
 

FACTSHEET Brabantscan en Brabantse Omgevingsscan (BrOS) 

 
IN HET KORT 

De Brabantscan is het knooppunt voor informatie over de gezondheid en 
leefomgeving in de provincie Noord-Brabant. De Brabantscan en Brabantse 
omgevingsscan zijn online dashboards met overzichten, tabellen, grafieken en 
kaarten die snel een beeld geven van de gezondheid en leefomgeving in een 
bepaalde wijk/kern, gemeente en/of GGD-regio. Het product is een samenwerking 
tussen GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant. 

ILLUSTRATIE 

 

DOEL De Brabantscan geeft snel een beeld van de gezondheid en leefomgeving 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. 

DOELGROEP Gemeenten, inwoners, professionals en ondernemers. 

THEMA’S 
 

O.a. geluidhinder, luchtkwaliteit, hitte, geurhinder, veehouderij, lopen en fietsen, 
groen, verkeer. Alle thema’s zijn hier te vinden. 

PLANFASE ☒  Idee en Ambitie ☒  Visie  ☒ Plan    ☐ Uitvoering 

☒  Evaluatie / Monitoring 

BENODIGDE GEGEVENS  
EXPERTISE 

GGD’en delen veel openbaar beschikbare informatie over Noord-Brabant. 
Er is expertise benodigd voor de dashboard inrichting, niet voor het gebruik ervan. 

METHODE EN PRODUCT Iedereen kan online en per thema de overzichten, tabellen, grafieken en kaarten 
over gezondheid en leefomgeving vinden. Het is een database met cijfers, 
indicatoren en kaarten op niveau naar keuze: wijk/ gemeente / (GGD-)regio / 
provincie. Vergelijking is mogelijk met andere wijken, gemeente, regio en 
provincie (Brabant).  
Er is een handleiding beschikbaar voor het gebruik van de BrabantScan. 
Meer over de methode en het product is te vinden in dit filmpje met introductie 
over BrOS. 

PRAKTIJKVOORBEELDEN De GGD’en in Brabant gebruiken de Omgevingsscan om gemeenten te 
ondersteunen bij het meewegen van gezondheid in het omgevingsbeleid en 
bijeenkomsten met burgers. GGD Hart voor Brabant heeft voor veel gemeenten in 

https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan
https://brabantscan.nl/style/custom/brabantscan/pdf/Handleiding_Brabantscan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F6e7EtO-_dQ


de GGD regio thematische factsheets opgesteld over Kansrijke Start en die 
opgenomen in de Brabantscan.  

EVALUATIE INSTRUMENT De Brabantse Omgevingsscan (BrOS) heeft in 2019 de Aan de Slag Trofee 
gewonnen. Deze Trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een inspirerend project dat 
voorbereidt op de Omgevingswet. De jury zei over de Brabantse Omgevingsscan: 
“De Brabantse Omgevingsscan toont goed aan hoe de omgeving en gezondheid 
met elkaar verbonden zijn”. 

BESCHOUWING 
 

De BrabantScan biedt overzichtelijk en interactief beeld van lokale en regionale 
indicatoren op het gebied van gezondheid en leefomgeving. De Brabantscan biedt 
tevens de mogelijkheid om regio’s, gemeenten en wijken binnen Noord Brabant 
met elkaar te vergelijken. De Omgevingswet biedt kansen om de leefomgeving 
gezonder in te richten. De Brabantse Omgevingsscan ondersteunt 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 

BRON (WEBLINK) BrabantScan: https://brabantscan.nl/home 
Brabantse Omgevingsscan: https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan 

OPDRACHTGEVER Samenwerking tussen GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant en GGD 
West-Brabant. 

LAATSTE VERSIE: JAAR 
VERSIENUMMER 

2022 
De Brabantscan richt zich op inhoudelijke updates. Die updates kun je hier vinden.  

DOORONTWIKKELING De doorontwikkeling vindt met name inhoudelijk plaats. Er worden regelmatig 
nieuwe thema’s en bijbehorende content toegevoegd. Ook toegang tot data en 
rapportages is mogelijk via de Brabantscan.  
Gebruik door gemeente/GGD en provincie voor:  

• beleidsontwikkeling, oa omgevingsvisie en plannen 

• ter voorbereiding voor bijeenkomsten met burgers en beleidsmakers 

GEBRUIKSVOORWAARDEN Geen 

CONTACT Contact met team Brabantscan via webformulier: https://brabantscan.nl/contact 

 
 

Factsheet Brabantse Omgevingsscan (BrOS) 

 
Deze factsheet van de Brabantse Omgevingsscan is opgenomen in de Gids Gezonde Leefomgeving. 

Check hier de meest actuele versie: https://www.gezondeleefomgeving.nl/instrumenten 
Vragen of suggesties? Neem contact op met: helpdesk@gezondeleefomgeving.nl 

 

Informatie- en Kennispunt Gezonde Leefomgeving 
Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
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