
 
 
Invloed aardbevingen op gezondheid, veiligheid en toekomstperspectief Groningers onderzocht 
 
In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen welke  
invloed de aardbevingen hebben op de gezondheid, de veiligheidsperceptie en het perspectief op de 
toekomst van de Groningers. Het onderzoek loopt tot eind 2017. De eerste resultaten zijn vandaag 
gepresenteerd in een tussenrapport. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat 86% tevreden of zeer 
tevreden is met de buurt of het dorp waar men woont. Dat is positief. Er is een sterke verbondenheid 
met het eigen gebied. Echter uit het onderzoek blijkt ook dat een deel van mensen die meervoudige 
schade heeft, vaker met fysieke en psychische klachten kampt dan Groningers zonder schade. 
 
Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders: “Ik vind dat zorgelijk. Huisartsen, GGD, zorgverleners, 
gemeenten en ook de NCG moeten hier serieus oog voor hebben en alert op zijn. Het protocol dat CVW 
hanteert om schademeldingen af te handelen wordt momenteel aangepast en ik zal deze resultaten 
benutten om dat protocol en de werkwijze van CVW te verbeteren. Het ontzorgen van bewoners tijdens 
schadeafhandeling is hierbij bijvoorbeeld een aandachtspunt. Daarnaast zal ik ook de commissie 
bijzondere situaties verzoeken de resultaten te benutten voor haar werkwijze.”  
 
In de aanpak van de NCG staan het verbeteren van schadeherstel en het versterken van woningen 
voorop. Het is van belang dat mensen zich veilig kunnen voelen in hun eigen huis, hun thuis.  
Samen met gemeenten is de Nationaal Coördinator gestart met inspecties van woningen in vijf plaatsen, 
(Loppersum, ’t Zandt,  Ten Post, Overschild en een deel van Appingedam). In de Versterkingspunten en 
aan de keukentafel bij mensen thuis worden veel gesprekken gevoerd over de inspecties en de aanpak 
van de versterking van de huizen. De bewonersbegeleiders en de medewerkers voor complexe schade 
van de NCG zijn een belangrijk aanspreekpunt voor de inwoners. De uitkomsten van het onderzoek zal 
met hen worden besproken, zodat ook zij alert kunnen zijn op de signalen en gezondheidsklachten van 
inwoners. Bij gezondheidsklachten kunnen ook zij inwoners adviseren om contact op te nemen met de 
huisarts of de sociale teams van gemeenten. 
 
 
 


