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WAT IS ER NIEUW?

    Cijfers uit de Gezondheidsmonitor 
    Volwassenen & Ouderen 2016. 

    Cijfers uit de Gezondheidsmonitor 
    Jeugd uit 2015, klas 2 en 4

    Nog meer gezondheidsthema’s: 
        alcohol 
        overgewicht 
        roken 
        ervaren gezondheid

    Zoeken op leeftijdscategorie

    Cijfers vergelijken met andere gemeenten en  
    landelijke gemiddelden.

    Contactgegevens van regionale GGD'en voor
    meer informatie opgenomen.

De GGD Gezondheidsdata app bestaat uit de 
resultaten van de Gezondheidsmonitor 

Volwassenen en Ouderen 2016 en de 
Gezondheidsmonitor Jeugd, klas 2 en 4, 

2015. 

De GGD’en voeren deze Gezondheidsmonitors uit in 
opdracht van de gemeenten en werken hierin samen 

met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS).

Over gemeentelijke of regionale cijfers: regionale GGD 
Over de app: GGD GHOR Nederland via ntak@ggdghor.nl of fraaijmakers@ggdghor.nl 
of via 030 252 30 04 (tussen 9.00-17.00 uur, vrijdag tot 16.30 uur).

Meer informatie:

OVER DE 
Vergelijken
Doelgroepen volwassenen & ouderen: Gemeenten kunnen zichzelf 
met een andere gemeente en met het landelijke gemiddelde 
vergelijken. 
Doelgroep jeugd: Gemeenten, afkomstig uit de 9 GGD regio’s 
die op gemeentelijk niveau hebben deelgenomen aan de 
Jeugdmonitor 2015, kunnen zichzelf met een andere 
gemeente en met het landelijk gemiddelde vergelijken.

Doorverwijzen
Gebruikers worden doorverwezen naar een 
contactpersoon van de GGD bij vragen en/of 
verzoeken voor aanvullende informatie. Daarnaast 
worden gebruikers doorverwezen naar de website:  
gezondheidinsociaaldomein.nl voor verdiepende / 
aanvullende informatie.

WAT KAN JE MET DE APP?

Gemeenteraadsleden, beleidsmakers en andere geïnteresseerden, kennis laten maken met de GGD en 
hen een hulpmiddel te bieden door gezondheidsdata op een eenvoudige en laagdrempelige manier 
beschikbaar te stellen. Naast de gezondheidsdata zal ook aanvullende informatie over de rol en taken 
van de GGD worden vermeld.

WAAROM DEZE APP?
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VERNIEUWDE GGD GEZONDHEIDSDATA APP
Download de vernieuwde gezondheidsdata app 
via Google Play of de App store.

GEZONDHEIDSMONITORS

STATISTIEKEN

77% 78% 75%

https://itunes.apple.com/nl/app/ggd-gezondheidsdata/id884001855?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mediabunker.pvgn.gezondheidsdata

