




Jongeren en fastfood

• Hoe meer fastfood in omgeving, hoe meer overgewicht

• Richtlijn voor Preventie overgewicht: vermijd fastfood







Adam

• 6-jarige leeftijd overgewicht

• 8-jarige leeftijd obesitas

• Onderzoek kinderarts

• Fastfood bij voetbalveld
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2.1.7 Volksgezondheid en milieu 

Volksgezondheid Met de komst van Corona lijkt het thema 

gezondheid belangrijker dan ooit. Als samenleving zullen 

we hier nog jarenlang de effecten van ondervinden. We 

streven ernaar dat elke inwoner van de gemeente 

Veldhoven een goed en gezond leven kan leiden en het 

vermogen heeft om regie te voeren op het eigen leven. 

Gezondheid is daarom een thema dat verweven is met het 

gehele sociaal domein. Positieve gezondheid vormt het 

uitgangspunt aangezien gezondheid veel meer betekent 

da  iet ziek zij . Het gaat over ee ku e  doe  i  de 
Veldhovense samenleving. We willen de gezondheid van 

mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen 

door een integrale aanpak in een omgeving waarin mensen 

wonen, werken, leren en leven. We zetten in op preventie, 

houden gezondheidsbescherming op peil en bieden nieuwe 

bedreigingen het hoofd
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