
 
 

Brabantscan en Brabantse Omgevingsscan (BrOS) 

 
DOEL 

 
De Brabantscan is het kennisknooppunt voor gezondheidsinformatie over de provincie Noord-
Brabant en is een samenwerking tussen GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant, GGD 
West-Brabant en Telos. Daarnaast zijn er in de Brabantse Omgevingsscan gegevens 
beschikbaar over de omgeving. In de Brabantse Omgevingsscan vind je in ieder thema een 
kaart. Deze kaarten bevatten zowel feitelijke als belevingsdata.  
 
De Brabantscan geeft snel een beeld van de gezondheid en leefbaarheid in een bepaald gebied. 
Het laat goed zien wat de sterke punten zijn, en welke problemen er vooral spelen. Het is 
daarmee een hulpmiddel voor gemeenten, inwoners, professionals en ondernemers om samen 
de gezondheid en leefbaarheid in de wijk, het dorp of de gemeente te verbeteren. 
 

 
 

 

 
 

BESCHRIJVING METHODE  Een database met cijfers/ indicatoren / kaarten op nivo naar keuze: wijk/ gemeente / 
(GGD-)regio / provincie.  

 Vergelijking mogelijk met andere wijken, gemeente, regio en provincie (Brabant) 
 

PRODUCTEN Dashbord met overzichten, tabellen, grafieken en kaarten over gezondheid en leefomgeving.  
 

SOORT INSTRUMENT Dashboard 
 

PLANFASE Initiatief Ontwerp Uitwerking Realisatie Evaluatie/Monitoring 
SCHAALNIVEAU Woning Wijk Gemeente Provincie Nationaal 
KWALITATIEF / 

KWANTITATIEF 
Kwalitatief Semi kwantitatief Kwantitatief 

THEMA’S  
MILIEU/BRONNEN 

Geluidhinder, luchtkwaliteit, hitte, geur, veehouderij 

GEZONDHEIDSBEVORDERING Oa lopen, fietsen, gezonde school, gezonde woning 

SOCIALE KWALITEIT Oa sociale samenhang 

NATUUR EN WATER Groen, water 

DUURZAAMHEID  

EFFECTMAAT Geen 

TOETSING AAN EEN NORM Nee 



BENODIGDE GEGEVENS Gebruiker hoeft zelf geen gegevens in te brengen 

VOORWAARDEN Geen 

VOORDELEN De BrabantScan biedt overzichtelijk beeld van lokale en regionale kernindicatoren op het 
gebied van gezondheid en leefomgeving. De Omgevingswet biedt kansen om de leefomgeving 
gezonder in te richten. De Brabantse Omgevingsscan ondersteunt de gemeente hierin door: 

 Feitelijke data over onze leefomgeving weer te geven op kaarten; 

 Deze kaarten te combineren met cijfers over de beleving van de leefomgeving en 
gezondheid door inwoners; 

 Betrouwbare informatie over de relatie van onze leefomgeving en gezondheid; 

 Inspiratie voor gezondheid en een gezonde inrichting van de leefomgeving te geven 

NADELEN nvt 

HOE EN DOOR WIE UIT TE 

VOEREN 
Er is een handleiding beschikbaar voor het gebruik van de BrabantScan: 
https://brabantscan.nl/style/custom/brabantscan/pdf/Handleiding_Brabantscan.pdf 
Filmpje met Introductie op BrabantScan: https://www.youtube.com/watch?v=F6e7EtO-_dQ 

 
EIGENAAR, 
CONTACTPERSONEN 

Samenwerking tussen GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant. 
 
Contact via Webformulier: https://brabantscan.nl/contact 
Telefonisch Contact: 0610864535 

BRON (WEBLINK),  
 
INTRODUCTIEJAAR 

BrabantScan: https://brabantscan.nl/home 
Brabantse Omgevingsscan: https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan 
Introductiejaar Onderdeel Omgevingsscan: 2018 

VOORBEELDPROJECTEN  

EVALUATIE INSTRUMENT  Gebruik door gemeente/GGD en provincie voor:  
o Beleidsontwikkeling, oa omgevingsvisie en plannen 
o ter voorbereiding voor bijeenkomsten met burgers en beleidsmakers 
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Factsheet Brabantse Omgevings Scan (BrOS) 

 
Deze Factsheet is opgenomen in de Gids Gezonde Leefomgeving 

Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid (DMG) 
Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

Contact: helpdesk@gezondeleefomgeving.nl 
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