Gezondheidsmonitor
volwassenen en senioren 2020
Het verhaal achter de cijfers

INLEIDING

Hoe gezond zijn en voelen de volwassenen en senioren in regio Utrecht zich? Wat zijn de
risicogroepen per gezondheidsprobleem? Welke veranderingen in de tijd zien we? Deze
achtergrondrapportage 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 (18-64 jaar) en senioren (65 jaar en ouder) in regio
Utrecht.
Gezondheid wordt beïnvloedt door verschillende onderliggende factoren. Het Utrechts
gezondheidsmodel laat zien welke onderliggende factoren de gezondheid beïnvloeden. Aan
de hand van dit model (uitgelicht op pagina 5/6) zal de informatie die verzameld is via de
gezondheidsmonitor gepresenteerd worden.
Methode
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 hebben
532.854 de vragenlijst ingevuld. Hiervan waren er 54.703 uit regio Utrecht. De vragenlijst kon zowel
digitaal als schriftelijk ingevuld worden.
Respons en representativiteit
34% van de aangeschreven volwassenen en 58% van de aangeschreven senioren hebben de
vragenlijst ingevuld. De respons onder jongere volwassenen is over het algemeen lager dan
onder oudere volwassenen. Dit geldt ook voor laag opgeleiden en mensen met een niet-westerse
migratieachtergrond. De onderzoeksgroep is hiermee niet helemaal representatief voor de bevolking
van regio Utrecht. Daarom heeft het CBS aan iedere respondent een ‘weegfactor’ toegekend.,
waarmee gecorrigeerd wordt voor verschillen in leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, etniciteit en
woongemeente. Hierdoor zijn de resultaten toch representatief voor de bevolking in regio Utrecht.
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
onderwerp en vervolgens uitkomsten, trends in de tijd en risicogroepen. De regionale gegevens zijn
waar mogelijk vergeleken met de Nederlandse gegevens. Wanneer regio Utrecht gunstig afwijkt met
de Nederlandse gegevens in de provincie Utrecht dan is dit groen gemaakt in het kaartje, wanneer
deze ongunstig afwijkt van de Nederlandse gegevens dan is dit rood.
Voor zover mogelijk zijn de resultaten van 2012, 2016 en 2020 met elkaar vergeleken. Indien deze
significant verschillen, is dit dikgedrukt in de tabel. Wanneer er significante verschillen zijn tussen
verschillende groepen is dit in de grafieken aangegeven met sterretjes. Cijfers per gemeente,
achtergrondinformatie, rapporten en vragenlijsten vindt u op de GGDAtlas.
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GEZONDHEIDSMODEL
Het Utrechts gezondheidsmodel laat zien welke onderliggende factoren gezondheid beïnvloeden.
Dienst Volksgezondheid van de gemeente Utrecht heeft een gezondheidsmodel ontwikkeld1.
Sommige factoren staan dicht bij de inwoner en beïnvloeden direct de gezondheid. Dit zijn de
persoonlijke factoren (groene laag) en de leefomstandigheden (blauwe laag) in het model. Andere
factoren staan verder van de inwoner en beïnvloeden indirect de gezondheid omdat ze zorgen
voor verschillen in kansen op gezondheid. Dit zijn factoren van de sociaaleconomische positie
(donkerblauwe laag) en de sociaaleconomische en politieke context (paarse laag)1.
Het Utrechts gezondheidsmodel is een combinatie van verschillende theoretische modellen over
gezondheid en gezondheidsverschillen2. Het gaat uit van een brede en positieve benadering
van gezondheid, zoals de definitie van positieve gezondheid van M. Huber3. Het Utrechts
gezondheidsmodel is een versimpelde weergave van een complexe werkelijkheid. Het helpt om
samenhangend en over verschillende domeinen heen naar gezondheid en kansen op gezondheid te
kijken en hierover te praten1.
Het model onderscheidt vijf lagen: gezondheid, persoonlijke factoren, leefomstandigheden,
sociaaleconomische positie en sociaaleconomische en politieke context. Hieronder lichten we de vijf
lagen toe:
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Gezondheid
De gezondheid van Utrechters staat centraal in het model. In aansluiting op het concept van
positieve gezondheid is gezondheid het vermogen om te gaan met de fysieke, emotionele en
sociale uitdagingen in het leven en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Voorbeelden van
gezondheidsindicatoren die hieronder vallen zijn regie over het leven, ervaren gezondheid,
psychische gezondheid en lichamelijke gezondheid.
Persoonlijke factoren
De laag persoonlijke factoren gaat over factoren die dicht bij de inwoner zelf liggen en bestaat uit
lichamelijke factoren, leefstijl en mentale factoren en stress. Lichamelijke factoren zijn factoren
die samenhangen met het ouder worden of met geslacht en bijvoorbeeld ook erfelijke aanleg en
bloeddruk. Bij leefstijl gaat het bijvoorbeeld over bewegen, voeding en alcohol- en middelengebruik.
Onder mentale factoren en stress vallen bijvoorbeeld gevoeligheid voor prestatiedruk,
persoonlijkheid en levensgebeurtenissen.
Leefomstandigheden
Onder leefomstandigheden valt de sociale leefomgeving, fysieke leefomgeving, veiligheid en zorgen hulpverlening. Bij de sociale leefomgeving gaat het om het netwerk waarvandaan mensen
steun en hulp ervaren. Zoals emotionele steun, praktische hulp en sociale contacten. De fysieke
leefomgeving betreft de omstandigheden waarin mensen wonen, leven en werken: groen, geluid en
luchtkwaliteit, voedselomgeving, woon- en werkomstandigheden en voorzieningen zoals scholen,
speeltuinen en openbaar vervoer. Veiligheid gaat over de sociale en fysieke veiligheid, waaronder
huiselijk geweld. Bij zorg- en hulpverlening gaat het om het werk van zorg- en hulpverleners
die vallen onder de publieke gezondheidszorg of het Nederlands zorgstelsel. Denk hierbij aan
jeugdgezondheidszorg, buurtteams, huisartsen en medisch specialisten.
Sociaaleconomische positie
De sociaaleconomische positie bestaat uit de inkomenssituatie, opleiding en vaardigheden,
participatie en discriminatie. De inkomenssituatie is het totaal aan inkomsten en uitgaven en de
balans hierin.
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Opleiding en vaardigheden betreft het onderwijs dat iemand gevolgd heeft en de vaardigheden die
iemand aangeleerd heeft, zoals gezondheidsvaardigheden, geletterdheid en digitale vaardigheden.
Bij participatie gaat het om werk, vrijwilligerswerk of het volgen van een opleiding. Met discriminatie
wordt hier systemische discriminatie bedoeld: de situaties waarin groepen in mindere mate toegang
hebben tot zaken met gevolgen voor hun sociaaleconomische positie.
Sociaaleconomische en politieke context
Bij de sociaaleconomische positie hoort de besturing van de maatschappij, de landelijke en lokale
economie, het landelijk en gemeentelijk beleid en wet- en regelgeving en maatschappelijke waarden
en normen. Bij landelijk en gemeentelijke beleid en wet- en regelgeving gaat het bijvoorbeeld om
beleid en regelgeving rondom wonen, werkgelegenheid, opleiding, zorg en sociale zekerheid. Bij
maatschappelijke waarden en normen gaat het om hetgeen we als groep belangrijk vinden en wat
de ongeschreven gedragsregels zijn.
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Figuur 1: Utrechts gezondheidsmodel1
Binnen de gezondheidsmonitor 2020 onder volwassenen en senioren is informatie over allerlei
indicatoren verzameld. Bij de beschrijving van de resultaten wordt gebruik gemaakt van de
indeling van het Utrechts Gezondheidsmodel. Hierdoor is het goed mogelijk de samenhang tussen
diverse factoren en de uitkomstmaten in termen van gezondheid te zien en te onderzoeken.
De samenhang wordt daarmee duidelijk en stimuleren een integrale aanpak over verschillende
domeinen.
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GEZONDHEID
Ervaren gezondheid
Ervaren gezondheid, ook wel subjectieve gezondheid of gezondheidsbeleving genoemd, weerspiegelt
het oordeel over de gezondheid. Ervaren gezondheid is een samenvattende gezondheidsmaat
van alle relevante gezondheidsaspecten voor de persoon in kwestie. Deze onderliggende
gezondheidsaspecten variëren per persoon, maar hebben vaak betrekking op zowel de lichamelijke
als de geestelijke gezondheid. Voorbeelden zijn: ziekten, lichamelijke beperkingen en handicaps,
fitheid, vermoeidheid en depressieve gevoelens4.
Goed ervaren gezondheid 2020
Per gemeente, 18 jaar en ouder
Percentage
69 - 73
73 - 77
77 - 80
80 - 83
83 - 86
GGD-regio's

Bron: Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen
2020 GGD'en, CBS en RIVM
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Figuur 2: Percentage volwassenen van 18 jaar en ouder dat zijn of haar gezondheid als goed ervaart
per gemeente
In 2020 gaf 79% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland aan, dat zij hun
gezondheid als (zeer) goed ervaren. Van alle inwoners van 18 jaar en ouder in regio Utrecht ervaart
81% de eigen gezondheid als (zeer) goed. Het percentage varieert van 75,9% in Nieuwegein tot
84,5% in Bunnik. Zowel volwassenen als senioren in regio Utrecht ervaren hun gezondheid vaker als
(zeer) goed in vergelijking met het Nederlands gemiddelde.
Percentage volwassenen en senioren (zeer) goed ervaren gezondheid

83%

84%

67%

69%

Volwassenen

Senioren

Figuur 3: Percentage volwassenen en senioren (zeer) goed ervaren gezondheid in regio Utrecht en
Nederland
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Zowel volwassenen als senioren zijn zich vergeleken met het onderzoek van 2016 gezonder gaan
voelen (zie tabel 1).
Tabel 1: Trends in de tijd (zeer) goed ervaren gezondheid

2012

Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

82%

62%

2016

81%

63%

2020

84%

69%

In alle leeftijdscategorieën voelen mannen zich iets gezonder dan vrouwen. Met het ouder worden
neemt het aandeel mensen met een (zeer) goed ervaren gezondheid af. Van de jongvolwassenen
(18-25 jaar) ervaart 89% een (zeer) goede gezondheid. Bij 85-plussers is dat nog 52%. Sinds 2012
is de ervaren gezondheid van 70-plussers toegenomen. Zie figuur 4.
*
*

*
*
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Figuur 4: Percentage mensen met een (zeer) goed ervaren gezondheid naar leeftijdsgroep in
periode 2012-2020
* Significant verschil met de meting vier jaar eerder
Bij de laagopgeleiden is het percentage mensen met een (zeer) goed ervaren gezondheid omlaag
gegaan vergeleken met het onderzoek uit 2016. Van 62% (zeer) goed ervaren gezondheid in
2016 naar 56% in 2020.

Risicogroepen matig tot slecht ervaren gezondheid

€

65+
Alleenwonenden
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Vrouwen

Oudere
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Nietwesterse
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Minimaal 1
beperking in
horen, zien,
mobiliteit

Heeft
langdurige
ziekte of
aandoening

Moeite met
rondkomen

Impact coronacrisis op ervaren gezondheid
Aan de inwoners van regio Utrecht is gevraagd of de coronacrisis van invloed is op hun algemene
gezondheid. Een op de vier jongvolwassenen heeft aangegeven dat hun algemene gezondheid
veranderd is door de coronacrisis. Bij de senioren heeft 8% dit aangegeven. Mannen geven vaker
aan dat hun gezondheid veranderd is dan vrouwen. Net als inwoners met een niet-westerse
migratieachtergrond (zie figuur 5), mensen met een laag opleidingsniveau, alleenstaanden en
inwoners die moeite hebben om rond te komen.

Figuur 5: Percentage personen dat aangeeft dat de coronacrisis van invloed is geweest op hun
algemene gezondheid naar migratieachtergrond5
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Chronische ziekten of aandoeningen
Een chronische of langdurige ziekte is een aandoening zonder uitzicht op volledig herstel en met
een relatief lange ziekteduur. Langdurige aandoeningen hebben vaak een aanzienlijke ziektelast
voor de patiënt en mensen in de omgeving en hangen samen met hoge (zorg)kosten voor de
maatschappij. Ook worden veel chronische aandoeningen veroorzaakt of verergerd door een
ongezonde leefstijl waaronder roken, te weinig bewegen en ongezonde voeding6,7. Door de
bevolkingsgroei en de vergrijzing stijgt het percentage mensen dat bij de huisarts geregistreerd
staat met één of meerdere chronische aandoeningen. In het Trendscenario van het RIVM zien
we een stijging van 57% (9,9 miljoen) in 2018 naar 60% (11,4 miljoen) in 2040. Het percentage
mensen dat een enkele chronische aandoening heeft, daalt licht van ruim 26% in 2018 naar 25%
in 2040. In regio Utrecht geeft een kwart van de volwassenen en 47% van de 65-plussers aan een
langdurige ziekte of aandoening te hebben8 (zie figuur 6).
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Eén of meer langdurige ziekten of aandoeningen 2020
Per gemeente, 18 jaar en ouder
Percentage
23 - 30
30 - 33
33 - 35
35 - 38
38 - 45
GGD-regio's

Bron: Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen
2020 GGD'en, CBS en RIVM

Figuur 6: Percentage volwassenen van 18 jaar en ouder met één of meer langdurige ziekten of
aandoeningen naar gemeenten
Percentage volwassenen en senioren met één of meer langdurige ziekte of aandoeningen

27%

47%

25%

47%

Volwassenen

Senioren

HOME

Figuur 7: Percentage volwassenen en senioren met één of meer langdurige ziekte of aandoeningen
in regio Utrecht en Nederland
In regio Utrecht is het percentage volwassenen met één of meer langdurige ziekte of aandoeningen
gunstiger vergeleken met Nederland. Bij senioren liggen de percentages gelijk (zie figuur 7). Bij
senioren zien we wel een afname vergeleken met 2016 (zie tabel 2).
Tabel 2: Trends in de tijd met één of meer langdurige ziekte of aandoeningen
Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

2016

27%

51%

2020

25%

47%

*
*

*
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Figuur 8: Percentage
volwassenen van
18 jaar en ouder
met één of meer
langdurige ziekten of
aandoeningen naar
leeftijdscategorieën

Vergeleken met 2016 zien we in de leeftijdscategorieën 18-24 jaar, 70-74 jaar en 80-84 jaar
een afname in het aantal mensen met een of meer langdurige ziekten of aandoeningen. Bij de
leeftijdscategorie 25-29 jaar zien we juist een toename (zie figuur 8).
Risicogroepen: met één of meer langdurige ziekten of aandoening

€
Vrouwen

Neemt toe
met leeftijd

Alleenstaande

Moeite met
rondkomen

Minimaal 1
beperking in
horen, zien,
mobiliteit

Nederlandse
of westerse
afkomst

Ervaren beperkingen
Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) zijn handelingen die mensen dagelijks in het
gewone leven verrichten. Voorbeelden van ADL zijn: in en uit bed komen, aan- en uitkleden, eten,
drinken, medicijnen innemen, bewegen en lopen, praten en naar het toilet gaan9. De impact die
een beperking kan hebben is soms heel groot. Mensen raken in een isolement omdat ze niet (meer)
in staat zijn goed voor zichzelf te zorgen, laat staan hun levenskwaliteit te verhogen. Eenvoudige
activiteiten kunnen door een beperking zo moeilijk worden dat mensen ze soms maar helemaal niet
meer doen10.
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In 2020 heeft gemiddeld 14,5% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland één of meer
beperkingen (in activiteiten met betrekking tot horen, zien of mobiliteit). Van alle volwassenen van
18 jaar en ouder in regio Utrecht heeft 12,0% minimaal één beperking in horen, zien of mobiliteit.
Het percentage varieert van 8,7% in Eemnes tot 14,8% in Bunschoten (zie figuur 9).
Functioneringsproblemen, één of meer beperkingen 2020
Per gemeente, 18 jaar en ouder
Percentage
8 - 12
12 - 14
14 - 16
16 - 19
19 - 25
GGD-regio's

Bron: Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen
2020 GGD'en, CBS en RIVM

Figuur 9: Percentage volwassenen van 18 jaar en ouder met één of meer beperkingen in horen, zien
of mobiliteit per gemeenten
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Percentage volwassenen en senioren met één of meer beperkingen

11%

26%

9%

25%

Volwassenen

Senioren

Figuur 10: Percentage volwassenen en senioren met één of meer beperkingen in regio Utrecht en
Nederland
Bij zowel 18-64 jarigen (8,6%) als 65-plussers (24,6%) is het percentage met een beperking in
vergelijking met de landelijke percentages (10,7% en 26,1%) gunstiger (zie figuur 10).
Beperkingen nemen toe met het ouder worden: boven de 75 jaar ervaart bijna één op de drie één of
meer beperkingen in het functioneren. Ook hebben 75-plussers vaker meerdere beperkingen.
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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. In regio Utrecht is het percentage
mensen met zo'n beperking zelfs gedaald ten opzichte van 2012 en 2016. Met name beperkingen
omtrent zien en mobiliteit zijn sterk afgenomen onder 65-plussers (zie tabel 3 en
figuur 11).7
Tabel 3: Trends in de tijd met één of meer beperkingen
Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

2012

10%

31%

2016

9%

26%

2020

9%

25%

*
*

*

*

*

Figuur 11: Percentage volwassenen van 18 jaar en ouder met een of meer beperkingen in horen,
zien of mobiliteit naar leeftijdsgroep in periode 2012-2020
* Significant verschil met de meting vier jaar eerder.
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Beperkingen in het uitvoeren van activiteiten op het gebied van zien, horen en bewegen
komen over het algemeen meer voor bij ouderen dan bij jongeren. Door de vergrijzing is te
verwachten dat het percentage Nederlanders met beperkingen in activiteiten in de toekomst
toe zal nemen. Het Trendscenario11 laat echter zien dat in de periode 2018-2040 het deel van
de Nederlanders van 16 jaar en ouder dat geen beperkingen ervaart in zien, horen en bewegen,
nauwelijks verandert. De overgrote meerderheid van de Nederlanders (87%) ervaart zowel in
2018 als in 2040 geen beperkingen in activiteiten.
Risicogroepen: Met één of meer beperkingen

€

Diploma

Vrouwen

Neemt toe
met leeftijd

Laag
opleidingsniveau

Alleenstaande

Moeite met
rondkomen

Niet-westerse
migratieachtergrond

Beperkingen in activiteiten door gezondheidsproblemen
Ruim een kwart van de volwassenen van 18 jaar en ouder in regio Utrecht zijn beperkt in activiteiten
in het dagelijks leven door gezondheidsproblemen. 4,3% is ernstig beperkt in hun dagelijks leven
vanwege problemen met hun gezondheid. Percentages variëren van 2,7% in Bunschoten tot 6,3% in
IJsselstein (zie figuur 12).
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Beperkt in activiteiten door gezondheidsproblemen 2020
Per gemeente, 18 jaar en ouder
Percentage
21 - 26
26 - 29
29 - 32
32 - 36
36 - 42
GGD-regio's

Bron: Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen
2020 GGD'en, CBS en RIVM

Figuur 12: Percentage volwassenen van 18 jaar en ouder met één of meer beperkingen in horen,
zien of mobiliteit per gemeenten
Vallen
Valongevallen zijn bij 65-plussers de grootste oorzaak van spoedeisende hulp (SEH) bezoeken. In
2020 werden 103.000 65-plussers op de SEH behandeld na een val. Omgerekend betekent dit dat
iedere vijf minuten een 65-plusser na een val op de SEH belandt. De meeste 65-plussers vallen in
en om het huis. Met het toenemen van de leeftijd neemt het aantal valincidenten toe.
De verwachting is dat met de dubbele vergrijzing (mensen worden niet alleen ouder maar ook het
feit dat de naoorlogse geboortegolf 65 jaar is geworden) het aantal valincidenten fors zal toenemen.
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Een andere factor die hieraan ten grondslag ligt is dat ouderen steeds langer en met meer
gezondheidsproble men thuis blijven wonen. Veiligheid.nl becijferde dat het aantal valincidenten
zal verdubbelen tussen 2020 en 2060. Onder 80-plussers wordt het maar liefst 1,5 keer zo
veel12. Oorzaken van vallen zijn een slechte balans, een afwijkend looppatroon, polyfarmacie
(tegelijkertijd gebruiken van verschillende soorten medicatie als valrisicoverhogende medicatie),
valangst, vitamine D tekort, onveilig schoeisel, slechtziendheid en eerder valincidenten13.
De drie meest voorkomende soorten letsel zijn hersenletsel (18%), heupfractuur (15%) en
polsfractuur (9%). Uit landelijke cijfers van Veiligheid.nl bleek dat 56% van de 65-plussers na
een valongeval werd behandeld op de SEH voor een fractuur12.
Ouderen met een verhoogd valrisico zijn ouderen die gevallen zijn in het afgelopen jaar of
ouderen die moeite hebben met lopen, bewegen of balans houden13.
Bijna 32% (31,7%) van de ouderen uit regio Utrecht is het afgelopen jaar gevallen. Ruim een
derde van de ouderen is de laatste keer binnenshuis gevallen en ruim 62% is de laatste keer
buitenshuis gevallen. 5% van de ouderen uit de regio geeft aan bang te zijn om te vallen.
Helaas zijn deze vragen niet gesteld in 2016 waardoor het niet mogelijk is om trends in de tijd te
berekenen. Uit de analyses blijkt dat hoe ouder men is hoe groter het risico is om te vallen. Ook
mensen die alleen wonen vallen vaker.
Mensen met een broze gezondheid door een beperking of langdurige aandoening vallen significant
vaker en zijn ook significant vaker bang om te vallen dan mensen zonder een beperking of
chronische aandoening (zie figuur 13).
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Figuur 13: Percentage mensen dat een of meerdere keren gevallen is het afgelopen jaar of bang is
om te vallen naar gezondheidstoestand
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Risicogroepen: Bang om te vallen

65+
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een beperking
in horen, zien
of mobiliteit

Langdurige
ziekte of
aandoening
(langer dan
6 maanden)

Oudere mensen zijn vaker bang om te vallen, maar ook mensen met een niet-westerse
migratieachtergrond en mensen die alleen wonen. Vrouwen zijn ruim twee keer zo vaak angstig om
te vallen. We zien dan mensen met een beperking wel 5,5 keer zo vaak bang zijn om te vallen t.o.v.
mensen zonder beperking. Voor mensen met een chronische aandoening is dat drie keer zo vaak
t.o.v. mensen zonder chronische aandoening. Begrijpelijkerwijs zijn mensen die het afgelopen jaar
gevallen zijn vaker angstig om te vallen t.o.v. mensen die niet gevallen zijn.
Hoe ouder men is hoe vaker men de laatste keer dat men viel binnenshuis is gevallen. Dat geldt
daarnaast ook voor mensen met een laag opleidingsniveau, vrouwen, alleenwonenden en mensen
met of een beperking of een chronische aandoening.
Vrouwen raken vaker gewond door de val. En ook een val buitenshuis zorgt vaker voor
verwondingen.
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Regie eigen leven
Movisie definieert regie over het eigen leven als de regie over alle domeinen van het eigen leven en
alles wat naar eigen inzicht nodig is om een goed leven te leiden. Eigen regie gaat daarmee verder
dan alleen zorg. Het gaat erom dat mensen hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen en dat de
zorg daarop aansluit. Bij eigen regie staat het eigenaarschap voorop14.
Mensen ervaren eigen regie als ze de inrichting van hun leven kunnen baseren op eigen waarden en
drijfveren, als ze zeggenschap hebben over wat ze doen en wet er met hen gebeurt, als ze daarin
optimaal gebruik kunnen maken van hun eigen kracht en ze daarin erkenning en steun ondervinden
van hun eigen netwerk. Uit onderzoek blijkt dat ervaren eigen regie ouderen beter in staat stelt om
met tegenslagen om te gaan, en het vermindert stress en bevordert het welbevinden. Eigen regie
en zelfredzaamheid zijn aan elkaar gelieerd maar niet gelijk. Eigen regie gaat om kiezen en bepalen
en zelfredzaamheid gaat om zelf doen14. In 2020 heeft in Nederland gemiddeld 90,6% van de
volwassenen van 18 jaar en ouder matig tot veel regie over het eigen leven. Per gemeente varieert
het percentage van 83 tot 95% (zie figuur 14). Deze maat is gebaseerd op een 7-tal stellingen zoals
de stelling ‘Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen’ of ‘Soms voel ik dat ik een
speelbal van het leven ben’ en ‘Ik kan ongeveer alles als ik mijn zinnen erop gezet heb’.
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Voldoende regie eigen leven 2020
Per gemeente, 18 jaar en ouder
Percentage
83 - 88
88 - 91
91 - 93
93 - 95
GGD-regio's

Bron: Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen
2020 GGD'en, CBS en RIVM

Figuur 14: Percentage 18-plussers met voldoende regie over het eigen leven per gemeente
In regio Utrecht hebben zowel volwassenen en senioren i.v.m. de Nederlands gemiddelde significant
vaker voldoende regie over het eigen leven.
Percentage volwassenen en senioren met voldoende regie over het eigen leven

92%

86%

HOME

93%

88%

Volwassenen

Senioren

Figuur 15: Percentage volwassenen en senioren met voldoende regie over het eigen leven in regio
Utrecht en Nederland
Als we het percentage volwassenen en senioren dat in 2020 voldoende regie over het eigen leven
had vergelijken met de percentages in 2016 dan valt op dat de senioren uit regio Utrecht de
afgelopen vier meer regie over het eigen leven zijn gaan ervaren.
Tabel 4: Trends in de tijd onvoldoende regie eigen leven
Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

2016

93%

86%

2020

93%

88%
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Risicogroepen: Onvoldoende regie eigen leven
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Figuur 16: Illustreert mooi over hoe het percentage personen dat matig tot veel regie over het eigen
leven ervaart toeneemt naarmate het opleidingsniveau hoger is.
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Figuur 17: Percentage matig tot veel regie over eigen leven naar opleidingsniveau
Ook zien we in figuur 18 duidelijk dat onder personen met een niet-westerse migratieachtergrond
het percentage dat aangeeft matig tot veel regie over het eigen leven te hebben significant lager te
zijn i.v.m. mensen met een Nederlandse of westerse migratieachtergrond.

Figuur 18: Percentage matig tot veel regie over eigen leven naar migratieachtergrond
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Mensen die moeite hebben met rondkomen geven 3,5 keer zo vaak aan onvoldoende regie over
het eigen leven te ervaren.
Voorzieningen in de buurt dragen bij aan het gevoel van zelfregie. 22% van de volwassenen
en ruim een kwart van de senioren uit regio Utrecht heeft geen OV-halte binnen 500 meter
van het huis. Bijna 26% van de volwassenen en een vijfde van de senioren heeft geen
levensmiddelenwinkel binnen 1 km van het huis.
Uit de analyses blijkt dat er geen verschil in verandering tussen 2016 en 2020 is gevonden tussen
mannen en vrouwen, mensen met een hoog en mensen met een laag opleidingsniveau, mensen
met en zonder een migratieachtergrond en voor de diverse leeftijdsgroepen, alleen de 65-79 jarigen
gaven i.v.m. 2016 significant vaker aan voldoende regie over het eigen leven te hebben (zie figuur
19).
*
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Figuur 19: Matig tot veel regie over het eigen leven naar leeftijdsgroep in periode 2016-2020
* Significant verschil met meting vier jaar eerder
Impact coronacrisis op regie eigen leven
De coronacrisis met de bijbehorende maatregelen kan het gevoel van controle over het leven
aantasten. We zien echter dat 7,8% van de volwassenen en 2,5% van de senioren dat zij meer
controle ervaart. Echter een groter deel van zowel de volwassenen en senioren ervaart door de crisis
juist minder controle (respectievelijk 28,6 en 17,1%). Het gevoel van controle onder senioren is
significant vaker gelijk gebleven (zie figuur 20).
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Figuur 20: Verandering gevoel van controle over leven door coronacrisis naar leeftijdsgroep
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Zingeving
Zingeving is het zoeken naar betekenis en de behoefte te ervaren dat wat we doen in het leven een
waarde heeft. Het heeft te maken met belangrijke levenszaken als: omgaan met de gevolgen van
een beperking of aandoening, regievoering over het eigen leven, sociale contacten en aanboren
van talenten. Mensen geven zin aan hun leven als zij zich bezighouden met activiteiten die hen
een gevoel van geluk, zelfvervulling of welbevinden geven. Kortom: het leven inrichten op een
manier die bij iemands wensen past. Zingeving is van belang op alle levensgebieden, zoals arbeid,
sociale contacten en invulling van de dag15. In regio Utrecht geeft bijna 8 op de 10 inwoners aan
dat hun leven betekenis en doel heeft. Daarnaast ervaren 7 op de 10 inwoners dat de dingen die
zij doen belangrijk zijn. Mensen met een laag opleidingsniveau geven minder vaak aan dat hun
leven betekenis en doel heeft. Mensen met een laag of matig risico op angst en depressie scoren
significant hoger op zingeving dan mensen met een hoog risico op angst en depressie (zie figuur
21).

Figuur 21: Percentage mensen dat vindt dat het leven betekenis en doel heeft of ervaart dat de
dingen die hij/zij doet belangrijk zijn naar risico op angst en depressie
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Risicogroepen: Leven heeft betekenis en doel/dingen die men doet als belangrijk
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Geluk
Iemand die gelukkig is, is tevreden met zijn levensomstandigheden. Ongelukkig zijn is het
tegenovergestelde en komt vaak voort uit een gevoel van ontevredenheid. Het gaat vaak samen
met depressieve gevoelens, overspannenheid, woede en verdriet. Of mensen gelukkig zijn wordt
deels bepaald door genetische factoren maar ook deels door de leefomstandigheden. Gezien het feit
dat geluk voor ieder persoon een andere betekenis heeft, spreekt men binnen de wetenschap vaak
van subjective well-being of subjectief welzijn16.
Een van de belangrijkste factoren die het subjectieve welbevinden van een persoon beïnvloeden
is of iemand voldoende waardevolle contacten heeft. De maatschappij waarin men leeft heeft
natuurlijk ook invloed en de mate waarin in iemands basisbehoeftes is voorzien. Uit onderzoek blijkt
dat gelukkige mensen gezonder zijn en langer leven, betere sociale contacten hebben en meer
productief zijn in het werk. Dit kan zowel oorzaak als gevolg zijn17.
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Ruim 61% van de volwassenen en 71,3% van de senioren uit regio Utrecht geeft aan (bijna) iedere
dag gelukkig te zijn.
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Moeite met rondkomen en ernstige eenzaamheid hebben de grootste impact op het niet-gelukkig
zijn (zie figuur 22).

HOME

Figuur 22: Percentage dat niet gelukkig is naar leeftijd, huishoudsamenstelling, lichamelijke
gezondheid, eenzaamheid en financiële situatie
Risicogroepen: Niet-gelukkig zijn
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Mentale gezondheid
Angststoornissen en depressie behoren tot de meest voorkomende psychische aandoeningen in
Nederland en staan in de top tien van ziekten met de hoogst ervaren ziektelast18. Angststoornissen
is een verzamelnaam voor alle stoornissen waarbij er heftige angstklachten optreden zonder reële
bedreiging. Depressie valt onder de stemmingsstoornissen. Er kan gesproken worden van depressie
wanneer er ten minste twee weken sprake is van een aanhoudende depressieve stemming, die
bijna dagelijks en gedurende het grootste deel van de dag aanwezig is19. Ongeveer één op de vijf
volwassenen heeft ooit in het leven een angststoornis of depressie gehad18. Het hebben van deze
stoornissen kan gevolgen hebben voor het lichamelijk, sociaal en dagelijks functioneren.
In deze monitor wordt het risico op een angststoornis of depressie ingeschat met behulp van de
'Kessler Psychological Distress Scale'20.
Hoog risico op angststoornis of depressie 2020
Per gemeente, 18 jaar en ouder
Percentage
2-5
5-7
7-9
9 - 11
GGD-regio's

Bron: Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen
2020 GGD'en, CBS en RIVM
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Figuur 23: Percentage volwassenen van 18 jaar en ouder met een hoog risico op angststoornissen
en/of depressieve klachten per gemeenten.
In 2020 had gemiddeld 7,2% van de volwassenen in Nederland een hoog risico op angststoornissen
en/of depressieve klachten, bij senioren is dit 3,9%. In regio Utrecht is dit 5,5% voor volwassenen
en 3% voor senioren. Dit percentage is voor beide doelgroepen gunstiger vergeleken met het
landelijk gemiddelde (zie figuur 24). Per gemeente varieert het percentage bij volwassenen tussen
3,2% in Bunschoten en 7,7% in Nieuwegein. Voor senioren liggen de percentages tussen de 1,3% in
Bunnik en 4,5% in Baarn.
Percentage volwassenen en senioren met een hoog risico op angststoornissen en/of
depressieve klachten

7%

6%

4%

3%

Volwassenen

Senioren

Figuur 24: Percentage volwassenen en senioren met een hoog risico op angststoornissen en/of
depressieve klachten in regio Utrecht en Nederland
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Het percentage volwassenen met een hoog risico op angststoornissen en/of depressieve
klachten de afgelopen jaren gelijk gebleven. Bij senioren zien we een daling van het
percentage met een hoog risico op angststoornissen en/of depressieve klachten (zie tabel 5).
Tabel 5: Trends in de tijd met een hoog risico op angststoornissen en/of depressieve klachten
Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

2012

6%

4%

2016

6%

5%

2020

6%

3%

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 niet-westerse
migratieachtergrond hebben een hoger risico op een angststoornis of depressie dan Nederlanders
zonder een migratieachtergrond. Naarmate het opleidingsniveau hoger wordt, neemt het percentage
mensen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie af. Daarnaast hebben
mensen die moeite hebben met rondkomen ook een hoog risico op angststoornis en depressie; bijna
1 op de 6 in deze groep heeft een hoog risico.
Risicogroepen: Hoog risico op angststoornissen en/of depressieve klachten
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Bij de groep inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond is het risico op een angststoornis/
depressieve klachten de afgelopen jaren afgenomen (zie figuur 25). Deze afname in de tijd is bij de
andere risicogroepen niet te zien.

*

Figuur 25: Percentage mensen met een hoog risico op angststoornissen/depressieve klachten naar
migratieachtergrond in periode 2012-2020
* Significant verschil met de meting vier jaar eerder
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Bijna 3% van de inwoners van regio Utrecht heeft aangegeven dat iemand in hun huishouden in de
12 maanden voor het onderzoek een behandeling voor psychische problemen heeft gehad, maar
deze niet ontvangen heeft. Vooral volwassenen geven dit aan. De belangrijkste redenen die gegeven
werden zijn de lange wachtlijsten (39%), coronacrisis (25%) en het feit dat de zorgverzekeraar de
behandeling niet vergoedt (14%).
Impact coronacrisis op angstig en depressief voelen
De mentale gezondheid van Nederlanders is tijdens de coronacrisis achteruitgegaan. Bij ongeveer
een kwart kwam angst, somberheid en stressgevoel vaker voor21, 22.
Ook de mentale gezondheid van de inwoners van regio Utrecht is tijdens de coronacrisis
achteruitgegaan. Eén op de vijf 18-plussers heeft aangegeven dat ze zich angstiger zijn gaan voelen
door de coronacrisis en één op de zes is zich depressiever gaan voelen.
De coronacrisis heeft de meeste invloed gehad op de mentale gezondheid van jongvolwassenen
(18-34 jaar). Van hen geeft ruim een kwart aan zich angstiger te zijn gaan voelen en eveneens een
kwart is zich depressiever gaan voelen.
Ook vrouwen hebben mentaal meer onder de coronacrisis geleden dan mannen. Een kwart van de
vrouwen is zich angstiger gaan voelen en bijna één op de vijf vrouwen is zich depressiever gaan
voelen. De grootste impact zien we bij de groep van inwoners van regio Utrecht die moeite hebben
met rondkomen. Zo geeft 37% van deze groep aan dat zij zich angstiger zijn gaan voelen en een
derde is zich depressiever gaan voelen.
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PERSOONLIJKE FACTOREN
Leefstijl
Een gezonde leefstijl is van belang voor een goede lichamelijke en psychische gezondheid. Het RIVM
becijferde dat ruim een vijfde van de totale ziektelast toe te schrijven is aan gedrag: roken (9,4%),
lichamelijke inactiviteit (2,3%), ongezonde voeding (8,1%) en alcoholgebruik (1,5%). 3,7% van de
totale ziektelast is toe te schrijven aan overgewicht/obesitas23.
Roken
Roken verhoogt vooral het risico op allerlei vormen van kanker. Maar ook op andere ernstige
aandoeningen, zoals longaandoeningen, hart- en vaatziekten, maagzweren en de ziekte van Crohn.
De kosten van deze ziekten als gevolg van roken vormen 2,8% van de totale zorgkosten24. De
belangrijkste ontwikkeling voor het tabaksbeleid was het sluiten van het Nationaal Preventieakkoord
in november 2018 tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 70
maatschappelijke organisaties. De ambitie van het deelakkoord Roken is om in 2040 een rookvrije
generatie te realiseren. Hiermee wordt bedoeld dat het percentage rokers binnen de volwassen
bevolking in 2040 onder de 5% komt, dat er geen minderjarigen meer met roken gaan beginnen en
dat het percentage rokers onder zwangere vrouwen naar 0% gaat25.
Rokers 2020

Per gemeente, 18 jaar en ouder
Percentage
9 - 14
14 -17
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Figuur 26: Percentage rokers onder volwassenen van 18 jaar en ouder per gemeente
In 2020 rookte gemiddeld 16,7% van de volwassen bevolking van 18 jaar en ouder in Nederland.
In regio Utrecht is dit percentage 15,1%. Het percentage varieert van 9,1% in Bunnik en 18,9%
in Wijk bij Duurstede. Uitgesplitst naar leeftijdsgroep zien we dat in regio Utrecht 16,7% van de
volwassenen en 9,3% van de senioren rookt. Onder volwassenen in regio Utrecht wordt significant
minder gerookt in vergelijking met het Nederlands gemiddelde (zie figuur 26).
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Figuur 27: Percentage volwassenen en senioren die roken in regio Utrecht en Nederland
Risicogroepen: Rokers
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Mannen roken 1,6 keer zo vaak dan vrouwen. Hoe jonger hoe meer gerookt wordt (zie figuur
28). Mensen die alleen wonen roken vaker (ook als gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht,
opleidingsniveau), alsmede ook mensen met een lage opleiding. Opvallend is dat mensen die
overmatig of zwaar drinken ook vaker roken. Blijkbaar gaat het gebruik van deze genotmiddelen
vaker samen. We zien dat mensen die moeite hebben met rondkomen ook vaker te roken, ook als
we corrigeren voor het opleidingsniveau.

Figuur 28: Rookgedrag naar leeftijd
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Trends in de tijd
Zowel bij volwassenen en senioren uit regio Utrecht zien we een daling in het percentage mensen
dat rookt. Voor volwassenen is deze daling al ingezet vanaf 2012. Bij senioren zien we een daling
vanaf 2016 (zie tabel 6).
Tabel 6: Trends in de tijd roken
Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

2012

24%

12%

2016

21%

12%

2020

17%

9%

Als we meer inzoomen naar de leeftijdsgroepen dan zien we dat tussen 2012 en 2016 de
jongste leeftijdsgroep van 18-34 jaar evenveel bleef roken, terwijl het percentage rokers onder
35-64 jarigen in die periode wel significant afnam. Tussen 2016 en 2020 is met name in de
leeftijdsgroepen jonger dan 65 jaar een duidelijke daling (zie figuur 29).
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Figuur 29: Percentage mensen dat rookt naar leeftijdsgroep in periode 2012-2020
* Significant verschil met de meting vier jaar eerder
Analyse naar opleidingsniveau laat zien dat de daling tussen 2016 en 2020 in het percentage
mensen dat rookt in mindere mate onder personen met een laag opleidingsniveau of mensen met
een niet-westerse migratieachtergrond plaatsvond (zie figuur 30 en 31).

27

*

*
*

Figuur 30: Percentage mensen dat rookt naar opleidingsniveau voor periode 2012-2016
* Significant verschil met de meting vier jaar eerder

*
*
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Figuur 31: Percentage mensen dat rookt naar migratieachtergrond voor periode 2012-2016
* Significant verschil met de meting vier jaar eerder
Quote duidingsgesprekken: ‘Rookgedrag heeft ook een relatie met de omgeving en de mate
waarin die rookvrije is, zodat jongeren niet starten. Maar ook dat de roker minder verleid wordt
om te roken.’
Impact coronacrisis op rookgedrag
We weten dat door de coronacrisis gezond leven meer in de schijnwerpers is komen te staan. Aan
de andere kant staan mensen ook meer onder druk. We zien dat zo’n 3% van de volwassenen en
0,5% van de senioren meer is gaan roken door de coronacrisis, terwijl ruim 3% juist minder is
gaan roken onder de volwassenen en 1,4% van de senioren (zie figuur 32).
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Figuur 32: Verandering rookgedrag door coronacrisis naar doelgroep
Als we binnen de groep rokers kijken dan zien we dat juist het percentage 65-plussers dat meer is
gaan roken lager is dan onder de jongere leeftijdsgroepen. Onder de 18-34 jarigen is dit percentage
het hoogste (zie figuur 33). Toch zijn juist een kwart van de jongeren door de coronacrisis minder te
gaan roken.
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Figuur 33: Verandering rookgedrag door coronacrisis naar leeftijdsgroep
Uit figuur 34 blijkt dat van de mensen die roken de mensen met een niet-westerse
migratieachtergrond vaker meer zijn gaan roken dan mensen met een Nederlandse of westerse
migratieachtergrond.
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Figuur 34: Verandering rookgedrag door coronacrisis naar migratieachtergrond
Risicogroepen: Verandering rookgedrag door coronacrisis
(zowel toename als afname van consumptie)
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De veranderingen in roken en alcoholgebruik zijn in lijn met de bevindingen van andere
onderzoeken. Uit het corona gedragsonderzoek kwam naar voren dat meer mensen minder alcohol
zijn gaan drinken dan meer alcohol zijn gaan drinken, terwijl we bij rokers juist het omgekeerde
zien, namelijk dat meer rokers meer zijn gaan roken dan minder zijn gaan roken. In andere
onderzoeken zoals de Global Drug Survey en het Grote Uitgaansonderzoek 2020 tekent zich een
vergelijkbaar patroon af als het gaat om de impact van de coronamaatregelen op roken, alcohol- en
drugsgebruik26.
E-sigaret
De e-sigaret of elektronische sigaret is een elektronisch toestel dat roken simuleert. De e-sigaret
vormt door verhitting van e-vloeistof een aerosol die vervolgens door de e-sigaret gebruiker wordt
ingeademd. Vanaf 2004 wint de e-sigaret in Europa aan populariteit.
De damp van een e-sigaret bevat – net als tabaksrook – schadelijke stoffen, zoals nicotine,
propyleenglycol, glycerol, aldehyden en sporen van giftige carcinogene stoffen. Het inademen van
deze stoffen kan de luchtwegen irriteren of beschadigen. Ook kunnen hartkloppingen ontstaan
en heeft de gebruiker een verhoogde kans op kanker. De damp die een roker van een e-sigaret
uitademt kan effecten hebben op omstanders. Bij hen kunnen keel, neus en/of ogen licht geïrriteerd
raken. Bij een e-sigaret komen minder schadelijke stoffen vrij dan bij een gewone sigaret, en in
lagere concentraties. Naar alle waarschijnlijkheid is een e-sigaret minder ongezond dan een gewone
sigaret. We weten echter nog niet goed welke schadelijke effecten een e-sigaret heeft bij langdurig
en structureel gebruik27. Omdat longziekten, hart- en vaatziekten en kanker vaak decennia nodig
hebben om zich te ontwikkelen, is het ook pas over lange tijd mogelijk om de werkelijke lange
termijn effecten van de e-sigaret op de gezondheid vast te stellen28.
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1,8% van de 18-plussers in Nederland gebruikt de e-sigaret. De percentages variëren op
gemeenteniveau van 0,5% in Renswoude tot 2,6% in Wijk bij Duurstede (zie figuur 34).
Volwassenen in regio Utrecht gebruiken significant minder vaak de e-sigaret (2,1 versus 2,7%)
in vergelijking met het Nederlands gemiddelde. Het gebruik van de e-sigaret onder senioren uit
regio Utrecht is gelijk aan het landelijk gemiddelde.
Percentage volwassenen en senioren die een e-sigaret gebruiken
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Figuur 35: Percentage volwassenen en senioren die een e-sigaret gebruiken in regio Utrecht en
Nederland
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Figuur 36: Roken van e-sigaret naar leeftijdsgroep
Risicogroepen: Roken van e-sigaret naar leeftijdsgroep

Diploma

18 - 34
Mannen

Jongvolwassenen Alleenwonenden

Laag
opleidingsniveau

€
Moeite
hebben met
rondkomen

Overmatig
of zwaar
drinken

Alcoholgebruik
Alcohol drinken verhoogt de kans op borstkanker, beroerte, tumoren van mond- en keelholte,
slokdarm, dikke darm en longkanker. Langere tijd te veel alcohol drinken verhoogt het risico op
leveraandoeningen en suikerziekte. Matig alcoholgebruik (maximaal 1,5 glas per dag) hangt samen
met een lager risico op hart- en vaatziekten en dementie29.
In de richtlijn Gezonde Voeding 2015 is het advies om niet of maximaal 1 glas per dag te drinken30.
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In 2020 voldoet landelijk 43,3% van de volwassenen van 18 jaar en ouder hieraan. In regio
Utrecht voldoet 42,3% hieraan. Per gemeente in regio Utrecht varieert het percentage van 33,1%
in Eemnes naar 53% in Veenendaal (zie figuur 37).
Drinkers volgens richtlijn 2020
Per gemeente, 18 jaar en ouder
Percentage
29 - 38
38 - 43
43 - 49
49 - 56
GGD-regio's

Bron: Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen
2020 GGD'en, CBS en RIVM

Figuur 37: Percentage drinkers volgens de landelijke richtlijn (niet of maximaal 1 glas per dag) per gemeente
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In 2020 voldoen senioren in regio Utrecht significant vaker (54,4%) aan de norm om niet of
maximaal 1 glas per dag te drinken dan volwassenen (39,2%). Zowel bij volwassenen en senioren
in regio Utrecht zien we vanaf 2016 een significante toename in het percentage mensen dat matig of
niet drinkt zoals voorgeschreven volgens de landelijke richtlijn.
Tabel 7: Trends in de tijd drinkers
Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

2012

35%

49%

2016

37%

49%

2020

39%

55%

Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond voldoen 3,5 keer zo vaak aan het matig
drinken-advies als mensen met een Nederlandse of westerse migratieachtergrond. Mensen met een
laag opleidingsniveau voldoen 2,3 keer zo vaak aan het advies en vrouwen 2,4 keer zo vaak als
mannen.
Groepen: Die vaker aan het niet of matig drinken advies voldoen
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Als we naar het verloop over de tijd kijken voor de diverse leeftijdsgroepen dan zien we dat
tussen 2016 en 2020 het percentage mensen dat niet drinkt of maximaal 1 glas per dag drinkt is
toegenomen voor de leeftijdsgroepen vanaf 50 jaar.
In de jongere leeftijdsgroepen zien we geen significante toename (zie figuur 38).
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Figuur 38: Percentage personen dat aan de richtlijn alcohol voldoet (niet drinken of maximaal 1 glas
per dag) in periode 2012-2020 naar leeftijd.
* Significant verschil met de meting vier jaar eerder
Uit figuur 39 blijkt wederom dat hoe lager het opleidingsniveau hoe vaker men aan de richtlijn
alcoholgebruik voldoet. Echter, uit de analyses blijkt dat juist het percentage mensen met een hoger
opleidingsniveau ‘Midden1’, ‘Midden2’ of ‘hoog’ significant is toegenomen tussen 2016 en 2020. Voor
mensen met een MAVO of LBO-opleiding nam dit percentage al toe tussen 2012 en 2016.
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Figuur 39: Percentage personen dat aan de richtlijn alcohol voldoet (niet drinken of maximaal 1 glas
per dag) in periode 2012-2020 naar opleidingsniveau
* Significant verschil met meting vier jaar eerder
Zwaar alcoholgebruik
Mannen zijn gedefinieerd als zware drinkers als zij minstens 1x per week minimaal 6 glazen alcohol
drinken. Voor vrouwen betreft dat 1x per week minimaal 4 glazen alcohol.
In vergelijking met Nederland drinken in regio Utrecht volwassenen en senioren minder vaak zwaar.
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Figuur 40: Percentage volwassenen en senioren die zwaar drinken in regio Utrecht en Nederland
Risicogroepen: Zware drinkers

€

Diploma

18 - 34
Mannen

Jongvolwassenen Alleenwonenden

Laag
opleidingsniveau

Zonder
migratieachtergrond

Moeite
hebben met
rondkomen

Roken

HOME

Figuur 41: Percentage mensen die zwaar drinken naar geslacht en leeftijd
In figuur 41 is duidelijk te zien dat mannen vaker zwaar drinken. Ook zien we dat 18-34 jarigen het
vaakst zwaar drinken.
Trends in de tijd
Zowel bij volwassenen als senioren uit regio Utrecht zien we een daling in het percentage mensen
dat zwaar drinkt (zie tabel 8 en figuur 42).
Tabel 8: Trends in de tijd zware drinkers
Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

2012

11%

6%

2016

10%

6%

2020

8%

5%
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Figuur 42: Zwaar drinken (GGD gezondheidsmonitor regio Utrecht 2020) in periode 2012-2020 naar
leeftijdsgroep
* Significant verschil met meting vier jaar eerder
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Figuur 43: Zwaar drinken in periode 2012-2020 naar opleidingsniveau
* Significant verschil met meting vier jaar eerder
Over de tijd zien we een significante daling in zwaar alcoholgebruik voor hoger opgeleiden vanaf
2016. Ook is het percentage mensen met een opleiding Havo, VWO of MBO-opleiding dat zwaar
drinkt in 2020 significant lager dan in 2016 (zie figuur 43).
Bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zien we dat het percentage mensen dat
zwaar drinkt in 2020 gelijk blijft t.o.v. 2016, terwijl voor de mensen zonder migratie- of met een
westerse migratieachtergrond een significante daling wordt waargenomen tussen 2016 en 2020
(zie figuur 44).
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Figuur 44: Percentage mensen dat zwaar drinkt in periode 2012-2020 naar migratieachtergrond
* Significant verschil met meting vier jaar eerder
Quote duidingsgesprekken: "Maak een passend aanbod voor risicogroepen. Betrek ze erbij. Voor de
groep die moeilijker te bewegen is is vaak minder geld voor beschikbaar".
Quote duidingsgesprek: "Ik zie vooral stapeling van problemen bij risicogroepen. Dit vraagt meer
gezamenlijke inspanning op gebied van leefstijl".

HOME

Impact coronacrisis op drinkgedrag
Bij ruim 19% van de volwassenen ouder dan 18 jaar is het alcoholgebruik t.g.v. de coronacrisis
verandert. 7,3% van de volwassenen en 1,2% van de senioren is meer gaan drinken, terwijl 16%
van de volwassenen en 5,2% van de senioren juist minder is gaan drinken (zie figuur 45).

Figuur 45: Impact
coronacrisis op drinkgedrag
per doelgroep

In figuur 46 presenteren we van de mensen die wel eens alcohol drinken of ze meer of minder
gedronken hebben door de coronacrisis naar leeftijdsgroepen. We zien dat zo’n 10% van de 18-34
jarigen en 35-49 jarigen meer zijn gaan drinken. Echter, ruim een derde van de 18-34 jarigen is
minder gaan drinken. Het sluiten van de horeca ten tijde van de dataverzameling van deze monitor
zal hier een rol gespeeld hebben (tweede lockdown).
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Figuur 46: Impact coronacrisis op drinkgedrag naar leeftijdsgroep
Uit figuur 47 blijkt dat met name de mannen naar eigen zeggen minder zijn gaan drinken t.g.v. de
coronacrisis en bijbehorende maatregelen.
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Figuur 47: Verandering alcoholgebruik door coronacrisis naar geslacht
Risicogroepen: Verandering alcoholconsumptie door coronacrisis (zowel toename als
afname van consumptie alcohol)
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Drugsgebruik
In de monitor 2020 is het druggebruik uitgevraagd onder volwassenen (18-64 jaar).
Cannabisproducten (hasj, wiet/marihuana) zijn niet sterk verslavend en zijn relatief minder
schadelijk voor de gezondheid dan andere drugs31. Het risico op verslaving neemt wel toe bij
veelvuldig en langdurig gebruik. Mogelijke gevolgen van cannabisgebruik zijn:
• Vermindering van reactie- en concentratievermogen en het korte termijn geheugen. Voorbeelden
hiervan zijn negatieve beïnvloeding van school- en werkprestaties.
• Toename risico verkeersongevallen, zeker in combinatie met alcoholgebruik.
• Bij het roken van cannabis komen veel kankerverwekkende stoffen in het lichaam terecht, wat
schadelijk is voor de longen.
• Cannabisgebruik tijdens de zwangerschap zou geringe nadelige gevolgen kunnen hebben op de
cognitieve ontwikkeling van het kind op latere leeftijd. Daarnaast lijkt er een verhoogd risico te
ontstaan op het optreden van zwangerschapscomplicaties32.
• Het cognitief functioneren van de gebruiker gaat na langdurig en intensief gebruik achteruit. Dit
verdwijnt meestal binnen een aantal dagen tot weken na stopzetting van het cannabisgebruik.
• Er is toenemend bewijs dat cannabis psychotische symptomen kan uitlokken, met name bij
personen die veel gebruiken en een aanleg hebben voor psychosen. Hierbij neemt het risico toe
naarmate men vaker cannabis gebruikt en op jongere leeftijd begint met gebruik33,34,35,36,37.
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Er is in het onderzoek ook gevraagd naar het gebruik van harddrugs (amfetamine, XTC, LSD,
cocaïne of GHB) ooit, de afgelopen vier weken en in het afgelopen jaar. De meeste harddrugs
kunnen, afhankelijk van gebruikspatronen, kenmerken van de gebruiker en omgevingsfactoren
leiden tot verslaving of afhankelijkheid. Belangrijke gezondheidseffecten van harddrugs zijn
intoxicaties en het gelijktijdig optreden van verslaving en psychische stoornissen. Door het
injecteren van verdovende middelen kunnen gebruikers geïnfecteerd worden met virussen zoals
Hepatitis B of HIV als men elkaars spuiten gebruikt. Ecstasygebruik kan leiden tot een langdurige
verstoring van hersenfuncties zoals geheugen en concentratievermogen, maar ook cognitieve
achteruitgang, depressie en andere psychische stoornissen37. Cocaïne heeft een oppeppend effect,
maar nadat de drug is uitgewerkt worden gebruikers neerslachtig. Gebruikers hebben steeds meer
cocaïne nodig om hetzelfde effect te bereiken38.

Figuur 48: Frequentie van cannibis-, lachgas en harddruggebruik onder 18-64 jarigen
38

Uit figuur 48 blijkt dat cannabis het vaakst gebruikt wordt. Meer dan een kwart van de
volwassenen in de regio heeft ooit cannabis gebruikt. Zo’n 3,5% heeft afgelopen vier weken
cannabis gebruikt. 1,2% van de volwassenen heeft de afgelopen vier weken harddrugs gebruikt
en 0,3% lachgas.
Quote duidingsgesprekken: "Mensen denken vaak bij drugs aan problematisch drugsgebruik,
terwijl er veel mensen zijn die recreatief gebruiken zonder problemen".
Risicogroepen: Druggebruik (ooit/afgelopen vier wkn cannabis; ooit/afgelopen vier
wkn harddrugs; ooit/afgelopen vier wkn lachgas)
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Mensen die alleen wonen gebruiken vaker cannabis (ooit, afgelopen vier wkn), harddrugs (ooit en
afgelopen vier wkn) en lachgas (ooit).
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Wat betreft het opleidingsniveau en risicogroepen zien we verschillen. Het ooit gebruik van cannabis
en lachgas is hoger onder hoger opgeleiden, terwijl het recent gebruik (afgelopen vier wkn) van
cannabis en lachgas vaker onder laagopgeleiden voorkomt. Het harddruggebruik (ooit en in de
afgelopen vier wkn) komt eveneens vaker voor onder mensen met een laag opleidingsniveau.
Trends in de tijd
In vergelijking met 2012 en 2016 zien we dat het cannibisgebruik onder 18-64 jarigen uit regio
Utrecht is toegenomen (zowel het recentelijk als lifetimegebruik). Zie figuur 49. In vergelijking met
2016 is het ooit gebruik van harddrugs en lachgas eveneens toegenomen.
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Figuur 49: Druggebruik tussen 2012-2020 onder inwoners 18-64 jaar
* Significant verschil met meting vier jaar eerder
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In vergelijking met 2016 is het cannabisgebruik toegenomen onder 18-34 jarigen (zie figuur
50), mannen (zie figuur 51), mensen met een middenhoge opleiding. Ook mensen uit een
meerpersoonshuishouden en mensen met een Nederlandse of westerse migratieachtergrond zijn
meer cannabis gaan gebruiken.
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Figuur 50: Cannabisgebruik in afgelopen vier weken onder inwoners 18-64 jaar in periode tussen
2012-2020 naar leeftijd
* Significant verschil met meting vier jaar eerder
*

Figuur 51: Cannabisgebruik in afgelopen vier weken onder inwoners 18-64 jaar in periode tussen
2012-2020 naar geslacht
* Significant verschil met meting vier jaar eerder
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De analyses laten geen verschillen in de trend van het lachgas- of harddruggebruik in de
afgelopen vier weken naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, huishoudsamenstelling of
migratieachtergrond zien.
Overgewicht
Bij een BMI >= 25 is sprake van overgewicht (matig overgewicht BMI: 25-30; ernstig overgewicht/
obesitas BMI >=30). We weten uit onderzoek dat ernstig overgewicht vaker samengaat met
angststoornissen en depressie. Hierbij is niet altijd duidelijk of obesitas oorzaak of het gevolg
van de angststoornissen en depressies is39. Mensen met ernstig overgewicht hebben vaker last
van diabetes, hart- en vaatziekten en verschillende soorten kanker, maar ook aandoeningen aan
de ademhalingswegen zoals astma, aandoeningen van het bewegingsapparaat zoals artrose en
chronische rugpijn. Het risico op deze ziekten neemt toe met het toename van de Body Mass Index
(BMI; kg/m2).
In 2020 was in Nederland gemiddeld 49,4% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland
te zwaar. Per gemeente varieert het percentage van 36 tot 63%40 (zie figuur 52).
Overgewicht 2020

Per gemeente, 18 jaar en ouder
Percentage
36 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 63

HOME

GGD-regio's

Bron: Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen
2020 GGD'en, CBS en RIVM

Figuur 52: Percentage 18-plussers met overgewicht per gemeente
In vergelijking met Nederland lijden zowel volwassenen als senioren in regio Utrecht significant minder vaak
aan overgewicht en obesitas (zie figuur 53).
Overgewicht

Obesitas

47%

41%

Volwassenen

59%

55%

Senioren

14%

11%

Volwassenen

17%

15%

Senioren

Figuur 53: Percentage volwassenen en senioren met overgewicht en obesitas in regio Utrecht en
Nederland
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Risicogroepen: Overgewicht en obesitas
Diploma

65+
Mannen

Oudere
leeftijdsgroep

Nietwesterse
migratieachtergrond

Lage
opleiding

€
Moeite
hebben met
rondkomen

(Ernstig) overgewicht blijkt ook samen te hangen met een slecht ervaren gezondheid. Ernstig
overgewicht zien we daarnaast ook vaker onder alleenstaanden.
Een leefomgeving die uitnodigt om gezond te leven of veel te bewegen is van belang voor het
behoud van een gezond gewicht. Uit de analyses bleek dat 77,9% van de volwassenen en 79,3%
van de senioren op minder dan 1 km van een cafetaria woont.
Trends in de tijd
Zowel het matig overgewicht als het ernstig overgewicht is sinds 2012 gelijk gebleven in regio
Utrecht voor de 18-65 jarigen als de 65-plussers.
Tabel 9: Trends in de tijd overgewicht en obesitas
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Overgewicht
Volwassenen
regio Utrecht

Overgewicht
Senioren
regio Utrecht

Obesitas
Volwassenen
regio Utrecht

Obesitas
Senioren
regio Utrecht

2012

42%

57%

11%

15%

2016

41%

56%

12%

16%

2020

41%

55%

11%

16%

T.a.v. het percentage mensen met overgewicht blijkt uit de analyses dat tussen 2016 en 2020 het
percentage mensen met een hoog opleidingsniveau (HBO, WO) dat overgewicht heeft significant
te zijn toegenomen, terwijl tussen 2012 en 2016 juist een significante toename in het percentage
mensen met obesitas wordt gevonden voor mensen met een middenhoge opleiding (zie figuur 54).

*
*

*

Figuur 54: Overgewicht en obesitas in periode tussen 2012-2020 naar opleidingsniveau
* Significant verschil met meting vier jaar eerder
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Quote duidingsgesprekken: "Ik zie ook jonge meiden met veel overgewicht, juist ook weer in de
lage sociaaleconomische status groepen in de gemeenten waar ik betrokken ben. Het lijkt ze niet te
interesseren".
Quote duidingsgesprekken: "Er is veel geld en energie in de aanpak van overgewicht gestoken.
We doen goed werk, maar er spelen veel omgevingsfactoren mee die maken dat we nog geen
verandering zien. Er zijn simpelweg teveel verleidingen".
Bewegen
Voldoende bewegen heeft een positief effect op de bloedcirculatie, de spieren, de
ademhaling, gewrichten en botten. Hierdoor hebben mensen die voldoende bewegen minder
gezondheidsklachten. De Gezondheidsraad publiceerde daarom in augustus 2017 het
adviesrapport Beweegrichtlijnen 201741. Hierin adviseren ze volwassenen en ouderen minstens
150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen, fietsen te doen verspreid
over diverse dagen. Daarnaast wordt geadviseerd om minimaal twee keer per week spier- en
botversterkende activiteiten uit te voeren. Voor ouderen moet dit gecombineerd worden met
balansoefeningen. Het devies is zoveel mogelijk te bewegen en het stilzitten te voorkomen.
Bewegen is een onderwerp waar normaal gesproken gegevens over gepresenteerd worden.
Helaas zijn er door een fout in de dataverzameling geen gemeentelijke beweegcijfers voor 2020
in regio Utrecht beschikbaar.
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Uitgaande van de landelijke cijfers blijkt dat gemiddeld 50,4% van de volwassenen van 18 jaar
en ouder aan de beweegrichtlijnen te voldoen. Per gemeente varieert het percentage van 36 tot
70%42 (zie figuur 55).
Voldoen aan beweegrichtlijnen 2020
Per gemeente, 18 jaar en ouder
Percentage
36 - 44
44 - 48
48 - 52
52 - 58
58 - 70
Geen gegevens
GGD-regio's

Bron: Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen
2020 GGD'en, CBS en RIVM

Figuur 55: Percentage 18-plussers dat voldoet aan de beweegnorm per gemeente
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In 2020 deed in Nederland gemiddeld 50,8% van de volwassenen van 18 jaar en ouder minstens één
keer per week aan sport. Per gemeente varieert het percentage van 33 tot 67% (zie figuur 56).
Wekelijkse sporters 2020
Per gemeente, 18 jaar en ouder
Percentage
33 - 42
43 - 48
49 - 54
55 - 59
60 - 67
Geen gegevens
GGD-regio's

Bron: Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen
2020 GGD'en, CBS en RIVM

Figuur 56: Percentage 18-plussers dat wekelijks sport per gemeente
Quote duidingsgesprekken: "Om mensen letterlijk in beweging te krijgen is het van belang om de juiste
woorden te gebruiken. Door het juist te framen: dus hebben we het over ‘bewegen’ i.p.v. ‘sporten’".
Quote duidingsgesprekken: "Leefstijlcoaches inzetten is belangrijk, maar dat kost geld. Een groot deel
van de doelgroep heeft dat geld niet".
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Quote duidingsgesprekken: "Denk ook aan het vinden van goede nudgen. Hierbij speel je in op
onbewuste stappen op voeding en bewegen. Want gewoonten doorbreek je niet makkelijk".
Effect Coronacrisis op beweeggedrag
Aan de inwoners van regio Utrecht is gevraagd op welke wijze de Coronacrisis van invloed was op
hun beweeggedrag. Uit het onderzoek bleek dat 18% van de volwassenen en 7,3% van de senioren
meer was gaan bewegen, terwijl respectievelijk 34,2% van de volwassenen en 21% van de senioren
juist minder was gaan bewegen. De coronacrisis had het meest impact op het beweeggedrag van
volwassenen. Bij senioren bleef het significant vaker stabiel (zie figuur 57). Het onderzoek is uitgevoerd
na de eerste lockdown. Op dat moment mochten mensen vanaf 18 jaar alleen sporten op 1,5 meter
afstand (alleen individueel of in teamverband van niet meer dan 2 personen). Wedstrijden waren
verboden.

Figuur 57: Verandering beweeggedrag door coronacrisis naar leeftijdsgroep
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Risicogroepen: Minder bewegen door coronacrisis

18 - 34
Vrouwen

Jongvolwassenen

Nietwesterse
migratieachtergrond

Hoog
opgeleiden

Alleenwonenden

Met name de jongere leeftijdsgroepen zijn door de coronacrisis significant minder gaan bewegen (zie
figuur 58).
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Figuur 58: Verandering beweeggedrag door coronacrisis naar leeftijdsgroep

Percentage

Ook valt op dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond aangeven 1,4 keer
(gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en woonsituatie) zo vaak minder te zijn gaan
bewegen door de coronacrisis (zie figuur 59).

Figuur 59: Verandering beweeggedrag door coronacrisis naar migratieachtergrond
45

Stress
Stress betekent dat de draaglast groter is dan de draagkracht. Je voelt spanning en druk en hebt
het gevoel dat je niet aan de eisen kan voldoen die aan jou gesteld worden. Gezonde stress is nodig
om goed te kunnen functioneren, maar het moet niet te heftig zijn of te lang aanhouden. Acute
stress zorgt ervoor dat je zo goed mogelijk functioneert in een noodsituatie, zoals bij gevaar of een
intense inspanning. Je bloeddruk en hartslag stijgen, je ademhaling versnelt en je lichaam maakt
adrenaline aan. Als het gevaar geweken is, of je hebt de taak voltooid komt je lichaam weer tot rust
en moet je herstellen. Als je continu het gevoel hebt dat je onder spanning staat, of moet ‘vechten’
of ‘vluchten’ spreken we van chronische stress. Ook als je niet uit een stresstoestand raakt als het
gevaar voorbij is dreigt chronische stress. Chronische stress heeft een negatieve invloed op hoe jij
je voelt. Zo verhoogt door chronische stress de kans op, hartritmestoornissen en liggen burn-out,
angststoornissen en depressie op de loer bij aanhoudende stress43.
In 2020 ervaart gemiddeld 21,1% van de 18 tot 65 jarigen in Nederland (heel) veel stress en 6,5%
van de 65-plussers. In regio Utrecht wijken de percentages niet af van het landelijke cijfer. Per
gemeente lopen ze uit een van 13,9% bij volwassenen in Bunschoten tot 23,5% bij de volwassenen
in Zeist. Bij de senioren heeft 4,1% in Eemnes (heel) veel stress ervaren tot 7,2% van de senioren
in Vijfheerenlanden. Zie figuur 60.
Stress per gemeente 2020
Per gemeente, 18 jaar en ouder
Percentage
8 - 14
14 - 17
17 - 21
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21 - 26
GGD-regio's
Bron: Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen
2020 GGD'en, CBS en RIVM

Figuur 60: Percentage 18 plussers dat veel stress ervaart per gemeente

7%

21%

22%

Volwassenen

6%

Senioren

Figuur 61: Percentage volwassenen en senioren dat veel stress ervaart in regio Utrecht en
Nederland
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Aan zowel de volwassenen als de senioren is gevraagd waar ze stress door ervaren. De meeste
stress wordt ervaren door werk, familie, geldzaken en gezondheid44.

Percentage

Naarmate de leeftijd toeneemt neemt de ervaren stress af. Zie figuur 62.

Figuur 62: Percentage dat (heel)veel stress ervaart naar leeftijdscategorie
Risicogroepen: Ervaren van (heel) veel stress

€

HOME

Tot 65
Leeftijdscategorie

Vrouwen

Moeite
Hoog risico
Langdurige
hebben met
ziekte of
angststoornis/
rondkomen depressieve klachten aandoening

Impact coronacrisis op stress
Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid. Het leven en werk is in coronatijd behoorlijk beïnvloed.
Vanwege de onzekerheid die deze tijd met zich meebrengt, zijn we ons misschien meer gespannen
gaan voelen. Men ervaart stress en men heeft voor zijn/haar gevoel minder grip op het eigen
leven45.
In de gezondheidsmonitor 2020 is er gevraagd of men meer of minder stress heeft ervaren door de
coronacrisis.
In figuur 63 is te zien dat vrouwen en inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond vaker
aangeven meer stress te ervaren door de coronacrisis. De jongste leeftijdscategorie inwoners
ervaren het vaakst de meeste stress door de coronacrisis. Dit neemt per leeftijdscategorie af.
De hoogst opgeleide inwoners van regio Utrecht gaven vaker aan meer stress te hebben ervaren
vergeleken met de lager opgeleiden inwoners (zie figuur 63).
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Figuur 63: Percentage dat meer stress ervaren heeft door de coronacrisis
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LEEFOMSTANDIGHEDEN
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Eenzaamheid
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band
met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat
gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en
met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op je
gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.
Eenzaamheid wordt gedefinieerd ‘het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar
gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties'. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men
heeft met andere mensen geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de
gerealiseerde relaties achterblijft bij de wensen. In deze definitie van eenzaamheid staan sociale
relaties en de kwaliteit daarvan, centraal. Het is een gemis aan betekenisvolle contacten.
Er is onderscheid tussen emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid.
• Emotionele eenzaamheid ontstaat bij een sterk gemis aan iemand wie je je verhaal kwijt kunt.
De afwezigheid van een emotioneel hechte band met een partner, familielid of een hartsvriend(in).
• Sociale eenzaamheid is gekoppeld aan het gemis van betekenisvolle relaties met een bredere
groep van mensen om je heen, zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten, mensen met dezelfde
belangstelling, mensen om samen een hobby mee uit te voeren46.
Er zijn factoren die de kans op eenzaamheid vergroten. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld mensen met
gezondheidsproblemen, zwaarbelaste mantelzorgers, alleenstaanden door scheiding of verweduwing,
75-plussers en adolescenten, mensen die in armoede leven, mensen met een laag opleidingsniveau
en mensen met een migratieachtergrond47,48,49,50.
De gevolgen van eenzaamheid kunnen groot zijn. Eenzaamheid kan leiden tot minder meedoen in de
samenleving en verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden51.
Mensen die zich erg eenzaam voelen, zijn minder gelukkig. Er is sprake van een groter risico op
onder meer hartproblemen en depressie52, 53.
Eenzaamheid is vastgesteld met de eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld46. In 2020 geeft
gemiddeld 11% van de bevolking van 18 jaar en ouder in Nederland aan ernstig eenzaam te zijn
(zie figuur 64). In regio Utrecht is dit 9,8%. Dit is gunstiger vergeleken met het landelijke cijfer. Per
gemeente in regio Utrecht varieert dit percentage van 5,3% in Lopik tot 12,9% in Nieuwegein (zie
figuur 64). In 2020 geeft gemiddeld geeft 11% van de bevolking van 18 jaar en ouder in Nederland
aan ernstig eenzaam te zijn. In regio Utrecht is dit 9,8%. Dit is gunstiger vergeleken met het
landelijk percentage.
Ernstige eenzaamheid 2020
Per gemeente, 18 jaar en ouder
Percentage
4- 8
8 - 10
10 - 12
12 - 16
GGD-regio's
Bron: Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen
2020 GGD'en, CBS en RIVM

Figuur 64: Percentage volwassenen en senioren die zich ernstig eenzaam voelen
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Tabel 10: Trends in de tijd ernstig eenzaamheid
Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

2012

8%

8%

2016

9%

9%

2020

10%

9%

Percentage

Sinds 2012 is het percentage volwassenen dat ernstig eenzaam is toegenomen. Bij senioren is het
percentage ernstig eenzamen niet veranderd ten opzichte van 2012 (zie tabel 10).
Deze toename is vooral in de groep jongvolwassenen (18-34 jarigen) te zien. Het percentage ernstig
eenzamen steeg van 6,1% in 2012 naar 9,8% in 2020 (zie figuur 65).
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Figuur 65: Percentage mensen dat ernstig eenzaam is naar leeftijdscategorie in periode 2012-2020
Risicogroepen: Ernstig eenzaamheid
Diploma
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Jongvolwassenen

Alleenwonenden

Niet-westerse
migratieachtergrond

Laag
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€
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hebben met
angststoornis/
rondkomen depressieve klachten

Sociale eenzaamheid
Ruim een kwart van de inwoners van regio Utrecht is sociaal eenzaam. Zij ervaren een gemis van
betekenisvolle relaties met een bredere groep van mensen om zich heen, zoals kennissen, collega’s,
buurtgenoten, mensen met dezelfde belangstelling, mensen om samen een hobby mee uit te
voeren. Het percentage senioren in regio Utrecht dat zich sociaal eenzaam voelt is afgenomen in
periode ??. Bij volwassenen is het percentage sociaal eenzamen gelijk gebleven de afgelopen 8 jaar.
Tabel 11: Trends in de tijd sociale eenzaamheid
Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

2012

26%

32%

2016

27%

36%

2020

26%

31%
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Risicogroepen: Sociale eenzaamheid

€

Diploma

Laag
opleidingsniveau

Niet-westerse
Moeite
Hoog risico
migratiehebben met
angststoornis/
achtergrond depressieve klachten rondkomen

Minimaal één
beperking met
horen, zien
of mobiliteit

Emotionele eenzaamheid
Bijna drie op de tien inwoners van regio Utrecht voelt zich emotioneel eenzaam. Zij ervaren een
sterk gemis aan iemand bij wie je je verhaal kwijt kunt; de afwezigheid van een emotioneel hechte
band met een partner, familielid of een hartsvriend(in). Zowel bij de volwassenen als senioren is
het percentage inwoners dat zich emotioneel eenzaam voelt toegenomen (zie tabel 12). 80-plussers
voelen zich vaker emotioneel eenzaam vergeleken met de andere leeftijdscategorieën. Maar de
grootste toename aan emotioneel eenzamen is te zien in de leeftijdscategorie 18-34 jarigen. Zie
figuur 66. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen.
Tabel 12: Trends in de tijd emotionele eenzaamheid
Senioren
regio Utrecht

2012

19%

22%

2016

20%

23%

2020

29%

26%

*
*
Percentage
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Volwassenen
regio Utrecht

*

*

Figuur 66: Percentage mensen dat emotioneel eenzaam is naar leeftijdscategorie
Risicogroepen: emotionele eenzaamheid

€
Hoog risico
angststoornis/
depressieve
klachten

51

Moeite
hebben met
rondkomen
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Alleenwonenden

Percentage

Effect van de coronacrisis op eenzaamheid
Verschillende onderzoeken hebben eenzaamheidsgevoelens gemeten voor en tijdens de coronacrisis.
Cijfers van het RIVM laten zien dat gevoelens van eenzaamheid tijdens de pandemie vanaf half april
(na de eerste lockdown) geleidelijk daalden en tussen half juli en half november, met de toename
van het aantal besmettingen en aanscherping van de gedragsregels, weer toenamen.
In regio Utrecht geeft ruim 1 op de 5 18-plussers aan dat zij zich door de coronacrisis eenzamer
zijn gaan voelen. 2% heeft aangegeven zich juist minder eenzaam te zijn gaan voelen door de
coronacrisis. Vrouwen geven vaker aan zich eenzamer te zijn gaan voelen dan mannen. In de
verschillende leeftijdscategorieën zijn grote verschillen te zien. Ruim 1 op de 3 18 tot 35-jarigen zijn
zich eenzamer gaan voelen (zie figuur 67).
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Figuur 67: Percentage inwoners dat zich eenzamer is gaan voelen door de coronacrisis naar
leeftijdscategorie
Tijdens of door de coronacrisis zijn er verschillende groepen inwoners die zich eenzamer zijn gaan
voelen (zie figuur 68).

Figuur 68: Percentage inwoners dat zich eenzamer is gaan voelen door de coronacrisis naar
achtergrondkenmerken
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Leefomgeving
De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en leven heeft invloed op hun gezondheid. Deze
invloed kan direct zijn, bijvoorbeeld door de luchtkwaliteit, een drukke weg met een hoog risico op
verkeersongevallen of slechte fietsmogelijkheden in een buurt. Maar de omgeving kan ook indirect
van invloed zijn op de gezondheid, bijvoorbeeld door stress van geluidhinder of ontevredenheid over
de (mensen in de) buurt.
Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot
gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. Meer concreet is een gezonde
leefomgeving een leefomgeving die:
• schoon en veilig is;
• uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten;
• fietsen, wandelen en openbaar vervoer-gebruik stimuleert en zorgt voor goede bereikbaarheid;
• er voor zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten;
• rekening houdt met de behoeften van de (toekomstige) bewoners en specifieke bevolkingsgroepen
(kinderen, ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, lagere inkomensgroepen);
• een goede milieukwaliteit (geluid, lucht, bodem, externe veiligheid) heeft;
• voldoende groen, natuur en water en aandacht voor klimaatadaptatie heeft;
• gezonde en duurzame woningen heeft;
• een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte heeft;
• een gevarieerd aanbod aan voorzieningen (bijvoorbeeld woningen, scholen, winkels, cultuur,
bedrijven, openbaar vervoersvoorzieningen, sport) heeft.
Het heeft dus zowel betrekking op de fysieke als sociale omgeving54.
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Het begrip leefbaarheid gaat over de aantrekkelijkheid van een gebied of een gemeenschap om
er te wonen, te leven, sporten, elkaar te ontmoeten, te spelen, elkaar hulp te vragen en meer. De
term is een containerbegrip voor allerlei kwaliteitskenmerken van een leefomgeving en is daarmee
multidimensionaal. Het gaat in elk geval niet alleen om fysieke aspecten van de leefomgeving maar
ook over de sociale aspecten. Factoren die van belang zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van
dagelijks leven van mensen zijn: Sociaal economische zekerheid (dak boven je hoofd, waardevolle
dagbesteding); sociale inclusie (toegankelijke voorzieningen voor alle groepen en tegengaan
uitsluiting); sociale cohesie (bevorderen sociale steun; wederkerigheid in relaties, verbondenheid);
sociale empowerment (het inzetten op mogelijkheden en ruimte voor zelfbeschikking, benutten van
talenten55.
Ongunstige milieu-omstandigheden zijn verantwoordelijk voor 4,0% van de totale ziektelast in
Nederland. Het grootste deel hiervan (3,5% van totale ziektelast) is toe te schrijven aan het
buitenmilieu: luchtverontreiniging (fijn stof, stikstofdioxide), UV-straling en geluid. Een klein deel
is toe te schrijven aan het binnenmilieu: meeroken, vocht, blootstelling aan radon, thoron en
koolmonoxide. Naast milieufactoren hebben ook de inrichting van de leefomgeving (inclusief de
hoeveelheid en kwaliteit van het groen) en de klimaatverandering invloed op de gezondheid. Voor
deze factoren is het lastiger de gezondheidseffecten goed in kaart te brengen omdat ze met veel
andere aspecten samenhangen56.
Geluidsbelasting
Figuur 68 geeft de gecumuleerde geluidbelasting door weg- en railverkeer, luchtvaart, industrie
en windturbines in Nederland weer in het aantal dB(A). De grootste geluidbelasting treedt op nabij
wegen, spoorwegen en de aan- en uitvliegroutes bij Schiphol. Wegverkeer veroorzaakt de meeste
geluidhinder. Vanwege het lokale karakter van geluid zijn de wegen en spoorwegen met de hoogste
geluidbelasting apart herkenbaar. In 2018 heeft 10,4% van de inwoners van Nederland ernstige
hinder van geluid in de woonomgeving dat werd veroorzaakt door wegverkeer.
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Geluid van wegverkeer is daarmee de grootste bron van hinder in de woonomgeving. Daarnaast
ondervond 6,3% van de inwoners ernstige hinder door geluid van vliegverkeer en 2,1% door
geluid van railverkeer57,58.
Gecumuleerde geluidbelasting 2017

Door weg-, railverkeer, luchtvaart, industrie en windturbines
Geluid alle bronnen (Lden)
<50 (goed
50 - 55 (redelijk)
55 - 60 (matig)
60 - 65 (slecht)
65 - 70 (zeer slecht)
70 - 75
> 75
Gemeenten
Provincies

Bron: RIVM/MEV
Lden staat voor 'day-evening-night level' (Lden). Het is het
jaargemiddelde geluidsniveau over de dag-, avond-, en
nachtperiode en is de Nationale en Europese maat voor de
blootstelling aan omgevingsgeluid.

Figuur 69: Gecumuleerde geluidbelasting door weg- en railverkeer, luchtvaart, industrie en
windturbines in Nederland59
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Geluidshinder en slaapverstoring
De Gezondheidsraad en de WHO duiden geluidhinder breder aan als ‘een gevoel van afkeer,
boosheid, onbehagen, onvoldaanheid of gekwetstheid, dat optreedt wanneer het geluid iemands
gedachten, gevoelens of activiteiten beïnvloedt’60. In de gezondheidsmonitor 2020 zijn een aantal
vragen over de leefomgeving gesteld zoals geluidshinder en slaapverstoring door geluidshinder.
Brommers/scooters en buren zijn de bronnen die het meeste geluidsoverlast bezorgen (zie figuur
70).
*
*

*
*
*
*

Figuur 70: Percentage 18-plussers dat ernstige geluidshinder ervaart naar geluidsbron en regio
* Significant verschil met Nederlands gemiddelde
Voor 18-plussers zijn ook Nederlandse gegevens beschikbaar. Hieruit blijkt dat geluidshinder door
verkeer (auto, trein, vliegtuig), bedrijven/industrie en windturbines/windmolens in regio Utrecht
significant minder voorkomt in vergelijking met het Nederlands gemiddelde (zie figuur 70).
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Tabel 13: Risicogroepen voor het ervaren van ernstige geluidshinder
Verkeer >50 km per uur

Niet-westerse migratieachtergrond
Meerpersoonshuishouden

Verkeer <50 km per uur

Niet-westere migratieachtergrond
Jongere leeftijdsgroepen

Treinverkeer

Niet-westerse migratieachtergrond
Jongere leeftijdsgroepen
Mensen met een laag opleidingsniveau

Vliegverkeer

Oudere leeftijdsgroepen
Meerpersoonshuishouden

Brommer/scooters

Niet-westerse migratieachtergrond
Alleenwonend
Jongere leeftijdsgroepen
Vrouwen

Buren

Niet-westerse migratieachtergrond
Alleenwonend
Jongere leeftijdsgroepen
Mannen

Bedrijven/industrie

Niet-westerse migratieachtergrond
Alleenwonend
Jongere leeftijdsgroepen

Windmolens/turbines

Niet-westerse migratieachtergrond
Laag opleidingsniveau
Vrouwen
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Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond ervaren veel vaker ernstige geluidshinder i.v.m.
mensen met een westerse of Nederlandse migratieachtergrond (zie figuur 71).

Figuur 71: Percentage mensen dat ernstig gehinderd wordt naar geluidsbron naar migratieachtergrond
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Trends in de tijd
Opvallend is dat in vergelijking met 2016 de geluidshinder bijna op alle bronnen is afgenomen.
Een verklaring hiervoor kunnen de coronamaatregelen tijdens de tweede lockdown zijn die ten
tijde van de afname van de vragenlijst golden. Mensen moesten meer thuis werken, dus zowel
het verkeer op de weg als op het spoor nam af. Bovendien werd er veel minder gevlogen.

*
*

*

*
*
*

*
*
*

*

*

HOME

Figuur 72: Percentage mensen met ernstige geluidshinder naar geluidsbron en leeftijdsgroep in
periode tussen 2016-2020
* Significant verschil met meting vier jaar eerder
Slaapverstoring
De functie van slaap is rust te verschaffen aan lichaam en hersenen. Slapen spaart energie, biedt
herstel van lichamelijke en mentale inspanning en geeft een prettig gevoel. Verstoorde slaap kan
overdag tot uiting komen in een gevoel van vermoeidheid, een algemeen verminderd welbevinden,
slaperigheid, verslechtering van de prestatie en toegenomen irritatie.
Geluid tijdens de slaap verstoort de herstelfunctie van de slaap. De kans op effecten door verstoorde
slaap hangt af van de hoeveelheid en de soort verstoring van de slaap en ook hoe een persoon met
de situatie omgaat.
De gevolgen van nachtelijk geluid tijdens de slaap zijn vooral onderzocht voor verkeersgeluid.
Verkeersgeluid in de nacht bestaat in verreweg de meeste situaties uit afzonderlijk te onderscheiden
geluidgebeurtenissen, zoals de passage van een trein, auto of vliegtuig. Biologische reacties op
omgevingsgeluid treden op omdat een persoon, ook als deze slaapt, op ‘prikkels’ uit de omgeving
reageert. Voorbeelden van biologische reacties zijn: reacties van het hart- en vaatstelsel
(hartslagversnelling), wakker worden, moeilijker inslapen en meer bewegen tijdens het slapen.
Mogelijk beïnvloedt nachtelijk geluid ook de niveaus van (stress)hormonen tijdens de slaap. Nachtelijk
geluid kan de ervaren slaapkwaliteit en het algemeen welbevinden negatief beïnvloeden61, 62.
Vragen over slaapverstoring door geluid zijn alleen gesteld aan 18-64 jarigen. Hieruit blijkt dat
slaapverstoring door geluid in regio Utrecht met name door verkeer (zie figuur 73) komt. Toch is de
slaapverstoring in vergelijking met de Nederlands gemiddelden significant minder vaak verstoord in
de hier genoemde bronnen.
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*

*

Figuur 73: Percentage 18-64 jarigen van wie de slaap verstoord is door geluid naar geluidsbron en
regio
* Significant verschil met Nederlands gemiddelde
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Hittestress
Het klimaat verandert. Klimaatverandering leidt tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag,
en meer droogte-perioden. Als steden zich hier niet op voorbereiden, heeft dit invloed op de
gezondheid van mensen, leefbaarheid van buurten, comfort in woningen en gebouwen, op de
arbeidsproductiviteit, en leidt dit tot economische schade.
Langdurig aanhoudende hitte kan leiden tot klachten van vermoeidheid, concentratieproblemen,
duizeligheid en hoofdpijn63.
Boven een bepaalde waarde kunnen hoge temperaturen leiden tot hittestress, afhankelijk van
omgevings- en persoonlijke omstandigheden. Deze hittestress kan leiden tot een verminderd
thermisch comfort, slaapverstoring, gedragsverandering (grotere agressie) en verminderde
arbeidsproductiviteit. Hittestress kan echter ook tot serieuze hitte gerelateerde ziekten leiden zoals:
huiduitslag, krampen, oververmoeidheid, beroertes, nierfalen en ademhalingsproblemen64. Tenslotte
is bij aanhoudende hitte uitdroging en oververhitting een risico. In het ergste geval kunnen mensen
hieraan overlijden. Symptomen van uitdroging en oververhitting zijn misselijkheid, spierkrampen,
uitputting, flauwvallen en bewusteloosheid63.
Gezonde jonge mensen kunnen zich goed aanpassen aan hitte. Mensen hebben wel een soort
acclimatieperiode nodig om zich aan de warmere temperatuur in te kunnen stellen. Zo blijkt uit
onderzoek dat drie dagen voor oudere mensen vaak te kort is hiervoor. Een koel binnenklimaat kan
verlichting bieden door bijvoorbeeld zoninstraling te voorkomen en goede isolatie. Echter niet alle
woningen zijn daarvoor even geschikt64.
Volwassenen uit regio Utrecht geven aan meer last te hebben van hittestress dan senioren. Zo
geeft 16% van de volwassenen aan slecht verkoeling te vinden in tuin of buurt en circa 15% van de
volwassenen ervaart hittestress in de woning (zie figuur 74).
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Figuur 74: Percentage mensen die slecht verkoeling vinden in woonomgeving naar leeftijdsgroep
Risicogroepen: Hittestress
Slecht verkoeling
in woning
18-34 jarigen

+

+

50-64 jarigen

+

-

Niet-westerse migratieachtergrond

+

+

-

+

+

+

Laag opleidingsniveau
Alleenwonend
HOME

Slecht verkoeling
in tuin of buurt

Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond geven vaker aan slecht verkoeling in de
woonomgeving te vinden, net zoals mensen die alleen wonen. Het zal te maken hebben met het
type woning waar men woont (zie figuur 75).

Figuur 75: Percentage mensen dat
slecht verkoeling in de woning vindt
naar leeftijd, migratieachtergrond
en huishoudsamenstelling
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Ook 18-34 jarigen vinden significant minder vaak verkoeling in woning, tuin of buurt. Voor
mensen met een laag opleidingsniveau is het vinden van verkoeling in buurt of tuin vaak lastiger
i.v.m. mensen met een midden of hoog opleidingsniveau (zie figuur 76).
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Figuur 76: Percentage mensen dat slecht verkoeling in de tuin of buurt vindt naar leeftijd,
migratieachtergrond en huishoudsamenstelling
Groen in de buurt
Een gezonde leefomgeving is van belang voor ontspanning, om in te wandelen of fietsen, spelen,
sporten of andere mensen te ontmoeten. Het is daarom belangrijk om parken, speelveldjes
en plantsoenen in de buurt te hebben, die gemakkelijk te bereiken zijn. Een gezonde groene
leefomgeving bevordert en beschermt het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van mensen.
Mensen in een groene woonomgeving voelen zich gezonder, blijkt uit een Nederlands onderzoek
naar de gezondheidsbeleving. Ze hebben minder gezondheidsklachten maar ook komt angst en
depressie minder voor.
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Dit positieve effect van groen geldt zowel voor stedelijke gebieden als voor plattelandsgebieden.
Ook is zowel agrarisch groen als stedelijk groen positief gerelateerd aan de gezondheid van
mensen. De relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en gezondheid is iets
sterker voor mensen met een lage sociaaleconomische status in vergelijking met mensen met een
hoge sociaaleconomische status en voor jongeren en ouderen in vergelijking met volwassenen in
de leeftijd tussen 25 en 64 jaar65, 66.
In regio Utrecht zijn inwoners gemiddeld positief over het groen in de buurt. Volwassenen geven
gemiddeld een 7,8 en senioren gemiddeld een 8,1. 15,1% van de volwassenen en 12,6% van
de senioren beoordeelt de kwaliteit van het groen in de buurt als onvoldoende. Laag opgeleiden,
mensen die alleen wonen en 18-49 jarigen zijn vaker niet tevreden over het groen in hun
woonomgeving (zie figuur 77).
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Figuur 77: Percentage mensen dat het groen in hun omgeving een onvoldoende geeft naar leeftijd,
migratieachtergrond, opleidingsniveau en huishoudsamenstelling
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Risicogroepen: Ontevreden groen
Diploma

18 - 49
Jongere
leeftijd

Laag
Alleenwonenden
opleidingsniveau

Binnenmilieu
Mensen zijn gemiddeld 85% van hun tijd binnen, waarvan 70% in hun eigen woning. Allerlei stoffen
die in het binnenmilieu vrijkomen, zoals vocht, tabaksrook en radon, kunnen zich bij onvoldoende
ventilatie ophopen. De concentraties stoffen zijn in het binnenmilieu vaak hoger dan buiten en
kunnen gezondheidseffecten veroorzaken67. Vocht en schimmels zijn niet perse de oorzaak van
gezondheidsklachten, maar kunnen astma en andere luchtwegklachten wel verergeren. Door een
vochtige woning kunnen mensen last krijgen van keelpijn, niezen en hoesten, verstopte neus,
piepende ademhaling en benauwdheid. Bij mensen die allergisch zijn treden de klachten vaker op
en kunnen ze heftiger zijn68. Roken maar ook schimmel- en vochtplekken hebben een negatieve
invloed op het binnenmilieu. Voldoende ventileren en niet roken draagt bij aan de verbetering
van het binnenmilieu. Voldoende ventileren blijkt het lastigste te zijn (zie figuur 78): 10% van de
volwassenen en ruimt 13% van de senioren ventileert naar eigen zeggen onvoldoende. Ruim 5%
van de volwassenen en senioren rookt in huis. 6% van de volwassenen en 3% van de senioren heeft
schimmel of vochtplekken in de woning.
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Figuur 78: Percentage mensen met risico op slecht binnenmilieu naar type indicator en leeftijdsgroep
Ruim 19% van de bevolking ouder dan 18 jaar uit regio Utrecht heeft een minder goed binnenmilieu
(onvoldoende ventileren van het huis, dagelijks roken in de woning of schimmel of vochtplekken in
de woon- of slaapkamer).
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Risicogroepen: Slecht binnenmilieu
Diploma

Laag
opleidingsniveau

Migratieachtergrond

Alleenwonenden

Mantelzorg
Mantelzorg is de zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals een
partner, kind of vriend, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is.
De mantelzorg kan bestaan uit het doen van het huishouden, wassen en aankleden, gezelschap
houden, vervoer, geldzaken regelen enzovoort. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger die
werkt vanuit een vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger. Iemand is mantelzorger als de zorg al
minimaal 3 maanden duurt, of zorg biedt voor minimaal 8 uur per week69.
In 2020 geeft 13,5% van de bevolking van 18 jaar en ouder in Nederland mantelzorg. In regio
Utrecht ligt het percentage mantelzorgers op 13,2%. Per gemeente variëren de percentages van
12,0% in Renswoude tot 17% in Lopik. Zie figuur 79.
Mantelzorgers 2020

Per gemeente, 18 jaar en ouder

HOME

Percentage
9 - 13
13 - 15
15 - 17
17 - 20
GGD-regio's
Bron: Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen
2020 GGD'en, CBS en RIVM

Figuur 79: Percentage mantelzorgers van 18 jaar en ouder per gemeente
In regio Utrecht wordt door volwassenen in de leeftijd van 18-65 jaar minder vaak mantelzorg
verleent vergeleken met de Nederlandse volwassenen. Senioren in regio Utrecht verlener vaker
mantelzorg vergeleken met het Nederlandse percentage. Zie tabel 14.
Tabel 14: Trends in de tijd mantelzorg geven
Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

2012

12%

15%

2016

14%

16%

2020

12%

16%
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Overbelasting door mantelzorg
Intensief en langdurig zorgen voor een ander kan als zwaar worden ervaren. Van de mantelzorgers
in Nederland voelt 14% zich tamelijk zwaar tot zwaar belast70.
Het totaal aantal mantelzorgers en het aantal overbelaste mantelzorgers in 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 50-65 jaar. De belasting door mantelzorg wordt het zwaarst ervaren
bij 25-29 jarigen en bij 85-plussers (zie figuur 80). Met name mensen die iemand helpen met
dementie, psychische problemen of een terminale ziekte ervaren een hoge belasting.71

*

Percentage

*

*
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Figuur 80: Percentage mantelzorgers dat aangeeft overbelast ((tamelijk) zwaar tot overbelast) te
zijn naar leeftijdscategorie
* Significant verschil tussen leeftijdscategoriën
Driekwart van de 65-plussers heeft aangegeven dat zij op dit moment geen ondersteuning nodig
heeft bij het geven van mantelzorg. Een op de vijf mantelzorgers ontvangt ondersteuning bij het
geven van de mantelzorg, maar bij 3% is behoefte aan extra ondersteuning. 4% van de 65-plussers
heeft aangegeven nog geen ondersteuning te ontvangen, maar daar wel behoefte aan te hebben.
Impact coronacrisis op het geven van mantelzorg
Bijna een op de drie (32%) mantelzorgers heeft aangegeven dat de mantelzorg door de coronacrisis
veranderd is. 4% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in regio Utrecht heeft aangegeven stress
te ervaren door het geven van mantelzorg.

Risicogroepen: Overbelaste mantelzorgers

€
Vrouwen

63

Moeite
hebben met
rondkomen

Hoog risico
angststoornis/
depressieve
klachten

Minimaal één
beperking met
horen, zien
of mobiliteit

Zorggebruik
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.
Contact met huisarts
Van alle inwoners van 18 jaar en ouder, in regio Utrecht, is tweederde het afgelopen jaar bij de
huisarts geweest. Het huisartsbezoek is bij alle groepen (alle leeftijden, zowel mannen als vrouwen,
verschillende opleidingsniveaus) inwoners in regio Utrecht afgenomen t.o.v. 2016 (zie tabel
15). Vrouwen en senioren hebben vaker de huisarts bezocht het afgelopen jaar dan mannen en
volwassenen.
Tabel 15: Trends in de tijd contact huisarts
Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

2012

77%

83%

2016

77%

89%

2020

64%

78%

Risicogroepen: Zorggebruik
Diploma
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Langdurige
ziekte of
aandoening

150

Overgewicht/
obesitas

Bijna driekwart van de inwoners van regio Utrecht heeft een huisarts binnen 1 km vanaf hun huis.
Als we uitgaan van 3 km vanaf hun huis dan heeft maar liefst 98% van de inwoners, van regio
Utrecht, een huisarts.
De verschillen zijn groot per gemeente. In de gemeente Lopik heeft bijna een kwart van de inwoners
geen huisarts binnen 3 km van hun huis. In de gemeenten Oudewater en Vijfheerenlanden heeft
ruim 1 op de 10 inwoners geen huisarts binnen 3 km van hun huis. In Veenendaal daarentegen
hebben alle inwoners een huisarts binnen 3 km van hun huis.
Contact met medische 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.
Tabel 16: Trends in de tijd contact met medisch specialist
Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

2012

36%

56%

2016

40%

65%

2020

34%

58%
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Risicogroepen: Contact met medisch specialist
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Binnen de groep met een langdurige of chronische aandoening heeft tweederde 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 eveneens op 67%.
Afstand tot ziekenhuis
Ruim driekwart (78%) van de inwoners in regio Utrecht hebben een ziekenhuis met poliklinieken
binnen een straal van 10 km van hun huis.
Contact met GGZ
De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
krijgen op de juiste plaats. De huisarts is verantwoordelijk voor de behandeling van lichte psychische
klachten. De huisarts kan mensen met matige tot zware psychische problemen doorverwijzen naar
de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ72.
In regio Utrecht heeft 7% van de inwoners van 18 jaar en ouder het afgelopen jaar contact gehad
met de GGZ. De inwoners in de leeftijdscategorie 18-34 jarigen hebben vaker contact gehad met de
GGZ vergeleken met de andere leeftijdscategorieën (zie figuur 81).
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Figuur 81: Percentage inwoners dat het afgelopen jaar contact heeft gehad met de GGZ naar
leeftijdscategorie
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Tabel 17: Trends in de tijd contact met GGZ
Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

2012

3%

2%

2016

12%

5%

2020

8%

5%
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Contact met vrijgevestigd psycholoog
Een vrijgevestigd psycholoog of psychotherapeut werkt zelfstandig werkt. Vaak heeft hij/zij
een eigen praktijk. Hij is niet verbonden aan een instelling of een psychiatrisch ziekenhuis. Een
vrijgevestigde behandelaar kan wel een gezamenlijke praktijk hebben met andere psychologen of
psychotherapeuten.
In regio Utrecht hebben 7% van de volwassenen en 3% van de senioren het afgelopen jaar contact
gehad met een vrijgevestigd psycholoog. Voor beide groepen is dit een toename t.o.v. 2016 (zie
tabel 18).
In de leeftijdscategorie 18-34 jaar hebben de inwoners het vaakst het afgelopen jaar contact gehad
met een vrijgevestigd psycholoog (zie figuur 82).
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Figuur 82: Percentage inwoners dat in het afgelopen jaar contact heeft gehad met een vrijgevestigd
psycholoog naar leeftijdscategorie
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Tabel 18: Trends in de tijd contact met vrijgevestigd psycholoog
Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

2012

6%

1%

2016

6%

2%

2020

7%

3%

Risicogroepen: Zorg van vrijgevestigd psycholoog
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Contact met buurt- of wijkteam
In het sociaal buurt- of wijkteam werken professionals op het gebied van welzijn, zorg en
gezondheid. Zij helpen met praktische oplossingen als het (even) tegenzit. Of als men er zelf niet
uitkomt.
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Met het toenemen van de leeftijd neemt het percentage inwoners dat contact heeft gehad met het
buurt- of wijkteam in het afgelopen jaar toe (zie tabel 83). Ten opzichte van 2016 is het contact met
buurt- of wijkteam onder 65-plussers toegenomen in regio Utrecht. Van de 80-plussers heeft bijna
1 op de 10 contact gehad met het buurt- of wijkteam. Van de 18-34 jarigen heeft bijna 2% contact
gehad met het buurt- of wijkteam.

Figuur 83: Percentage inwoners dat het afgelopen jaar contact heeft gehad met het buurt- of
wijkteam
Tabel 19: Trends in de tijd contact buurt- of wijkteam
Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

2016

3%

3%

2020

2%

5%
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Risicogroepen: Contact buurt- of wijkteam
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Huiselijk geweld en ouderenmishandeling
Huiselijk geweld onder 18 tot 65-jarigen
Het aantal volwassenen in regio Utrecht dat aangeeft ooit slachtoffer te zijn geweest van huiselijk
geweld wordt geschat op 8,2%. Het percentage inwoners dat aangeeft ooit slachtoffer te zijn
geweest van huiselijk geweld is de afgelopen jaren gelijk gebleven in regio Utrecht (zie tabel 20).
Van al deze slachtoffers is circa 60% vrouw en 40% man. Dit komt overeen met 11,5% van de
volwassen vrouwen en 4,9% van de volwassen mannen. De slachtoffers hebben het meest te maken
gehad met psychisch/emotioneel geweld (80%) en lichamelijk geweld (52,4%). Zie figuur 84.
Tabel 20: Trends in de tijd huiselijk geweld
Volwassenen
regio Utrecht
HOME

2012

8%

2016

8%

2020

8%

*

Figuur 84: Huiselijk geweld onder 18-64 jarigen in periode tussen 2012-2020
* Significant verschil met meting vier jaar eerder
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Vergeleken met de resultaten uit eerdere gezondheidsmonitors is het percentage slachtoffers van
psychisch/emotioneel geweld toegenomen van 72% in 2012 tot 80% in 2020. Deze vorm van
geweld is vooral te zien in relaties waar de (ex-)partner als dader aangegeven wordt.
Bij 11% van de slachtoffers vond het geweld één jaar of korter geleden plaats; bij 15% tussen
één en vijf jaar geleden en bij 74% was het langer dan vijf jaar geleden.
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Slachtofferschap komt vaker voor bij personen van 25 jaar of ouder dan bij personen van 18 tot 25
jaar (zie figuur 85). Het huiselijk geweld dat recent heeft plaatsgevonden komt juist weer meer voor
in de jongere groep van 18 tot 25 jaar.
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Figuur 85: Slachtofferschap huiselijk geweld ooit meegemaakt naar risicogroep
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Uit de zelfrapportage blijkt verder dat personen met een laag opleidingsniveau vaker aangeven
slachtoffer te zijn dan personen met een middelbaar of hoger opleidingsniveau. Ook personen
met een niet-westerse migratieachtergrond rapporteren meer huiselijk geweld. In gezinnen met
kinderen rapporteren volwassenen 1,2 keer zo vaak huiselijk geweld dan in gezinnen zonder
kinderen.
Bijna de helft (45%) van de personen dat aangeeft ooit slachtoffer te zijn geworden, zegt door
de (ex-)partner te zijn mishandeld. Dit overkomt ruim twee keer zoveel vrouwen als mannen.
Vrouwen hebben ook vaker te maken met ongewenst seksuele toenadering (16%) of seksueel
misbruik (16%). Mannen geven aan vaker slachtoffer te zijn van geweld door (stief)ouders.
(Stief-)ouders als daders is door 40% van de slachtoffers van huiselijk geweld gerapporteerd.
Begrijpelijkerwijs heeft huiselijk geweld gevolgen voor de mentale gezondheid van de
slachtoffers. Mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld hebben 3,1 keer zo vaak een matig
tot hoog risico op angst en depressiestoornis t.o.v. mensen die geen huiselijk geweld meemaken.
Ouderenmishandeling
We spreken van ouderenmishandeling als een oudere iets naars wordt aangedaan door
gezinsleden, familieleden, (ex)partners, huisvrienden, of door personen van wie de oudere thuis
afhankelijk is zoals een professionele zorgverlener, bijvoorbeeld iemand van de thuiszorg of een
arts, of een mantelzorger. Het gaat om gebeurtenissen zoals beledigen, treiteren, kleineren,
lichamelijk of seksueel geweld, inperken van de vrijheid, financiële benadeling etc.
In de gezondheidsmonitor van 2020 geeft 5,6% van de 65-plussers uit de provincie Utrecht aan
in het afgelopen jaar slachtoffers te zijn geweest van ouderenmishandeling.
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Figuur 86: Percentage van 65-plussers die ouderenmishandeling hebben meegemaakt in de
afgelopen 12 maanden naar vorm mishandeling voor regio Utrecht en Nederland
Zoals uit figuur 86 blijkt komt psychisch geweld het vaakste voor. Van de ouderen in provincie
Utrecht is 4,3% de laatste 12 maanden in de thuissituatie psychisch en 0,3% lichamelijk geweld
aangedaan. Verder is 0,5% slachtoffer geweest van vrijheidsbeperking of privacy-schending en
0,2% van ongewenste seksuele toenadering. 0,5% is niet geholpen met de verzorging terwijl hulp
nodig was en 1,0% is financieel benadeeld.
70

Financiële benadeling kan bestaan uit diefstal van geld, verkopen of gebruiken van eigendommen
zonder toestemming van de oudere, misbruiken van het persoonsgebonden budget (PGB) of
gedwongen testamentsverandering. Ook als de oudere maar haal weinig geld tot zijn beschikking
krijgt is dat een vorm van financieel misbruik. Plotselinge schulden kunnen een signaal van
financieel misbruik zijn73.
Van de ouderen die aangeven in het afgelopen jaar thuis financieel benadeeld te zijn heeft 6,5%
problematische schulden, t.o.v. 1% van de mensen die niet thuis financieel benadeeld is.
Deze verschillende vormen van ouderenmishandeling komen in provincie Utrecht even vaak voor
als landelijk en zijn vergelijkbaar met de percentages uit 2016.
Evenveel mannen als vrouwen zijn slachtoffer van het misbruik geworden. Slachtofferschap komt
vaker voor in de leeftijd van 65-69 jaar dan bij 70-plussers. Uit de zelfrapportage blijkt verder dat
ouderen met een laag inkomen vaker aangeven slachtoffer te zijn dan ouderen met een midden
of hoog inkomen.
Zowel onder de volwassenen als ouderen geven slachtoffers van huiselijk geweld en
ouderenmishandeling als burgerlijke staat vaker aan gescheiden te zijn (zie figuur 87).
Ook geven ze in de zelfrapportage vaker aan een slechtere gezondheid te ervaren. Verder
blijkt slachtofferschap sterk samen te hangen met (ernstige) eenzaamheid, hoog risico op
angststoornissen of depressieve klachten en gebrek aan regie over het eigen leven. Het is niet
zeker of dit oorzaken of juist gevolgen van de mishandeling zijn74.
Risicogroepen: Oudermishandeling
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Figuur 87: Slachtofferschap ouderenmishandeling in afgelopen 12 maanden naar inkomensniveau,
leeftijd en geslacht
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In 2020 geeft gemiddeld 4,4% van de ouderen van 65 jaar en ouder in Nederland aan dat zij de
afgelopen 12 maanden psychisch geweld ondervonden in de thuissituatie. Per gemeente varieert
het percentage van 2 tot 9%. Onder psychisch geweld verstaan we beledigd, getreiterd of
uitgescholden worden (zie figuur 88).
Psychisch geweld in de thuissituatie per gemeente
Per gemeente, 65 jaar en ouder
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Figuur 88: Percentage 65-plussers dat beledigd, getreiterd of uitgescholden is per gemeente
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Trends in de tijd
In vergelijking met 2016 zijn de percentages over de verschillende vormen van
ouderenmishandeling gelijk gebleven (zie figuur 89). Movisie signaleert dat de risico’s op
ouderenmishandeling toenemen in de samenleving. De groep ouderen groeit en zij blijven steeds
langer zelfstandig wonen. Ze worden door ziekte en hulpbehoevendheid afhankelijk van anderen. Dit
maakt ze extra kwetsbaar voor misbruik door familie, buren of derden. Ook dreigen er steeds meer
mensen overbelast te raken door de intensieve mantelzorg van de ander waardoor ook mishandeling
op kan treden. Er is dan sprake van ontspoorde mantelzorg74.

Figuur 89: Percentage van 65-plussers die ouderenmishandeling hebben meegemaakt in de
afgelopen 12 maanden naar vorm mishandeling in periode 2016-2020
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SOCIAAL ECONOMISCHE POSITIE
Onderdeel van de sociaal economische positie van iemand is of iemand participeert in de
samenleving. Participatie houdt in dat inwoners actief meedoen. Er zijn grofweg twee verschillende
vormen van participatie. Ten eerste burgerparticipatie die ook wel beleids- beïnvloedende
participatie wordt genoemd. Inwoners denken mee over beleid of spelen een actieve rol in projecten.
Ten tweede maatschappelijke participatie: inwoners doen mee aan het maatschappelijke leven als
leerling, werknemer, ondernemer, vrijwilliger of mantelzorger. Binnen dit onderzoek hanteren enkel
de maat ‘maatschappelijke participatie’. In dit kader beschouwen we maatschappelijke participatie
als een clustering van arbeid, vrijwilligerswerk, mantelzorg geven en het volgen van een opleiding75.
Als iemand een of meer van deze activiteiten uitvoert dan definiëren we dat iemand meedoet aan
het maatschappelijk leven (zie figuur 90).
Uitgaande van deze definitie is 92,7 van de volwassenen en 45,2 van de senioren maatschappelijk
actief.
*

*
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Figuur 90: Percentage mensen dat niet maatschappelijk actief is naar leeftijdsgroepen
Risicogroepen: Het niet maatschappelijk actief zijn
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Moeite met rondkomen
Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben voor de goederen en
voorzieningen die in hun samenleving als minimaal noodzakelijk gelden76.
Armoede of moeite met rondkomen kan iedereen overkomen en komt dan ook op alle leeftijden
voor. Gebeurtenissen als verlies van werk, een scheiding of een langdurige ziekte kunnen een
belangrijke rol spelen bij het verslechteren van de financiële situatie van een persoon of huishouden.
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Mensen die in armoede leven hebben meer stress, opvoedproblemen, uitsluiting en
gezondheidsproblemen77, 78.
Inkomen is een belangrijke factor in het ontstaan van armoede. Het CBS hanteert de lage
inkomensgrens. Deze weerspiegelt een vast koopkrachtbedrag in de tijd. Doordat de lageinkomensgrens alleen voor de prijsontwikkeling wordt geïndexeerd, is dit criterium bij
uitstek geschikt voor vergelijkingen in de tijd. In 2018 bedroeg de lage-inkomensgrens
voor een alleenstaande 12.750 euro per jaar. Per maand komt dit neer op 1.060 euro. Voor
meerpersoonshuishoudens is de lage-inkomensgrens met behulp van een equivalentiefactor
aangepast voor de omvang en samenstelling van het huishouden. De aldus gecorrigeerde
inkomens(grenzen) zijn daarmee vergelijkbaar gemaakt met de besteedbare ruimte van een
alleenstaande79.
In regio Utrecht leefde in 2020 3,4% van de volwassen bevolking tot 101% van het beleidsmatig
minimum zoals het CBS dat heeft berekend. 5% heeft een inkomen tussen 101-130% van het
beleidsmatig minimum. Veel toeslagen en tegemoetkomingen zijn niet van toepassing voor
mensen met een inkomen boven 130% van beleidsmatig minimum. Bijna 89% van de volwassen
bevolking had een inkomen van 150% of meer van dit beleidsmatig minimum.
In 2020 had gemiddeld 12.7% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder in het
voorgaande jaar moeite met rondkomen. Per gemeente varieert dit percentage van 5 tot 24%
(zie figuur 91).
Psychisch geweld in de thuissituatie per gemeente
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Figuur 91: Percentage volwassenen van 18 jaar en ouder dat in het voorgaande jaar moeite had met
rondkomen per gemeente
In regio Utrecht heeft 11,3% van de 18-plussers (12,8% van de volwassenen en 5,7% van de
senioren) enige tot grote moeite met rondkomen. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde (12,7%).
In de gezondheidsmonitor is ook gevraagd naar problematische schulden op basis van vragen of
iemand een betalingsachterstand heeft die langer dan 12 maanden duurt; een betalingsachterstand
heeft die men niet zelfstandig binnen een jaar op kan lossen; of men meer dan drie soorten
betalingsachterstanden heeft (bijv. huurschuld; betalingsachterstand creditcard, aflossing
hypotheek, lening, energiekosten, waterkosten) of men een betalingsachterstand heeft die groter is
dan €1000,-. In regio Utrecht heeft 3,5% van de 18-plussers (4,3% van de volwassenen en 1,0%
van de senioren) problematische schulden. 18,3% van de volwassenen en 12,2% van de senioren is
niet in staat om een onverwachte noodzakelijke uitgaven van €1.000,- te betalen zonder daarvoor
schulden te maken. Een gedeelte van hen heeft al problematische schulden maar anderen hebben
dat nog niet, maar lopen wel risico om in schulden te komen.
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Figuur 92: Percentage volwassenen en senioren die enige tot grote moeite hebben met rondkomen
in regio Utrecht en Nederland
Zowel bij volwassenen uit regio Utrecht zien we een daling in het percentage mensen dat enige
tot grote moeite heeft om rond te komen (van 23,8% in 2012 naar 12,8% in 2020). Zie figuur
92. Ook bij senioren zien we een daling van 11,2% in 2012 en 11,4% in 2016 naar 5,7% in 2020.
In vergelijking met de meting in 2012 zien we bij volwassenen dat het percentage mensen met
problematische schulden is gedaald van 5,6% naar 4,3% en bij senioren van 1,9% in 2012 naar
1% in 2020. Het percentage mensen dat niet in staat is om een onverwachte noodzakelijke uitgave
van € 1.000,- te doen is echter gestegen onder volwassenen van 16,2 naar 18,3%, terwijl dit onder
senioren gelijk is gebleven (12,6% in 2016 en 12,2% in 2020).
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Met het toenemen van de leeftijd neemt het percentage mensen dat moeite heeft met rondkomen
evenals het percentage mensen met problematische schulden af (zie figuur 93).

Figuur 93: Financiële problemen naar leeftijd
Mensen met een migratieachtergrond blijken 2,6 keer zo vaak moeite te hebben met rondkomen
onafhankelijk van het opleidingsniveau, leeftijd, geslacht, huishoudsamenstelling. Onder mensen
met een laag opleidingsniveau komt moeite met rondkomen ruim 2 keer zo vaak voor in vergelijking
met mensen met een hoger opleidingsniveau (onafhankelijk van migratieachtergrond, leeftijd,
geslacht, huishoudsamenstelling). Zie figuur 94.
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Dat zien we ook bij mensen die alleen wonen in vergelijking met mensen die samenleven.
Mensen in een eenpersoonshuishouden hebben 1,9 keer zo vaak problematische schulden dan
mensen die met anderen samenwonen. Problematische schulden komen onder mensen met
een migratieachtergrond 3,9 keer zo vaak voor, terwijl problematische schulden onder mensen
met een laag opleidingsniveau 1,9 keer zo vaak voorkomen. Mannen hebben 1,3 keer zo vaak
risicovolle schulden in vergelijking met vrouwen. Dit komt overeen met eerdere onderzoeken79.
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Figuur 94: Achtergrondfactoren en financiële problemen
Het CBS becijferde in 2019 dat eenoudergezinnen met minderjarige kinderen vaker risico lopen op
armoede79. Ook in ons onderzoek zien we dat terug. Van de respondenten in de leeftijd van 18-65
jaar die alleen wonen met thuiswonende kinderen heeft 21,3% moeite met rondkomen en 6,6%
problematische schulden terwijl dit onder andere respondenten significant lager was (zie figuur 95).

Figuur 95: Eenoudergezinnen en financiële problemen
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Quote duidingsgesprekken: "Intergenerationele armoede is een probleem. Opgroeien in een gezin
met armoede of financiële problemen kan early life stress bij kinderen geven en beperkt daardoor
de ontwikkelkansen van die kinderen".
Figuur 95 laat zien dat ook onder volwassenen die werken een percentage is dat moeite heeft
om rond te komen of problematische schulden heeft al is het percentage wel lager dan onder de
groep die niet of minder werkt.

Figuur 96: Werksituatie en financiële problemen onder de volwassen bevolking
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Tabel 21: Trends in de tijd enige tot grote moeite met rondkomen
Enige tot grote moeite
met rondkomen

Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

2012

24%

11%

2016

18%

11%

2020

13%

6%

Tabel 22: Trends in de tijd problematische schulden
Problematische schulden

Volwassenen
regio Utrecht

Senioren
regio Utrecht

6%

2%

2016

5%

2%

2020

4%

1%

2012

Het valt op in tabel 21 en figuur 96 dat het percentage mensen dat moeite heeft om rond te
komen met name in de leeftijd 18-64 jaar significant gedaald is tussen 2012-2016 terwijl voor de
65-plussers het percentage niet zoveel veranderde. Na 2016 zien we in alle leeftijdsgroepen een
daling in het percentage mensen dat moeite heeft met rondkomen. Voor problematische schulden
zijn de verschillen tussen de groepen minder groot (zie figuur 97). Alleen in de leeftijdsgroep 65-79
jaar zien we een daling tussen 2016 en 2020.

*

HOME

*
*

*
*

*
*

*

Figuur 96: Percentage mensen dat moeite heeft met rondkomen naar leeftijdsgroep in periode 20122020. * Significant verschil met de meting vier jaar eerder

Figuur 97: Percentage problematische schulden naar leeftijdsgroep in periode 2012-2020
* Significant verschil met de meting vier jaar eerder
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Zoals figuur 98 laat zien hebben mensen in eenpersoonshuishoudens meer moeite met rondkomen
en daalt dit percentage sinds 2012 in deze groep minder snel dan onder mensen uit een
meerpersoonshuishouden.

*

*
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Figuur 98: Percentage mensen dat moeite heeft met rondkomen naar huishoudsamenstelling in
periode 2012-2020
* Significant verschil met de meting vier jaar eerder
Quote duidingsgesprek: "Ik zie die daling veel breder: 2020 was een coronajaar dus iedereen
heeft veel minder geld uitgegeven. Dus er zijn minder problematische schulden. Maar mensen
participeerden ook veel minder en het leven was goedkoper in corona-tijd".
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Quote duidingsgesprek: "Armoede en schulden zijn hardnekkig en niet eenvoudig te bestrijden. Een
integrale aanpak op meerdere terreinen is noodzakelijk. Het is naast een financieel probleem ook
een vraagstuk over taal- en leesvaardigheid, meedoen, bereik, inclusie enzovoort".

*

*

Figuur 99: Percentage problematische schulden naar migratieachtergrond in periode 2012-2020
* Significant verschil met de meting vier jaar eerder
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Als we kijken naar percentage mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en mensen met
een Nederlandse of westerse migratieachtergrond over de periode 2012-2020 dan valt op dat tussen
2012 en 2016 met name onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond het percentage
personen met problematische schulden fors afnam (zie figuur 99). Terwijl in periode 2016-2020 juist
de mensen met een Nederlandse of westerse migratieachtergrond in verhouding een grotere afname
in problematische schulden hadden.
Mensen die leven met geldzorgen, schulden of armoede hebben vaker te maken met chronische
stress, ongezonde leefstijl (meer roken, meer overgewicht, minder bewegen, overmatig drinken),
chronische ziekte als diabetes Mellitus type 2 en hart- en vaatziekten, maar ook psychosociale
problemen of opvoedproblematiek80. Deze problemen kunnen elkaar versterken waardoor een
vicieuze cirkel ontstaat.
Zo kan een slechte gezondheid van invloed zijn op het doorlopen van onderwijs en daarmee de
kansen op werk beïnvloeden. Dat is weer van invloed op de gezondheid. Mensen die te maken
hebben met chronische ziekten of arbeidsongeschiktheid, hebben over het algemeen een lager
inkomen en hogere zorgkosten. Dit vergroot het risico op financiële problemen80.
Impact coronacrisis op de financiële situatie
Volwassenen geven veel vaker aan dat hun financiële situatie veranderd is (19,2%) door de
coronacrisis dan senioren (4,8%). Dit kan zowel in positieve (zoals minder uitgaven t.g.v. de
lockdown) als in negatieve zin (zoals derving inkomsten vanwege verlies baan) zijn. Bijna 7% van
de volwassenen geeft aan dat zijn financiële situatie verbeterd is, terwijl ruim 12% aangeeft dat zijn
financiële situatie door de coronacrisis verslechterd is (zie figuur 100).

HOME

Figuur 100: Verandering financiële situatie door de coronacrisis naar leeftijdsgroep
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Mannen, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, mensen met een laag
opleidingsniveau, jongere leeftijdsgroepen hebben vaker aangegeven dat hun financiële situatie
verslechterd is door de coronacrisis (zie figuur 101).
Risicogroepen: Verslechtering financiële situatie door coronacrisis
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Figuur 101: Risicogroepen verslechtering financiële situatie door de coronacrisis
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Impact CORONA-pandemie en bijbehorende maatregelen
Algemeen
De coronapandemie heeft de samenleving sinds maart 2020 in zijn greep. Op 10 januari 2022 waren
ruim 263.821 mensen in de provincie Utrecht besmet geweest met Covid-19. In totaal waren vanaf
het begin van de pandemie in de provincie Utrecht 1478 mensen overleden81.
Het coronavirus heeft niet iedereen in dezelfde mate getroffen. In het begin van de crisis waren
met name ouderen en mensen met onderliggend lijden vatbaar voor een ongunstige uitkomst bij
een Covid-infectie. Daarnaast is er extra gezondheidsschade opgetreden doordat de focus was op
de zorg voor coronapatiënten waardoor de behandeling voor andere aandoeningen werd uitgesteld.
Klachten van patiënten kunnen hierdoor verergeren doordat een ingreep of behandeling niet
plaatsvindt. Het inhalen van deze non-covidzorg raakt steeds verder achterop schema, waardoor de
druk op zorginstellingen zoals ziekenhuizen en huisartspraktijken steeds verder toeneemt (zie voor
toegankelijkheid van zorg gedurende de coronacrisis)82.
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) stelt dat mensen met een lage sociaal economische status
door hun werk- en leefomstandigheden meer moeite hebben om zich tegen een besmetting te
wapenen en daarmee ook extra kwetsbaar zijn voor fysieke gevolgen van corona83.
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De coronacrisis heeft niet alleen effect op het aantal mensen dat ziek is en in ziekenhuis/IC wordt
opgenomen, long-covid# ontwikkelt of eraan overlijdt. De lockdown en andere begeleidende
maatregelen om de epidemie te beteugelen grepen ook in in de leefwereld van iedereen. Door
de maatregelen om de pandemie in te dammen werd om een paar voorbeelden te noemen: het
elkaar ontmoeten, sporten, museum- en theaterbezoek, winkelen, op vakantie gaan beperkt. De
groep jongvolwassenen is op veel punten hard geraakt door de coronacrisis, bijvoorbeeld door de
maatregelen om de contacten van mensen in te perken. Juist jongvolwassenen hebben normaal
gesproken veel contacten. Voor hen zijn contacten belangrijk voor de ontwikkeling van hun identiteit
en voor succesvolle sociale ontmoetingen later in hun leven83.
Maar ook het moeten thuiswerken of niet naar school kunnen gaan heeft verstrekkende gevolgen.
Sommige effecten zijn al zichtbaar maar sommige effecten zullen doorwerken in de toekomst.
Participatie en financiële zelfredzaamheid
Doordat vrijwilligerswerk veelal gedaan wordt op plekken die gedurende de lockdowns gesloten
waren zoals bijvoorbeeld sport- en buurtverenigingen, konden mensen minder vrijwilligerswerk
doen84. Ook in de Gezondheidsmonitor 2020 van de GGDrU zagen we dat het percentage
volwassenen en senioren dat vrijwilligerswerk deed in 2020 gedaald was i.v.m. 2016.
In bepaalde sectoren nam de onzekerheid over het voortbestaan van het bedrijf waar men werkte
toe of viel het werk helemaal weg zoals in de evenementensector. Voor sommige mensen viel
daardoor het inkomen weg. Het SCP becijferde dat de coronacrisis met name de personen zonder
vast dienstverband trof waar jongeren, personen met een migratieachtergrond en lager opgeleiden
oververtegenwoordigd zijn83. Het voorliggende monitoronderzoek is uitgevoerd in het najaar van
2020. De impact van de coronacrisis was toen nog maar beperkt zichtbaar in de cijfers. Zo nam het
percentage mensen dat moeite had met rondkomen of dat in de schulden zat juist af.

#Long covid zijn de langdurige klachten (enkele weken tot meerdere maanden) na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie.
Mensen met Long Covid hebben klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn,
hartkloppingen, aanhoudende verhoging, langdurig verlies van reukvermogen, depressie of vergeetachtigheid. Of men
Long-Covid ontwikkelt hangt af van de hoeveelheid klachten in de eerste fase van de besmetting, mensen met een hogere
leeftijd, of men in ziekenhuis opgenomen is geweest, verhoogd BMI, Astma. Ook vrouwen blijken vaker Long-Covid te
ontwikkelen. Een eerste schatting is dat maximaal 1 op de 5 personen 4 of 5 weken na een positieve test nog klachten
heeft85.
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Het kan zijn dat deze percentages met het voortduren van de coronacrisis toch nog toe zullen
nemen.
Ook bleek dat voor bepaalde groepen de financiële situatie juist verbeterde, terwijl het voor
andere groepen ongunstiger uitpakte. Zo is bekend van jongvolwassenen dat met name extra
kwetsbaar zijn omdat zij relatief vaak hun baan hebben verloren en de werkloosheid onder hen
daardoor flink steeg.
Welbevinden en eenzaamheid
Door het beperken van het aantal mensen dat op bezoek mocht komen nam het aantal mensen
dat emotioneel eenzaam was toe. Ook uit de resultaten van de gezondheidsmonitor 2020 van de
GGDrU zien we deze trend.
We weten dat voor bepaalde doelgroepen het welbevinden gedurende de covid-crisis is
afgenomen. Dit betreft veelal de jong-volwassenen86. Deze percentages fluctueren rondom het
aanscherpen en versoepelen van de maatregelen. In de meting van de gezondheidsmonitor 2020
zien we i.v.m. 2016 bij de senioren een afname van het percentage ouderen met een hoog risico
op een angst- of depressiestoornis.
Vaccinatie beschermt tegen een ongunstige uitkomst na een corona-infectie. Echter de
vaccinatiegraad is niet gelijk verdeeld over de bevolking: jongeren laten zich minder vaak
vaccineren en ook onder migranten en de groepen die zich van oudsher al minder laten
vaccineren (bevindelijk gereformeerden) blijft de vaccinatiegraad achter. In een recente
publicatie in NTVG bleek dat de bescherming door vaccinatie juist bij oudere mensen als mensen
met onderliggend lijden achterblijft t.o.v. andere groepen in de samenleving87. Bij versoepelingen
lopen zij meer risico wat tot meer stress en social distancing kan leiden.
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Uit het onderzoek van het SCP bleek dat niet alleen het vertrouwen van mensen in de medemens
is afgenomen en dat dat het meest daalde onder mensen die zichzelf extra kwetsbaar vinden en
het gezondheidsrisico van een coronacrisis hoger inschatten. Het SCP stelt dat zij mogelijk de
openbare ruimte als een meer bedreigende plek ervaren omdat zij het gevoel hebben een groot
risico te lopen als ze te vaak dicht in de buurt van andere mensen komen. Daarnaast schetst
het SCP ook een toename in tegenstelling tussen verschillende groepen zoals hoog en lager
opgeleiden, maar ook meer wrijving tussen gezonde en zieke mensen en tussen oude en jonge
mensen83. De vraag is hoe deze tegenstellingen zullen doorwerken in de maatschappij en wat de
lange termijn effecten daarvan zullen zijn.
Leefstijl
Mensen met overgewicht of onderliggend lijden hadden vaker een ongunstig verloop van
de ziekte. Hierdoor kwam gezond leven in de belangstelling staan. Voor een deel van de
bevolking resulteerde dit in een gezondere leefstijl: men ging minder roken, minder drinken,
meer bewegen, echter voor een ander gedeelte nam juist het ongezonde gedrag toe. Overall
zien we in regio Utrecht dat het genotmiddelengebruik (overmatig alcoholgebruik alsmede het
zwaar drinken, roken) onder volwassenen en senioren i.v.m. 2016 is afgenomen, m.u.v. het
cannabisgebruik onder volwassenen wat juist toenam in 2020.
Vinger aan de pols
Zoals hierboven geschetst heeft de crisis en de bijbehorende maatregelen zijn sporen nagelaten
en is de impact van de crisis niet voor iedereen gelijk. Om de impact zo goed mogelijk te
monitoren zal een extra gezondheidsmonitor onder volwassenen en senioren in 2022 uitgevoerd
worden.
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Sociaaleconomische gezondheidsverschillen
In Nederland worden we steeds ouder en telt ons leven steeds meer gezonde jaren. Die
gezondheid is niet gelijk verdeeld over de bevolking. Mensen met een lage opleiding leven
gemiddeld 6 jaar korter en zelfs 15 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan hoger
opgeleiden. Ook zien we dat naast opleiding ook inkomen en het soort werk wat iemand doet
van invloed op de gezondheid. We noemen dat Sociaaleconomische gezondheidsverschillen
(SEGV). Dit zijn systematische verschillen in gezondheid en levensverwachting afhankelijk van
iemands positie in de maatschappij, veelal uitgedrukt in sociaal economische status (SES).
Sociaal economische status wordt bepaald op basis van opleiding, inkomen en positie op de
arbeidsmarkt. SEGV zijn over de hele wereld aangetoond88. Het trendscenario van VTV 2018
laat zien dat het percentage mensen met een laag opleidingsniveau dat zich gezond voelt verder
afneemt in de komende jaren, terwijl dit voor mensen met een hoog opleidingsniveau niet
veranderd89.

HOME

Oorzaken van gezondheidsverschillen
Gezondheidsverschillen ontstaan door verschillen in leefstijl, gezondheidsgedrag, toegankelijkheid
van de gezondheidszorg, gezondheidsvaardigheden en vermogen tot zelfmanagement.
Daarnaast ontstaan ook verschillen door blootstelling aan risicofactoren die buiten het
gezondheidsdomein liggen: werkloosheid, schulden, het leven in armoede en het leven in slechte
woonomstandigheden88.
Daarbij is er een sterke wisselwerking tussen sociaal economische status en gezondheid: mensen
met een goede gezondheid zijn beter in staat om gunstigere posities op de maatschappelijke
ladder te verkrijgen en te behouden. Mensen die eenmaal een gunstige positie hebben, hebben
ook meer kans om gezond te blijven88.
Bij inwoners met een migrantenachtergrond spelen ook andere risicofactoren voor een slechtere
gezondheid een rol, zoals de migratiegeschiedenis, een andere beleving van ziekte, andere
verwachtingen van de zorg, voorzieningen die niet aansluiten of minder toegankelijk zijn en ook
(ervaren) discriminatie hangt samen met een slechtere gezondheid88.
Voor een goed begrip van sociaal economische gezondheidsverschillen is het Utrechts
Gezondheidsmodel heel verhelderend omdat het de relatie met gezondheid van de factoren
binnen en buiten het gezondheidsdomein goed laat zien.
Gezondheidsverschillen in regio Utrecht
Ook in regio Utrecht zien we dat mensen met een laag opleidingsniveau en mensen met een nietwesterse migratieachtergrond ongezonder te zijn: ze geven vaker aan zich beperkt te voelen en
ook ervaren mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hun gezondheid vaker als matig
of slecht.
We zien deze verschillen ook terug in het zorggebruik. Onder mensen met een laag
opleidingsniveau of niet-westerse migratieachtergrond is het huisartsbezoek hoger. Men is ook
vaker onder behandeling van een medisch specialist of in de GGZ. Ten slotte zijn zij ook vaker in
contact met een buurtteam of sociaal wijkteam.
De leefstijl onder mensen met een laag opleidingsniveau is in vergelijking met mensen met een
hoog opleidingsniveau ook ongunstiger: ze roken meer, zijn vaker te zwaar, drinken vaker zwaar
(mannen: meer dan 6 glazen bij 1 gelegenheid; vrouwen: meer dan 4 glazen bij 1 gelegenheid).
Overmatig drinken is echter vaak gerelateerd aan mensen met een hoog opleidingsniveau. Dat
zien we ook terug bij de jeugd.
Ook de levensomstandigheden van deze groepen is vaker ongunstig: er is vaker sprake van
huiselijk geweld of oudermishandeling. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond geven
vaker aan hinder van geluid in en om de woning te ervaren. We weten uit onderzoek dat ook
deze factor niet goed is voor de gezondheid. Ten slotte zien we dat mensen uit regio Utrecht met
een laag opleidingsniveau of niet-westerse migratieachtergrond vaker onvoldoende regie over het
eigen leven heeft of moeite heeft om rond te komen.
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Sociaal economische gezondheidsverschillen zijn breed over allerlei leefdomeinen heen. Er is vaak
sprake van cumulatie of clustering van problematiek. Dit heeft consequenties voor de aanpak van
deze problemen.
Pharos bepleitte in haar rapport ‘Gezondheidsverschillen duurzaam aanpakken’ om in te zetten op
een brede, domeinoverstijgende aanpak. Dus niet alleen inzet via het volksgezondheidsdomein
maar ook in samenhang met inzet via de andere beleidsdomeinen zoals armoede, onderwijs,
huisvesting, werk en inkomen en ruimtelijke ordening. Om de gezondheidskansen te vergroten
voor iedereen dienen maatregelen, beleid en interventies in te spelen op verschillen tussen
mensen en groepen. Een balans tussen maatwerk en universeel beleid werkt daarin het beste.
Een andere aanbeveling die gedaan werd is om kansen in verschillende levensfasen te benutten.
U kunt hierbij denken aan gebeurtenissen als geboorte, werkloos raken, migratie of scheidingen.
Het benutten van de ervaringskennis van de doelgroep van de interventie maakt dat interventies
beter aansluiten bij de belevingswereld, de sociale normen, dagelijkse zorgen en de leefsituatie
van de doelgroep. Door persoonsgericht te werken en de sociale omstandigheden, de emoties
en de waarden, behoeftes en vaardigheden van mensen mee te nemen worden omstandigheden
gecreëerd om effectieve en samenhangende zorg te organiseren. Ten slotte is het van belang
om het geloof in het eigen kunnen en zelfredzaamheid te versterken omdat er meer en
meer uitgegaan wordt van de autonomie en zelfregulatie van mensen. Sociaal economische
gezondheidsverschillen zijn hardnekkig en de aanpak complex. Experimenteren, evalueren, om
op die manier al doende te leren en uiteindelijk deze kennis weer te delen is de manier om een
stapje verder te komen in het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen90.
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Bijlage 1: Vragenlijst volwassenen

HOME

93

HOME

94

HOME

95

HOME

96

HOME

97

HOME

98

HOME

99

HOME

100

HOME

101

HOME

102

HOME

103

HOME

104

HOME

105

HOME

106

HOME

107

Bijlage 2: Vragenlijst senioren
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