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rapport Gezondheidsmonitor Floriande
Gezondheidsmonitor Floriande

Geachte heer, mevrouw.
Tijdens de raadssessie op 5 juli 2012 over definitief invoeren van CROS-pilot 3b plus is de
toezegging gedaan de GGD het door u gevraagde gezondheidsonderzoek te laten
meenemen in de Gezondheidsmonitor Kennemerland 2012 Volwassenen en Ouderen.
Graag informeren we u over de resultaten van het onderzoek.
Kort samengevat is de conclusie van bijgaand onderzoek dat er een verschil is tussen
beleving van inwoners en de concrete cijfers op het gebied van gezondheid.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de onderzochte chronische aandoeningen, hoge
bloeddruk, hart- en vaatziekten en astma/COPD , in Floriande niet vaker of zelfs minder
vaak voorkomen dan in de rest van Hoofddorp en in de rest van Haarlemmermeer.
Tegelijkertijd kwam uit het onderzoek naar voren dat bezorgdheid over de eigen gezondheid
vanwege de woonsituatie, slaapverstoring en geluidshinder in Floriande meer voorkomen
dan in de rest van Hoofddorp en in de rest van Haarlemmermeer.
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Wij hebben dit onderzoek op uw verzoek laten uitvoeren hoewel de GGD ons tevoren had
gemeld dat nieuw gezondheidsonderzoek onder bewoners van Floriande niet meer zou
kunnen opleveren dan het volgen van de ontwikkeling van de ondervonden geluidhinder ten
gevolge van het vliegverkeer (zie ook de nota 'reactie op motie Definitief invoeren CROS
pilot 3b plus', kenmerk 2012.0024557). Tenzij zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, geeft
de Gezondheidsmonitor Floriande geen aanleiding tot verder onderzoek.
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De uitkomsten van het onderzoek zullen wij ook communiceren richting betrokken wijkraad
en de belangenvereniging Floriande TegenGeluid.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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