Wijkgezondheidsprofiel
Uw wijk of dorp in beeld
Wat is het?
Het wijkgezondheidsprofiel geeft in één oogopslag een beeld van de gezondheid of leefbaarheid in een
wijk of kern (dorp). Aan de kleuren in het profiel is te zien of het goed gaat met de gezondheid in de
wijk/kern (veel groene kleuren), of slecht met de gezondheid (veel rode kleuren), of dat het gemiddeld
is (veel geel).
Wat zie je?
De gezondheid is in beeld gebracht, maar ook allerlei zaken die van invloed zijn op de gezondheid,
zoals het gevoel van veiligheid of het aantal sociale contacten. Op die manier zie je meteen welke
zaken het beste aangepakt kunnen worden om de gezondheid in de wijk of kern te verbeteren. Of
andersom: wat gaat er juist goed in de wijk en kun je gebruiken om die gezondheid te verbeteren?
Hoe wordt de kleur bepaald?
De kleuren zijn bepaald door het cijfer van de wijk of kern te vergelijken met het gemiddelde van heel
Zeeland. Scoort de wijk of kern beter dan Zeeland, dan kleurt het onderdeel groen, scoort het slechter
dan kleurt het rood. Is er niet veel verschil met Zeeland dan kleurt het geel. Het
wijkgezondheidsprofiel geeft dus vooral informatie over hoe de wijk of kern het doet ten opzichte van
Zeeland.
Waar komen de gegevens vandaan?
Voor deze profielen is geen nieuw onderzoek gedaan. Er zijn namelijk al heel veel gegevens
beschikbaar uit de onderzoeken en registraties van onder andere Scoop, GGD Zeeland en Robuust. Die
informatie is bij elkaar geveegd en vervolgens is hieruit een keuze gemaakt.
Wat kun je ermee?
Het profiel geeft snel een beeld van de gezondheid in de wijk of kern. Dat is handig voor gemeenten.
Zij kunnen zo goed zien welke gezondheidsproblemen er vooral in een bepaalde wijk of kern spelen, en
wat de sterke punten van die kern zijn. Dit geeft dan weer een handvat om de meest geschikte aanpak
voor die kern te kiezen met de meeste kans op succes, in samenspraak met de bewoners. Want daar is
het profiel ook heel handig voor: in gesprek gaan met de bewoners over de gezondheid en leefbaarheid
in de wijk/kern. Herkennen bewoners het beeld dat het profiel schetst? Zijn er bijvoorbeeld inderdaad
veel eenzame mensen, is er veel geluidsoverlast? En hoe komt dat dan volgens de inwoners? Welke
mogelijkheden zien zij om dit te verbeteren? En wat zijn volgens de bewoners andere belangrijke
gezondheidsproblemen of juist positieve aspecten van de wijk of kern, die het profiel niet laat zien?
Het wijkgezondheidsprofiel is een hulpmiddel voor inwoners, professionals en gemeenten
om samen de gezondheid in de wijk of kern te verbeteren.

Voor vragen of meer informatie:
onderzoek@ggdzeeland.nl

Toelichting op de items
(de items ‘Leefbaarheid’ en ‘Beperkt netwerk’ ontbreken in de profielen van Zeeuws Vlaanderen) :

Algemeen
Kenmerken die de samenstelling van een wijk beschrijven en ook van invloed zijn op de gezondheid.
‘Regio’ betreft de Oosterschelderegio of Zeeuws Vlaanderen.
-

aantal inwoners: Aantal inwoners

-

0-15 jarigen: 0-15 jarigen (percentage)

-

80-plussers: 80-plussers (percentage)

-

Eenpersoonshuishoudens: Éénpersoonshuishoudens (percentage)

-

Kapitaal: de sociaal-economische status van de wijk, (bepaald door: inkomen,

-

werkeloosheid en opleiding van de inwoners)

Gezonde bewoners
-

Ervaren gezondheid: Ervaart eigen gezondheid als ‘goed’ (percentage)

-

Meerdere aandoeningen: Drie of meer chronische aandoeningen (percentage)

-

Grafiek: Diabetes, longziekten, dementie, depressie (promillage)

Gezonde leefomgeving
-

Geschikt voor kinderen: Woonomgeving is geschikt voor opgroeiende kinderen (gemiddeld rapportcijfer)

-

Groen en paden: Groenvoorzieningen, parken, fiets- en wandelpaden in de woonomgeving (gemiddeld rapportcijfer)

-

Geluidsoverlast: Vaak last van lawaai van industrie en bedrijven

-

Veilig voelen: Voelt zich nooit onveilig in eigen wijk/kern (percentage)

-

Eenzaamheid: Voelt zich soms of (bijna) altijd eenzaam (percentage)

Leefbaarheid
-

Ervaren leefbaarheid: Ervaren leefbaarheid in de wijk of kern
(Gebaseerd op: tevreden over bevolkingssamenstelling, tevreden over kern als woonplaats, cijfer voor woonomgeving,
cijfer voorzieningen)

Meedoen
-

Lidmaatschap vereniging: Lid van een vereniging (percentage)

-

Beperkt netwerk: Beperkt sociaal netwerk (geïsoleerd of privacy gericht netwerk) (percentage)

-

Algemene bijstand: Uitkeringen algemene bijstand (aantal uitkeringen per 1.000 huishoudens)

-

Arbeidsongeschikt: Uitkeringen arbeidsongeschiktheid (aantal uitkeringen per 1.000 inwoners)

-

Werkeloosheid: Uitkeringen werkeloosheid (aantal uitkeringen per 1.000 inwoners)

Gezonde leefstijl
-

Bewegen volwassenen: Voldoet aan de norm gezond bewegen (5 dagen per week, 30 minuten per dag)

-

Overgewicht kinderen: Kinderen met overgewicht (inclusief ernstig overgewicht / gemiddelde van 4, 5, 10 en 13jarigen) (percentage)

Zelfredzaamheid
-

Huishoudelijke activiteiten: Kan zonder moeite het huishouden doen (percentage)

-

Persoonlijke verzorging: Kan zonder moeite zichzelf verzorgen (wassen/aankleden) (percentage)

Toegankelijke zorg
-

Mantelzorgers: Geeft geregeld mantelzorg aan mensen in de omgeving (percentage)

-

Hulpbereidheid buren: Is bereid buren te helpen als zij hulp nodig hebben (percentage)

-

Huisarts: Huisarts wel (groen) / niet (rood) aanwezig in de kern
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