Gezondheidsmonitor
volwassenen en senioren 2016
Het verhaal achter de cijfers
Hoe gezond voelen de volwassenen en senioren zich in de regio Utrecht? Wat zijn de risicogroepen
per onderwerp? Welke onderwerpen hangen met elkaar samen? Zijn er veranderingen vergeleken
met het onderzoek van vier jaar geleden. Deze achtergrond rapportage geeft antwoord op deze
vragen.

Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun inwoners in kaart te brengen, zoals
vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. GGD regio Utrecht voert deze taak uit door een vierjaarlijkse
enquête, de Gezondheidsmonitor, af te nemen. Dit onderzoek geeft inzicht in de gezondheidstoestand van
de volwassenen (19-65 jaar) en senioren (65 jaar en ouder) in de regio Utrecht.
Het Radermodel
De gezondheid van inwoners van een gemeente wordt bepaald door verschillende factoren, de
zogenaamde gezondheidsraderen. De samenhang tussen deze raderen wordt weergegeven in een
radermodel. De raderen onderin en in het midden van het model zijn factoren die invloed hebben op de
gezondheid. 'Goed' scoren op alle raderen leidt tot 'goed' scoren op de uitkomstmaten zelfredzaamheid,
samenredzaamheid en kwaliteit van leven. De raderen uit het model kunnen gemeenten als het ware
gebruiken als 'beleidsknoppen'; door aan een rader te draaien brengt de gemeente andere raderen
ook in beweging.
Via de gezondheidsmonitor is informatie verzameld over de verschillende aspecten van gezondheid:
Kwaliteit van leven
Zelfredzaamheid
Samenredzaamheid
Lichamelijke gezondheid
Sociale leefomgeving
Veerkracht
Preventie en zorggebruik
Mentale gezondheid

Leefstijl
Algemene kenmerken
Fysieke leefomgeving
Sociale economische status
Kwetsbaarheid
Beschouwing
Bronnen

Bij dit grootschalige onderzoek werken alle GGD'en in Nederland samen met het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In totaal kregen
ruim 1,1 miljoen inwoners van 19 jaar en ouder in Nederland een vragenlijst toegestuurd. Hiervan
waren er ruim 78.000 in de provincie Utrecht. Ruim 37.000 volwassenen en senioren in de provincie
Utrecht hebben de vragenlijst ingevuld (53% via internet, 47% op papier).
Leeswijzer
Dit is een interactief document. Door op een onderwerp in de inhoudsopgave te klikken komt u in
het betreffende hoofdstuk terecht. Vanuit elk hoofdstuk kunt u terugkeren naar de inhoudsopgave.
Ieder hoofdstuk heeft een gelijke opbouw, eerst wordt achtergrondinformatie gegeven over het
thema en vervolgens de uitkomsten, risicogroepen en de samenhang met andere thema's. Voor
zover mogelijk zijn de resultaten van 2012 en 2016 met elkaar vergeleken. Indien deze significant
verschillen, is dit bij een gunstig verschil, met een zandloper in groen aangegeven en bij een
ongunstig verschil in rood. Indien mogelijk zijn de resultaten van de regio Utrecht in een kaartje
vergeleken met Nederland. Hierbij staat groen voor positieve afwijking van de regio en rood voor
een negatieve afwijking. Cijfers per gemeente, achtergrondinformatie, rapporten en vragenlijsten
vindt u op de GGDAtlas.

Inhoud
Kwaliteit
van leven
pagina 3

Zelfredzaamheid

Samenredzaamheid

pagina 7

pagina 15

Lichamelijke
gezondheid

Sociale
leefomgeving

pagina 3

pagina 15

Preventie
en
zorggebruik

Veerkracht

pagina 23

Mentale
gezondheid
pagina 28

Leefstijl
pagina 31
Fysieke
leefomgeving

Algemene
kenmerken

Sociaal
economische
status

pagina 39

Kwetsbaarheid

Beschouwing

Bronnen

pagina 43

pagina 45

pagina 47

eit
alit
Kw
n
leve
van

In Nederland worden mensen steeds ouder. Mede door de vergrijzing zal het
aandeel Nederlanders met minimaal één chronische aandoening toenemen.
Mensen leven langer met ziekte en ook het aantal mensen met twee of
meer aandoeningen zal toenemen. Nek- en rugklachten, artrose en diabetes
zijn de meest voorkomende aandoeningen. Belangrijk is dat er gezonde
levensjaren bijkomen en dat mensen bij het ouder worden ouderdomskwalen of
beperkingen ervaren die hen verhinderen om aan maatschappelijke activiteiten
deel te nemen. Hoe positiever mensen hun gezondheid beoordelen, des te beter
hun kwaliteit van leven is.

ke
elij
am
h
c
i
L
eid
ndh
o
z
ge

Chronische ziekte of aandoening
Een chronische of langdurige ziekte is een aandoening zonder uitzicht op volledig herstel en met een
relatief lange ziekteduur. Volgens de voorspelling van het RIVM zal het percentage Nederlanders dat
beperkingen in activiteiten ervaart niet veranderen tot 2040, ondanks de vergrijzing. 26% van de
volwassenen en 51% van de senioren heeft 1 of meer langdurige ziektes en aandoeningen.

29%

50%

26%

51%

HOME

Volwassenen

Senioren

Risicogroepen chronische ziekte of aandoening:
Vrouwen

Senioren

Laag opgeleid

75 jaar
en
ouder

Diploma

Niet westerse
migratieachtergrond

Alleenstaand

Lage
inkomensgroep
€
€

€

€

Ervaren beperkingen
Volwassenen in de regio hebben minder vaak één of meer beperkingen in horen, zien of mobiliteit,
vergeleken met volwassenen in heel Nederland. 4% van de volwassenen en 8% van de senioren zijn
ernstig beperkt in activiteiten vanwege problemen met de gezondheid.
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Beperking in zien, horen of mobiliteit
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De vergrijzing en de stijging van het aantal langdurig zieken in de Nederlandse bevolking heeft de
afgelopen jaren niet geleid tot meer mensen met beperkingen. Dankzij succesvollere behandelingen
van bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld verbeterde staaroperaties) en de inzet van nieuwe
technologieën, blijft dit aantal ook in de toekomst ongeveer gelijk. Hulpmiddelen worden steeds
beter, zoals scootmobiels, brillen, gehoorapparaten, en domotica (RIVM, 2017). In de regio Utrecht
is het percentage mensen met zo'n beperking zelfs gedaald. Zowel bij senioren als volwassenen is
dit aandeel verminderd ten opzicht van 2012. Met name beperkingen omtrent zien en mobiliteit zijn
sterk afgenomen onder 75-plussers.
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Hoe hoger de leeftijd, hoe groter het aandeel mensen met een beperking (zie figuur 1). Het
opleidingsniveau hangt ook sterk samen met het wel of niet hebben van fysieke beperkingen. Hoe
hoger het bereikte opleidingsniveau, hoe later in het leven beperkingen optreden. Dit verschil in ervaren
beperkingen is een uiting van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Deze worden veroorzaakt
door met name gezondheidsgerelateerd gedrag (bijvoorbeeld roken), omgevingsfactoren (bijvoorbeeld
woonkwaliteit, arbeidsomstandigheden of financiële situatie) en gezondheidszorg (bijv. toegankelijkheid)
(RIVM, 2003).
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Figuur 1. Aandeel mensen met minimaal 1 beperking en met 1 of
meer langdurige aandoeningen per leeftijdsgroep
70

60

50

40
%
30

20

10

0

19-24 25-29

30-34 35-39 40-44

45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 en ouder

Minimaal één beperking met horen, zien of mobiliteit
1 of meer langdurige aandoeningen

Ervaren gezondheid blijft gelijk
HOME

In de regio Utrecht beoordeelt 8 van de 10 van de volwassenen de eigen gezondheid als (zeer) goed.
Net als in vorig onderzoek ervaart 6 van de 10 senioren een goede tot zeer goede gezondheid. Naar
verwachting blijft dit aandeel stabiel en voelen Nederlanders zich in 2040 even gezond als nu, ondanks
de vergrijzing (prognose RIVM).
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Zelfmanagementvaardigheden hebben betrekking op vaardigheden om fysiek en sociaal
welbevinden te bereiken en te behouden. Bijvoorbeeld vaardigheden om mensen in directe
omgeving te helpen, om plezierige bezigheden te vinden en om initiatief te nemen om actief
met iets bezig te zijn. Met goede zelfmanagementvaardigheden zijn senioren beter in staat om
zo lang mogelijk de regie te houden over hun leven en welbevinden (Steverink, 2009). Specifiek
voor mensen met een beperking of aandoening zijn zelfmanagementvaardigheden belangrijk voor
het actief omgaan met beperkingen. Dit met als doel zo optimaal mogelijk te functioneren in het
dagelijks leven en om de regie te blijven voeren over de eigen zorg. Mensen met een chronische
aandoening en beperkte zelfmanagementvaardigheden hebben een groter risico op kwetsbaarheid
(Vilans, 2010).
Mannen ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan vrouwen. Dat geldt ook voor
samenwonenden ten opzichte van alleenwonenden. Verder beoordelen Nederlanders zonder
migratieachtergrond hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan Nederlanders met een
migratieachtergrond. Tot slot is te zien dat naarmate de leeftijd toeneemt, volwassenen en
senioren hun eigen gezondheid steeds minder vaak als (zeer) goed ervaren. Dit geldt ook naarmate
opleidingsniveau van mensen lager is. Daarnaast beoordelen mantelzorgers van cliënten met
verstandelijke beperkingen, psychische ziekte hun eigen gezondheid slechter (respectievelijk 27% en
28% met slechte gezondheid) dan mensen die mantelzorg niet geven (22%).
Een mantelzorger besteed minimaal 3 maanden en/of minimaal 8 uur per week aan de mantelzorg.
Het verlenen van mantelzorg heeft invloed op de tijdsbesteding van de mantelzorger en op zijn/
haar eigen sociale leven. Ook fysiek en psychisch kan mantelzorg zwaar zijn. Daardoor kan
mantelzorg geven ten koste gaan van de eigen gezondheid.
HOME

Samenhang lichamelijke gezondheid met:

Zelfredzaamheid
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Wisselwerking gezondheid en maatschappelijke participatie
Maatschappelijke participatie is een belangrijke voorwaarde voor een gezond
en sociaal leven. Een goede gezondheid verhoogt de kansen op deelname
aan de maatschappij. Het stelt mensen in staat om te werken, studeren
of vrijwilligerswerk te doen. Andersom heeft werken een positief effect op
de mentale gezondheid. Ook maatschappelijke participatie bevordert de
gezondheid, tenzij de belasting te groot wordt. Maatschappelijk actieve senioren
ervaren hun eigen gezondheid vaker beter dan senioren die niet actief zijn
(RIVM, 2013a).

Preventie
en
zorggebruik

Specialistische zorg neemt toe
Het aandeel senioren dat contact heeft gehad met een medisch specialist (2e
lijn) is toegenomen sinds 2012 (zie hoofdstuk Preventie en zorggebruik). Mensen
met chronische ziekten en mensen die beperkt zijn door hun gezondheid maken
uiteraard meer gebruik van zorg. Mensen met een beperking in mobiliteit of zicht
hebben bijvoorbeeld relatief vaak contact met een medisch specialist. Daarnaast
heeft 8 op de 10 mensen met een slecht ervaren gezondheid het afgelopen jaar
contact gehad met een medisch specialist.

Mentale
gezondheid

Mentale en fysieke gezondheid kunnen elkaar beïnvloeden
De aanwezigheid van een lichamelijk ziekte of aandoening kan leiden tot een
angststoornis of depressie. Lichamelijke aandoeningen of slaaptekort kunnen het
dagelijks functioneren belemmeren. Dit kan ook weerslag hebben op de mentale
gezondheid. Van de mensen met een langdurige ziekte of aandoening heeft ongeveer
1 op de 10 een hoog risico op angststoornis en depressie. Andersom kunnen
lichamelijke klachten ook het gevolg zijn van psychische problemen of spanningen,
dit zijn psychosomatische klachten. Indicatoren voor de psychosomatische klachten
zijn buikpijn, hoofdpijn, moe voelen en/of slecht slapen.
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Zelfredzaamheid betreft het zelfstandig mee kunnen doen in de maatschappij
en is sterk verbonden aan zelfregie. Wanneer iemand regie heeft over eigen
leven en zelf kan bepalen wat hij/zij wil, draagt dit bij aan het actief meedoen
in de samenleving (Movisie,2013).

Regie over het eigen leven
In de regio Utrecht ervaart 7% van de volwassenen en 14% van de senioren onvoldoende regie over
het eigen leven.

Zelfregie betekent dat mensen zeggenschap hebben over hun leven en de ondersteuning die
ze daarbij eventueel nodig hebben. Zelfregie heeft betrekking op verschillende levensgebieden
zoals wonen, werken, sociale contacten. Wanneer mensen zorg of begeleiding nodig hebben is
het de vraag hoe zij zoveel mogelijk regie kunnen houden. Hoe kunnen deze mensen onnodige
afhankelijkheid voorkomen? Zelfregie is van belang voor mensen: zelfbeschikkingsrecht, eigen
kracht, drijfveren en contacten met anderen zijn essentieel voor autonomie, identiteit en voor hoe
sterk je in het leven staat (Movisie, 2013).

Onvoldoende regie over het eigen leven
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Maatschappelijke participatie
Mensen die een opleiding volgen, een betaalde baan hebben, vrijwilligerswerk doen of mantelzorg
verlenen noemen we maatschappelijk actief. Gezondheid en maatschappelijke participatie
hebben veel met elkaar te maken. Een goede gezondheid verhoogt de kansen op deelname aan
de maatschappij. Het stelt mensen in staat om te werken, studeren of vrijwilligerswerk te doen.
Andersom heeft werken een positief effect op de mentale en de algemene gezondheid. Ook
vrijwilligerswerk kan de gezondheid bevorderen met name bij volwassenen die geen opleiding
volgen of werken en bij senioren. Mensen zonder (betaald) werk ervaren hun gezondheid slechter,
hebben meer last van psychische stoornissen en hebben grotere kans op suïcide. Ook hebben zij
vaker een ongezonde leefstijl dan werkenden. Het hebben van financiële problemen hangt ook
samen met het hebben van een minder goede gezondheid (RIVM, 2013a).

Vrijwilligerswerk
Het grootste deel van de volwassenen in de regio Utrecht heeft werk of is anderszins maatschappelijk
actief. Zij participeren in onderwijs, vrijwilligers(werk) en/of mantelzorg. Volwassenen en senioren in
de regio doen vaker vrijwilligerswerk dan elders in Nederland. Het aandeel volwassenen tot 65 jaar
dat vrijwilligerswerk doet, neemt geleidelijk toe met de leeftijd.
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8% van de volwassenen in de regio participeert niet; deze mensen hebben geen werk of vrijwilligerswerk,
volgen geen opleiding en geven geen mantelzorg. Laag en middelbaar opgeleiden hebben vaker geen
betaald werk en geen vrijwilligerswerk dan hoogopgeleiden. Ook mensen met een niet-westerse
migratieachtergrond zijn minder maatschappelijk actief. Beperkingen vanwege gezondheid kunnen
eveneens een rol spelen bij het niet deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Tenslotte vormt het
hebben van lage regie over het eigen leven en het niet deelnemen aan maatschappelijke activiteiten een
risico voor werkloosheid.
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Samenhang maatschappelijke participatie met:

Kwaliteit
van leven

Lichamelijke
gezondheid

Samenredzaamheid

Sociale
leefomgeving

Werkenden voelen zich gezonder
Een slechte gezondheid kan mensen belemmeren betaald werk of vrijwilligerswerk
te doen. Andersom heeft betaald werk een positief effect op de mentale en de
algemene gezondheid. Het hebben van een betaalde baan zorgt voor inkomsten,
regelmaat, structuur, zingeving en fysieke en geestelijke stimulatie. Dit zorgt er
samen voor dat werkende mensen zich gezonder voelen. Ook vrijwilligerswerk
kan de gezondheid bevorderen. Bij vrijwilligerswerk is het van belang dat het
mensen meer regie over het eigen leven geeft, het sociale netwerk vergroot en
dat het een gevoel van voldoening geeft (RIVM, 2013a).

Sociale steun en vrijwilligerswerk
De mate van sociale steun die iemand uit zijn omgeving ervaart is belangrijk.
Sociale steun is emotionele steun of concrete hulp of informatie die men uit
het sociale netwerk kan halen. Sociale steun beschermt bijvoorbeeld tegen het
ontstaan van eenzaamheid en depressies.
Ook gezamenlijke activiteiten dragen bij aan een groepsgevoel, een
saamhorigheidsgevoel dat de gezondheid kan beïnvloeden. Voorbeelden van
activiteiten waarbij mensen hun sociaal netwerk kunnen vergroten zijn het actief
zijn bij een vereniging of vrijwilligerswerk doen.

HOME

Meest genoemde reden waarom men geen vrijwilligerswerk wil doen: 1) gezondheidsproblemen, 2)
geen interesse/geen behoefte en 3) wil niet vast zitten, wordt snel een verplichting. Mensen met een
chronische ziekte of aandoening participeren minder. Mensen doen vrijwilligerswerk om zich nuttig te
maken en om iets voor anderen te betekenen. Dit duidt op sociale motieven: contacten opdoen en
ergens bijhoren. Uit ons onderzoek blijkt dat de eenzamen minder vaak vrijwilligerswerk doen dan de
niet eenzamen (22% versus 33%).

De mate waarin mensen maatschappelijk kunnen (blijven) participeren wordt bepaald door de
ernst van de beperkingen en vooral door de manier waarop zij hun gezondheid ervaren. Uit
onderzoek blijkt dat mensen die zich inzetten als vrijwilliger zich gemiddeld gezonder voelen dan
mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Ook blijkt dat gevoelens van eenzaamheid afnemen als
mensen vrijwilligerswerk zijn gaan doen (Movisie, 2016).

Het aandeel senioren dat vrijwilligerswerk doet, loopt geleidelijk af bij toename van de leeftijd.
Specifieke risicogroepen voor het niet (kunnen) doen van vrijwilligerswerk zijn senioren die leven van
enkel AOW en mensen met weinig zelfmanagementvaardigheden. Minder vrouwen dan mannen doen
vrijwilligerswerk, maar vrouwen zijn wel vaker mantelzorger.
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Zelfmanagementvaardigheden hebben betrekking op vaardigheden om fysiek en sociaal
welbevinden te bereiken en te behouden. Bijvoorbeeld vaardigheden om mensen om wie men
geeft ergens mee te helpen en om initiatief te nemen om actief met iets bezig te zijn (Steverink,
2009). Deze vaardigheden zijn van belang om maatschappelijk actief te kunnen blijven.
Mensen die een betaalde baan hebben, vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verlenen worden
maatschappelijk actief genoemd.

Mantelzorgers
Een mantelzorger besteedt minimaal 3 maanden en/of minimaal 8 uur per week aan de mantelzorg.
Het verlenen van mantelzorg heeft invloed op de tijdsbesteding van de mantelzorger en op zijn/
haar eigen sociale leven. Ook fysiek en psychisch kan mantelzorg zwaar zijn. Daardoor kan
mantelzorg geven ten koste gaan van de eigen gezondheid. Mantelzorgers hebben ook vaker
gezondheidsproblemen, maar dit zorgt niet voor minder mantelzorg. Volwassenen met een minder
goede mentale gezondheid verlenen vaker mantelzorg dan volwassenen met een goede mentale
gezondheid. Hetzelfde is te zien bij chronisch zieken; volwassenen met minstens één chronische
ziekte verleenden vaker mantelzorg dan volwassenen zonder een chronische ziekte. Daarentegen is
het percentage volwassenen zonder beperkingen dat mantelzorg verleent hoger dan het percentage
volwassen met beperkingen dat mantelzorg verleent (RIVM, 2013a). Over het algemeen is in
de regio Utrecht hetzelfde beeld te zien. Alleen het percentage mensen met beperkingen dat
mantelzorg verleent is hoger dan het percentage mensen zonder beperkingen dat mantelzorg
verleent. Kortom, mentaal ongezondere mensen, chronisch zieken en mensen die beperkt zijn door
gezondheid verlenen met name mantelzorg in de regio Utrecht.
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Belasting door mantelzorg
Het totaal aantal mantelzorgers en het aantal overbelaste mantelzorgers in de regio Utrecht is redelijk
stabiel sinds 2012 en wijkt niet af van het landelijke beeld. Het aandeel van mantelzorgers is het
grootst in de leeftijdsgroep 65-75 jaar (zie figuur 2). De belasting door mantelzorg wordt het zwaarst
ervaren bij 75-plussers. Van de 75-plussers die mantelzorger verlenen voelt 1 op de 5 zich (over)
belast door de mantelzorg. Mantelzorgers gaven aan behoefte te hebben aan financiële ondersteuning,
materiele hulp, informatie en iemand die af en toe de zorgtaken overneemt.
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Overbelaste mantelzorgers
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Figuur 2. Mantelzorg en belasting door mantelzorg naar leeftijdsgroep
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Tamelijk, zeer zwaar
belast of overbelast

1 op de 6 mantelzorgers van 65 jaar en ouder voelt zich (tamelijk) zwaar- of overbelast door het
verlenen van mantelzorg. Mantelzorgers hebben over het algemeen een kleinere kans op angststoornis
en depressie vergeleken met de mensen die geen mantelzorg bieden. Mantelzorgers die zorgen
voor iemand met psychische of psychiatrische ziekte en mantelzorgers die tamelijk of zwaar belast
zijn, lopen hier een hoger risico op. Ook beoordelen mantelzorgers van cliënten met verstandelijke
beperkingen, dementie of psychisch of psychiatrisch ziekte hun eigen gezondheid slechter.
Risicogroepen voor over belasting door mantelzorg:
Samenwonend
(senioren)
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Mantelzorgverlenen heeft invloed op gezondheid
Het verlenen van mantelzorg heeft invloed op de tijdsbesteding van de mantelzorger en op zijn/haar
eigen sociale leven. Ook fysiek en psychisch kan mantelzorg zwaar zijn. Daardoor kan mantelzorg
geven ten koste gaan van de eigen gezondheid. Het geeft weliswaar vaak veel voldoening, maar
zeker als de zorg langdurig en intensief is, verminderen ook gevoelens van welbevinden en
onafhankelijkheid. Dit lijkt vooral op te gaan voor mantelzorgers van personen die dichtbij staan, zoals
directe familie of vrienden. Dit zou ook kunnen liggen aan het feit dat juist deze mensen vaak veel
uren hulp geven (RIVM, 2013a).
Mantelzorg en eenzaamheid
Met name bij 75-plussers, trekken slecht ervaren gezondheid, afnemende participatie en toenemende
eenzaamheid vaak samen op. Daarnaast hebben mantelzorgers die te zwaar belast worden, een
verhoogd risico op angststoornis en depressie.
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Moeite met rondkomen
De relatie tussen inkomen en gezondheid is helder. Het inkomen verschaft mensen de
middelen voor adequate vervulling van de eerste levensbehoefte en, waar nodig, om voldoende
gezondheidszorg te kopen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat mensen met een laag inkomen hun
gezondheid minder positief ervaren en vaker aangeven een beperking te hebben in horen, zien of
bewegen. Geldzorgen kunnen verschillende participatiedoelen in de weg staan en zijn van grote
invloed op iemands fysieke en mentale gezondheid. Aan de andere kant kan een minder goede
gezondheid betekenen dat er minder capaciteit is om een goed inkomen te verwerven. In de
gezondheidsmonitor is dit gemeten met de indicator: "enige of grote moeite om van het inkomen
van het huishouden rond te komen in de afgelopen 12 maanden".
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In totaal heeft 18% van de volwassenen en 11% van de senioren in de regio moeite met rondkomen.
Bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond of een laag opleidingsniveau ligt dit percentage
hoger; 4 op de 10. De groep 50-54 jarigen heeft het vaakst moeite met rondkomen. Deze financiële
problemen (niet kunnen rondkomen) komen veel voor bij volwassenen die beperkt zijn door ziekte en
bij volwassenen die maatschappelijk inactief zijn. Bij de senioren is sinds 2012 een toename te zien in
het aantal mensen dat moeite heeft met rondkomen. Ziekte en maatschappelijke inactiviteit speelt bij
senioren een kleinere rol bij financiële problemen dan bij volwassenen. Kwetsbaarheid hangt echter
wel sterk samen met moeite met rondkomen onder senioren. Dit duidt erop dat juist een stapeling van
factoren zorgt voor moeite met rondkomen op hogere leeftijd.

Sociale uitsluiting
Van sociale uitsluiting is sprake als mensen niet volledig deel kunnen nemen aan het
maatschappelijk leven. Daarbij gaat het om deelname op zowel sociaal, politiek, cultureel als
economisch gebied. Een laag inkomen en schulden veroorzaken bij deze groep veel stress en
beperken de participatie en de toegang tot zorg (G4-USER, 2015).
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In de regio Utrecht is 4% van de volwassenen en 3% van de senioren matig tot sterk sociaal uitgesloten.
Bij de senioren is dit percentage toegenomen sinds 2012. Van mensen die ernstig beperkt zijn in
activiteiten door gezondheid is bijna de helft sociaal uitgesloten (44%). Ook neemt het percentage
mensen dat sociaal is uitgesloten toe naarmate opleidingsniveau en inkomen lager zijn. Tot slot zijn
mensen met een niet-westerse migratieachtergrond vaker sociaal uitgesloten dan mensen zonder
migratieachtergrond.
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Sociale uitsluiting heeft een wisselwerking met gezondheid. Een slechte
gezondheid kan leiden tot sociale uitsluiting, omdat gezondheidsproblemen
beperkingen kunnen geven bij deelnemen aan de maatschappij. Maar
andersom kan sociale uitsluiting en de problemen die daaraan ten grondslag
liggen, ook zorgen voor een slechtere gezondheid. Het ervaren van
ongelijkheid, uitsluiting en de stress die daarmee gepaard gaat, hebben een
negatieve invloed op de gezondheid.
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Sociale leefomgeving is een breed begrip met verschillende aspecten zoals
sociale netwerken, sociale steun en sociale participatie. Sociale netwerken (het
geheel aan relaties dat iemand omringt) kunnen sociale steun bieden, terwijl
sociale uitsluiting duidt op het niet kunnen deelnemen in de maatschappij. De
afwezigheid van sociale netwerken kan leiden tot eenzaamheid.
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Eenzaamheid
De helft van de senioren in de regio Utrecht geeft aan zich eenzaam te voelen en 4 op de 10
volwassenen. Ook bleek 9% van de volwassen inwoners in de regio Utrecht ernstig eenzaam te zijn.
Dit is meer in vergelijking tot vier jaar geleden, toen rapporteerden 8% van de respondenten ernstig
eenzaam te zijn. De stijging van het aantal eenzamen is zowel bij mannen als bij vrouwen zichtbaar.
Landelijk is bijna 10% van de volwassenen ernstig eenzaam.

Goede sociale contacten verminderen eenzaamheid. Het is echter niet zo dat hoe meer contacten
men heeft, hoe minder eenzaam men is. Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit
van de relaties. Variatie in sociale relaties is hierbij belangrijk. Een aantal intieme relaties,
bijvoorbeeld met kinderen en/of overige familieleden, met daarnaast een aantal andere relaties,
zoals met buren en kennissen, biedt een goede bescherming tegen eenzaamheid (Movisie, 2010).
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Het percentage ernstig eenzamen is vooral gestegen onder laag opgeleiden van 14% naar 21%. Vooral
mensen met alleen basisonderwijs zijn relatief eenzaam: 1 op de 5 van hen is ernstig eenzaam. Van de
hoogopgeleiden is dit minder dan 1 op de 20. Verder is te zien dat mensen met lage inkomens over het
algemeen vaker eenzaam zijn dan mensen met hoge inkomens.
Alleenstaanden, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en mensen die geen betaalde baan
hebben, zijn vaker eenzaam. Ook hebben mensen vaker te maken met eenzaamheid naarmate ze ouder
zijn: 8% van de 19-25 jarigen is eenzaam, en 15% van de 85-plussers. Eenzaamheid op latere leeftijd
heeft vooral te maken met een minder goede gezondheid. Wanneer rekening wordt gehouden met
verschillen in ervaren gezondheid tussen leeftijdsgroepen, zijn senioren niet vaker eenzaam dan jongeren.
Figuur 3. Ernstig eenzaam naar leeftijdscategorie in de regio Utrecht en Nederland, 2016
16
14
12
10
8

regio Utrecht

%
6

Nederland

4
HOME

2
0

19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 jaar en ouder

Mensen met een sociaal netwerk die niet eenzaam zijn, noemen we sociaal weerbaar. Mensen
die contactarm zijn, hebben geen sociaal netwerk maar zijn niet eenzaam. Als mensen geen
sociaal netwerk hebben en zich ook eenzaam voelen, noemen we dit sociaal geïsoleerd.
Tenslotte zien we ook mensen die wel eenzaam zijn, ondanks dat ze een sociaal netwerk hebben
(eenzaam, niet geïsoleerd). Dit zijn verschillende groepen die ook een andere aanpak behoeven
(Hortulanus, 2003).
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Het aandeel contactarme mensen is de laatste jaren toegenomen, zowel bij volwassenen als bij senioren.
Dit komt in alle leeftijdsgroepen en alle inkomensgroepen voor en hangt niet af van de gezondheid
van mensen. Van de mannen met problematische schulden is een groter deel contactarm (5%) dan
gemiddeld in de regio (1%).
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Sociaal geïsoleerd
1 op de 8 senioren is sociaal geïsoleerd. Dit houdt in dat diegene eenzaam is en geen sociaal netwerk
heeft. Het aandeel mensen dat sociaal geisoleerd leeft, is de laatste jaren stabiel onder zowel
volwassenen als senioren. Een grotere groep senioren (37%) heeft wel een sociaal netwerk, maar
is toch eenzaam. Dit zijn met name 75-plussers, mensen met een bijstandsuitkering, weduwen of
weduwnaars. Ook bij mensen met een niet-westerse migratieachtergond komt eenzaamheid ondanks
het hebben van een sociaal netwerk veel voor.

Sociale contacten en steun
Ruim tweederde van de volwassenen en senioren heeft minstens één keer per week contact met de
buren (67%). 9% van de volwassenen heeft zelden contacten met anderen in de buurt. Vergeleken
met 2012 geeft een groter deel van de volwassenen en senioren aan niemand om zich heen te hebben
die wil helpen of karweitjes wil doen.
Zelden of nooit contacten in de buurt
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Wederkerigheid eenzaamheid en sociale steun
Er is een relatie tussen de frequentie van sociale contacten en de mate van eenzaamheid: hoe frequenter
de contacten, hoe minder eenzaamheidsgevoelens. Wanneer naar de frequentie van sociale contacten
met buren gekeken wordt, blijkt dat de weinig tot niet-eenzamen vaker dagelijkse tot wekelijkse
contacten hebben dan de eenzamen: bijna 70% ten opzichte van 40%.
Eenzame mensen geven vaker aan moeite te hebben met het aangaan en onderhouden van sociale
contacten. Van de eenzamen heeft 20% hier veel problemen mee, van de minst tot niet-eenzamen 1%.
Naast dat eenzame mensen moeite hebben om een sociaal netwerk op te bouwen of te onderhouden is
het sociale netwerk vaak niet toereikend om bij hulp of zorg op terug te vallen. Het aandeel eenzame
mensen dat niet kan terugvallen op familie (23%), vrienden/kennissen (30%) of buren (38%). Voor
weinig tot niet-eenzamen ligt dit onder de 12%. Ook is gevraagd of men voldoende sociale, emotionele
en praktische steun uit de omgeving krijgt. Ruim de helft van de eenzame mensen gaf aan geen enkele
steun te ontvangen.
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Eenzaamheid geeft een gevoel van leegte
Eenzaamheid en gebrek aan sociale steun hebben negatieve gevolgen voor
kwaliteit van leven. Mensen hebben elkaar praktisch en emotioneel nodig.
Om steun te bieden als het even wat minder gaat, om gevoelens te delen, om
inhoudelijke gesprekken te voeren. Eenzaamheid geeft een gevoel van leegte en
algemene ontevredenheid over het leven.
Fysieke belemmeringen en eenzaamheid
Eenzame mensen hebben vaker last van chronische aandoeningen en worden
daar veelal ook door belemmerd. De helft van de eenzame mensen geeft aan
één of meer langdurige aandoeningen te hebben. Van de mensen die niet
eenzaam zijn heeft 30% een aandoening. Verder wordt 54% van de eenzamen
belemmerd door een aandoening tegenover 27% van de niet-eenzamen.
Naast mate van belemmering is ook gevraagd naar ervaren beperkingen in
horen, zien en mobiliteit. Beperkingen in de mobiliteit hebben een groter
samenhang met eenzaamheid dan gehoor- en gezichtsbeperkingen. Eenzame
mensen hebben vaker één of meer aandoeningen en zijn vaker belemmerd in
activiteiten. Ze ontvangen ook vaker mantelzorg vergeleken met weinig tot
niet-eenzamen (17% versus 9%).

Het wel of niet belemmerd zijn, is gebaseerd op de mate waarin mensen vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom beperkt zijn in activiteiten die mensen gewoonlijk doen en op de mate
waarin mensen moeite hebben met het uitvoeren van bepaalde handelingen zoals bijvoorbeeld
traplopen.

Figuur 4. Belemmeringen en langdurige aandoeningen naar mate van eenzaamheid, 2016
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Hoog risico angststoornis en depressieve klachten
Eenzame mensen zijn vaak niet tevreden met hun leven en dit gaat
meestal gepaard met psychische problemen. Meer nog dan lichamelijke
problemen geven eenzamen aan belemmerd te worden door hun psychische
gezondheid. Bijna een derde van de ernstig eenzamen heeft een hoog risico op
angststoornis en depressie. Onder de weinig tot niet-eenzamen is dit 3%.
Ernstig eenzaamheid is in de afgelopen vier jaar toegenomen in regio Utrecht,
ook is het aantal mensen dat hulp heeft gezocht bij de GGZ in dezelfde periode
gestegen. In 2012 had 3% hulp gezocht bij de GGZ en in 2016 was dit 4%.
In 2016 zien we dat eenzamen vaker dan weinig tot niet-eenzamen naar de
huisarts, GGZ en maatschappelijk werk gaan.

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring wordt gepleegd (gezinsleden,
familieleden, (ex)partners, huisvrienden). Het kan gaan om: psychisch of emotioneel geweld,
lichamelijk geweld, ongewenste seksuele toenadering of seksueel misbruik. Huiselijk geweld
heeft grote gevolgen op emotioneel gebied. De meerderheid van de slachtoffers krijgt last van
gevoelens van boosheid, angst en neerslachtigheid (Intomart Gfk, 2010).

Huiselijk geweld
Van de volwassenen tot 65 jaar heeft 8% ooit te maken gehad met huiselijk geweld. Dit percentage
komt overeen met 2012.
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Van de mensen die ooit slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld is een groter deel sociaal uitgesloten
dan onder de mensen die geen slachtoffer zijn geweest. Slachtoffers zijn ook vaker eenzaam, kwetsbaar
en hebben vaker een hoog risico op een angststoornis en depressie dan mensen die geen slachtoffer zijn
geweest.
Figuur 5. Sociale en gezondheidskenmerken die samenhangen met het meemaken van huiselijk geweld
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Ouderenmishandeling
Senioren die door veranderingen in hun fysieke of geestelijke gezondheid afhankelijk zijn van hulp
en ondersteuning kunnen slachtoffer worden van ouderenmishandeling. Zij kunnen psychisch of
fysiek worden mishandeld, verwaarloosd, seksueel misbruikt of financieel uitgebuit worden door
een bekende van wie zij afhankelijk zijn. Risicofactoren bij de oudere of pleger zijn psychische
aandoeningen, middelengebruik, kwetsbaarheid, sociale isolatie, afhankelijkheid, stress en
mishandeling in de familiegeschiedenis. Uit een eerdere landelijke GGD-Gezondheidsmonitor
blijkt dat eenzaamheid, gebrek aan regie over het eigen leven, angststoornis en depressie sterk
samenhangen met slachtofferschap. Het is niet zeker of dit oorzaken of juist gevolgen van
mishandeling zijn (SCP, 2015).

Figuur 6. Ouderenmishandeling
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De verschillende vormen van ouderenmishandeling komen in de regio Utrecht even vaak voor als
landelijk. Van de senioren in de regio Utrecht is 4% de laatste 12 maanden thuis beledigd, getreiterd,
gekleineerd of uitgescholden. 1% is niet geholpen met verzorging terwijl hulp nodig was en 1%
is financieel benadeeld. Minder dan 1% van de senioren heeft lichamelijk geweld meegemaakt
(0,3%), is slachtoffer geweest van beperking van vrijheid of schending van privacy (0,4%) of is in
de thuissituatie slachtoffer geweest van ongewenste seksuele toenadering (0,2%). Alle vormen van
ouderenmishandeling komen vaker voor bij kwetsbare senioren en bij sociaal uitgesloten senioren. In
deze groepen is 9% de laatste 12 maanden thuis beledigd, getreiterd, gekleineerd of uitgescholden
en 3% is financieel benadeeld. Ook hebben deze senioren vaker lichamelijk geweld meegemaakt;
1,1% van de sociaal uitgesloten senioren en 0,7% van de kwetsbare senioren tegenover 0,3% in de
totale groep senioren. Senioren die alleen wonen worden vaker financieel benadeeld dan senioren
die samenwonen of gehuwd zijn. Daarnaast worden senioren met een laag inkomen vaker financieel
benadeeld dan senioren met een midden of hoog inkomen.
Ouderenmishandeling komt vaker voor bij senioren die beperkt zijn in hun activiteiten door
gezondheidsproblemen of senioren met een slechte ervaren gezondheid. Alleen lichamelijk geweld
en ongewenste seksuele toenadering komen niet vaker voor in deze groep. Onder senioren met een
slechte ervaren gezondheid en die alleen AOW ontvangen, komt ouderenmishandeling ook relatief vaak
voor.
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Ouderenmishandeling en het ontvangen van mantelzorg
Van senioren die mantelzorg ontvangen is een groter deel beledigd, getreiterd, gekleineerd of
uitgescholden, met lichamelijk geweld geconfronteerd ofwel financieel benadeeld dan senioren die
geen mantelzorg ontvangen. Dit is verklaarbaar doordat mishandeling vaker voorkomt bij mensen
die sterk afhankelijk zijn van anderen bijvoorbeeld door problemen met dagelijkse activiteiten zoals
wassen, aankleden, naar het toilet gaan en eten en/of door psychische problemen. Daarnaast kan
ouderenmishandeling het gevolg zijn van overbelasting van de mantelzorger.
Samenhang ouderenmishandeling met:
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Hoog risico op angststoornis en depressie
Hoog risico op angststoornis en depressie hangen sterk samen met
slachtofferschap. Het is niet zeker of dit oorzaken of juist gevolgen
van mishandeling zijn. Van de senioren die thuis geconfronteerd zijn
met lichamelijk geweld heeft 15% een hoog risico op angststoornis en
depressie tegenover 4% van de senioren die geen lichamelijk geweld
heeft meegemaakt. Van de lichamelijk mishandelde senioren ervaart de
helft onvoldoende regie over het eigen leven, terwijl dit in de groep die
niet geconfronteerd is met geweld, 1 op de 8 senioren is. Er is ook een
samenhang tussen beledigd, getreiterd, gekleineerd of uitgescholden
zijn en verhoogd risico op angststoornis en depressie en het hebben van
onvoldoende regie over het eigen leven.
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Goede en laagdrempelige zorg in de buurt met aandacht voor preventie is
een randvoorwaarde voor gezondheid. Basiszorg, ook wel eerstelijnszorg,
is zorg waar personen zonder een verwijzing naartoe kunnen, zoals de
huisarts, tandarts, fysiotherapeut, diëtist, verloskundige of psycholoog.
Een zorgverlener uit de basiszorg kan, iemand doorverwijzen naar de
specialistische zorg, ook wel tweedelijnszorg genoemd, zoals specialisten in het
ziekenhuis. Een sterke eerstelijnszorg zorgt voor minder ziekenhuisopnames
voor chronische aandoeningen. Continuïteit in de relatie met de huisarts en
toegankelijkheid tot basiszorg zijn hierin belangrijk. Voor laag opgeleiden is de
toegankelijkheid van de zorg een aandachtspunt (RIVM, 2016).
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Het aandeel senioren dat contact heeft gehad met een medisch specialist (tweedelijnszorg)
is toegenomen sinds 2012. Deze stijging wordt veroorzaakt door de stijging bij midden- en
hoogopgeleiden en mensen zonder migratieachtergrond. Dit was voorheen in Nederland nauwelijks
verklaarbaar vanuit toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Maar een klein deel van chronische
ziekten, in lagere sociaal economische groepen, werd veroorzaakt doordat deze mensen minder
zorg gebruiken (Van der Meer et al., 1998). Tegenwoordig spelen gezondheidsvaardigheden
en zelfmanagementvaardigheden een steeds grotere rol bij het verklaren van deze sociaaleconomische verschillen in zorggebruik. Chronisch zieken met lage opleiding hebben ook lagere
zelfmanagementvaardigheden waardoor ze minder goed de weg weten naar de juiste zorg.
Ook in de leeftijdsgroep 19 tot 45-jarigen gaan mensen vaker naar de medisch specialist ten opzichte
van 2012.
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Contact medisch specialist
Over het algemeen wordt naarmate de leeftijd stijgt de medisch specialist vaker bezocht.
Laagopgeleiden bezoeken de medisch specialist vaker dan hoogopgeleiden. Senioren en laagopgeleiden
hebben dan ook vaker chronische aandoeningen en ziekten waardoor ze deze zorg nodig hebben.
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Binnen de groep met chronische aandoening heeft éénderde van de respondenten het afgelopen jaar
contact gehad met een medisch specialist. Onder chronisch zieken die beperkt zijn in activiteiten door
hun gezondheid ligt dit percentage hoger: 80%. Kwetsbare senioren gaven het vaakst aan contact te
hebben gehad met een medisch specialist (85%).
Groepen contact met medisch specialist onder chronisch zieken:
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Of chronisch zieken contact hebben gehad met een medisch specialist hangt af van het type en ernst
van de beperking als gevolg van hun ziekte. Ook ervaren gezondheid en zelfmanagementvaardigheden
zijn van belang voor het wel of niet bezoeken van de medisch specialist. Van de volwassenen en
senioren met een slechte ervaren gezondheid, hebben diegenen met een laag inkomen (onder 16.100
euro) minder contact met een specialist (69%) in vergelijking met diegenen met een hoog inkomen
(boven de 35.100 euro) (79%). 13% van de mensen met een laag inkomen heeft aangegeven een
medische of tandheelkundige behandeling nodig te hebben gehad, maar niet te hebben ontvangen. Bij
de hoogste twee inkomensgroepen is dit 5% en 4% van de mensen.
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Gezondheidsvaardigheden en zelfmanagementvaardigheden spelen een rol bij het verklaren
van deze sociaal-economische verschillen in zorggebruik. Chronisch zieken met lage opleiding
hebben vaker ook lage zelfmanagementvaardigheden waardoor de ze minder goed de weg weten
naar de juiste zorg (Van der Meer et al., 1998). Kwetsbare mensen kunnen zelf vaak niet goed
de weg naar de zorgverlener vinden. Omdat zorgverleners en voorzieningen zich steeds meer
specialiseren, kunnen mensen die last hebben van een zeer uiteenlopende problematiek zoals,
werkloosheid, verslaving en psychische problemen nooit bij één instelling of één hulpverlener
terecht. Hierdoor is het lastiger de juiste zorg te vinden. Ook de toenemende noodzaak om
eigen regie te voeren in de gezondheidszorg kan een belemmering vormen voor laag opgeleide
patiënten. Ongeveer 25 tot 40 % van de Nederlandse bevolking kan, wil of durft als patiënt geen
actievere rol op zich te nemen. Ook hier gaat het vaak om kwetsbare mensen. Vooral mensen
met langdurige psychische problemen hebben moeite met eigen regie (RIVM, 2013b).

Contact fysiotherapeut
Het aandeel volwassenen dat onlangs contact had met de fysiotherapeut is toegenomen sinds 2012.
Het gebruik van fysiotherapie onder senioren is daarentegen gelijk gebleven. Kwetsbare senioren
maken meer gebruik van fysiotherapie dan niet-kwetsbare senioren. Een groter deel van de senioren
met een midden of hoog inkomen maakt gebruik van fysiotherapie. Invoering van het verplicht
eigen risico heeft hier mogelijk mee te maken aangezien midden en hoog opgeleiden vaak een hoger
inkomen hebben en dus gemakkelijker de bijdrage voor fysiotherapie kunnen betalen.
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Ruim 1 op de 5 volwassenen (22%) heeft in het afgelopen jaar vanwege de kosten afgezien
van zorg (artsenbezoek, onderzoek, behandeling, medicijnen). In 2010 was het percentage
Nederlanders dat afzag van zorg of zorg niet kon betalen nog relatief laag. De invoering van
een verplicht eigen risico heeft hier mogelijk mee te maken. Zo gaf 14% van de mensen die
ongewenst afzag van zorg aan, dat zij mogelijk wel naar een zorgverlener waren gegaan als
het eigen risico in 2013 niet was verhoogd. In 2013 heeft 4% van de volwassenen ongewenst
afgezien van zorg (Intomarkt GFK, 2013).

Contact sociale wijkteams
Sinds 2015 zijn overheidstaken rondom zorg aan langdurig zieken of senioren, hulp bij het
vinden van werk (of een uitkering verstrekken) en de jeugdhulp overgeheveld van het rijk naar
de gemeenten. Veel gemeenten zagen de wijkteams als methodiek om de zorg op een goede
manier te reguleren. In veel gemeenten kunnen bewoners met vragen over zorg, ondersteuning
of activering terecht bij het sociaal wijkteam. Uit een peiling in 2015 onder gemeenten bleek
dat bijna 90% van de gemeenten werkt met wijkteams. De belangrijkste doelstellingen van de
teams zijn: het voorkomen van zwaardere zorg, een integrale aanpak van multiproblematiek,
preventie van problematiek, betere zorg en ondersteuning en het vergroten van de
zelfredzaamheid van burgers (Movisie, 2015).

3% van de volwassenen en 2% van de senioren heeft het afgelopen jaar contact gehad met
een social wijkteam. Naast 75-plussers maken ook 40 tot 50- jarigen en volwassenen met een
laag opleidingsniveau (7%) relatief veel gebruik van de sociale wijkteams. Senioren met weinig
zelfmanagementvaardigheden maken meer gebruik van sociale wijkteams dan senioren met veel
zelfmanagementvaardigheden. Onder senioren komt gebruik van sociale wijkteams het meeste voor
bij mensen met hoog risico op angststoornis en depressie, bij kwetsbare senioren en bij eenzame en
sociaal uitgesloten senioren.
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Onder mensen die zich altijd zorgen maken over hun kind, heeft een kwart contact gehad met een
sociaal wijkteam. Ook volwassenen die ernstig beperkt zijn door hun gezondheid of die kwetsbaar
zijn hebben relatief vaak contact met een social wijkteam (1 op de 7). Senioren maken vooral gebruik
van sociale wijkteams als er sprake is van een verhoogd risico op een angststoornis en depressie,
kwetsbaarheid, eenzaamheid, sociale uitsluiting en weinig zelfmanagementvaardigheden.
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Van sociale uitsluiting is sprake als mensen niet volledig deel kunnen nemen aan het
maatschappelijk leven. Daarbij gaat het om deelname op zowel sociaal, politiek, cultureel als
economisch gebied. Een laag inkomen en schulden veroorzaken bij deze groep veel stress en
beperken de participatie en de toegang tot zorg (G4-USER).
Zelfmanagementvaardigheden hebben betrekking op vaardigheden om fysiek en sociaal
welbevinden te bereiken en te behouden. Bijvoorbeeld vaardigheden om mensen om wie men
geeft ergens mee te helpen en om initiatief te nemen om actief met iets bezig te zijn (Steverink,
2009). Deze vaardigheden zijn van belang om maatschappelijk actief te kunnen blijven.
Samenhang preventie en zorggebruik met:

Kwaliteit
van leven

Lichamelijke
gezondheid

Fysieke
leefomgeving
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Zorg voor mensen met ziekten en beperkingen
Kwetsbare mensen hebben ondersteuning en zorg nodig. Mensen die een
slechte gezondheid hebben en ook beperkingen hebben in het fysiek en sociaal
functioneren zijn in onze monitor gedefinieerd als kwetsbaar. Een medische
diagnose lijkt steeds minder van belang voor gezondheid en participatie. Het
vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren wordt belangrijker.
De meeste mensen met een chronische ziekte houden liefst zelf de regie over
hun ziekte en zorg. Een deel van de chronisch zieken, met name senioren,
alleenstaanden en mensen met complexe problematiek of lichamelijke
beperkingen, kan dat echter niet zonder hulp. Zij hebben toegankelijke
voorzieningen nodig die aansluiten bij hun capaciteiten en wensen.

Toegankelijkheid van voorzieningen
Een gezonde fysieke leefomgeving houdt ook in dat er voldoende en goed
toegankelijke voorzieningen aanwezig zijn. Laagdrempelige zorg dichtbij is
extra van belang voor mensen met complexe gezondheidsproblematiek.

Figuur 7. Behoefte aan en gebruik van voorzieningen van kwetsbare senioren in de regio Utrecht
70
60

ja nodig en ik
gebruik het

50

ja nodig, maar maak
er geen gebruik van

% 40
30
20
10

vo
e

H

G

oe

d

be

Ve
r

H

ul
p

in

de

hu

is
h

ou
di
ul
ng
p
m
re
id
ik
rs
de
ba
m
le
re
og
n
el
vo
W
H
i
jk
on
or
ul
h
p
zi
i
ed
ng
en
bi
en
aa
jm
in
np
ge
ijn
as
n
pe
(b
si
ng
ijv
rs
o
.
H
o
h
n
ul
u
l
is
ijk
p
ar
bi
e
ts
jp
Pe
ad
)
er
rs
em
on
so
in
on
en
is
tr
lij
al
at
ke
ar
ie
m
H
ve
ul
er
r
p
in
zo
bi
g/
rg
jo
te
in
Fi
le
nd
g
na
f
oo
er
nc
ho
nc
ië
ud
le
irk
on
el
va
de
n
M
r
d
st
aa
e
eu
tu
lti
ni
Be
jd
in
ng
vo
zo
H
or
ek
of
ul
zi
p
ad
aa
en
Be
bi
vi
n
in
jd
ge
es
h
g
ui
le
e
aa
s
id
zo
n
v
i
ng
rg
oo
hu
r
va
bi
is
ge
jv
n
ze
m
rij
l
ijn
et
lig
ijd
D
he
ec
ag
sb
id
ht
op
es
g
en
va
te
ng
o(
di
ng
o)
en
t(
/o
e)
fd
/p
ar
ag
tn
be
er
ha
nd
el
G
in
es
g
pr
ek
sg
ro
ep
Re
sp
ijt
zo
rg

0

HOME

Van de kwetsbare senioren heeft 60% hulp in de huishouding nodig en gebruikt dit ook om thuis te
kunnen blijven wonen (zie figuur 7). Ook hulpmiddelen (zoals een rollator), vervoersmogelijkheden
en woningaanpassingen (zoals wc-beugels) worden door meer dan 40% van de kwetsbare senioren
gebruikt. Hulp in de huishouding, hulp bij onderhoud van de tuin, goed bereikbare voorzieningen en
bezoek aan huis voor gezelligheid zijn volgens kwetsbare mensen noodzakelijk om thuis te kunnen
blijven wonen. Deze worden echter niet gebruikt. Ruim 10% van de kwetsbare senioren vindt
vervoersmogelijkheden, woningaanpassingen en financiële ondersteuning en advies noodzakelijk,
maar gebruikt het niet. In de totale groep senioren (kwetsbaar en niet-kwetsbaar) zijn dezelfde
voorzieningen van belang, alleen een kleiner deel heeft deze nodig. Bijvoorbeeld 15% van de
kwetsbare senioren maakt geen gebruik van hulp in de huishouding terwijl ze dit wel nodig hebben, dit
speelt bij 8% van de totale groep senioren.
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Psychische stoornissen horen bij de groep ziekten die de grootste
ziektelast veroorzaken (RIVM, 2017). Daaronder vallen ook angststoornis
en depressiviteit. Bij een depressie zijn mensen vaak ernstig beperkt in
hun functioneren. In deze monitor wordt het risico op een angststoornis
of depressie ingeschat met behulp van de 'Kessler Psychological Distress
Scale'. Als iemand zonder duidelijke oorzaak stemmingswisselingen, zoals
zenuwachtigheid, hopeloosheid, somberheid en rusteloosheid ervaart kan er
sprake zijn van een psychische stoornis.

Hoog risico op angststoornis en depressie neemt toe bij senioren
Ongeveer 1 op de 20 volwassenen en senioren in regio Utrecht loopt een hoog risico op een depressie of
angststoornis. Ten opzichte van voorgaande jaren is voor senioren dit risico toegenomen (van 3% naar
5%). In de regio Utrecht hebben volwassenen een lager risico op een angststoornis en depressie dan
landelijk. Bij de senioren is er geen verschil in risico ten opzichte van het landelijke beeld.
2012
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7%

6%

HOME

5%

6%

3%

Volwassenen

5%

5%
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Slechte mentale gezondheid komt vaker voor bij vrouwen en
lager opgeleiden
Vrouwen hebben vaker een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie dan mannen.
De mentale gezondheid van lager opgeleiden is ongunstig ten opzichte van hoger opgeleiden. Dat
geldt ook voor alleenwonenden ten opzichte van samenwonenden. Nederlanders met een nietwesterse migratieachtergrond lopen eveneens vaker het risico op een angststoornis of depressie dan
Nederlanders zonder een migratieachtergrond. Naarmate de Sociaal Economische Status (SES) hoger
wordt, neemt het percentage mensen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie
af. Daarnaast hebben mensen met problematische schulden ook een hoog risico op angststoornis en
depressie; een kwart in deze groep heeft een hoog risico. Ook sociale uitsluiting hangt samen met het
risico op angststoornis en depressie. Van de mensen die sociaal uitgesloten zijn, heeft een kwart een
hoog risico op angststoornis en depressie.

Risicogroepen angststoornis en depressie:
Schulden

Sociale
uitsluiting

Ernstige
eenzaamheid

Weinig zelfmanagementvaardigheden
da
Agen
2017
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Van sociale uitsluiting is sprake als mensen niet volledig deel kunnen nemen aan het
maatschappelijk leven. Daarbij gaat het om deelname op zowel sociaal, politiek, cultureel als
economisch gebied. Wanneer er sprake is van een laag inkomen en schulden, veroorzaakt dit bij
deze groep veel stress en beperkt dit de participatie en de toegang tot zorg (G4-USER, 2015).

De verwachting is dat het aantal mensen met hoog risico op angststoornis en depressie de komende
jaren zal toenemen. Een verklaring is dat het aantal 80-plussers in de regio Utrecht toeneemt. Van 2020
tot 2030 neemt het aantal 80-plussers toe van 4% tot 7%. Bij senioren boven de 85 jaar is het risico op
angststoornis en depressie bijna twee keer zo hoog (8%) als bij de jongere senioren (PBL, 2016).

Zelfmanagementvaardigheden hebben betrekking op vaardigheden om fysiek en sociaal
welbevinden te bereiken en te behouden. Bijvoorbeeld vaardigheden om mensen om wie men
geeft ergens mee te helpen en om initiatief te nemen om actief met iets bezig te zijn (Steverink,
2009).Deze vaardigheden zijn van belang om maatschappelijk actief te kunnen blijven.
Mensen die een betaalde baan hebben, vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verlenen worden
maatschappelijk actief genoemd.

Hoog risico op angststoornis en depressie bij eenzame en zieke senioren
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Van de ernstig eenzame senioren heeft 1 op de 5 een hoog risico op angststoornis en depressie.
Van de ernstig eenzame volwassenen is dit meer, bijna 1 op 3. Ongeveer 1 op 10 senioren met
weinig zelfmanagementvaardigheden of een langdurige ziekte of aandoening heeft een hoog risico
op angststoornis en depressie. Bij maatschappelijk actieve senioren is het risico op angststoornis en
depressie juist een stuk lager (2%).
Grootste risico depressie voor alleenstaande werkloze moeders
Moeders met jonge kinderen hebben een lager risico op angststoornis en depressie dan vrouwen
zonder kinderen. Dit geldt ook voor werkende moeders met jonge kinderen (0-3 jaar). Alleenstaande
moeders hebben daarentegen een hoger risico. Binnen deze groep is er een extra risicogroep; de
alleenstaande werkloze moeders, 1 op de 5 heeft een hoog risico op angststoornis en depressie. Bij
vrouwen zonder betaald werk heeft 1 op de 6 een hoog risico.
Sommige mantelzorgers lopen extra risico op mentale ongezondheid
Mensen die maatschappelijk actief zijn, hebben drie keer zo klein risico op angststoornis en depressie
vergeleken met mensen die niet of nauwelijks maatschappelijk actief zijn. Mantelzorgers hebben een
kleinere kans op angststoornis en depressie vergeleken met mensen die geen mantelzorg bieden.
Mantelzorgers die zorgen voor iemand met psychische of psychiatrische ziekte en mantelzorgers die
tamelijk of zwaar belast zijn, lopen echter wel een hoger risico op een angststoornis en depressie.

Zorggebruik bij hoog risico op angststoornis en depressie is laag
Een kwart van de senioren met een hoog risico op angststoornis en depressie heeft onlangs contact
gehad met een GGZ-instelling of maatschappelijk werk. Dit wijkt niet af van het landelijk beeld; 1 op
de 3 mensen met psychische stoornis krijgt op jaarbasis een vorm van hulp (Trimbos, 2014). Vooral
laagopgeleiden en senioren hebben minder vaak contact met GGZ-hulpverleners voor psychische hulp,
terwijl dit wel risicogroepen vormen voor het ontwikkelen van angststoornis en depressie.
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Samenhang mentale gezondheid met:
Mentale gezondheid bevordert zelfredzaamheid
Een goede mentale gezondheid verhoogt de kansen op zelfredzaamheid en
deelname aan de maatschappij. Het stelt mensen in staat om te werken,
studeren of vrijwilligerswerk te doen. Andersom heeft werken een positief
effect op de mentale gezondheid. Ook andere vormen van maatschappelijke
participatie bevorderen de gezondheid, tenzij de belasting te groot wordt
(RIVM, 2013a).

Zelfredzaamheid

Figuur 8. Aandeel mensen met hoog risico op
angststoornis en depressie per groep
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Samenhang mentale gezondheid met:

Fysieke
leefomgeving

30

Mentale en fysieke gezondheid kunnen elkaar beïnvloeden
De aanwezigheid van een lichamelijk ziekte of aandoening kan leiden tot een
angststoornis of depressie. Zo kunnen bijvoorbeeld lichamelijke aandoeningen
of slaaptekort het dagelijks functioneren belemmeren. Dit kan ook weerslag
hebben op de mentale gezondheid. Van de mensen met een langdurige ziekte
of aandoening heeft ongeveer 1 op 10 een hoog risico op angststoornis en
depressie. Andersom kunnen lichamelijke klachten ook het gevolg zijn van
psychische problemen of spanningen (psychosomatische klachten).

jl

fsti

Lee

Deze rapportage geeft informatie over de vier leefstijlfactoren die het meest
bijdragen aan de totale ziektelast: overgewicht, lichamelijk inactiviteit, roken
en middelengebruik (RIVM, 2017). Overgewicht en obesitas nemen toe met
de leeftijd. Zowel overgewicht als obesitas komen vaker voor naarmate de
opleiding lager is (RIVM, 2016). Overgewicht en obesitas zijn niet alleen
belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten, maar ook voor het
ontstaan van type 2 diabetes mellitus. Gezond gewicht komt niet alleen ten
goede aan de gezondheid, het vergroot tevens de zelfredzaamheid van de
burgers en bevordert de participatie in de maatschappij (RIVM, 2017).

Minder overgewicht en obesitas dan in de rest van Nederland
In de regio Utrecht zijn bij volwassenen en senioren de percentages overgewicht en obesitas lager dan
de rest van Nederland. Obesitas komt bij volwassenen nog evenveel voor als in 2012. In vergelijking
met 2012 is overgewicht bij volwassenen wel gedaald in de regio Utrecht van 45% in 2012 naar 41%
in 2016. Voor de toekomst is, volgens het trendscenario van het RIVM, geen verdere daling van
overgewicht te verwachten bij gelijkblijvend beleid. Obesitas onder senioren in de regio Utrecht is de
laatste 4 jaar wel toegenomen.
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Inwoners van de regio Utrecht zijn meer gaan bewegen. Dit is te verklaren door toename van het aandeel
hoogopgeleiden in de bevolking. Bij hoogopgeleiden komen chronische ziekten die de mobiliteit beperken
minder voor en daarnaast zijn de zelfmanagementvaardigheden van hoogopgeleiden beter. Hoe meer van
deze vaardigheden, hoe vaker mensen ook een gezonde leefstijl, zoals voldoende bewegen, laten zien.
Bovendien is er landelijk veel aandacht voor het belang van bewegen voor een goede gezondheid.
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Figuur 9. Groot risico obesitas voor laag opgeleide inwoners
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Hoe lager het opleidingsniveau, hoe hoger het aandeel mensen met overgewicht en obesitas. 24%
van de mensen met het laagste opleidingsniveau heeft obesitas. Overgewicht komt vaker voor bij
mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas is dat andersom: meer vrouwen hebben obesitas dan mannen.
Verder hebben inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond vaker overgewicht en obesitas.
Ook kwetsbaarheid en obesitas komen vaak samen voor. Mensen die een slechte gezondheid hebben
en ook beperkingen hebben in het fysiek en sociaal functioneren, noemen we kwetsbare bewoners (zie
hoofdstuk Kwetsbaarheid). 1 op de 3 kwetsbare volwassenen heeft obesitas, dit is drie keer zo veel
vergeleken met de niet-kwetsbare volwassenen in de regio Utrecht.
Risicogroepen overgewicht en obesitas:
Laag opgeleid
Diploma

Niet westerse
migratieachtergrond

Kwetsbaarheid
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Senioren in de regio Utrecht actiever dan volwassenen
Naar verwachting zal het aantal mensen dat voldoet aan de beweegnorm licht stijgen tot 2030 (RIVM,
2017). In de regio bewegen nu al zeven op de tien senioren voldoende. Dit percentage is voor de regio
Utrecht ruim 6% meer vergeleken met vier jaar geleden. 65-plussers in de regio Utrecht zijn actiever
dan volwassenen. Zo sport de helft van de senioren driemaal of vaker per week. Veel senioren gaan
naar de sportschool om hun conditie op peil te houden, andere populaire sporten zijn tennis, zwemmen
en fietsen. Van de senioren met een goede ervaren gezondheid, voldoet 83% aan de beweegnorm. Bij
senioren met een slechte ervaren gezondheid voldoet iets meer dan de helft dit doet. 1 op de 5 senioren
die beperkt is in mobiliteit, voldoet aan de beweegnorm. Dit is uiteraard wel lager dan het percentage
senioren dat voldoet aan de beweegnorm (73%). Slechte ervaren gezondheid en beperking van
mobiliteit zijn dus belangrijke redenen om minder te bewegen.
Voldoet aan de beweegnorm
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Om aan de beweegnorm te voldoen is het nodig om op tenminste vijf dagen per week minimaal
30 minuten matig intensief te bewegen.

Risicogroepen voor het niet voldoen aan de beweegnorm:
Slecht ervaren
gezondheid

Ernstig beperkt
door gezondheid

Sociale
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Weinig zelfmanagementvaardigheden
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regie over
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Alleenstaanden en eenzame senioren hebben een minder actieve leefstijl
Senioren die alleen wonen, voldoen minder vaak aan de beweegnorm dan samenwonenden. Ook zien
we dat sociaal uitgesloten en eenzame senioren minder vaak voldoen aan de beweeg- en fitnormen en
vaker overgewicht of obesitas hebben (G4-USER).
Van sociale uitsluiting is sprake als mensen niet volledig deel kunnen nemen aan het
maatschappelijk leven. Daarbij gaat het om deelname op zowel sociaal, politiek, cultureel als
economisch gebied. Een laag inkomen en schulden veroorzaken bij deze groep veel stress en
beperken participatie en toegang tot zorg (G4-USER).
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Hoog zelfmanagement en eigen regie dragen bij aan gezonde leefstijl
Van de senioren met weinig zelfmanagementvaardigheden voldoet bijna 3 op de 10 aan
de fitnorm. Bij de senioren met veel van deze vaardigheden is dat het dubbele. Hoe meer
zelfmanagementvaardigheden, hoe meer mensen ook een gezonde leefstijl laten zien. Ook een hoge
regie over het eigen leven komt veel voor bij mensen met gezonde en actieve leefstijl. Dit is sterker te
zien bij senioren dan bij volwassenen.

Zelfmanagementvaardigheden hebben betrekking op vaardigheden om fysiek en sociaal
welbevinden te bereiken en te behouden. Bijvoorbeeld vaardigheden om tijd te besteden aan
het onderhouden van goede contacten of om initiatief te nemen om actief met iets bezig te zijn
(Steverink, 2009). Deze vaardigheden zijn van belang om maatschappelijk actief te kunnen blijven.

Samenhang leefstijl met:

Zelfredzaamheid
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Cluster van gezondheidsproblemen: schulden, obesitas en eenzaamheid
Volwassenen die niet of nauwelijks maatschappelijk actief zijn (geen werk of vrijwilligerswerk),
hebben vaker dan gemiddeld overgewicht en obesitas. Onder inwoners met problematische
schulden komt obesitas vaker voor dan bij mensen zonder schulden. Er is ook sprake van een
cluster van (gezondheids-)problemen, bestaande uit: schulden, obesitas en eenzaamheid. Eenzame
mensen zijn geneigd om ongezonder te leven, ze bewegen minder en doen minder aan sport- of
verenigingsactiviteiten. Eenzame mensen hebben meer last van overgewicht en obesitas (52% en
18% versus 43% en 12% niet-eenzamen). Tenslotte zien we dat eenzame mensen vaker risicovolle tot
problematische schulden hebben.

Roken
Roken is de leefstijlfactor met veruit de hoogste bijdrage in ziektelast. Dit komt vooral doordat
roken is geassocieerd met onder meer hart- en vaatziekten, (long)kanker en COPD. Roken
veroorzaakt 91% van de gevallen van longkanker en 85% van de gevallen van COPD. Ook
een aanzienlijk deel van de nieuwe gevallen van hart- en vaatziekten wordt veroorzaakt door
roken. Jongvolwassenen zijn in hun ontwikkelingsfase bijzonder gevoelig voor sociale- en
omgevingsinvloeden gericht op het gebruik van tabak. Te denken valt hierbij aan (de invloed
van) gezinsleden, vrienden en studie- of leeftijdsgenoten, maar ook aan het zien van roken in
films en van tabaksproducten in winkels (Volksgezondheidenzorg, 2017).
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Volwassenen roken minder, maar niet in alle groepen
Van de bevolking van 18 jaar tot 65 jaar rookt in 2016 bijna een kwart weleens. Er roken meer
mannen dan vrouwen. Het percentage rokers varieert van 25% bij laagopgeleiden (alleen
basisonderwijs), tot 14% bij hoogopgeleiden. Er is een daling in het percentage rokers sinds 2012.
Echter, er is juist een stijging te zien bij jongvolwassenen, laagopgeleiden en bij mensen met een
niet‑westerse migratieachtergrond. In de leeftijdscategorie 19 tot 24 jaar rookt bijna de helft (48%)
van de laag opgeleiden en eenderde van de middenhoog‑opgeleiden. Van de volwassenen zonder
thuiswonende kinderen rookt een groter deel, dan van volwassenen met thuiswonende kinderen.
Risicogroepen roken:
Volwassenen

19 tot 24
jaar
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Stoppen met roken
Zorgen om de gezondheid van de kinderen en de eigen gezondheid waren in 2016 voor rokers de
belangrijkste redenen om te stoppen met roken (Leefstijlmonitor Trimbos-instituut, 2015). In de regio
Utrecht zijn meer mensen met een hoog inkomen en zonder migratieachtergrond gestopt met roken dan
mensen met een laag inkomen of met een niet-Westerse migratieachtergrond. Ook kwetsbare mensen,
chronisch zieken en mensen met een slecht ervaren gezondheid stopten relatief vaak met roken.
Samenhang leefstijl/roken met:

Mentale
gezondheid

Hoog risico op angststoornis en depressie bij rokers
Onder mensen met een hoog risico op angststoornis en depressie zien we
anderhalf keer zoveel rokers in vergelijking met mensen met een laag risico
op deze stoornissen. Zo rookt 27% van de vrouwen met hoog risico op
angststoornis en depressie tegenover 13% van de vrouwen die dit risico niet
lopen (Trimbos, 2017).

Alcoholgebruik
Alcoholgebruik heeft een negatieve invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt
samen met ongeveer zestig verschillende aandoeningen, zowel chronische aandoeningen als
acute aandoeningen en verwondingen (Gezondheidsraad richtlijn goede voeding, 2015). Bij
minimaal 7 glazen alcohol per week van vrouwen en 14 van mannen, spreken we van overmatig
alcoholgebruik. Mannen die minimaal 6 glazen alcohol drinken bij 1 gelegenheid en vrouwen die
minimaal 4 glazen drinken bij 1 gelegenheid noemen we zware drinkers.
HOME

Alcoholgebruik neemt toe bij senioren
Overmatig alcoholgebruik is alleen onder senioren toegenomen sinds 2012. Dit overmatig gebruik
komt relatief meer voor bij midden- en hoogopgeleiden (31% hoogste inkomensgroep versus 17%
laagste inkomensgroep). Ook mensen die een goede ervaren gezondheid rapporteren, gebruiken vaker
overmatig alcohol.
Overmatig alcohol gebruik
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Figuur 10. Overmatig en zwaar alcoholgebruik naar leeftijdscategorie
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In de groep 55-70 jarigen komt overmatig alcoholgebruik veel voor in vergelijking met jongere
volwassenen (zie figuur 10). Ook bij de jongeren tot 25 jaar komt overmatig en zwaar alcoholgebruik
relatief veel voor.
In de levensfase dat het alcoholgebruik toeneemt, rapporteren mensen ook vaak een gevoel "minder
te moeten drinken". In de leeftijdsperiode 50 tot 69 jaar is dit gevoel aanwezig bij bijna een kwart van
de mensen. Boven de 70 jaar hebben minder mensen de behoefte om drankgebruik te verminderen,
terwijl dan nog wel overmatig en zwaar alcoholgebruik plaatsvindt.

Drugsgebruik heeft nadelige gezondheidseffecten
De meeste harddrugs kunnen leiden tot verslaving ofwel afhankelijkheid. Het gebruik van
harddrugs leidt waarschijnlijk tot een langdurige verstoring van hersenfuncties, met name het
geheugen, het concentratievermogen en de stemming. Belangrijke gezondheidseffecten van
harddrugs zijn verder vergiftigingen en het gelijktijdig optreden van verslaving en psychische
stoornissen. Cannabisgebruik leidt tot meerdere gezondheidsrisico's, onder meer duizeligheid,
plotselinge bloeddrukdaling, hartkloppingen, angst en kan daarnaast psychotische symptomen
uitlokken (Trimbos, 2006).

Drugsgebruik onder studenten
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Studenten gebruiken vaker cannabis dan andere groepen; 1 op de 5 studenten gebruikte in het
afgelopen jaar cannabis. Het aandeel dat ooit cannabis heeft gebruikt is toegenomen van 21% tot 24%
(cannabisgebruik in de afgelopen week). Het aantal actuele cannabisgebruikers is stabiel gebleven.
Harddrugs wordt door 1 op de 10 studenten gebruikt. Er is de laatste jaren geen verandering in het
aandeel harddrugsgebruikers in de regio. Ook gebruikte 1 op de 10 studenten lachgas in het afgelopen
jaar. Mannen gebruiken de genoemde middelen vaker dan vrouwen. De groep jongvolwassenen van
19-25 jaar gebruikte deze middelen vaker dan de oudere leeftijdsgroepen. Voor cannabis komt dit
overeen met het landelijke beeld (Kerncijfers drugsgebruik 2014, Trimbos instituut; 20-24 jarigen
22%). Het drugsgebruik komt evenveel voor bij mensen met en zonder migratieachtergrond.
Ooit gebruik cannabis
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Risicogroepen softdrugsgebruik:
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Zowel in 2012 als in 2016 gaf 1% van de volwassenen aan ooit harddrugs te hebben gebruikt.
Laagopgeleide inwoners roken meer dan hoogopgeleiden. Een kwart van de laagopgeleiden rookt,
tegenover 14% van de hoogopgeleiden. Bij drugs is het andersom; cannabis en harddrugs (o.a. XTC,
LSD) worden meer gebruikt door hoogopgeleiden, met name studenten en scholieren.
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De leefomgeving beïnvloedt zowel direct de gezondheid, via blootstelling aan
milieufactoren, als indirect: een aantrekkelijke omgeving nodigt uit tot (meer)
beweging of ontspanning. Een gezonde leefomgeving is een prettige omgeving
waarin gemakkelijk gezonde keuzes gemaakt worden en waar de negatieve
invloed op de gezondheid zo klein mogelijk is. Een gezonde leefomgeving
heeft voldoende groen, water, een goede luchtkwaliteit en niet te veel geluid.
Ook voelen mensen zich prettig en veilig in een gezonde leefomgeving. In
2021 treedt de Omgevingswet in werking, waardoor gemeenten meer ruimte
krijgen voor lokaal maatwerk op het gebied van de leefomgeving. Deze
nieuwe Omgevingswet biedt kansen om de publieke gezondheid integraal en
effectief te beschermen en te bevorderen.
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Ontevredenheid woning
Tevredenheid over de woning is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. In de regio Utrecht zijn
mensen over het algemeen erg tevreden over hun woning. Volwassenen geven hun woning gemiddeld
een rapportcijfer 8,2 en senioren een 8,6. Mensen die zich onveilig voelen op straat of die last hebben
van geluidshinder van buren, geven relatief vaak aan ontevreden te zijn over hun woning.
2012

2016

2012

2016

HOME

6%

5%

4%

Volwassenen

3%

Senioren

Risicogroepen voor ontevredenheid woning:
Volwassenen

19 tot 45
jaar

Lage
inkomensgroep
€
€

Sociale
uitsluiting

Niet westerse
migratieachtergrond

Eenoudergezin

Ernstig beperkt
door gezondheid

€

€

Bezorgdheid over omgeving en geluidsoverlast
We hebben ook gevraagd of inwoners van de regio Utrecht bezorgd zijn over hun gezondheid als
gevolg van hun woonsituatie. Het wonen in de buurt van zendmasten of antennes of bij een drukke
straat zorgt bij een deel van de inwoners voor bezorgdheid (dit geldt bij beide voor 2% van de
bevolking). Ook het wonen in de buurt van bedrijven of industrie zorgt voor bezorgdheid (dit is 1%
van de bevolking). Qua geluidshinder melden inwoners vooral last te hebben van hun buren. 1 op de 3
inwoners ervaart matige geluidshinder van buren en 10% ervaart ernstige geluidshinder.
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Bezorgdheid drukke straat
Bezorgdheid over wonen aan een drukke straat, komt niet vaker voor bij bepaalde sociale groepen,
zoals hoogopgeleiden of bepaalde leeftijdscategorieën. Wel komt het relatief vaak voor bij mensen die
sociaal uitgesloten zijn, bij mensen met risico op angststoornis of depressie en bij chronisch zieken.
Reden hiervoor is dat deze inwoners vaker wonen in buurten met veel inwoners met een lage sociaal
economische status en met een hogere druk van milieufactoren, in dit geval druk verkeer. Bovendien
zijn mensen met hoog risico op angststoornis en depressie in het algemeen ook eerder bezorgd over
andere aspecten in hun leven, zoals hun opleiding of werk en hun gezondheid en verdragen ze minder
van hun omgeving.
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Figuur 11. Behoefte aan goed bereikbare voorzieningen per aandachtsgroep 65+
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Kwetsbare mensen, mensen die beperkt zijn in mobiliteit en 75-plussers geven het vaakst aan
bereikbare voorzieningen nodig te hebben, maar maken daar nu geen gebruik van. Van de kwetsbare
senioren geeft bijvoorbeeld 1 op de 6 mensen aan bereikbare voorzieningen als winkels, huisarts en
postkantoor nodig te hebben en maakt daar nu geen gebruik van.
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Samenhang fysieke leefomgeving met:

Leefstijl

Positief verband tussen kenmerken leefomgeving en bewegen
Mensen bewegen meer als hun omgeving daartoe uitnodigt. Natuur, fiets- en
wandelpaden, speelterreinen en sportaccommodaties helpen daarbij. Ook sociale
veiligheid en verkeersveiligheid zijn noodzakelijke voorwaarden (RIVM, 2015 en
Kamphuis, 2014).

Bewegen
Senioren die in een drukke straat wonen, voldoen minder aan de beweegnorm, dan senioren die
daar niet in wonen. Bij volwassenen is dit verschil niet terug te zien. Het wonen in een groene
omgeving zorgt voor meer bewegen. Terwijl het wonen in de buurt van bedrijven en industrie zorgt
voor minder bewegen. Wonen aan een straat met veel verkeer gaat vaak samen met een lage
sociaal-economische status en een ongezonde leefstijl (Kamphuis, 2014). Sportvoorzieningen in de
buurt kunnen het voor mensen makkelijker maken, om actief te gaan sporten. We zien dat 1 op de
20 inwoners niet tevreden is met de sportaccommodaties in de omgeving.

Onveiligheid in de buurt

HOME

Onder senioren zijn gevoelens van onveiligheid in de buurt overdag verminderd sinds 2012. Mogelijk
heeft dit te maken met een afname van het aandeel senioren met een mobiliteitsbeperking. Bij de
senioren is met name een daling te zien bij beperking van mobiliteit bij 75-plussers. Juist de groep
mensen die beperkt is in mobiliteit, voelt zich vaak onveilig op straat (16% van de mensen die beperkt
mobiel zijn versus 5% van de mensen zonder deze beperking).
Onveiligheid in de buurt
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Volwassenen
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Behoefte aan voorzieningen
In een gezonde leefomgeving zijn voldoende voorzieningen aanwezig (winkels, huisarts). Meer dan de
helft van de senioren die beperkt zijn in hun mobiliteit of op een andere manier kwetsbaar zijn, geeft
aan bereikbare voorzieningen in de buurt nodig te hebben. Verder geeft 45% van de ernstig eenzame
senioren aan bereikbare voorzieningen nodig te hebben om te kunnen blijven wonen waar ze nu
wonen.
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Een groene omgeving bevordert sociale contacten en gezond gedrag
Wie in een groene omgeving leeft, voelt zich gezonder en bezoekt minder vaak de huisarts. Vooral
mensen met een lagere sociaaleconomische status, kinderen en senioren hebben profijt van meer
groen in de woonomgeving (Loket gezond leven, 2017). De fysieke leefomgeving kan bijdragen
aan het bevorderen van sociale contacten en het terugdringen van ongezond gedrag. Een gezonde
leefomgeving is een omgeving die buiten- en binnenshuis als prettig wordt ervaren en uitnodigt tot
gezond gedrag. De druk van milieufactoren (zoals geluid, lucht en geur) is zo laag mogelijk. Wonen en
druk verkeer zijn bijvoorbeeld van elkaar gescheiden. Er zijn gezonde, veilige en duurzame woningen
en voldoende bereikbare voorzieningen. De kwaliteit van de fysieke leefomgeving in termen van het
bevorderen van sociale contacten en het terugdringen van hinder van lawaai, geur, roet en schimmel,
draagt op collectief niveau bij aan een verhoging van de ervaren gezondheid van bewoners (GGD
GHOR Kennisnet).
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In onze monitor beschrijven we kwetsbare groepen. Het gaat om mensen die
zowel lichamelijk, psychisch als sociaal kwetsbaar zijn.
Bij het weergeven van kwetsbaarheid zijn de antwoorden op diverse vragen
betrokken:
1. gezondheid: vragen over ziekten en aandoeningen (zowel fysiek als
mentaal) en de ervaren belemmeringen;
2. fysiek functioneren: vragen over beperkingen in het dagelijkse
functioneren;
3. sociaal functioneren: vragen over sociale en maatschappelijke 		
participatie en het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te
voeren.
Mensen met een slechte gezondheid en beperkingen in het fysiek en sociaal
functioneren zijn in onze monitor gedefinieerd als kwetsbaar (Bergen van et
al., 2010, Campen van et al. 2011 en RMO, 2001).
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Bij de transities in het sociale domein staan de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burgers
centraal. Gemeenten laten de burgers meer een beroep doen op het eigen sociale netwerk bij een
behoefte aan hulp en ondersteuning. Dit brengt, vooral voor de meest kwetsbare burgers, risico's
met zich mee. Bij kwetsbare burgers stapelen veel problemen op, waardoor zij meestal op meerdere
vlakken kwetsbaar zijn. Ze hebben bijvoorbeeld weinig geld en geen sociaal netwerk. Hierdoor is
het moeilijk om zelfstandig te zijn en de touwtjes in handen te hebben. Mensen worden kwetsbaar
als de draaglast van de ervaren problemen en tegenslagen te groot is voor de bij hen beschikbare
draagkracht. Door de ervaren disbalans hebben kwetsbare mensen meer kans op negatieve
gezondheidsuitkomsten, zoals functiebeperkingen, maatschappelijke uitval en sociaal isolement
(RMO,2001; Campen, C., van, 2011; Bergen A. van, et al., 2010).
In onze monitor zijn niet alle kwetsbare groepen meegenomen zoals daklozen, illegalen en bewoners
van instellingen. In de regio Utrecht komt kwetsbaarheid in alle leeftijdscategorieën voor en neemt toe
met de leeftijd (zie figuur 13). Onder de 50-jarigen is 5% kwetsbaar, onder de 75-jarige 15% en dit
percentage neemt onder de 85-plussers verder toe tot 35%. Kwetsbare senioren hebben een slechtere
gezondheid, zijn vaak eenzaam en hebben een grotere kans op overlijden.
Onder de volwassenen in regio Utrecht is 4% kwetsbaar. Dit percentage ligt significant lager
vergeleken met de landelijke cijfers. Onder zelfstandig wonende 65-plussers is 15% in regio Utrecht
kwetsbaar en dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van 14% (zie figuur 13).
In de regio Utrecht heeft 14% van de volwassenen en 28% van de senioren een slechte gezondheid.
9% van de volwassenen en 26% van de senioren kampt met fysieke beperkingen en 10% van de
volwassenen en 25% van de senioren met sociale beperkingen. In totaal heeft 4% van de volwassenen
en 15% van de senioren te maken met kwetsbaarheid op al deze drie domeinen (zie figuur 12).
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Figuur 12. Drie domeinen van kwetsbaarheid (slechte gezondheid, fysieke kwetsbaarheid, sociale kwetsbaarheid)
en mate van overlap. De domeinen en bijbehorende kwetsbaarheid zijn apart weergegeven voor volwassenen
en senioren in regio Utrecht.
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Figuur 13. Kwetsbaarheid naar leeftijdscategorie in de regio Utrecht en Nederland
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Vergrijzing
Nederlanders worden
steeds ouder: in 2030 is de
sc
levensverwachting van mannen 82
Be
jaar, die van vrouwen 85 jaar. Mede door
de vergrijzing telt Nederland in 2030 circa 7
miljoen mensen met een chronische ziekte. Dat
is ongeveer 40% van de bevolking; nu is dat nog
32%. Mede dankzij de gezondheidszorg hebben
deze mensen minder last van hun ziekte.
Wel heeft de vergrijzing tot gevolg dat, in
verband met zorgkosten maar ook ten behoeve
van kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en
autonomie van burgers een grotere rol gaan
spelen. Tegelijkertijd zien we een verzakelijking
van relaties, een toename van de individualisering
en afname van de gemeenschapszin. Deze laatste
ontwikkelingen werken samenredzaamheid en
autonomie van kwetsbare burgers tegen.
De gezondheidsmonitor laat zien dat het
hebben van voldoende eigen regie en
zelfmanagementvaardigheden samen gaat
met een beter ervaren gezondheid, minder
langdurige ziekten of aandoeningen en
beperkingen in horen, zien en mobiliteit. Bij het
vergrijzen van de bevolking is investeren in het
ontwikkelen en behouden van de eigen regie en
zelfmanagementvaardigheden dus van belang.
Op deze manier komen de mensen niet buiten de
maatschappij te staan.
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Sociaaleconomische gezondheidsverschillen
Een ander aandachtspunt zijn de
sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
Sociaaleconomische gezondheidsverschillen
blijven hardnekkig bestaan en lijken te
vergroten. Ondanks alle inspanning lukt het
niet om gezondheidskansen in Nederland
gelijker te verdelen. Mannen en vrouwen met
lagere inkomens en een lagere opleiding leven
gemiddeld zeven jaar korter en zelfs negentien
jaar minder in goed ervaren gezondheid dan
hoger opgeleiden (RIVM, Volksgezondheid
Toekomst Verkenning 2018, 2017).
De gevolgen van gezondheidsachterstanden
houden niet op bij een mindere kwaliteit van
leven en meer gebruik van gezondheidszorg. Het
is een proces dat zichzelf versterkt en waarbij
oorzaak en gevolg door elkaar lopen. Een slechte
gezondheid heeft een belemmerende invloed
op opleiding, werk en andere vormen van
maatschappelijke participatie. Andersom leidt een
gebrek aan maatschappelijke participatie tot een
slechtere gezondheid.
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Tegelijkertijd zien we dat mensen met een
lage sociaal economische status relatief vaak
beperkte gezondheidsvaardigheden hebben, of
moeite hebben om informatie over gezondheid
te vinden (gezondin.nu, 2017). Ook in deze
gezondheidsmonitor zien we deze sociaal
economische gezondheidsverschillen terug. Zo
hebben mensen met een laag inkomen vaker
een chronische aandoening, een slechter ervaren
gezondheid, zijn ze vaker ernstig eenzaam,
ervaren ze minder sociale steun en hebben
ze vaker een hoog risico op angststoornissen
en depressie. Een andere risicogroep zijn de
mensen met een laagopleidingsniveau. Deze
groep heeft onder andere vaker overgewicht en
obesitas, rookt vaker, is vaker sociaal uitgesloten,
participeert minder in de samenleving en heeft
vaker moeite met rondkomen. Een derde
belangrijke risicogroep zijn de mensen met een
niet-westerse migratieachtergrond. Deze groep
heeft vaker chronische aandoeningen, een
slechtere ervaren gezondheid, overgewicht of
obesitas en is vaker sociaal uitgesloten. De drie
groepen overlappen elkaar. Zo hebben mensen
met een laag opleidingsniveau ook vaker een
laag inkomen en hebben mensen met een nietwesterse migratieachtergrond vaker een lager
opleidingsniveau. In Nederland heeft 37% van
de mensen met een Marokkaanse en 31% van
de mensen met Turkse migratieachtergrond
een laag opleidingsniveau. Bij de mensen met
Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond is
rond de 15% laag opgeleid tegenover 6% van de
mensen zonder migratieachtergrond (SCP, 2016).
Brede integrale aanpak
Bij veel aangrijpingspunten om sociaal
economische gezondheidsverschillen terug
te dringen liggen buiten het gebied van is
samenwerking van publieke gezondheid en
andere sectoren nodig. Een brede integrale
aanpak vanuit verschillende beleidsterreinen (net
als in het in de inleiding genoemde radermodel)
en disciplines blijkt het meest kansrijk. Het is
daarbij belangrijk interventies in te zetten, die op
verschillende niveaus ingrijpen: lokaal, regionaal,
landelijk, bestuurlijk en uitvoerend. Veelbelovend
is het als publieke gezondheid en andere sectoren
samenwerken om een gezonde omgeving
te creëren en voorzieningen en activiteiten
toegankelijker te maken voor kwetsbare groepen.
Het effect van dit intersectoraal werken aan
gezondheidsverschillen zal pas op langere termijn
aantoonbaar zijn.

Het meeste effect is te verwachten bij een mix
van activiteiten, waarmee een gezondere leefstijl
bevorderd wordt en tegelijkertijd structurele
factoren zoals opleiding, werk, huisvesting en
inkomen worden aangepakt (Loket gezond leven
RIVM, 2017). Daarom verdient het aanbeveling
het beleid op het brede Sociale Domein in nauwe
samenhang met het gezondheidsbeleid vorm te
geven.
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Nieuwe omgevingswet
Een tweede kans biedt de komst van de nieuwe
Omgevingswet. Met deze nieuwe wet kunnen
gemeenten de bescherming en bevordering
van gezondheid een integrale plek geven in
beslissingen omtrent de fysieke leefomgeving.
De belangrijkste doelen van de nieuwe
Omgevingswet zijn het bereiken en in stand
houden van een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit
voor inwoners en het doelmatig beheren,
gebruiken en ontwikkelen van de fysieke
leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke
behoeften. De inrichting van de omgeving kan
bijdragen aan maatschappelijke doelen. Denk
bijvoorbeeld aan: een gezondere leefomgeving
(bijvoorbeeld levensloopbestendig wonen,
meer bewegen, sociale veiligheid, ontmoeten,
groen, gezonde lucht, geluidkwaliteit) en het
verminderen van gezondheidsverschillen (Loket
gezond leven RIVM, 2017).
Positieve gezondheid
Ten derde kan het toepassen van de nieuwe
definitie van positieve gezondheid van
Machteld Huber handvatten bieden voor enkele
hardnekkige gezondheidsproblemen zoals
overgewicht, roken en eenzaamheid.

46

Zo is het percentage mensen met overgewicht
en obesitas erg hoog. Bijna de helft (44%) van
de mensen in de regio Utrecht heeft overgewicht
of obesitas. Ondanks dat we als regio gunstiger
scoren ten opzichte van de rest van Nederland
blijft dit een onderwerp waar we aandacht aan
moeten blijven besteden. Ook het percentage
rokers terugdringen blijft een aandachtspunt.
Roken is verreweg de belangrijkste oorzaak
van sterfte en ziekte. 1 op de 5 volwassenen
en 1 op de 8 senioren in de regio Utrecht
rookt. Er is een daling in het percentage rokers
sinds 2012. Er is echter een stijging te zien bij
jongvolwassenen, laagopgeleiden en bij mensen
met een niet‑westerse migratieachtergrond. Ten
derde is ook het aantal ernstig eenzamen in de
regio de afgelopen 4 jaar toegenomen. 1 op de
10 volwassenen en senioren is ernstig eenzaam.
Eenzaamheid is van alle leeftijden en houdt
verband met verschillende kenmerken.
Die nieuwe definitie van gezondheid luidt:
“Gezondheid is het vermogen van mensen zich
aan te passen en eigen regie te voeren in het licht
van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen”.
In die definitie gaat het niet langer om een
optimale toestand van lichamelijk, psychisch
en sociaal welbevinden (definitie WHO, 1946),
maar om welke aspecten van het leven op
basis van een persoonlijke keuze bij voorkeur
in aanmerking komen voor verbetering en hoe
iemand daaraan wil werken. Als met interventies
kan worden aangesloten op de persoonlijke
drijfveren van mensen of als beschermende
factoren in de sociale omgeving kunnen worden
versterkt, vergroot dit mogelijk de effectiviteit
van de gekozen interventies en dus de
gezondheid van burgers.
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