


 Niet-westers allochtoon  

(19 jaar en ouder) 

 Laag opgeleiden: geen 

opleiding/lager onderwijs  
(19 jaar en ouder) 

 Woont alleen 

(19 jaar en ouder) 

 Laag inkomen: max €16.100 
(19 jaar en ouder) 

 

 (Erg) gelukkig  

(19 jaar en ouder) 

 Voelt zich veilig  

(19 jaar en ouder) 
 Kan in woning blijven wonen, 

indien slecht ter been (evt. met 

aanpassingen)  

(65 jaar en ouder) 
 Heeft moeite met rondkomen  

(19 jaar en ouder) 

 Wordt ernstig gehinderd door 

geluid  
(19 t/m 64 jaar) 

 Wordt ernstig gehinderd door 

geur  

(19 t/m 64 jaar) 
 Bezorgd over de invloed van de 

woonomgeving op de gezondheid  

(19 t/m 64 jaar) 

 Bezorgd over infectieziekten die 
overdraagbaar zijn van dier op 

mens en/of resistente bacteriën 

en/of fijnstof  

(19 t/m 64 jaar) 
 Vindt dat de buurt voldoende 

groen heeft  

(19 jaar en ouder) 

 

 Actief geweest om buurt te 

verbeteren  

(19 jaar en ouder) 

 Eenzaam  
(19 jaar en ouder) 

 Doet vrijwilligerswerk  

(19 jaar en ouder) 

 Lid van een (sport)vereniging  
of -club  

(19 jaar en ouder) 

 Mantelzorger: minstens 3 

maanden of 8 uur per week 
(19 jaar en ouder) 

 Voelt zich (tamelijk) zwaar 

belast door het geven van 

mantelzorg  
(19 jaar en ouder) 

 Voelt zich psychisch gezond 

(19 jaar en ouder) 

 Heeft klachten over het 

geheugen   
(65 jaar en ouder) 

 Weinig regie over eigen leven   

(19 jaar en ouder) 

 Ervaart gezondheid als 

(zeer) goed  

(19 jaar en ouder) 

 Heeft één of meer 
langdurige ziekten of 

aandoeningen  

(19 jaar en ouder) 

 (Ernstig) beperkt in 
activiteiten vanwege 

gezondheid 

(19 jaar en ouder) 

 In of rondom huis gevallen  
(65 jaar en ouder) 

 Drinkt voldoende vocht 

(≥1,5 l/dag)  

(65 jaar en ouder) 
 Ongewild veel afgevallen 

(6 kg of meer in afg. 6 

mnd. of 3 kg of meer in 

afgelopen maand)  
(65 jaar en ouder) 

 Roker  

(19 jaar en ouder) 

 Overmatige drinker 
(mannen meer dan 21 

glazen/week, vrouwen 

meer dan 14 glazen/week)  

(19 jaar en ouder) 
 Zware drinker (mannen 

minstens 1x per week 6 of 

meer glazen per dag, 

vrouwen minstens 1x per 
week 4 glazen of meer per 

dag)  

(19 jaar en ouder) 

 Voldoet aan de 
Nederlandse Norm Gezond 

Bewegen  

(minstens vijf dagen per 

week een half uur matig 
intensief lichamelijk actief)  

(19 jaar en ouder) 

 Overgewicht (inclusief 

obesitas) (BMI ≥ 25)  
(19 jaar en ouder) 

 Obesitas (BMI ≥ 30)  

(19 jaar en ouder) 

 Ondergewicht (BMI  
< 18,5)  

(19 jaar en ouder)   

 Niet in staat om zin aan het 

leven te geven  

(19 jaar en ouder) 

 De dagelijkse activiteiten 
lijken vaak onbelangrijk  

(19 jaar en ouder) 

 Heeft het gevoel een doel en 

richting te hebben in het leven  
(19 jaar en ouder) 

 Geniet ervan om plannen te 

maken en uit te voeren  

(19 jaar en ouder) 
 

 Kan vanwege de gezondheid niet 

de dingen doen die men zou 

willen doen  

(19 jaar en ouder) 
 In de toekomst geen hulp 

beschikbaar van iemand in de 

omgeving bij 

gezondheidsprobleem  
(19 jaar en ouder) 

 Vindt het erg moeilijk om hulp te 

vragen bij problemen met 

gezondheid 
(19 jaar en ouder) 

 Afgelopen jaar vanwege kosten 

afgezien van bezoek aan 

(tand)arts  
(19 jaar en ouder) 

 Ontvangt momenteel mantelzorg  

(19 jaar en ouder) 

 Kwetsbare oudere (volgens de 
Tilburg Frailty Indicator)  

(65 jaar en ouder) 

 

LEESWIJZER GEMEENTESCHETS 

VOLWASSENEN EN OUDEREN 
 

Deze gemeenteschets bevat een selectie van gegevens van de gezondheidsmonitors van de GGD. De 

gezondheidsmonitors zijn uitgevoerd onder een representatieve steekproef van zelfstandig wonende inwoners 

van de gemeente. De percentages in de schets geven een schatting weer van de werkelijke percentages in de 
bevolking. Een kleur geeft aan dat er een statistisch significant verschil is tussen het percentage in de gemeente 

en de GGD-regio Hart voor Brabant (d.w.z. niet op toeval berust) (voor de betekenis van kleuren zie onder dit 

kader). Meer informatie over uw gemeente kunt u vinden in de gezondheidsatlas (www.ggdgezondheidsatlas.nl). 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de GGD Hart voor Brabant (0900 - 4636 443 of info@ggdhvb.nl)  

Verschil 

Gunstig verschil 

Ongunstig verschil 

65 jaar en ouder 19-64 jaar 

19 jaar en ouder 

Significant verschil 

GGD Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016, publicatie juni 2017 

 Ervaart veel sociale samenhang

in de buurt (sociale cohesie) 

(19 jaar en ouder) 





 Woont de meeste dagen van 

de week in een 

eenoudergezin 

(0 t/m 18 jaar) 
 Beide ouders laag opgeleid 

(geen opleiding, alleen 

basisonderwijs, mavo, lbo) 

(0 t/m 11 jaar) 
 Geen werkende ouder/ 

verzorger 

(12 t/m 18 jaar) 

 Voortijdige schoolverlaters 

(voortgezet onderwijs en mbo 

leerlingen)  

(VSV Verkenner, 2015-2016) 
(13 t/m 22 jaar) 

 Heeft in de afgelopen 4 weken 

gespijbeld van school 

(12 t/m 18 jaar) 
 Lid van een club, organisatie of 

(sport)vereniging 

(4 t/m 18 jaar) 

 Geeft mantelzorg  
(12 t/m 18 jaar) 

 Vindt mantelzorg geven zwaar 

(12 t/m 18 jaar) 

 Doet vrijwilligerswerk  
(12 t/m 18 jaar) 

 Mist één of meer 

ontmoetingsplaatsen in de buurt 

(12 t/m 18 jaar) 
 Vindt dat er (veel) te weinig 

leuke dingen voor jongeren 

georganiseerd worden in de 

buurt 
(12 t/m 18 jaar) 

 Is in het bezit van een 

zwemdiploma  

(8 t/m 11 jaar) 

 Ouder heeft moeite met 

rondkomen van het inkomen  

(0 t/m 11 jaar) 

 Geldgebrek is risicovol voor de 
gezondheid of het welbevinden van 

het kind 

(0 t/m 11 jaar) 

 Komt vaak geld tekort 
(12 t/m 18 jaar) 

 Ouder ervaart bovengemiddeld 

veel stress bij de opvoeding 

(0 t/m 11 jaar) 
 Voelt zich veilig 

(12 t/m 18 jaar) 

 Geeft een voldoende voor de buurt 

(6 of hoger)  
(12 t/m 18 jaar) 

 Ouder mist een veilige speelplek in 

de buurt 

(0 t/m 11jaar) 

 Is een aandachtsleerling 

(2VO: 13 - 14 jaar) 

 Ouder ervaart voldoende 

opvoedondersteuning vanuit 
gemeente 

(0 t/m 11 jaar) 

 Voldoende weerbaar 

(12 t/m 18 jaar) 
 Heeft wel eens onveilig gevreeën 

(12 t/m 18 jaar) 

 Ouder vindt gezondheid van 

kind (heel) goed 

(0 t/m 11 jaar) 

 Vindt eigen gezondheid goed 
(12 t/m 18 jaar) 

 Drinkt alcohol 

(2VO: 13 - 14 jaar) 

 Heeft in de afgelopen 4 
weken alcohol gedronken 

(12 t/m 18 jaar) 

 Heeft in de afgelopen 4 

weken bij één gelegenheid 5 
glazen alcohol of meer 

gedronken (binge drinker) 

(12 t/m 18 jaar) 

 Is in de afgelopen 7 dagen in 
huis aan rook blootgesteld 

(0 t/m 18 jaar) 

 Rookt dagelijks 

(12 t/m 18 jaar) 
 Heeft wel eens drugs/ 

middelen aangeboden 

gekregen 

(12 t/m 18 jaar) 
 Sport buiten school 

(4 t/m 12 jaar) 

 Sport in vrije tijd 

(12 t/m 18 jaar) 
 Voldoet aan de Nederlandse 

Norm Gezond Bewegen 

(sport en/of beweegt 7 

dagen per week minimaal 1 
uur per dag) 

(12 t/m 18 jaar) 

 Besteedt veel tijd aan 

tv/dvd/computer (≥14 uur 
per week) 

(1 t/m 11 jaar) 

 

 Ontbijt 5 dagen of meer per 

week 

(1 t/m 18 jaar) 

 Eet 5 dagen of meer per 
week groente 

(1 t/m 18 jaar) 

 Eet 5 dagen of meer per 

week fruit  
(1 t/m 18 jaar) 

 Drinkt 2 glazen of minder 

suikerhoudende drankjes per 

dag 
(1 t/m 18 jaar) 

 Heeft een verhoogd risico op 

psychosociale problematiek  

(4 t/m 12 jaar) 

 Voelt zich psychisch gezond 
(12 t/m 18 jaar) 

 Is in de afgelopen 3 maanden op 

school gepest 

(12 t/m 18 jaar) 
 Is in de afgelopen 3 maanden 

digitaal gepest (via internet of 

mobiele telefoon) 

(12 t/m 18 jaar) 
 Loopt risico op problematisch 

gebruik sociale media 

(12 t/m 18 jaar) 

 Loopt risico op problematisch 
gamen 

(12 t/m 18 jaar) 

 

LEESWIJZER GEMEENTESCHETS JONGEREN EN KINDEREN 
Deze gemeenteschets bevat een selectie van gegevens van de GGD en de Voortijdig Schoolverlaters (VSV) Verkenner. De GGD gezondheidsmonitors zijn uitgevoerd onder een representatieve 

steekproef van 0- t/m 18-jarigen van de gemeente. De vragenlijsten van de 0- t/m 11-jarigen zijn ingevuld door hun ouders. De jongeren van 12 t/m 18 jaar hebben zelf de vragen beantwoord. 

Daarnaast zijn er gegevens gebruikt van de gezondheidsvragenlijst van JGZ, die de jongeren uit de gemeente in klas 2VO hebben ingevuld. Omdat de GGD gezondheidsmonitor is uitgevoerd bij een 
steekproef van de bevolking, geven de percentages een schatting van de werkelijke percentages in de bevolking. Een kleur geeft aan dat er een statistisch significant verschil is tussen het percentage 

in de gemeente en de GGD-regio Hart voor Brabant (d.w.z. niet op toeval berust) (voor de betekenis van de kleuren zie linksonder dit kader). Meer informatie over uw gemeente kunt u vinden in de 

gezondheidsatlas (www.GGDgezondheidsatlas.nl). Voor vragen kunt u contact opnemen met de GGD Hart voor Brabant (0900 - 4636 443 of info@ggdhvb.nl)  

 

GGD Gezondheidsmonitor kinderen 2013, jongeren 2016, 2VO 2015-2016;  

VSV Verkenner 2015-2016,                                            publicatie juni 2017 

12 t/m 18 jaar 

0 t/m 18 jaar 

0 t/m 11 jaar 
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