
De toekomst: 
iedereen doet mee!?

Carolien Plevier - GGD regio Utrecht

Hanneke Schreurs - Gemeente Utrecht Volksgezondheid





Regio Utrecht: divers én groeiend

Groei inwoneraantal: 
tussen 2016-2040: 
+13% +166.000

Aantal:
1,3 miljoen 
inwoners



Regio Utrecht: divers én groeiend

1,3 miljoen 
inwoners

16% 65-plus

13% inwoners 
niet-Westerse 
migratieachtergrond

37% hoogopgeleid
26% laagopgeleid



Wat beïnvloedt gezondheid?



Vandaag belichten we 4 actuele thema’s:

We leven langer, maar er 
zijn verschillen 

Het belang van een 
kansrijke start

Veranderingen in zorg en ondersteuning 
en het belang van preventie

Een gezonde en 
uitnodigende 
leefomgeving



We leven langer, maar 
er zijn verschillen 
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Levensverwachting

• Levensverwachting in goed ervaren gezondheid 56,6 jaar

• Levensverwachting zonder chronische aandoeningen 47,3 jaar 

Gezonde levensverwachting

81,5 jaar
82 jaar

2016



Toename 75- en 80 plussers

Bron: CBS en PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016

2018: 87.500 

2028: 133.700

2018: 45.000 

2028: 77.500



Gevolgen vergrijzing

Bron: VTV2018, RIVM
Bron: VMU: gezondheidspeiling 2008 en 2016



Verschillen in gezonde levensverwachting 
tussen Utrechtse wijken

Bron: VMU 2014



Gezondheidsverschillen naar 
opleiding en migratie-achtergrond

Bron: Gezamenlijke gezondheidsmonitor 2016



Kinderen van hoogopgeleide ouders 
minder vaak te zwaar

Bron: VMU: data jeugdgezondheidszorg



Het belang van een kansrijke start



Ouderschap in de regio Utrecht

Ervaren belasting 
ouderschap
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matig
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Bron: GGD-monitor 2016

- Vrouwen meer dan mannen
- Ouders 0-3 jarigen

Risicofactoren
• Ongezondheid ouder en kind
• Gezinsfunctioneren (o.a. partnerrelatie)
• Armoede 
• Combinatie werk/gezin
• Beperkt sociaal netwerk/sociale omgeving
• Opvoed- én levensvaardigheden



Behoefte aan deskundige hulp/advies

74

4

2
5

15

ontvangt hulp
staat op de wachtlijst
kan nergens terecht
weet niet waar hulp te zoeken
heeft nog geen hulp gezocht

18% van de ouders heeft behoefte aan advies/hulp  

Groepen met verhoogde hulpbehoefte:

Ouders in éénoudergezin
Niet-westerse achtergrond
Ouders van 4-11 jarigen
Ouders met chronische aandoening 
Ouders met verhoogd risico op angst/depressie
Ouders met weinig informele steun uit omgeving
Ouders met eenzaamheidsklachten
Ouders met schulden



Minder vaak goed ervaren gezondheid 
bij kinderen, jongeren én 
ouders in eenoudergezinnen 

Bron: VMU 2018



Vaccinatiegraad

DKTP
BMR



Zorgen over ervaren druk door 
prestatiedruk en sociale media

Uit gesprekken:

“Naar de buitenwereld moet het goed
gaan; iemand anders heeft nieuwe schoenen,
dan moet je ze zelf ook. Iedereen kan zien wat je doet
door Facebook en Instagram. ” Professional

Bron: VMU 2018

4%



Een gezonde en uitnodigende 
leefomgeving
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Luchtkwaliteit



Een gezonde leefomgeving 
volgens de inwoners van Utrecht



Ontmoeting en contact

2/3 minstens 1 keer per week contact met 
buren

9% is ernstig eenzaam



Zorgelijke trend overlast verward gedrag
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Bron: E33 meldingen  van Nationale Politie 
www.politie.nl/nieuws/februari (27-02-2018)

http://www.politie.nl/nieuws/februari


Veranderingen in zorg en ondersteuning 
en het belang van preventie



De invloed van leefstijl op de gezondheid

Bron: RIVM



Leefstijl: overmatig drinken



Leefstijl: overmatig drinken

Overmatig alcoholgebruik



Sociaal economische gezondheidsverschillen
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Overmatig drinken naar opleidingsniveau

% overmatige drinkers

Bron: Gezondheidsmonitor 2016



Vaker stapeling van ongezonde leefstijl 
bij laag opgeleiden



Relatie met moeite met rondkomen

Bron: VMU

Moeite met rondkomen:
Volwassenen: 18%
Senioren: 11%

Bron: Gezondheidsmonitor 2016



Gevolgen vergrijzing voor de zorg

Bron: VTV2018, RIVM

(SEH)

Bron: gezondheidsmonitor



Samenredzaamheid en mantelzorg



Zorgen over onduidelijkheden 
rond toegang tot zorg en ondersteuning

Diverse Utrechtse professionals en inwoners 
uitten zorgen over onduidelijkheden rond zorg of 
mijden van zorg.

Vooral voor:

- ouderen

- migranten

- Utrechters met psychiatrische problematiek 
of verstandelijke beperking

- laaggeletterden of digibeten

- studenten

6,5% van de Utrechtse volwassenen geeft aan dat 
zij of een gezinslid een medische behandeling niet 
ontvangen hebben die ze wel nodig vonden.

Bron: VMU 2018
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Gebruik van gezondheidstechnologie 
wordt zichtbaar

Bron: Bewonerspanel Utrecht



Conclusie


