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Sterfte voor Nederlandse mannen relatief lager, 
Nederlandse vrouwen in de middenmoot
De gestandaardiseerde sterfte bij mannen is in Nederland 
lager dan gemiddeld in de Europese Unie (EU). De 
Nederlandse vrouwen horen voor wat betreft de 
(gestandaardiseerde) sterfte bij de middenmoot van de EU.
Lees meer

Determinanten Parkinson nog grotendeels 
onbekend
De ziekte van Parkinson is een progressief verlopende 
aandoening. De determinanten van de ziekte van Parkinson 
zijn nog grotendeels onbekend. Wel is bekend dat een groot 
deel van de problemen wordt veroorzaakt door een tekort 
aan de chemische stof dopamine in de hersenen. De 
symptomen van de ziekte van Parkinson hebben 
verstrekkende gevolgen voor het dagelijks functioneren van 
de patiënt.
Lees meer

Sterfte aan ziekten van het hartvaatstelsel lager 
in westen
In het westen van Nederland is de sterfte aan hart- en 
vaatzieken lager dan in de rest van het land. In het noorden, 
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oosten en zuiden zijn meer gemeenten te vinden waar de 
sterfte hoger is.
Lees meer

Gezondheidsonderzoek Caribisch Nederland: 
minder rokers, meer overgewicht
Eén op de zes inwoners van Caribisch Nederland rookt, één 
op de acht drinkt fors en ruim zes op de tien hebben 
overgewicht. De helft van de inwoners beweegt voldoende. 
Vrouwen roken en drinken veel minder dan mannen, maar 
hebben vaker ernstig overgewicht (obesitas) en bewegen 
minder. Dit blijkt uit de Health Study die in 2017 in Caribisch 
Nederland is uitgevoerd.
Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. U kunt onder 'Lees 
meer' het Privacy Statement van het RIVM inzien. 

U kunt zich ook abonneren op andere interessante 
nieuwsbrieven van het RIVM zoals: Nieuwsbrief Loket 
Gezond Leven; Nieuwsbrief Voeding; Nieuwsbrief Seksuele 
Gezondheid en/of het RIVM magazine. Dit kan via 
https://abonneren.rivm.nl/. Hier vindt u het totaal overzicht 
van alle nieuwsbrieven en magazines van het RIVM.

Indien U de Nieuwsbrief Volksgezondheid en Zorg niet 
meer wilt ontvangen, dan kunt u zich afmelden, via de 
link onderaan deze Nieuwsbrief.
Lees meer

Colofon

Redactie
E-mail: 
info@volksgezondheidenzorg.info

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, 
u aan of af te melden of de 
nieuwsbrief online te 
raadplegen klik hier.

Deze nieuwsbrief is 
gegenereerd uit een 
automatisch systeem. Voor 
vragen en opmerkingen kunt u 
contact opnemen met de 
redactie.
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