Milieu en
gezondheid op
de kaart
Gezondheidseffectscreening (GES) brengt de omvang en
ernst van milieu- en gezondheidsproblemen in beeld. De
uitkomsten maken het mogelijk om milieu en gezondheid een rol te laten spelen bij keuzes in beleid en uitvoering. Denk aan het aanwijzen van gezondere locaties voor
woningbouw, het onderbouwen van extra maatregelen bij
knelpunten langs infrastructuur of het verhogen van de
leefkwaliteit bij de inrichting van een gebied.
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gezondheidseffecten kunnen optreden
en dus gezondheidswinst te behalen is.
Vanuit het MTR zijn de andere niveaus
van blootstelling, GES-scores en milieugezondheidkwaliteiten in een logische
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heid als gevolg van milieubelasting wel een
Figuur 1 GES-scores, milieugezondheidkwaliteit en kleuren
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een gezondere leefomgeving.
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