekeraar en gemeente
• Vernieuwde informatie over de gecombineerde leefstijlinterventie met 

GLI-kaart (overzicht van uitvoeringslocaties van de gecombineerde  
leefstijlinterventie in Nederland)

• Veelgestelde vragen en antwoorden over de gecombineerde leefstijl- 
interventie 

 
Bijeenkomsten, webinars en workshops
• Bijeenkomst met branche- en beroepsverenigingen (NvvPO, VV&VN, BLCN, 

KNGF, GGD GHOR Nederland, Ineen en Arts en Leefstijl), in navolging van het 
gehouden behoefteonderzoek onder zorgprofessionals. De uitkomst was een 
lijst van onderwerpen die deze branche- en beroepsverenigingen gezamenlijk 
willen oppakken om zorgprofessionals te ondersteunen op het gebied van 
preventie in de zorg.

• 8 februari 2021: workshop ‘Van data naar doen’ in samenwerking met regiobeeld.
nl en GGD Gelderland-Zuid tijdens werkconferentie preventie in het zorgstelsel

• 9 november 2021: workshop over samenwerking tussen zorg en sport, waaronder 
de gecombineerde leefstijlinterventie, in samenwerking met Sportservice 
Gelderse Vallei bij het leernetwerkbijeenkomst van de Vereniging Sport en 
Gemeenten.

Voor zorginstellingen
Een gezonde leefomgeving in zorginstellingen bevordert gezond gedrag, gezond-
heid en welzijn van patiënten, bezoekers en medewerkers. Tegelijkertijd kan een 
gezonde zorgomgeving ook bijdragen aan duurzaamheid. We helpen zorginstellingen 
bij het gezonder én duurzamer maken van de zorg. Dat doen we met kwantitatieve 
en kwalitatieve, wetenschappelijke kennis. Wij bieden relevante onderzoeken  aan 
en praktijkvoorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de Green Deal Duurzame 
Zorg. Daarbij werken we nauw samen met zorginstellingen. We bouwen een 
kennisbasis op die helpt bij het verduurzamen van de zorg. 

Onze werkwijze? We sluiten aan bij de wensen en behoeften van zorginstellingen. 
We vragen hen proactief wat zij nodig hebben om te werken aan gezondheid en 
duurzaamheid in hun zorginstelling. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12508-021-00302-1?utm_source=toc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_12508_99_1_supplement&utm_content=etoc_springer_20210722
https://link.springer.com/article/10.1007/s12508-021-00302-1?utm_source=toc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_12508_99_1_supplement&utm_content=etoc_springer_20210722
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie/aanbod-GLI-in-Nederland
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie/veelgestelde-vragen-gecombineerde-leefstijlinterventie
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie/wat-werkt-dossier-gecombineerde-leefstijlinterventie
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/samenwerking-preventie-zorg-en-welzijn
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/preventiecoalities
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie/aanbod-GLI-in-Nederland
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie/veelgestelde-vragen-gecombineerde-leefstijlinterventie
https://www.aanmelder.nl/preventieinhetzorgstelsel2021/part_program
https://www.geldersesportfederatie.nl/gelderse-kennisbijeenkomst-buurtsportcoaches/
https://www.geldersesportfederatie.nl/gelderse-kennisbijeenkomst-buurtsportcoaches/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-zorg/meer-duurzaamheid-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-zorg/meer-duurzaamheid-in-de-zorg
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Alzheimertuin bij woonzorgcentrum Thebe /  
De Vloet in Oisterwijk  

NIEUW op de website RIVM.nl/GreenDealDuurzameZorg
• Bredere samenwerking binnen het RIVM. Nu ook informatie over het  

verminderen van de CO2 uitstoot, circulair werken (minder afval) en het 
verminderen van medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater.

• Wat werkt dossiers over natuur, voeding, en architectuur. Welke acties en 
maatregelen dragen bij aan een gezonde (leef)omgeving in zorginstellingen?  
De inhoud van deze dossiers is gebaseerd op nationale en internationale 
literatuur.

• Nóg meer inspirerende praktijkvoorbeelden uit de zorg, per sector ingedeeld:
 - 19 praktijkvoorbeelden natuur
 - 12 praktijkvoorbeelden voeding
 - 21 praktijkvoorbeelden architectuur 

Bijeenkomsten, webinars en workshops
• 28 juni 2021: webinar Special Natuur en Duurzame Zorg
• 7 oktober 2021: bijdrage aan het landelijk Congres Green Deal Duurzame Zorg
• 16 november 2021: webinar Special Architectuur en Duurzame Zorg’

Tabel 4. Feiten en cijfers communicatiekanalen zorg 2021 

Communicatiekanalen Feiten en cijfers 2021

www.rivm.nl/green-deal-duur-
zame-zorg

•  goede leefomgeving zorginstellingen 
(pijler 4): totaal 8.320 unieke bezoekers 
(gemiddeld 750 unieke bezoekers per 
maand)

Twitter • 530 volgers

RIVM-Nieuwsbrief Green Deal 
Duurzame Zorg

• 117 abonnees
• 3 nieuwsbrieven

Contact: Preventie in zorgstelsel: Karlijn Leenaars (karlijn.leenaars@rivm.nl)
Green Deal Duurzame Zorg: Nicolette Warmenhoven (nicolette.warmenhoven@rivm.nl)

https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/CO2-uitstoot-zorgsector-verminderen
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/circulair-werken-zorgsector-stimuleren
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/medicijnresten-in-oppervlaktewater-en-grondwater-verminderen
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/natuur/wat-werkt-dossier-natuur-green-deal-duurzame-zorg
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/voeding/wat-werkt-dossier-voeding
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/architectuur/wat-werkt-dossier-architectuur
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/natuur
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/voeding
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/architectuur
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/agenda/2021/06/22/duurzame-zorg-helpt-de-natuur-maar-hoe-helpt-de-natuur-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/agenda/2021/10/07/congres-duurzame-zorg-2021
https://www.youtube.com/watch?v=jBdt5udX89M
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen
https://twitter.com/DuurzameZorg
https://www.rivm.nl/abonneren/nieuwsbrief-rivm-green-deal-duurzame-zorg
https://www.rivm.nl/abonneren/nieuwsbrief-rivm-green-deal-duurzame-zorg
mailto:karlijn.leenaars%40rivm.nl?subject=
mailto:nicolette.warmenhoven%40rivm.nl?subject=
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Feiten en cijfers 2021 
Wat doen we voor interventie-eigenaren?

We helpen interventie-eigenaren met het indienen van hun interventie voor 
erkenning  in het onafhankelijke erkenningstraject van het RIVM en partners. 
Een interventie-eigenaar is een organisatie die een aanpak, activiteit of programma 
heeft ontwikkeld om de gezondheid van mensen te bevorderen of ziekte te voor-
komen. Ook adviseren we deze interventie-eigenaren bij het opnieuw indienen van 
hun interventie voor herbeoordeling na 5 jaar. 

Jaarlijks sturen we de eigenaren een herinneringsmail om te checken of de interventie 
nog in uitvoering is en of de (contact)gegevens nog correct zijn. Zo blijft hun interventie 
altijd up-to-date, en kunnen geïnteresseerde organisaties contact opnemen met de 
juiste contactpersoon. In 2021 gingen we een stapje verder: het actief stimuleren 
van de inzet en het gebruik van erkende interventies door gemeenten en GGD’en. 
Daarom hebben we ook onze samenwerking met de interventie-eigenaren 
geïntensiveerd en bieden we hen een nóg bredere ondersteuning aan.

Onze werkwijze? We sluiten aan bij de wensen en behoeften van de interventie-
eigenaren. Daarom vragen we hen proactief wat zij nodig hebben en ondersteunen 
hen zo veel mogelijk daarbij. 

Algemeen
• 320 erkende interventies staan op Loketgezondleven.nl. Hiervan zijn 76 interventies 

erkend als Effectief (eerste, goede of sterke aanwijzingen), 165 Goed onderbouwd 
en 79 Goed beschreven.

• De deelcommissies beoordeelden 40 interventies voor Goed onderbouwd en 
Effectief; praktijkbeoordelaars beoordeelden 13 interventies voor Goed beschreven. 
Het ging hier om:
 -  32 herbeoordelingstrajecten (nieuwe beoordeling omdat ze al langer dan 5 jaar 

in de database staan).
 - 21 nieuwe erkenningstrajecten.

• Interventie-eigenaren dienden vooral interventies in op de thema’s:
1. Seksualiteit
2. Genotmiddelen
3. Bewegen en voeding

• Top vijf meest geraadpleegde interventies op Loketgezondleven.nl:
1. Cool Coaching op leefstijl (15.900 keer bekeken)
2. SLIMMER (12.100 keer bekeken)
3. BeweegKuur GLI (11.500 keer bekeken)
4. Samen Sportief in Beweging (7.200 keer bekeken)
5. SMARTsize (2.800 keer bekeken) 

NIEUW op Loketgezondleven.nl
• Informatie over het erkenningstraject van interventies en andere handige 

weetjes voor interventie-eigenaren staan nu handzaam bij elkaar: Advies en 
ondersteuning interventie-eigenaren | Loketgezondleven.nl

 
Bijeenkomsten, webinars en workshops
• 6 april 2021: Workshop ‘Interventie beschrijven’
• 22 november 2021: Inspiratiesessie ‘Jouw interventie in de markt’. In 2022 starten 

verdiepende sessies en begeleide intervisie.
• In voorbereiding: Workshop ‘Monitoring en evaluatie’ in 2022.

Ondersteuning interventie-eigenaren
• E-learning die interventie-eigenaren helpt een goede interventiebeschrijving te 

maken om in te dienen voor beoordeling in het erkenningstraject. 
• Interventiebeschrijving Grip en gezondheid (inhuur schrijvers)
• Financiële ondersteuning voor 7 interventie-eigenaren, zodat zij in meer gemeenten 

of meer wijken hun interventies kunnen aanbieden of de kwaliteit van de interventie 
kunnen verbeteren. Interventie-eigenaren konden zich hiervoor aanmelden. Hun 
aanvraag moest zich richten op de versterkte inzet van erkende interventies en 
de betrokkenheid van een gemeente. Dit zijn de interventies:
 -  Bewegen Werkt (bewegen en participatie) in de gemeenten Meppel en 

Oldenzaal
 -  SMARTsize (portie en omgevingscontrole voor aanpak overgewicht) in de 

gemeente Utrecht
 - BeweegKuur GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) op St Eustatius
 -  FitGaaf! (stimuleren van gezonde leefstijl via beloning) in de gemeente 

Westerkwartier
 -  Voel je goed! (vrijwilligers leren laaggeletterden gezondheidsvaardigheden) in 

verschillende gemeenten
 -  TOM: Thuis Onbezorgd Mobiel (valpreventie) in de gemeenten Deventer, 

Heerenveen en Nieuwegein
 -  ProMuscle in de praktijk (beweging en voeding ter versterking mobiliteit 

ouderen) in gemeente Ede

https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/Overview
https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/InterventionDetails/43294
https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/InterventionDetails/21057
https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/InterventionDetails/43295
https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/InterventionDetails/21835
https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/InterventionDetails/23069
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/interventie-eigenaren
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/interventie-eigenaren
https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/InterventionDetails/21795
https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/InterventionDetails/23069
https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/InterventionDetails/43295
https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/InterventionDetails/21752
https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/InterventionDetails/43388
https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/InterventionDetails/43487
https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/InterventionDetails/33149
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 -  Samen Sportief in Beweging (ontwikkelen scholing voor samenwerking 
sociaal domein en de eerstelijnszorg in het kader van de gecombineerde 
leefstijlinterventie)

Stimuleren inzet en gebruik erkende interventies door gemeenten
Als gevolg van de coronapandemie hebben gemeenten tijdelijk extra geld gekregen 
om een gezonde leefstijl van hun inwoners te bevorderen. Daardoor kunnen ze iets 
extra’s doen. Om de inzet en het gebruik van erkende interventies te stimuleren bij 
gemeenten en GGD’en, hebben we – samen met enkele interventie-eigenaren - 
een aantal producten ontwikkeld die we in 2022 actief onder de aandacht brengen 
via onze social mediakanalen, webinars en workshops:
• Interventiekaarten over de thema’s overgewicht volwassenen, alcohol, roken, 

bewegen bij volwassenen en ouderen, mentale gezondheid jongeren, overge-
wicht jongeren, en over de pijler omgeving. Deze kaarten laten voorbeelden zien 
van erkende interventies per pijler (voorlichting en educatie / signalering, advies 
en ondersteuning / fysieke en sociale omgeving / regelgeving en handhaving).

• 9 erkende interventies die we extra in het zonnetje zetten. 
• Wegnemen van vooroordelen en misverstanden rondom de inzet en het gebruik 

van erkende interventies door middel van vragen-antwoorden.

Contact: Djoeke van Dale (djoeke.van.dale@rivm.nl)

https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/InterventionDetails/21835
mailto:djoeke.van.dale%40rivm.nl?subject=
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