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1 Inleiding 
Hoe gezond voelen Drentse volwassenen zich? Welk percentage van hen rookt en drinkt 
alcohol? En hoe is het zorggebruik van de Drentse inwoners? Dit rapport geeft antwoord op 
deze en andere vragen. De Wet Publieke Gezondheid (WPG) schrijft gemeenten voor, elke 
vier jaar hun voornemens met het lokaal preventief gezondheidsbeleid vast te leggen in de 
Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. Om die Nota vorm te geven, is inzicht nodig in de 
gezondheidstoestand van de bevolking en de factoren die daarop van invloed zijn. De GGD 
doet daarom iedere vier jaar een grootschalig onderzoek onder inwoners van de provincie 
Drenthe. Om een actueel beeld te krijgen van de gezondheid en leefgewoonten van Drentse 
volwassenen, heeft de GGD Drenthe in het najaar van 2009 een grootschalig onderzoek 
gehouden onder bijna 8000 volwassenen. 
 

1.1. Leeswijzer 
In dit rapport wordt elk thema op een vergelijkbare manier uitgewerkt: eerst worden de 
belangrijkste uitkomsten op provinciaal niveau op een rijtje gezet. Vervolgens wordt voor elk 
thema de specifieke vraagstelling beschreven. Gedetailleerde resultaten zijn terug te vinden in 
de verschillende tabellen. Hieruit leiden we ook patronen en relaties af, voor de determinanten 
leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Voor zover mogelijk worden de resultaten van dit 
onderzoek vergeleken met het voorgaande onderzoek onder volwassenen uit 2003 en 
landelijke rapportages. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de achtergrond van het 
onderzoek, de vragenlijst en de analyse van de resultaten. In hoofdstuk 3 worden de 
steekproef, respons en onderzoeksgroep beschreven. In hoofdstuk 4 tot en met 12 worden de 
resultaten per thema gepresenteerd. In deze hoofdstukken worden ook relaties met de 
achtergronden gelegd. Het laatste hoofdstuk geeft een beschouwing van alle resultaten en legt 
onderlinge relaties tussen de verschillende thema’s. De gemeentelijke resultaten worden apart 
gepresenteerd en zijn digitaal beschikbaar op www.GezondheidsGegevensDrenthe.nl, evenals de 
provinciale gegevens en dit rapport. 
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2 Gezondheid van volwassenen in Drenthe 
 

2.1. Dit onderzoek 
Om een actueel beeld te krijgen van de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen, zijn 
in het najaar van 2009 7917 Drentse inwoners van 19 tot en met 64 jaar benaderd met de 
vraag of ze wilden deelnemen aan een onderzoek. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
een vragenlijst. Deze vragenlijst bevatte vragen over gezondheid, zorggebruik, leefstijl en de 
woonomgeving. Ruim 4000 volwassenen hebben de vragenlijst volledig ingevuld, dit is een 
respons van 55%. In 2003, 1998 en 1991 is een soortgelijk onderzoek uitgevoerd.  
 

2.2. De vragenlijst 
De vragenlijst is tot stand gekomen in overleg met gemeenten en andere instellingen op het 
gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Onderwerpen die aan bod kwamen waren: de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid, het zorggebruik, mantelzorg, 
opvoedingsondersteuning, lichaamsbeweging, voeding en gewicht, roken, alcohol- en 
drugsgebruik, sociale en fysieke omgeving en contacten met de GGD. Er is zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van landelijke standaardvraagstellingen van de lokale en nationale Monitor 
Volwassenen.  
 
In bijlage I staat de volledige vragenlijst. 

2.3. Analyse van resultaten 
De verdeling naar geslacht en leeftijd van de onderzoekspopulatie blijkt niet overeen te 
komen met de werkelijke verdeling in de bevolking (zie ook Tabel 1 en Tabel 2). In de 
analyses is daar rekening mee gehouden door gebruik te maken van weging. De percentages 
in dit rapport zijn daardoor representatief voor de werkelijke bevolking wat betreft leeftijd en 
geslacht. 
 
In elke tabel is het percentage voor de totale groep volwassenen weergegeven. Vervolgens 
worden de percentages voor de verschillende groepen gepresenteerd en statistisch getoetst. 
Hierbij is uitgesplitst naar geslacht, drie verschillende leeftijdsgroepen en drie verschillende 
opleidingsniveau’s. Als deze analyse uitwijst dat het verschil tussen groepen statistisch niet 
op toeval berust dan noemen we dat een significant verschil en wordt dit verschil in de tabel 
benoemd door een * achter het betreffende onderwerp of groep. Soms lijken percentages 
tussen groepen van elkaar af te wijken, maar komen ze in de tekst niet aan bod. In dat geval 
zijn deze verschillen op statistische gronden aan toeval toe te schrijven.  
 
In de vragenlijst komt het bij enkele onderwerpen voor dat niet iedereen alle vragen over dat 
onderwerp hoeft in te vullen. Volwassenen die bijvoorbeeld geen alcohol drinken, kunnen de 
vervolgvragen over alcohol overslaan. In de analyse van de vervolgvragen worden dan de 
volwassenen die geen alcohol drinken niet meer meegenomen. De percentages hebben dan 
niet langer betrekking op de totale groep volwassenen, maar op de beperkte groep drinkers. In 
de tekst en de tabellen zal duidelijk worden aangegeven wanneer de percentages op een 
subgroep betrekking hebben. 
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2.4. Patronen en relaties 
Er bestaan verschillen in gezondheidssituatie en ongezonde leefstijl tussen de 
bevolkingsgroepen. In dit onderzoek worden de verschillen tussen mannen en vrouwen en 
tussen de verschillende leeftijdsgroepen en opleidingsniveau’s onderzocht en beschreven.  
 

2.5. Vergelijkingen en trends 
De Drentse cijfers zijn, waar dat mogelijk was, vergeleken met landelijke cijfers en met 
voorgaande onderzoeken. In dit onderzoek dient de GGD zich te houden aan de 
standaardvraagstellingen van de lokale en nationale monitor volksgezondheid. Daardoor was 
het voor een aantal onderwerpen helaas niet mogelijk een vergelijking met de resultaten uit de 
vorige onderzoeken te maken. 
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3 Kenmerken van de onderzoeksgroep 
 

3.1. Steekproef 
De provincie Drenthe telt bijna 300.000 inwoners in de leeftijd van 19 tot en met 64 jaar. 
Voor dit onderzoek is een steekproef getrokken van 7905 volwassenen. Deze volwassenen 
hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het onderzoek. Om voldoende 
vragenlijsten terug te krijgen is per gemeente, geslacht en leeftijdscategorie een steekproef 
getrokken van 100 personen. Hierdoor is bij zowel mannen als vrouwen het percentage 19-35 
jarigen oververtegenwoordigd en het percentage 36-50 jarigen ondervertegenwoordigd in de 
steekproef.  
 
Voor iedere gemeente is apart een steekproef getrokken van ongeveer 600 personen. Hierdoor 
wijkt de verdeling tussen gemeenten in de steekproef af van de werkelijke verdeling in de 
provincie. Gemeenten met relatief veel inwoners, zoals Assen, Emmen en Hoogeveen, zijn 
ondervertegenwoordigd en kleinere gemeenten zoals De Wolden en Westerveld zijn 
oververtegenwoordigd in de steekproef. Vanwege de wens om de resultaten voor de gemeente 
Emmen verder uit te splitsen naar 3 postcode gebieden zijn op verzoek van deze gemeente 
twee keer zo veel volwassenen benaderd voor het onderzoek. 
 
Tabel 1 Verdeling naar leeftijd, geslacht en gemeente van de bevolking en de 
steekproef 

 

 

 Bevolking 

Aantal 

Bevolking 

% 

Steekproef 

Aantal 

Steekproef 

% 

Totaal  293133 100% 7905 100% 

Man, 19-35 jaar 41860 14,3% 1334 16,9% 

Man, 36-50 jaar 56454 19,3% 1312 16,6% 

Man, 51-64 jaar 49293 16,8% 1304 16,5% 

Vrouw, 19-35 jaar 40258 13,7% 1339 16,9% 

Vrouw, 36-50 jaar 56411 19,2% 1310 16,6% 

Geslacht en leeftijd 

Vrouw, 51-64 jaar 48857 16,7% 1306 16,5% 

Assen 40456 13,8% 644 8,1% 

Coevorden 21350 7,3% 600 7,6% 

Emmen 66847 22,8% 1199 15,2% 

Hoogeveen 32894 11,2% 600 7,6% 

Meppel 19738 6,7% 600 7,6% 

Aa en Hunze 15195 5,2% 602 7,6% 

Borger-Odoorn 15715 5,4% 600 7,6% 

De Wolden 13618 4,6% 600 7,6% 

Noordenveld 17747 6,1% 600 7,6% 

Westerveld 11077 3,8% 660 8,3% 

Tynaarlo 18354 6,3% 600 7,6% 

Gemeente 

Midden-Drenthe 20142 6,9% 600 7,6% 
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3.2. Respons 
 
3.2.1. Belangrijkste uitkomsten 
In totaal deden 4349 Drentse volwassenen mee aan het onderzoek. De respons komt hiermee 
op 55%. Het merendeel (83%) vulde de vragenlijst schriftelijk in, 17% deed dit via internet. 
De respons onder vrouwen is hoger dan onder mannen. Hoe hoger de leeftijd, des te meer 
volwassenen stuurden een vragenlijst terug. Ruim eenderde van de mannen uit de jongste 
leeftijdscategorie deed mee aan het onderzoek ten opzichte van 61% van de mannen in de 
oudste leeftijdscategorie. De respons varieert per gemeente van 52% in Assen, Emmen en 
Tynaarlo tot 60% in de gemeente Meppel. 
 
3.2.2. Resultaten in detail 
Tabel 2 Respons 

 Steekproef 

Aantal 

Respons 

Aantal 

Respons 

% 

Totaal  7905 4349 55,0% 

Man, 19-35 jaar 1334 492 36,9% 

Man, 36-50 jaar 1312 627 47,8% 

Man, 51-64 jaar 1304 800 61,4% 

Vrouw, 19-35 jaar 1339 651 48,6% 

Vrouw, 36-50 jaar 1310 810 61,8% 

Geslacht en leeftijd 

Vrouw, 51-64 jaar 1306 969 74,2% 

Assen 644 336 52,2% 

Coevorden 600 321 53,5% 

Emmen 1199 623 52,0% 

Hoogeveen 600 321 53,5% 

Meppel 600 359 59,8% 

Aa en Hunze 602 334 55,5% 

Borger-Odoorn 600 352 58,7% 

De Wolden 600 357 59,5% 

Noordenveld 600 325 54,2% 

Westerveld 660 366 55,5% 

Tynaarlo 600 313 52,2% 

Gemeente 

Midden-Drenthe 600 342 57,0% 

 

 

3.3. Kenmerken van de onderzoeksgroep 
 
3.3.1. Belangrijkste uitkomsten 
Meer vrouwen (56%) dan mannen (44%) deden mee aan dit onderzoek. Het aandeel 
volwassenen van 50 tot met 64 jaar in de respons is het grootst (43%). Ruim eenderde van de 
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respondenten heeft een lage opleiding (LO, MAVO of LBO), 38% heeft een HAVO, VWO of 
MBO opleiding en ruim een kwart heeft een opleiding op HBO of WO niveau. 
 
71% van de respondenten heeft een betaalde werkkring, 5% is arbeidsongeschikt en 3% is 
werkloos. De meeste volwassenen hebben een Nederlandse etniciteit. Het aandeel 
volwassenen met een andere etnische achtergrond is klein. Het merendeel is gehuwd of woont 
samen. Bij 3% is sprake van een één-oudergezin. Ongeveer de helft van de respondenten heeft 
thuiswonende kinderen.  
 
3.3.2. Meting van kenmerken van de onderzoeksgroep 
Er is naar het geslacht gevraagd en op basis van het geboortejaar is de leeftijd berekend. 
Daarnaast is gevraagd naar de hoogstvoltooide opleiding, de burgerlijke staat en de 
werksituatie die het meest van toepassing is. De etniciteit is vastgesteld door te vragen naar 
het geboorteland van vader, moeder en de persoon zelf. Verder is gevraagd uit hoeveel 
personen het huishouden bestaat inclusief de respondent zelf. Op basis van het aantal 
personen waarmee de respondent samenwoont kan voor de gezinssamenstelling een indeling 
worden gemaakt. Onder één-oudergezin wordt verstaan dat de volwassene alleen met één of 
meerdere kinderen woont, zonder eventuele partner. Op basis van de viercijferige postcode is 
de gemeente bepaald. 
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3.3.3. Resultaten in detail 
Tabel 3 Kenmerken van de onderzoeksgroep 

 Aantal % 

Totaal  4349 100,0% 

Man 1919 44,1% Geslacht 

Vrouw 2430 55,9% 

19 - 34 jaar 1059 24,4% 

35 - 49 jaar 1418 32,6% 

Leeftijd 

50 - 64 jaar 1872 43,0% 

LO, MAVO, LBO 1499 35,5% 

HAVO, VWO, MBO 1616 38,3% 

Opleiding 

HBO, WO 1106 26,2% 

Werk 32 uur of meer per week 1909 44,5% 

Werk 20-32 uur per week 717 16,7% 

Werk 12 – 20 uur per week 308 7,2% 

Werk minder dan 12 uur per week 134 3,1% 

(Vervroegd) pensioen 215 5,0% 

Werkeloos, werkzoekend 124 2,9% 

Arbeidsongeschikt 230 5,4% 

Bijstandsuitkering 61 1,4% 

Huisvrouw, huisman 402 9,4% 

Werksituatie 

Studeer, volg onderwijs 194 4,5% 

Nederlands 4188 99,2% 

Surinaams 11 0,3% 

Antilliaans/Arubaans 7 0,2% 

Turks 8 0,2% 

Etniciteit 

Marokkaans 9 0,2% 

Gehuwd, samenwonend 3422 78,9% 

Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 620 14,3% 

Gescheiden 214 4,9% 

Burgerlijke staat 

Weduwe, weduwnaar 80 1,8% 

1-oudergezin 146 3,4% 
Eén-oudergezin 

Overige samenstellingen 4163 96,6% 

Huishoudens zonder thuiswonende kinderen 2178 50,7% 
Huishouden 

Huishoudens met thuiswonende kinderen 2122 49,3% 
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4 Gezondheid 
 

4.1. Ervaren gezondheid 
Ervaren gezondheid, ook wel subjectieve gezondheid of gezondheidsbeleving genoemd, 
weerspiegelt het oordeel over de eigen gezondheid. Ervaren gezondheid is een samenvattende 
gezondheidsmaat van alle gezondheidsaspecten die relevant zijn voor de persoon in kwestie. 
De onderliggende gezondheidsaspecten variëren per persoon, maar hebben vaak betrekking 
op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid (Deeg, 2009). 
 
4.1.1. Belangrijkste uitkomsten 
De meeste volwassenen (90%) ervaren de gezondheid als goed, zeer goed of uitstekend. Eén 
op de elf volwassenen beoordeelt de gezondheid als matig en slechts 1% vindt de eigen 
gezondheid slecht. Meer vrouwen, 50-64 jarigen en lager opgeleiden ervaren een minder 
goede gezondheid. 
 
4.1.2. Meting van ervaren gezondheid  
De ervaren gezondheid wordt gemeten door te vragen hoe de volwassene de eigen gezondheid 
beoordeelt: uitstekend, zeer goed, goed, matig of slecht. 
 
4.1.3. Resultaten in detail 
Tabel 4 Ervaren gezondheid 

Ervaren gezondheid 

Uitstekend Zeer goed Goed Matig Slecht  

% % % % % 

Totaal  14% 25% 51% 9% 1% 

Man 15% 26% 50% 8% 1% Geslacht* 

Vrouw 12% 25% 52% 10% 1% 

19 - 34 jaar 18% 32% 45% 5% 0% 

35 - 49 jaar 15% 25% 51% 7% 1% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 9% 20% 54% 14% 2% 

LO, MAVO, LBO 10% 18% 56% 14% 2% 

HAVO, VWO, MBO 15% 27% 51% 7% 0% 

Opleiding* 

HBO, WO 17% 33% 44% 5% 1% 
* significant verschil 

 
4.1.4. Patronen en relaties 
Mannen beoordelen hun gezondheid vaker als uitstekend dan vrouwen. Volwassenen in de 
oudste leeftijdscategorie ervaren vaker een matige gezondheid in vergelijking met 
volwassenen in de jongste leeftijdscategorieën. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe beter de 
gezondheid ervaren wordt. 
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4.1.5. Vergelijking 
In 2007 voelde ruim 80% van de totale Nederlandse bevolking zich goed of zeer goed gezond. 
Het percentage mensen dat een goede tot zeer goede gezondheid ervaart neemt af met de 
leeftijd. Van de 18 tot 25 jarigen zegt 90% een goede gezondheid te hebben, onder 56-65 
jarigen is dit afgenomen tot 71% (Statline, CBS 2009). Het percentage Drentse volwassenen 
dat zich gezond voelt is hoger in vergelijking met het landelijke percentage. 
 
4.1.6. Trends 
Bij het volwassenenonderzoek in 2003 is ook naar ervaren gezondheid gevraagd. De 
antwoordcategorieën zijn niet vergelijkbaar met die uit 2009. In 2003 gaf 80% van de 
volwassenen aan zich (zeer) goed te voelen, 17% beoordeelde de gezondheid als ‘gaat wel’ en 
3% als (zeer) slecht.  
 

4.2. Fysieke gezondheid 
Een goede fysieke gezondheid is belangrijk om goed te kunnen functioneren en te participeren 
in het dagelijkse leven. Moeilijkheden bij dit dagelijks functioneren brengen beperkingen met 
zich mee. 
 
4.2.1. Belangrijkste uitkomsten 
85% van de volwassenen is niet beperkt bij matige inspanning, 13% geeft aan een beetje 
beperkt te zijn en 3% is ernstig beperkt. Bijna één op de vijf volwassenen geeft aan minder 
bereikt te hebben dan ze zouden willen als gevolg van de lichamelijke gezondheid. Op de 
vraag of men gehinderd is door pijn antwoordt 35% van de volwassenen gehinderd te zijn. 
Een kwart van de volwassenen is een klein beetje gehinderd, 7% nogal, 3% veel en 1% 
ondervindt heel erg veel hinder door pijn. 
 
4.2.2. Meting van fysieke gezondheid 
Voor het meten van de fysieke gezondheid is de SF-12 (Short Form Health Survey) gebruikt. 
De vragenlijst bevat 12 vragen over lichamelijke en emotionele gezondheid en eventuele 
beperkingen als gevolg van lichamelijke of emotionele problemen. Op basis van deze 12 
vragen kan een gemiddelde score berekend worden. De afkappunten om een indeling te 
maken zijn nog niet landelijk bepaald. In dit hoofdstuk is daarom een keuze gemaakt om van 
3 vragen de resultaten los te presenteren: beperkt bij matige inspanning, minder bereikt door 
lichamelijke gezondheid en mate van hinder door pijn. 
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4.2.3. Resultaten in detail 
Tabel 5 Beperking bij matige inspanning 

Beperkt in matige inspanning 

Ja, ernstig beperkt

Ja, een beetje 

beperkt 

Nee, helemaal 

niet beperkt 

 

% % % 

Totaal  3% 13% 85% 

Man 3% 9% 88% Geslacht* 

Vrouw 3% 16% 82% 

19 - 34 jaar 1% 7% 92% 

35 - 49 jaar 2% 10% 88% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 5% 19% 76% 

LO, MAVO, LBO 5% 18% 77% 

HAVO, VWO, MBO 1% 10% 89% 

Opleiding* 

HBO, WO 1% 8% 91% 
* significant verschil 

 
Tabel 6 Minder bereikt als gevolg van lichamelijke gezondheid 

Minder bereikt door lichamelijke 

gezondheid 

Ja Nee 

 

% % 

Totaal  18% 82% 

Man 16% 84% Geslacht* 

Vrouw 20% 80% 

19 - 34 jaar 17% 83% 

35 - 49 jaar 16% 84% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 21% 79% 

LO, MAVO, LBO 21% 79% 

HAVO, VWO, MBO 16% 84% 

Opleiding* 

HBO, WO 18% 82% 
* significant verschil 
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Tabel 7 Mate van hinder door pijn 

Gehinderd door pijn 

Helemaal niet Een klein beetje Nogal Veel  Heel erg veel  

% % % % % 

Totaal  65% 25% 7% 3% 1% 

Man 68% 22% 6% 3% 1% Geslacht* 

Vrouw 61% 27% 7% 3% 1% 

19 - 34 jaar 71% 24% 3% 1% 1% 

35 - 49 jaar 67% 24% 6% 3% 1% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 58% 26% 10% 4% 2% 

LO, MAVO, LBO 59% 25% 9% 4% 2% 

HAVO, VWO, MBO 67% 25% 5% 2% 1% 

Opleiding* 

HBO, WO 70% 23% 5% 1% 1% 
* significant verschil 

 
4.2.4. Patronen en relaties 
Vrouwen zijn vaker een beetje beperkt bij matige inspanning dan mannen. De mate van 
beperking hangt sterk samen met de leeftijd. Oudere volwassenen ondervinden vaker 
beperkingen bij matige inspanning dan jonge volwassenen. Volwassenen met een LO, MAVO 
of LBO opleiding zijn vaker beperkt bij matige inspanning in vergelijking met volwassenen 
met een hogere opleiding.  
 
Volwassenen van 50 t/m 64 jaar, vrouwen en lager opgeleiden geven vaker aan minder bereikt 
te hebben door lichamelijke gezondheidsheidsproblemen dan volwassenen van 19 t/m 49 jaar, 
mannen en hoger opgeleiden. 
 
Mannen en hoger opgeleiden ondervinden minder hinder door pijn in vergelijking met 
vrouwen en lager opgeleiden. Volwassenen uit de twee jongste leeftijdscategorieën zijn 
minder vaak gehinderd door pijn dan volwassenen van 50 t/m 64 jaar. 
 
4.2.5. Vergelijking 
De resultaten in de provincie Drenthe wijken nauwelijks af van landelijke cijfers van het 
CBS. Het percentage volwassen Nederlanders dat beperkt is bij dagelijkse bezigheden varieert 
van 10% bij 18-25 jarigen tot 30% bij 55-65 jarigen. In de jongste leeftijdsgroep heeft 11% 
minder bereikt door lichamelijke ongezondheid, bij 55-65 jarigen is dit opgelopen tot 21%. 
Het aandeel volwassenen dat belemmerd is door pijn varieert van 29% in de jongste 
leeftijdsgroep tot 42% bij de 55-65 jarigen (CBS Statline, 2009). 
 
4.2.6. Trends 
In vergelijking met het voorgaande onderzoek geven in 2009 iets minder volwassenen aan 
beperkt te zijn bij matige inspanning. Gaf in 2003 21% van de volwassenen aan beperkt te 
zijn, in 2009 is dit afgenomen tot 16%. Het percentage volwassenen dat minder bereikt heeft 
door lichamelijke gezondheidsproblemen is gelijk gebleven. 
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4.3. Ziekten en aandoeningen 
 
4.3.1. Belangrijkste uitkomsten 
De meest voorkomende aandoening, migraine of ernstige hoofdpijn, komt bij 17% van de 
volwassenen voor. Ongeveer een op de acht volwassenen geeft aan een hoge bloeddruk te 
hebben en 11% heeft een ernstige of hardnekkige aandoening van de rug. Een op de drie 
volwassenen geeft aan belemmerd te zijn door een aandoening bij de dagelijkse bezigheden. 
 
4.3.2. Meting van ziekten en aandoeningen  
Voor de meting van ziekten en aandoeningen is gebruik gemaakt van een lijst met 18 
aandoeningen. Aan volwassenen is gevraagd of ze deze ziekte of aandoening in de afgelopen 
12 maanden hebben gehad en zo ja, of deze wel of niet is vastgesteld door een arts. Daarnaast 
konden ze aangeven in welke mate ze door deze aandoening of ziekte worden belemmerd bij 
het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden. 
 
4.3.3. Resultaten in detail 
Tabel 8 Ziekten en aandoeningen in de afgelopen 12 maanden 

 

Nee 

Ja, niet door arts 

vastgesteld 

Ja, door arts 

vastgesteld 

 % % % 

Suikerziekte, diabetes  97% 0% 3% 

Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct, TIA  99% 0% 1% 

Hartinfarct  99% 0% 1% 

Andere ernstige hartaandoening  98% 0% 1% 

Een vorm van kanker  98% 0% 2% 

Migraine, ernstige hoofdpijn  83% 11% 5% 

Hoge bloeddruk  88% 2% 11% 

Vernauwing bloedvaten in buik of benen  98% 0% 1% 

Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA  92% 1% 7% 

Ernstige of hardnekkige darmstoornissen langer dan 3 maanden  96% 1% 3% 

Psoriasis  97% 0% 2% 

Chronisch eczeem  95% 2% 4% 

Onvrijwillig urine verlies  95% 4% 1% 

Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (incl. hernia)  89% 3% 7% 

Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma)  90% 3% 7% 

Chron gewrichtsontsteking (ontstekings-/chron reuma, reumatoïde artritis)  95% 1% 4% 

Andere ernstige aandoening van nek of schouder  90% 4% 6% 

Andere ernstige aandoening van elleboog, pols of hand  93% 3% 4% 
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Tabel 9 Belemmering bij dagelijkse bezigheden vanwege ziekte of aandoening 

Belemmerd bij uitvoeren bezigheden? 

Ja Nee Nvt, heb geen aandoening gehad  

% % % 

Totaal  30% 19% 51% 

Man 26% 18% 56% Geslacht* 

Vrouw 35% 20% 45% 

19 - 34 jaar 23% 16% 61% 

35 - 49 jaar 27% 17% 56% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 39% 24% 37% 

LO, MAVO, LBO 37% 19% 44% 

HAVO, VWO, MBO 28% 19% 53% 

Opleiding* 

HBO, WO 25% 19% 56% 
* significant verschil 

 
4.3.4. Patronen en relaties 
Aandoeningen die meer bij vrouwen voorkomen zijn migraine of ernstige hoofdpijn, 
onvrijwillig urine verlies, gewrichtsslijtage en chronische gewrichtsontsteking. Aandoeningen 
komen vaker bij 50-64 jarigen voor in vergelijking met de jongste leeftijdscategorie. Dit geldt 
voor migraine, hoge bloeddruk, onvrijwillig urine verlies, ernstige of hardnekkige aandoening 
van de rug, gewrichtsslijtage en chronische gewrichtsontsteking. Astma komt het minst voor 
bij 35-49 jarigen. Volwassenen met een lage opleiding hebben vaker last van migraine, hoge 
bloeddruk, een ernstige of hardnekkige aandoening van de rug en gewrichtsslijtage. Lager 
opgeleiden, vrouwen en oudere volwassenen zijn ook vaker belemmerd vanwege de ziekte of 
aandoening bij uitvoering van de dagelijkse bezigheden. 
 
4.3.5. Vergelijking 
De resultaten voor diabetes en hoge boeddruk komen overeen met zelfgerapporteerde 
gegevens van het CBS. In 2009 had 13,5% van de Nederlanders een hoge bloeddruk. Op basis 
van schattingen hadden in 2007 ruim 740.000 mensen diabetes. Dit komt overeen met 3,9% 
van de bevolking. In Drenthe is het percentage mensen met zelfgerapporteerde migraine 
(16%) hoger dan het landelijke cijfer in hetzelfde jaar (11,4%) (CBS Statline, 2009). 
 
4.3.6. Trends 
In 2003 is met een soortgelijke lijst navraag gedaan naar aandoeningen en ziekten die de 
volwassenen het afgelopen jaar hebben gehad. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen het 
wel of niet te zijn vastgesteld door een arts. De resultaten zijn nauwelijks veranderd, met 
uitzondering van migraine of ernstige hoofdpijn en diabetes. In 2003 had bijna een kwart van 
de volwassenen migraine of ernstige hoofdpijn en 5% gaf aan diabetes te hebben. In 2009 zijn 
deze percentages lager: 16% heeft migraine en 3% diabetes. 13% van de volwassenen had in 
het vorige onderzoek een hoge bloeddruk. Dit percentage is niet veranderd in 2009. 
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4.4. Contact met zorgverleners en –instanties 
Hoeveel mensen gaan er naar de huisarts? Hoeveel volwassenen hebben het afgelopen jaar 
een specialist, fysiotherapeut of de tandarts bezocht? Dit hoofdstuk geeft antwoord op deze 
vragen.  
 
4.4.1. Belangrijkste uitkomsten 
Bijna een op de drie volwassenen heeft in de laatste 2 maanden contact gehad met de huisarts. 
38% gaf aan het afgelopen jaar, maar niet in de laatste 2 maanden, bij de huisarts te zijn 
geweest. Relatief meer vrouwen en lager opgeleiden bezochten de huisarts. De meeste 
volwassenen kwamen 1-2 keer bij de huisarts in de afgelopen 2 maanden, 2% bezocht in 
diezelfde periode de huisarts 7 keer of vaker. 
 
Met de tandarts of mondhygiënist heeft 79% van de volwassenen in het afgelopen jaar contact 
gehad. 34% gaf aan bij de medisch specialist en 21% bij de fysiotherapeut te zijn geweest. 
 
4.4.2. Meting van contact met zorgverleners en –instanties 
Aan volwassenen is gevraagd wanneer ze voor het laatst contact hadden met de huisarts. 
Hierbij is het telefonisch contact voor het aanvragen van een herhalingsrecept niet inbegrepen. 
Volwassenen die in de afgelopen 2 maanden nog contact hebben gehad werd gevraagd aan te 
geven hoe vaak ze contact hadden. Tot slot werd gevraagd op een lijst met zorgverleners, 
zoals een medisch specialist of de fysiotherapeut, aan te geven hoe vaak ze contact hadden in 
de afgelopen 12 maanden. 
 
4.4.3. Resultaten in detail 
Tabel 10 Contact met huisarts 

Huisartsenbezoek 

In de laatste 2 

maanden 

Langer dan 2 

maanden, maar 

minder dan 12 

maanden geleden

Langer dan 12 

maanden geleden Nog nooit 

 

% % % % 

Totaal  31% 38% 30% 2% 

Man 27% 35% 36% 2% Geslacht* 

Vrouw 34% 42% 24% 1% 

19 - 34 jaar 30% 36% 32% 2% 

35 - 49 jaar 29% 39% 30% 2% 

Leeftijd 

50 - 64 jaar 33% 38% 28% 1% 

LO, MAVO, LBO 33% 37% 28% 2% 

HAVO, VWO, MBO 29% 40% 29% 1% 

Opleiding* 

HBO, WO 29% 38% 32% 1% 
* significant verschil 
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Tabel 11 Frequentie van huisartsbezoek in afgelopen 2 maanden (bij 
volwassenen die in de afgelopen 2 maanden contact met de huisarts hebben 
gehad) 

Frequentie huisartsbezoek 

1-2 keer  

in afg. 2 mnd 

3 - 4 keer  

in afg. 2 mnd 

5-6 keer  

in afg. 2 mnd 

Meer dan 7 keer 

in afg. 2 mnd 

 

% % % % 

Totaal  84% 12% 2% 2% 

Man 85% 12% 2% 2% Geslacht 

Vrouw 82% 13% 3% 2% 

19 - 34 jaar 83% 13% 2% 2% 

35 - 49 jaar 85% 12% 1% 2% 

Leeftijd 

50 - 64 jaar 83% 12% 3% 2% 

LO, MAVO, LBO 78% 16% 3% 3% 

HAVO, VWO, MBO 87% 10% 2% 1% 

Opleiding*  

HBO, WO 87% 10% 1% 2% 
* significant verschil 

 
Tabel 12 Contact met zorgverleners of zorgverlenende instelling, afgelopen  
12 maanden 

 Ja Nee 

 % % 

Medisch specialist  34% 66% 

Tandarts / mondhygiënist  79% 21% 

Bedrijfsarts  10% 90% 

GGD  4% 96% 

Diëtist  4% 96% 

Ergotherapeut  2% 98% 

Fysiotherapeut  21% 79% 

Logopedist  1% 99% 

Oefentherapeut Cesar / Mensendieck  2% 98% 

Thuiszorg  3% 97% 

RIAGG / GGZ  4% 96% 

Maatschappelijk werk  3% 97% 

CAD / verslavingszorg  1% 99% 

Psycholoog  3% 97% 

Psychiater  1% 99% 

Alternatieve behandelaars  6% 94% 

  
4.4.4. Patronen en relaties 
Vrouwen en lager opgeleiden zijn vaker bij de huisarts geweest in vergelijking met mannen 
en hoger opgeleiden. Lager opgeleiden kwamen in de afgelopen 2 maanden ook frequenter bij 
de huisarts. 
 
Meer vrouwen dan mannen bezochten de medisch specialist, de tandarts, diëtist en de 
fysiotherapeut. Ook hadden ze vaker contact met alternatieve behandelaars. Mannen gingen 
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vaker naar de bedrijfsarts. Volwassenen uit de oudste leeftijdscategorie hadden meer contact 
met de medisch specialist en de diëtist vergeleken volwassenen uit de jongere 
leeftijdscategorieën. Volwassenen van 35-49 jaar gingen het meest naar de tandarts. Verder 
zijn er verschillen te zien tussen de opleidingsniveaus waarbij lager opgeleiden vaker de 
medisch specialist en diëtist bezochten en hoger opgeleiden vaker bij de tandarts kwamen. 
 
4.4.5. Vergelijking 
Landelijke cijfers van het CBS wijzen uit dat ruim 73% van de bevolking het afgelopen jaar 
contact had met de huisarts. In Drenthe had 69% het afgelopen jaar contact met de huisarts. 
Het percentage mensen dat in een jaar bij de medisch specialist kwam is landelijk hoger dan 
in Drenthe, namelijk 41% ten opzichte van 34% in Drenthe. Het aandeel volwassenen in 
Drenthe dat het afgelopen jaar de tandarts, fysiotherapeut of alternatieve genezer bezocht 
komt overeen met landelijke cijfers (CBS Statline, 2008). 
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4.5. Psychische gezondheid 
 
4.5.1. Belangrijkste uitkomsten 
De meeste volwassenen in Drenthe hebben een goede psychische gezondheid. Eén op de tien 
volwassenen is licht psychisch ongezond, 2% matig psychisch ongezond en 2% ernstig 
psychisch ongezond. Hoger opgeleiden hebben vaker een goede psychische gezondheid. 
 
Een kwart van de volwassenen heeft een matig risico en 4% een hoog risico op een 
angststoornis of een depressie. Het risico op een angststoornis of depressie is hoger onder 
vrouwen en lager opgeleiden. 
 
4.5.2. Meting van psychische gezondheid  
Voor het meten van de psychische gezondheid is de MHI-5 (Mental Health Inventory) 
gebruikt. Deze vragenlijst bestaat uit 5 vragen, zoals ‘hoe vaak was u gedurende de afgelopen 
4 weken erg zenuwachtig?’ en ‘hoe vaak zat u zo in de put dat niets u kon opvrolijken?’. Uit 
de antwoorden op deze vragen kan een score berekend worden. Op grond van deze score 
kunnen volwassenen worden ingedeeld in psychisch gezond, psychisch licht ongezond, 
psychisch matig ongezond of psychisch ernstig ongezond. 
 
Voor de meting van angst en depressie is de K10 (Kessler psychological distress scale) 
voorgelegd. De nadruk van dit screeningsinstrument ligt vooral op depressie en in mindere 
mate op angst. De K10 bestaat uit 10 vragen over de mate van onder andere vermoeidheid, 
zenuwachtigheid, rusteloosheid en somberheid die men voelde in de afgelopen 4 weken. Op 
basis van de totale score op de K10 is bepaald of volwassenen een hoog, matig of laag risico 
op een angststoornis of een depressie hebben. 
 
4.5.3. Resultaten in detail 
Tabel 13 Psychische problematiek 

MHI5 score in 4 categorieën 

Psychisch gezond

Psychisch licht 

ongezond 

Psychisch matig 

ongezond 

Psychisch ernstig 

ongezond 

 

% % % % 

Totaal  86% 10% 2% 2% 

Man 87% 9% 2% 2% Geslacht 

Vrouw 85% 11% 3% 2% 

19 - 34 jaar 86% 11% 2% 1% 

35 - 49 jaar 86% 10% 2% 2% 

Leeftijd 

50 - 64 jaar 85% 9% 3% 2% 

LO, MAVO, LBO 80% 13% 5% 3% 

HAVO, VWO, MBO 88% 10% 1% 2% 

Opleiding* 

HBO, WO 91% 7% 1% 0% 
* significant verschil 
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Tabel 14 Angststoornis of depressie 

Mate van het hebben van angststoornis of depressie 

Laag of geen 

risico 

Matig  

risico 

Hoog  

risico 

 

% % % 

Totaal  70% 26% 4% 

Man 73% 23% 4% Geslacht* 

Vrouw 66% 29% 5% 

19 - 34 jaar 68% 29% 4% 

35 - 49 jaar 70% 26% 4% 

Leeftijd 

50 - 64 jaar 71% 24% 5% 

LO, MAVO, LBO 65% 28% 7% 

HAVO, VWO, MBO 71% 26% 3% 

Opleiding* 

HBO, WO 73% 24% 2% 
* significant verschil 

 
4.5.4. Patronen en relaties 
Psychische problematiek komt naar verhouding het meest voor onder lager opgeleiden. Het 
risico op een angststoornis of depressie is hoger onder vrouwen en lager opgeleiden. 7% van 
de volwassenen met een LO, MAVO of LBO opleiding heeft een hoog risico op een 
angststoornis of depressie, onder volwassenen met een HBO of WO opleiding is het 2%. 
 
4.5.5. Vergelijking 
In 2007 rapporteerde 11,4% van de vrouwen en 8,3% van de mannen van 12 tot en met 80 
jaar psychische klachten (nationaal kompas, POLS). Uit de MHI-5 kan ook een somscore 
berekend worden. Landelijke somscores verschillen nauwelijks van de somscores in Drenthe 
(Statline, 2009). 
 

4.6. Griepprik 
De griepprik wordt jaarlijks gratis aangeboden aan bevolkingsgroepen die risico lopen om 
ernstig ziek te worden door de griep.  
 
4.6.1. Belangrijkste uitkomsten 
Van de volwassenen krijgt 17% jaarlijks een griepprik. De griepprik wordt het meest gegeven 
aan volwassenen in de oudste leeftijdsgroep. Lager opgeleiden halen vaker jaarlijks een 
griepprik in vergelijking met hoger opgeleiden. 
 
4.6.2. Meting van de griepprik  
In de vragenlijst is gevraagd of volwassenen ooit een griepprik hebben gekregen ter 
voorkoming van de griep. Volwassenen die in de afgelopen 12 maanden een griepprik hebben 
gekregen konden aangeven of ze de griepprik jaarlijks krijgen of minder frequent. 
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4.6.3. Resultaten in detail 
Tabel 15 Griepprik 

Krijgt jaarlijks een griepprik 

Jaarlijks een 

griepprik 

Niet jaarlijks een 

griepprik 
 

% % 

Totaal  17% 83% 

Man 18% 82% Geslacht 

Vrouw 16% 84% 

19 - 34 jaar 7% 93% 

35 - 49 jaar 9% 91% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 29% 71% 

LO, MAVO, LBO 23% 77% 

HAVO, VWO, MBO 12% 88% 

Opleiding* 

HBO, WO 15% 85% 
* significant verschil 

 
4.6.4. Patronen en relaties 
Ongeveer evenveel mannen als vrouwen krijgen jaarlijks een griepprik. Er is een duidelijk 
leeftijdseffect, want in de afgelopen 12 maanden hebben oudere volwassenen vaker een 
griepprik gehad. 29% van de volwassenen in de leeftijd van 50 t/m 64 jaar krijgt jaarlijks een 
griepprik, onder 19 t/m 34 jarigen is dit percentage gedaald naar 7%. Lager opgeleiden 
hebben het afgelopen jaar vaker een griepprik gehaald. 
 
4.6.5. Vergelijking 
Bijna 1 op de 3 Nederlanders kwam in 2009 in aanmerking voor de gratis griepprik. Van de 
mensen die uitgenodigd zijn heeft 70% de griepprik gehaald. Omgerekend is dit 22% van de 
totale Nederlandse bevolking. Dit is iets hoger dan het Drentse percentage (17%). 
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5 Mantelzorg 
Mantelzorg is de zorg die men langdurig en onbetaald verleent aan een chronisch zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. 
Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft zorg omdat hij of zij een 
persoonlijke band heeft met degene voor wie hij of zij zorgt. 

5.1. Geven van mantelzorg 
 
5.1.1. Belangrijkste uitkomsten 
Een op de 10 volwassenen geeft mantelzorg. 3% heeft het afgelopen jaar mantelzorg gegeven 
maar doet dat nu niet meer. Relatief meer vrouwen en oudere volwassenen geven mantelzorg. 
Van de groep mantelzorgers geeft een op de 3 incidenteel mantelzorg, 9% 1-2 uur per week, 
21% 3-5 uur per week, 19% 6-10 uur per week en 18% verleent 11 uur of meer per week 
mantelzorg. 11% van de mantelzorgers geeft aan tamelijk (zwaar) of overbelast te zijn door 
deze mantelzorg. 
 
5.1.2. Meting van mantelzorg geven 
Aan volwassenen werd gevraagd of ze momenteel mantelzorg geven of in de afgelopen twaalf 
maanden mantelzorg gaven. Daarnaast is gevraagd naar het aantal uur per week dat men 
mantelzorg geeft en de ervaren belasting daarvan. 
 
5.1.3. Resultaten in detail 
Tabel 16 Geven van mantelzorg, afgelopen 12 maanden 

Mantelzorg geven in afg. 12 mnd 

Ja, ik geef die 

mantelzorg nu nog

Ja, maar ik geef 

die mantelzorg nu 

niet meer Nee 

 

% % % 

Totaal  10% 3% 86% 

Man 6% 3% 91% Geslacht* 

Vrouw 14% 4% 81% 

19 - 34 jaar 5% 2% 93% 

35 - 49 jaar 11% 3% 87% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 13% 5% 82% 

LO, MAVO, LBO 10% 3% 87% 

HAVO, VWO, MBO 10% 3% 87% 

Opleiding 

HBO, WO 11% 4% 86% 
* significant verschil 
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Tabel 17 Aantal uur per week geven van mantelzorg (bij volwassenen die 
mantelzorg geven) 

Aantal uur mantelzorg geven 

Incidenteel 

1-2 uur  

per week 

3-5 uur  

per week 

6-10 uur  

per week 

11 of meer  

per week 

 

% % % % % 

Totaal  33% 9% 21% 19% 18% 

Man 30% 12% 18% 20% 21% Geslacht 

Vrouw 34% 8% 22% 19% 17% 

19 - 34 jaar 45% 8% 20% 12% 15% 

35 - 49 jaar 32% 9% 18% 17% 24% 

Leeftijd 

50 - 64 jaar 31% 10% 24% 22% 14% 

LO, MAVO, LBO 26% 6% 25% 23% 19% 

HAVO, VWO, MBO 30% 11% 21% 19% 19% 

Opleiding* 

HBO, WO 46% 11% 16% 13% 13% 
* significant verschil 

 
Tabel 18 Ervaren belasting (bij volwassenen die mantelzorg geven) 

Ervaren belasting mantelzorg 

Niet of nauwelijks 

belast 

Tamelijk (zwaar) 

of overbelast 

 

% % 

Totaal  89% 11% 

Man 90% 10% Geslacht 

Vrouw 89% 11% 

19 - 34 jaar 100% 0% 

35 - 49 jaar 85% 15% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 90% 10% 

LO, MAVO, LBO 92% 8% 

HAVO, VWO, MBO 86% 14% 

Opleiding 

HBO, WO 89% 11% 
* significant verschil 

 
5.1.4. Patronen en relaties 
Van de volwassen vrouwen geeft 14% mantelzorg. Dat is hoger dan bij mannen. Volwassenen 
van 35-49 en 50-64 jaar geven vaker mantelzorg dan 19 tot en met 34 jarigen. Laag opgeleide 
mantelzorgers geven meer uren per week mantelzorg in vergelijking met hoog opgeleide 
mantelzorgers. Mantelzorgers van 35-49 jaar voelen zich het vaakst tamelijk (zwaar) of 
overbelast. Geen van de 19-34 jarige mantelzorgers geeft aan belast te zijn door het geven van 
de mantelzorg. 
 
5.1.5. Vergelijking 
Nederland kent in 2008 volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 3,5 miljoen 
mantelzorgers van 18 jaar en ouder (TSG, jrg 88, 6; 2010). Er waren in 2008 ongeveer 12,9 
miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het percentage mantelzorgers bedraagt dus 27% 
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van de bevolking van 18 jaar en ouder. 17% van de mantelzorgers in Nederland is zwaarbelast 
of overbelast door de mantelzorg; 15% ervaart een achteruitgang van de eigen gezondheid. 
 
Het percentage mantelzorgers in Drenthe lijkt lager te zijn dan het landelijke percentage. De 
schatting van het aantal personen dat mantelzorg verleent hangt echter sterk af van de 
reikwijdte van de definitie van mantelzorg. De definitie die het SCP hanteert verschilt van de 
definitie in het volwassenenonderzoek van de GGD en de percentages kunnen daarom niet 
zonder meer met elkaar vergeleken worden. 
 

5.2. Ontvangen van mantelzorg 
 
5.2.1. Belangrijkste uitkomsten 
2% van de volwassenen ontvangt mantelzorg, 1% heeft in de afgelopen 12 maanden 
mantelzorg ontvangen maar krijgt dat nu niet meer. De meeste volwassenen krijgen de 
mantelzorg voor hulp in de huishouding, voor gezelschap, troost en/of afleiding of voor 
begeleiding en/of vervoer. De meeste volwassenen ontvangen deze mantelzorg van een 
echtgenoot/echtgenote of partner. 30% van de volwassenen die mantelzorg ontvangen, 
ontvangt incidenteel mantelzorg. 31% ontvangt 11 uur of meer per week mantelzorg. Het 
merendeel van de volwassenen dat mantelzorg ontvangt vindt het aantal uren voldoende. 
 
5.2.2. Meting van mantelzorg ontvangen 
Aan volwassenen werd gevraagd of ze de afgelopen 12 maanden mantelzorg hebben 
ontvangen. Volwassenen die mantelzorg ontvangen konden aangeven hoeveel uur mantelzorg 
ze gemiddeld per week krijgen en of dit voldoende is. Daarnaast werd gevraagd waaruit de 
mantelzorg bestaat, van wie ze de hulp krijgen en of de persoon een huisgenoot is. 
 
5.2.3. Resultaten in detail 
Tabel 19 Ontvangen van mantelzorg, afgelopen 12 maanden 

Mantelzorg ontvangen in afgelopen 12 maanden 

Ja, ik krijg die 

mantelzorg nu nog

Ja, maar ik krijg 

die mantelzorg nu 

niet meer Nee 

 

% % % 

Totaal  2% 1% 97% 

Man 2% 0% 98% Geslacht* 

Vrouw 2% 2% 96% 

19 - 34 jaar 1% 1% 98% 

35 - 49 jaar 2% 2% 96% 

Leeftijd 

50 - 64 jaar 2% 1% 97% 

LO, MAVO, LBO 2% 1% 97% 

HAVO, VWO, MBO 1% 1% 97% 

Opleiding 

HBO, WO 1% 1% 97% 
* significant verschil 
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Tabel 20 Vorm van ontvangen mantelzorg (bij volwassenen die mantelzorg 
ontvangen) 

 Ja Nee 

 % % 

Mantelzorg ontvangen bij hulp in de huishouding 81% 19% 

Mantelzorg ontvangen bij klaarmaken van warme maaltijd 42% 58% 

Mantelzorg ontvangen bij hulp bij persoonlijke verzorging (wassen) 21% 79% 

Mantelzorg ontvangen bij hulp bij medische verzorging 18% 82% 

Mantelzorg ontvangen bij gezelschap, troost, afleiding 48% 52% 

Mantelzorg ontvangen bij begeleiding en/of vervoer (bij bezoek aan arts, kapper) 48% 52% 

Mantelzorg ontvangen bij regeling geld zaken en/of andere administratie 25% 75% 

Mantelzorg ontvangen bij andere zaken nl 13% 87% 

 
Tabel 21 Persoon waarvan men mantelzorg ontvangt (bij volwassenen die 
mantelzorg ontvangen) 

 Ja Nee 

 % % 

Mantelzorg ontvangen van echtgenoot, echtgenote of partner  74% 26% 

Mantelzorg ontvangen van kinderen, schoondochter schoonzoon  20% 80% 

Mantelzorg ontvangen van (schoon) ouders  29% 71% 

Mantelzorg ontvangen van andere familieleden  22% 78% 

Mantelzorg ontvangen van buren/vrienden/kennisen  18% 82% 

 
Tabel 22 Aantal uur per week ontvangen van mantelzorg (bij volwassenen die 
mantelzorg ontvangen) 

 % 

Incidenteel 30% 

1-2 uur per week 10% 

3-5 uur per week 14% 

6-10 uur per week 16% 

Aantal uur mantelzorg 

ontvangen 

11 uur of meer per week 31% 

 

Tabel 23 Voldoende uren mantelzorg (bij volwassenen die mantelzorg 
ontvangen) 

 % 

Ja 82% Aantal uren mantelzorg voldoende 

Nee 18% 

  
5.2.4. Patronen en relaties 
Er bestaan kleine verschillen tussen mannen en vrouwen in het ontvangen van mantelzorg. 
Vrouwen hebben vaker mantelzorg in het verleden ontvangen dan mannen. 
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6 Opvoedingsondersteuning 
Behoefte aan deskundige hulp bij de opvoeding komt voort uit een gezinssituatie waarbij 
sprake is van problemen op het niveau van het kind, de ouder(s) of de onderlinge relatie die 
verstoord is geraakt. Het ouderschap kan voor sommige ouders belastend zijn en de 
gezondheid nadelig beïnvloeden. Ondersteuning bij de opvoeding kan ouders verlichting en 
perspectief bieden bij opvoedproblemen, maar ook indirect een bijdrage leveren aan het 
welbevinden van ouders en hun kinderen. 

6.1. Belangrijkste uitkomsten 
Minder dan de helft van de volwassenen (44%) gaf aan kinderen te hebben in de leeftijd tot en 
met 18 jaar. Ouders van kinderen van 5 tot en met 12 jaar maken zich het meest zorgen en 
deze zorgen hebben vooral betrekking op angst, onzekerheid en faalangst, luisteren en 
gehoorzamen, het stellen van grenzen en regels en de schoolprestaties. Zorgen van ouders van 
kinderen tot 5 jaar hebben vooral betrekking op ontwikkelingsproblemen rond eten, slapen, 
groei en gezondheid en op luisteren en gehoorzamen, grenzen en regels, druk en agressief 
zijn. De belangrijkste zorg van ouders van opgroeiende jongeren van 13-18 jaar betreft de 
schoolprestaties. Ouders van kinderen van 5 tot en met 12 jaar hebben het meest behoefte aan 
hulp (18%). 
 
Van die ouders die behoefte hebben aan deskundige hulp zou ruim 40% deze willen 
ontvangen van een maatschappelijk werker, hulpverlener van Bureau Jeugdzorg, of de 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)/Riagg en bijna 33% van een opvoeddeskundige 
(bijvoorbeeld een psycholoog, pedagoog, opvoedkundige, medewerker van een opvoedwinkel 
of opvoedspreekuur). 
 

6.2. Meting van opvoedingsondersteuning  
Een deel van de volwassenen die in dit onderzoek participeren heeft één of meerdere 
kinderen. Om volwassenen met kinderen te identificeren is een aantal vragen voorgelegd over 
de gezinssituatie. Vervolgens is aan ouders van kinderen tot en met 18 jaar een aantal vragen 
gesteld over de opvoeding en over de behoefte aan deskundige hulp of advies bij de 
opvoeding. Gevraagd werd of de respondent de afgelopen 12 maanden zorgen heeft gehad 
over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van het kind/de kinderen, zodanig dat er 
behoefte is aan deskundige hulp of advies. Daarnaast is gevraagd of die behoefte er 
momenteel is en op welke terreinen (waarvoor behoefte was aan deskundige hulp of advies) 
die zorgen betrekking hebben. Tot slot zijn vragen gesteld over de hulpverleners of 
hulpverlenende instanties van wie men het liefst deskundige hulp zou krijgen en over het 
krijgen van informele steun en de toereikendheid ervan. 
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6.3. Resultaten in detail 
Tabel 24 Kenmerken van ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 
jaar 

Ouders van 

kinderen  

0-4 jaar 

Ouders van 

kinderen  

5-12 jaar 

Ouders van 

kinderen  

13-18 jaar 

 

% % % 

Man 52% 51% 48% Geslacht 

Vrouw 48% 49% 52% 

19 - 34 jaar 46% 10% 0% 

35 - 49 jaar 52% 83% 67% 

Leeftijd 

50 - 64 jaar 2% 7% 33% 

LO, MAVO, LBO 23% 29% 32% 

HAVO, VWO, MBO 46% 42% 42% 

Opleiding 

HBO, WO 31% 29% 26% 

 
Tabel 25 Zorgen in de afgelopen 12 maanden die leidden tot behoefte aan 
deskundige hulp of advies 

 % 

(Bijna) nooit 76% 

Soms 18% 

Vaak 5% 

Zorgen om 0 t/m 4 jaar 

(Bijna) altijd 1% 

(Bijna) nooit 68% 

Soms 21% 

Vaak 8% 

Zorgen om 5 t/m 12 jaar 

(Bijna) altijd 3% 

(Bijna) nooit 75% 

Soms 18% 

Vaak 5% 

Zorgen om 13 t/m 18 jaar 

(Bijna) altijd 2% 
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Tabel 26 Zorgen die ouders hebben om hun kind 

Ouders van 

kinderen  

0-4 jaar 

Ouders van 

kinderen  

5-12 jaar 

Ouders van 

kinderen  

13-18 jaar 

 

% % % 

 Eten, slapen, groei 25% 9% 6% 

Gezondheid  14% 7% 7% 

Druk, agressief zijn  6% 10% 7% 

Angst, onzekerheid, faalangst  2% 14% 12% 

 5% Spraak- en taalontwikkeling 7% 3% 

1% Pesten, gepest worden  8% 4% 

Luisteren, gehoorzamen  10% 13% 7% 

Sociaal contact, spelen  4% 10% 7% 

Grenzen, regels  5% 13% 12% 

Verdriet, depressief zijn 1% 6% 7%  

 Schoolprestaties 1% 12% 14% 

Besteding vrije tijd  1% 4% 7% 

Vriendschap, uitgaan  1% 3% 8% 

Stelen, vandalisme  0% 1% 2% 

Roken, alcohol, drugs  0% 1% 5% 

Seksualiteit  0% 1% 3% 

 2% Anders 4% 6% 

 

Tabel 27 Behoefte aan deskundige hulp of advies 

Ouders van 

kinderen  

0-4 jaar 

Ouders van 

kinderen  

5-12 jaar 

Ouders van 

kinderen  

13-18 jaar 

 

% % % 

Nee, ik heb momenteel geen hulp nodig 89% 82% 86% 

Ja, en die krijg ik ook al 8% 15% 11% 

Ja, ik sta op een wachtlijst 1% 1% 0% 

Ja, en ik heb hulp gezocht maar ik kon 

nergens terecht 

0% 0% 1% 

Ja, maar ik heb nog niet geprobeerd om 

hulp te zoeken 

2% 2% 1% 

Behoefte aan 

deskundige hulp of 

advies 

Ja, maar ik weet niet waar ik de hulp moet 

zoeken 

1% 0% 1% 
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Tabel 28 Van wie het liefst deskundige hulp of advies verkregen wordt  
(bij ouders die behoefte aan deskundige hulp of advies hebben) 

 Ja Nee 

 % % 

Consultatiebureau- of schoolarts/verpleegkundige 13% 87% 

Opvoeddeskundige (bijv. psycholoog, pedagoog, opvoedkundige, medewerker van een 

opvoedwinkel/opvoedspreekuur) 

33% 67% 

Leerkracht 18% 82% 

Huisarts 16% 84% 

Medisch specialist (bijv. kinderarts) 16% 84% 

Maatschappelijk werker, hulpverlener van Bureau Jeugdzorg, of de 

GeestelijkeGezondheidszorg (GGZ)/Riagg 

41% 59% 

MEE (ondersteuning en begeleiding voor mensen met een beperking) 10% 90% 

Overige adviseurs (bijv. voorlichter eigen taal en cultuur (VETC-er) 1% 99% 

Anders 15% 85% 

Weet ik niet 11% 89% 

 

Tabel 29 Verkrijgen van hulp van familie, vrienden, kennissen of buren 
 % 

Vaak 5% 

Regelmatig 17% 

Af en toe 31% 

Hulp van familie, vrienden, 

kennissen of buren 

Zelden of nooit 47% 

Ja, voldoende (het is precies goed zo) 63% 

Nee, onvoldoende (ik zou graag meer hulp willen) 3% 

Ik vind dat ik te VEEL hulp krijg (ik zou graag MINDER hulp 0% 

Vindt u deze hulp voldoende? 

Niet van toepassing, ik krijg geen hulp 34% 

 
 
Tabel 30 Mogelijkheid om te praten met familie, vrienden, kennissen of buren 

 % 

Vaak 31% 

Regelmatig 30% 

Af en toe 26% 

Kunt u met familie, vrienden, 

kennissen of buren praten 

Zelden of nooit 13% 

Ja, voldoende (het is precies goed zo) 84% 

Nee, onvoldoende (ik zou graag meer hulp willen) 3% 

Ik vind dat ik te VEEL hulp krijg (ik zou graag MINDER hulp 0% 

Vindt u deze steun voldoende? 

Niet van toepassing, ik krijg geen hulp 13% 
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6.4. Patronen en relaties 
De behoefte aan deskundige hulp varieert naar de leeftijd van het kind. Ouders van kinderen 
van 5 tot en met 12 jaar blijken het vaakst behoefte aan hulp te hebben (18%). De meeste 
ouders die aangeven behoefte aan deskundige hulp of advies te hebben, krijgen die hulp ook 
al. Minder vaak komt het voor dat die behoefte er wel is maar dat de ouder nog niet 
geprobeerd heeft om hulp te zoeken. Slechts enkele ouders geven aan hulp te hebben gezocht 
maar daarvoor nergens terecht te kunnen of niet te weten waar ze hulp zouden moeten zoeken. 
Enkele ouders geven aan op een wachtlijst te staan. 
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7 Voeding en gewicht 
 

7.1. Voeding 
Een ongezond voedingspatroon heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid. Ongezonde 
voeding kan niet alleen overgewicht tot gevolg hebben maar is ook een belangrijke 
risicofactor voor onder andere hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker. Het 
voedingscentrum adviseert volwassenen iedere dag vier opscheplepels groente en twee stuks 
fruit te eten. Daarnaast is het belangrijk de dag te beginnen met een ontbijt. Wie niet ontbijt, 
gaat dit later op de dag compenseren met calorierijke tussendoortjes. 
 
7.1.1. Belangrijkste uitkomsten 
62% van de volwassenen eet minimaal 5 dagen per week groente, slechts 1% eet (bijna) nooit 
groente. Vrouwen, oudere volwassenen en hoger opgeleiden eten vaker groente. De norm 
voor het eten van groente en rauwkost is iedere dag vier opscheplepels (ongeveer 200 gram) 
groente of rauwkost. Een kwart van de volwassenen voldoet aan deze norm. 58% van de 
volwassenen eet op minimaal 5 dagen per week fruit, 9% eet (bijna) nooit fruit. Relatief meer 
vrouwen, oudere volwassenen en hoger opgeleiden consumeren fruit. Aanbevolen wordt om 
elke dag minimaal 2 stuks fruit te eten, waarbij 1 stuks fruit vervangen mag worden door 1 
glas vruchtensap. 28% van de volwassenen voldoet aan deze norm. 83% van de volwassenen 
gebruikt op minimaal 5 dagen per week een ontbijt. Vrouwen, volwassenen uit de oudste 
leeftijdscategorie en hoger opgeleiden ontbijten vaker. 
 
7.1.2. Meting van voeding  
In dit volwassenenonderzoek is gevraagd naar het eten van groente, fruit, het drinken van 
vruchtensap en het ontbijtgedrag. Dit is gedaan door te vragen naar het aantal dagen per week 
dat volwassenen groente, fruit en vruchtensap consumeren. Voor groente is daarnaast nog 
gevraagd naar het aantal opscheplepels. Voor fruit is naar het aantal stuks gevraagd. Voor 
vruchtensap naar het aantal glazen. 
 
7.1.3. Resultaten in detail 
Tabel 31 Frequentie van eten van groente, aantal dagen per week 

Groente 

(Bijna) nooit 1-4 dagen 5-6 dagen Elke dag  

% % % % 

Totaal  1% 37% 50% 12% 

Man 1% 40% 48% 10% Geslacht* 

Vrouw 0% 34% 52% 14% 

19 - 34 jaar 1% 49% 43% 7% 

35 - 49 jaar 1% 37% 52% 10% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 1% 29% 52% 18% 

LO, MAVO, LBO 1% 36% 53% 10% 

HAVO, VWO, MBO 1% 41% 48% 10% 

Opleiding* 

HBO, WO 0% 35% 48% 17% 
* significant verschil 
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Tabel 32 Frequentie van eten van rauwkost, aantal dagen per week 

Rauwkost 

(Bijna) nooit 1-4 dagen 5-6 dagen Elke dag  

% % % % 

Totaal  11% 74% 11% 4% 

Man 12% 75% 10% 3% Geslacht* 

Vrouw 9% 74% 12% 5% 

19 - 34 jaar 15% 75% 7% 3% 

35 - 49 jaar 11% 75% 11% 3% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 7% 73% 14% 5% 

LO, MAVO, LBO 13% 72% 11% 4% 

HAVO, VWO, MBO 11% 76% 10% 3% 

Opleiding* 

HBO, WO 7% 75% 13% 5% 
* significant verschil 

 
Tabel 33 Eten van groente en rauwkost, in relatie tot de aanbevolen 
hoeveelheid 

Voldoet aan voedingsnorm groente/rauwkost 

Ja Nee  

% % 

Totaal  26% 74% 

Man 26% 74% Geslacht 

Vrouw 26% 74% 

19 - 34 jaar 18% 82% 

35 - 49 jaar 24% 76% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 33% 67% 

LO, MAVO, LBO 24% 76% 

HAVO, VWO, MBO 24% 76% 

Opleiding* 

HBO, WO 31% 69% 
* significant verschil 
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Tabel 34 Frequentie van eten van fruit, aantal dagen per week 

Fruit 

(Bijna) nooit 1-4 dagen 5-6 dagen Elke dag  

% % % % 

Totaal  9% 33% 26% 32% 

Man 11% 35% 29% 25% Geslacht* 

Vrouw 7% 32% 23% 38% 

19 - 34 jaar 13% 39% 27% 21% 

35 - 49 jaar 10% 35% 28% 27% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 5% 28% 24% 43% 

LO, MAVO, LBO 10% 33% 24% 32% 

HAVO, VWO, MBO 10% 36% 27% 28% 

Opleiding* 

HBO, WO 6% 30% 28% 35% 
* significant verschil 

 
Tabel 35 Drinken van vruchtensap, aantal dagen per week 

Vruchtensap 

(Bijna) nooit 1-4 dagen 5-6 dagen Elke dag  

% % % % 

Totaal  20% 46% 14% 19% 

Man 22% 48% 14% 16% Geslacht* 

Vrouw 18% 45% 14% 23% 

19 - 34 jaar 18% 48% 19% 16% 

35 - 49 jaar 21% 47% 13% 20% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 22% 45% 11% 22% 

LO, MAVO, LBO 27% 41% 13% 19% 

HAVO, VWO, MBO 19% 49% 15% 18% 

Opleiding* 

HBO, WO 15% 49% 14% 21% 
* significant verschil 

 
Tabel 36 Eten van fruit, in relatie tot de aanbevolen hoeveelheid 

Voldoet aan voedingsnorm fruit-sap 

Ja Nee  

% % 

Totaal  28% 72% 

Man 22% 78% Geslacht* 

Vrouw 34% 66% 

19 - 34 jaar 19% 81% 

35 - 49 jaar 23% 77% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 39% 61% 

LO, MAVO, LBO 29% 71% 

HAVO, VWO, MBO 24% 76% 

Opleiding* 

HBO, WO 30% 70% 
* significant verschil 
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Tabel 37 Frequentie van ontbijten, aantal dagen per week 

Ontbijtgedrag 

(Bijna) nooit 1-4 dagen 5-6 dagen Elke dag  

% % % % 

Totaal  9% 8% 10% 73% 

Man 12% 10% 11% 67% Geslacht* 

Vrouw 6% 6% 9% 79% 

19 - 34 jaar 11% 13% 15% 61% 

35 - 49 jaar 9% 7% 9% 74% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 7% 6% 8% 80% 

LO, MAVO, LBO 13% 10% 11% 66% 

HAVO, VWO, MBO 8% 9% 11% 72% 

Opleiding* 

HBO, WO 4% 5% 9% 83% 
* significant verschil 

 
Tabel 38 Ontbijten, in relatie tot de aanbevolen hoeveelheid 

Voldoet aan voedingsnorm ontbijten 

Ja Nee  

% % 

Totaal  83% 17% 

Man 78% 22% Geslacht* 

Vrouw 88% 12% 

19 - 34 jaar 76% 24% 

35 - 49 jaar 84% 16% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 87% 13% 

LO, MAVO, LBO 77% 23% 

HAVO, VWO, MBO 83% 17% 

Opleiding* 

HBO, WO 91% 9% 
* significant verschil 

  
7.1.4. Patronen en relaties 
Meer vrouwen eten op minimaal 5 dagen per week groente dan mannen. Naarmate 
volwassenen ouder zijn eten ze frequenter groente. Meer hoger opgeleiden eten iedere dag 
groente dan lager opgeleiden. Rauwkost wordt meer gegeten door vrouwen, oudere 
volwassenen en hoger opgeleiden. Naarmate volwassenen ouder zijn voldoen ze vaker aan de 
norm voor groente en rauwkost consumptie. Volwassenen met een HBO of WO opleiding 
voldoen vaker aan de aanbevolen hoeveelheid voor groente en rauwkost. 
 
Meer vrouwen eten iedere dag fruit dan mannen. De oudste groep consumeert regelmatiger 
fruit dan de twee jongste groepen. Relatief meer vrouwen, oudere volwassenen en hoger 
opgeleiden drinken vruchtensap en voldoen aan de norm voor fruitconsumptie. Mannen slaan 
regelmatiger een ontbijt over. Naarmate volwassenen ouder zijn gebruiken ze vaker een 
ontbijt. Lager opgeleiden ontbijten vaker niet. Meer vrouwen, oudere volwassenen en hoger 
opgeleiden voldoen aan de voedingsnorm ontbijten.  
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7.1.5. Vergelijking 
Uit de Voedselconsumptiepeiling, die het werkelijke eetgedrag van de Nederlanders in kaart 
brengt, blijkt dat mensen gemiddeld ruim 120 gram groente en iets meer dan 100 gram fruit 
per dag eten. Bepaalde bevolkingsgroepen, zoals jong-volwassenen, scoren lager.  
De resultaten in Drenthe zijn vergelijkbaar met die van de provincie Flevoland. Daar voldoet 
29% aan de voedingsnorm voor fruit en 24% aan de norm voor groente/rauwkost. 81% van de 
volwassenen gebruikt er dagelijks een ontbijt. 
 
7.1.6. Trends 
In 2003 zijn dezelfde vragen over voeding gesteld. Door wijzigingen in de berekening van het 
aandeel volwassenen dat aan de aanbevolen hoeveelheid voor groente, fruit en 
ontbijtconsumptie voldoet, zijn de gepubliceerde resultaten uit 2003 niet vergelijkbaar met die 
uit 2009. Daarom zijn de gegevens uit 2003 herberekend. Volgens deze herberekening 
voldeed in 2003 een kwart (24%) van de volwassenen aan de voedingsnorm voor groente en 
rauwkost en ruim een derde (35%) aan de voedingsnorm voor fruit en sap. 82% gebruikte op 
minimaal 5 dagen een ontbijt. In 2009 is het percentage volwassenen dat iedere dag 2 stuks 
fruit of sap gebruikt afgenomen tot 28% in 2009. De consumptie van groente en rauwkost en 
het ontbijtgedrag is vrijwel gelijk gebleven. 
 

7.2. Lichaamsgewicht 
De belangrijkste oorzaak van overgewicht is dat er geen goede balans is tussen energie-
inname en –verbruik. Een geringe energiedisbalans kan het lichaamsgewicht al behoorlijk 
veranderen. In enkele gevallen is de oorzaak van overgewicht genetisch van aard of is het een 
bijwerking van medicijngebruik. Overgewicht kan gezondheidsrisico’s met zich mee brengen, 
zoals een groter risico op hart- en vaatziekten en diabetes mellitus type 2 (suikerziekte). 
 
7.2.1. Belangrijkste uitkomsten 
In Drenthe heeft 37% van de volwassenen overgewicht en 14% heeft ernstig overgewicht. 
Overgewicht komt vaker voor bij mannen. Vrouwen hebben vaker ernstig overgewicht. 
Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt ook het percentage overgewicht toe. Lager opgeleiden 
hebben vaker last van overgewicht dan hoger opgeleiden. 
 
7.2.2. Meting van lichaamsgewicht  
Volwassenen werden gevraagd zelf hun lengte en gewicht op te geven. Op basis van de lengte 
en het lichaamsgewicht van een persoon kan de Body Mass Index (BMI) berekend worden. 
Hierbij kan een indeling worden gemaakt in ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht en 
ernstig overgewicht of obesitas. Volwassenen hebben overgewicht bij een BMI van 25 kg/m2 
of meer en obesitas bij een BMI van 30 kg/m2 of meer.  
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7.2.3. Resultaten in detail 
Tabel 39 Lichaamsgewicht 

Body Mass Index groep 

BMI<18,5 18,5<=BMI<25 25<=BMI<30 BMI>=30  

% % % % 

Totaal  1% 48% 37% 14% 

Man 1% 43% 45% 12% Geslacht* 

Vrouw 2% 54% 29% 16% 

19 - 34 jaar 2% 63% 24% 10% 

35 - 49 jaar 1% 46% 39% 15% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 1% 40% 44% 16% 

LO, MAVO, LBO 1% 40% 40% 18% 

HAVO, VWO, MBO 1% 52% 34% 13% 

Opleiding* 

HBO, WO 1% 55% 36% 8% 
* significant verschil 

 
7.2.4. Patronen en relaties 
Mannen (45%) hebben vaker overgewicht dan vrouwen (29%). Vrouwen hebben vaker 
ernstig overgewicht of obesitas in vergelijking met mannen. Naarmate volwassenen ouder 
worden is er vaker sprake van overgewicht. Overgewicht komt vaker voor bij lager 
opgeleiden. 40% van de laag opgeleide volwassenen heeft overgewicht en 18% ernstig 
overgewicht. Van de volwassenen met een HBO of WO opleiding heeft 36% overgewicht en 
8% ernstig overgewicht. 
 
7.2.5. Vergelijking 
In 2009 was 47% van de volwassen Nederlanders boven de 20 jaar te zwaar: 53% van de 
mannen en 42% van de vrouwen had overgewicht. In Drenthe liggen deze percentages iets 
hoger, 57% van de mannen en 45% van de volwassen vrouwen heeft overgewicht. De 
percentages voor volwassenen met ondergewicht komen overeen met landelijke cijfers 
(Nationaal kompas). 
 
7.2.6. Trends 
In 2003 was er bij 57% van de mannen en 42% van de vrouwen sprake van overgewicht. Zes 
jaar later is het percentage voor mannen gelijk gebleven en het percentage voor vrouwen iets 
gestegen. In 2009 heeft 45% van de vrouwen overgewicht. 
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8 Lichaamsbeweging 
Regelmatig bewegen heeft een gunstig effect op de gezondheid. Je blijft niet alleen fit, maar 
beperkt ook de kans op overgewicht of obesitas. 

8.1. Belangrijkste uitkomsten 
Van de volwassenen voldoet 41% aan de Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB). 
Volwassenen van 19 tot en met 34 jaar voldoen het minst vaak aan de norm. Lager opgeleiden 
bewegen meer dan hoger opgeleiden. De belangrijkste redenen om niet te sporten zijn ‘ik heb 
geen tijd’ (16%) of ‘ik heb geen zin’ (10%). 6% van de volwassenen geeft aan dat het sporten 
te duur is. 

8.2. Meting van lichaamsbeweging  
Voor de meting van lichaamsbeweging werd volwassenen gevraagd aan te geven op hoeveel 
dagen per week ze in de zomer en in de winter tenminste 30 minuten per dag bewegen. Op 
basis van deze twee vragen kan de Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB) berekend 
worden. Volwassenen voldoen aan de NNGB als ze in de zomer en in de winter op tenminste 
5 dagen per week gedurende een half uur matig intensief bewegen. Daarnaast is gevraagd wat 
de belangrijkste reden is om niet te sporten. 

8.3. Resultaten in detail 
Tabel 40 Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 

NNGB 

Normactief Niet normactief  

% % 

Totaal  41% 59% 

Man 41% 59% Geslacht 

Vrouw 42% 58% 

19 - 34 jaar 35% 65% 

35 - 49 jaar 43% 57% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 44% 56% 

LO, MAVO, LBO 44% 56% 

HAVO, VWO, MBO 42% 58% 

Opleiding* 

HBO, WO 35% 65% 
* significant verschil 
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Tabel 41 Belangrijkste reden om niet te sporten 

 % 

Ik heb geen tijd 16% 

Het is te duur 6% 

Ik ben lichamelijk niet in staat te sporten 6% 

Ik houd niet van sport 9% 

Ik heb geen zin 10% 

Ik heb andere verplichtingen 8% 

Anders nl 9% 

Belangrijkste reden om  

niet te sporten 

Nvt, ik sport regelmatig 36% 

 

8.4. Patronen en relaties 
Van de 50 tot 64 jarigen voldoet 44% aan de NNGB. Dit is hoger dan het percentage  
19-34 jarigen dat aan de norm voldoet (35%). 43% van de 35-49 jarigen voldoet aan de 
NNGB. Lager opgeleiden bewegen meer dan hoger opgeleiden. 44% van de volwassenen met 
een LO, MAVO of LBO opleiding voldoet aan de NNGB. Bij volwassenen met een HBO of 
WO opleiding voldoet 35% aan de norm. 

8.5. Vergelijking 
De resultaten uit dit onderzoek onder volwassenen zijn vergelijkbaar met de uitkomsten van 
de Drentse sportmonitor 2008 van Sport Drenthe (Schouwenaars, Van Dijk, 2009). Ook daar 
voldoet 41% van de Drentse volwassenen van 18 tot en met 79 jaar aan de NNGB. 
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9 Middelengebruik 
 

9.1. Roken 
Van alle leefstijlfactoren is roken verantwoordelijk voor het meeste verlies van totale en 
gezonde levensverwachting (Hoeymans, Melse en Schoemaker, 2010). Roken kan gevolgen 
hebben voor de korte termijn (bijvoorbeeld vanwege luchtwegklachten) en op langere termijn 
leiden tot vroegtijdige sterfte (aan hart-en vaatziekten, longkanker). 
 
9.1.1. Belangrijkste uitkomsten 
In Drenthe rookt 28% van de volwassenen op dit moment. Bovendien heeft 32% vroeger wel 
gerookt (maar nu niet meer). Mannen roken vaker dan vrouwen en jongere volwassenen vaker 
dan oudere volwassenen. Bijna de helft van de oudere volwassenen in de leeftijd van 50-64 
jaar heeft vroeger wel gerookt maar nu niet meer. Deze bevinding wijst op een generatie-
effect, waarbij het roken in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw wijdverbreid was, 
maar veel jonge rokers uit die tijd uiteindelijk wel zijn gestopt. Roken is sterk gerelateerd aan 
het opleidingsniveau, waarbij door volwassenen met een lagere opleiding meer gerookt wordt. 
Bijna de helft van de volwassenen met een hoge opleiding heeft nog nooit gerookt. Sigaren 
en/of pijp worden vooral door oudere volwassenen gerookt, en in de leeftijdscategorie 50-64 
jaar wordt zwaarder gerookt. 
 
9.1.2. Meting van roken  
Twee vragen over roken worden gesteld: ‘Rookt u (wel eens)?’, en ‘Wat rookt u en hoeveel?’. 
Bij de beantwoording van de eerste vraag kan de (huidige) niet-roker aangeven of hij/zij nooit 
heeft gerookt, of vroeger wel maar nu niet meer. De hoeveelheid sigaretten per dag van de 
tweede vraag over roken wordt omgezet naar het aantal pakjes sigaretten per dag. 
 
9.1.3. Resultaten in detail 
Tabel 42 Wel eens gerookt hebben 

Roken 

Ja Nee, vroeger wel Nee, nooit gerookt 

% % % 

Totaal  28% 32% 40% 

Man 32% 31% 37% Geslacht* 

Vrouw 24% 33% 43% 

19 - 34 jaar 35% 18% 47% 

35 - 49 jaar 26% 29% 45% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 26% 46% 29% 

LO, MAVO, LBO 36% 33% 30% 

HAVO, VWO, MBO 28% 30% 42% 

Opleiding* 

HBO, WO 18% 33% 49% 
* significant verschil 
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Tabel 43 Aantal sigaretten per dag of sigaren en/of pijp per week 

Aantal sigaretten per dag 

Alleen sigaren 

en/of pijp 

Minder dan een 

pakje per dag 

Meer dan een 

pakje per dag 

 

% % % 

Totaal  11% 80% 10% 

Man 15% 75% 10% Geslacht* 

Vrouw 6% 86% 8% 

19 - 34 jaar 8% 85% 7% 

35 - 49 jaar 8% 82% 10% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 16% 73% 11% 

LO, MAVO, LBO 10% 79% 12% 

HAVO, VWO, MBO 8% 83% 9% 

Opleiding* 

HBO, WO 20% 74% 6% 
* significant verschil 

  
9.1.4. Patronen en relaties 
Het roken hangt sterk samen met leeftijd en met het rookgedrag in het verleden. Door eerdere 
generaties werd, tot aan de jaren tachtig van de vorige eeuw, meer gerookt dan nu. Dat de 
percentages rokers nu lager liggen dan enkele decennia geleden komt omdat relatief meer 
oudere volwassenen zijn gestopt met roken dan er jongeren mee zijn begonnen. De resultaten 
van dit onderzoek laten zien dat jongere volwassenen naar verhouding het meest roken en dat 
veel oudere volwassenen weliswaar ooit gerookt hebben maar dat nu niet meer doen. De 
afgelopen decennia zijn de verschillen naar geslacht geringer geworden, want meisjes gingen 
veel vaker roken en haalden de achterstand op jongens snel in. Mannen roken nog altijd meer 
dan vrouwen, maar de percentages zullen waarschijnlijk de komende decennia meer naar 
elkaar toegroeien. Opleidingsniveau is ook een belangrijk gegeven, niet alleen wat betreft het 
huidige rookgedrag, maar ook wat betreft het roken in het verleden en het stoppen met roken. 
Onder hoog-opgeleide volwassenen zijn veel minder rokers en dit komt vooral omdat ze nooit 
begonnen zijn met roken.  
 
9.1.5. Vergelijking 
De Drentse percentages rokers zijn vergelijkbaar met die van Nederland. Volgens STIVORO 
rookte in 2008 30% van de mannen en 24% van de vrouwen; de percentages van het CBS 
sluiten bijna volledig aan bij de Drentse percentages: 31% rokers onder de mannen, 24% 
onder de vrouwen (Hoeymans, Melse en Schoemaker, 2010). 
 
9.1.6. Trends 
De afgelopen decennia is in Nederland het percentage rokers gedaald. De daling in roken in 
Nederland geldt vooral voor mannen boven de 65 jaar en vrouwen van 20 tot 34 jaar 
(Hoeymans, Melse en Schoemaker, 2010). Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat veel 
volwassenen ooit hebben gerookt, maar ermee zijn gestopt, en dat het percentage van stoppen 
met roken het hoogst is voor volwassenen in de leeftijdscategorie 50-64 jaar. 
 
In Drenthe is deze afname van het roken voor mannen niet duidelijk waarneembaar, want het 
percentage rokers is ten opzichte van 2003 onveranderd gebleven (32%). Vrouwen zijn echter 
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wel minder gaan roken (27% van de vrouwen rookte in 2003, in 2009 is dit gedaald naar 
24%).  

9.2. Alcohol 
Anders dan bij roken is de schade die alcohol toebrengt aan de gezondheid minder zichtbaar 
in de gezondheids- en sterftecijfers. Bovendien heeft matig gebruik van alcohol niet perse een 
ongunstig effect op de gezondheid. Excessief alcoholgebruik is niet alleen schadelijk voor de 
drinker, maar brengt ook schade met zich mee voor de omgeving: te veel drinken kan leiden 
tot agressief gedrag, vandalisme en criminaliteit en brengt risico’s voor de nabije omgeving 
en in het verkeer met zich mee. 
 
9.2.1. Belangrijkste uitkomsten 
De overgrote meerderheid van de volwassenen geeft aan wel eens alcohol te drinken (85%). 
Mannen drinken vaker dan vrouwen (respectievelijk 92% en 79%). Bij volwassenen met een 
lagere opleiding komt het vaker voor dat geen alcohol gedronken wordt. Dit gegeven kan 
herleid worden uit hogere percentages lager-opgeleide volwassenen die nooit hebben 
gedronken én van lager-opgeleide volwassenen die wel hebben gedronken maar daarmee zijn 
gestopt. De resultaten naar frequentie en hoeveelheid van het alcoholgebruik wijzen erop dat 
het alcoholgebruik van hoger-opgeleiden er wezenlijk anders uitziet dan van lager-
opgeleiden: bij hoger-opgeleiden is de consumptie van alcohol gebruikelijker dan bij lager-
opgeleiden, maar deze blijft vaker beperkt tot licht of matig gebruik. Bij lager-opgeleiden 
komt excessief en zeer excessief gebruik vaker voor. 
 
9.2.2. Meting van alcoholgebruik 
Om het alcoholgebruik te kunnen meten wordt een aantal vragen gesteld over het 
alcoholgebruik gedurende het afgelopen jaar, de frequentie en hoeveelheid van gebruik op 
doordeweekse en weekenddagen en de frequentie van consumptie van grotere hoeveelheden 
gedurende de laatste 6 maanden. Op grond van de eerste vraag over alcohol (‘Wilt u aangeven 
welke soorten alcoholhoudende drank u in de afgelopen 12 maanden wel eens heeft 
gedronken?’) worden de respondenten ingedeeld als ‘alcoholgebruiker’ of ‘niet 
alcoholgebruiker’. Op basis van de gegevens over de frequentie en hoeveelheid van 
alcoholgebruik is een indeling gemaakt naar niet-drinkers, lichte, matige, excessieve en zeer 
excessieve-drinkers, gebruik makend van de schaal van Garretsen zoals toegepast en 
herberekend in de Longitudinal Aging Study Amsterdam (zie bij Geraadpleegde Bronnen). 
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9.2.3. Resultaten in detail 
Tabel 44 Gebruik van alcohol 

Alcoholgebruikers 

Drinkt alcohol Drinkt niet meer Nooit gedronken  

% % % 

Totaal  85% 5% 9% 

Man 92% 4% 4% Geslacht* 

Vrouw 79% 7% 14% 

19 - 34 jaar 88% 6% 7% 

35 - 49 jaar 85% 5% 11% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 84% 6% 10% 

LO, MAVO, LBO 79% 8% 13% 

HAVO, VWO, MBO 87% 5% 7% 

Opleiding* 

HBO, WO 92% 2% 6% 
* significant verschil 

 
Tabel 45 Frequentie van alcoholgebruik op de vier doordeweekse dagen (bij 
volwassenen die ooit alcohol hebben gedronken) 

Aantal dagen alcohol door-de-week 

Drinkt niet 

doordeweeks 

Minder dan  

1 dag 1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 

 

% % % % % % 

Totaal  41% 17% 11% 10% 6% 14% 

Man 32% 18% 13% 12% 7% 17% Geslacht* 

Vrouw 51% 14% 10% 8% 5% 11% 

19 - 34 jaar 54% 17% 12% 9% 4% 5% 

35 - 49 jaar 44% 19% 11% 10% 6% 11% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 28% 14% 11% 12% 8% 25% 

LO, MAVO, LBO 46% 13% 10% 9% 6% 16% 

HAVO, VWO, MBO 46% 16% 12% 10% 5% 11% 

Opleiding* 

HBO, WO 29% 22% 12% 13% 7% 17% 
* significant verschil 
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Tabel 46 Dagelijkse hoeveelheid alcohol tijdens doordeweekse dagen (bij 
volwassenen die op doordeweekse dagen alcohol drinken) 

Aantal glazen gedronken op door-de-weekse dagen 

1 2 3 of 4 5 of meer  

% % % % 

Totaal  35% 35% 21% 9% 

Man 25% 34% 27% 13% Geslacht* 

Vrouw 51% 36% 11% 3% 

19 - 34 jaar 34% 29% 17% 20% 

35 - 49 jaar 40% 32% 21% 7% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 31% 40% 23% 6% 

LO, MAVO, LBO 28% 34% 25% 13% 

HAVO, VWO, MBO 35% 33% 21% 11% 

Opleiding* 

HBO, WO 41% 36% 18% 5% 
* significant verschil 

 
Tabel 47 Frequentie van alcoholgebruik tijdens de drie weekend-dagen (bij 
volwassenen die ooit alcohol hebben gedronken) 

Aantal dagen alcohol weekend 

Drinkt niet in 

weekend 

Minder dan  

1 dag 1 dag 2 dagen 3 dagen 

 

% % % % % 

Totaal  2% 27% 22% 25% 24% 

Man 1% 19% 22% 29% 28% Geslacht* 

Vrouw 3% 35% 22% 21% 18% 

19 - 34 jaar 3% 31% 29% 25% 13% 

35 - 49 jaar 2% 32% 23% 24% 19% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 1% 18% 16% 28% 37% 

LO, MAVO, LBO 2% 26% 22% 25% 24% 

HAVO, VWO, MBO 2% 30% 22% 24% 21% 

Opleiding* 

HBO, WO 1% 23% 21% 28% 27% 
* significant verschil 

 

Volwassenenonderzoek Drenthe 2009, versie 1.0 43
 



 
Tabel 48 Dagelijkse hoeveelheid alcohol tijdens weekend-dagen (bij 
volwassenen die op weekend-dagen alcohol drinken) 

Aantal glazen in weekend 

1 of 2 3 of 4 5 of 6 7 of meer  

% % % % 

Totaal  46% 31% 12% 12% 

Man 30% 34% 16% 19% Geslacht* 

Vrouw 64% 26% 6% 3% 

19 - 34 jaar 32% 29% 14% 25% 

35 - 49 jaar 51% 29% 11% 9% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 50% 34% 11% 6% 

LO, MAVO, LBO 40% 31% 14% 15% 

HAVO, VWO, MBO 45% 29% 12% 15% 

Opleiding* 

HBO, WO 53% 33% 8% 6% 
* significant verschil 

 
Tabel 49 Aantal dagen vier of meer glazen per dag gedronken voor vrouwen (bij 
vrouwen die ooit alcohol gedronken hebben) 

4 glazen of meer per dag gedronken 

Elke 

dag 

5-6 keer 

per week 

3-4 keer 

per week 

1-2 keer 

per week 

1-3 keer 

per maand 

3-5 keer 

per half jaar 

1-2 keer 

per half jaar Nooit 

 

% % % % % % % % 

Totaal  1% 1% 2% 6% 10% 12% 22% 47% 

19 - 34 jaar 0% 0% 1% 9% 14% 14% 26% 36% 

35 - 49 jaar 0% 1% 2% 4% 9% 12% 21% 51% 

Leeftijd 

50 - 64 jaar 2% 1% 2% 7% 7% 10% 18% 52% 

LO, MAVO, LBO 2% 1% 3% 8% 9% 12% 21% 45% 

HAVO, VWO, MBO 0% 0% 1% 6% 10% 12% 23% 47% 

Opleiding 

HBO, WO 0% 1% 2% 5% 10% 12% 20% 50% 
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Tabel 50 Aantal dagen zes of meer glazen per dag gedronken voor mannen (bij 
mannen die ooit alcohol gedronken hebben) 

6 glazen of meer per dag gedronken 

Elke 

dag 

5-6 keer 

per week 

3-4 keer 

per week 

1-2 keer 

per week 

1-3 keer 

per maand

3-5 keer 

per half 

jaar 

1-2 keer 

per half 

jaar Nooit 

 

% % % % % % % % 

Totaal  1% 1% 3% 15% 13% 10% 23% 33% 

19 - 34 jaar 1% 1% 3% 26% 17% 12% 21% 19% 

35 - 49 jaar 1% 1% 4% 11% 15% 10% 25% 34% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 2% 1% 3% 10% 9% 9% 21% 44% 

LO, MAVO, LBO 2% 2% 4% 18% 13% 8% 21% 32% 

HAVO, VWO, MBO 1% 1% 4% 17% 15% 11% 21% 30% 

Opleiding* 

HBO, WO 1% 1% 2% 9% 12% 11% 27% 38% 
* significant verschil 

 
Tabel 51 Mate van alcoholgebruik (alcoholschaal van Garretsen) 

Alcoholschaal 

Niet-drinker Lichte drinker Matige drinker 

Excessieve 

drinker 

Zeer excessieve 

drinker 

 

% % % % % 

Totaal  16% 48% 24% 9% 3% 

Man 9% 40% 30% 16% 5% Geslacht* 

Vrouw 23% 56% 18% 3% 0% 

19 - 34 jaar 13% 51% 18% 15% 3% 

35 - 49 jaar 16% 54% 20% 7% 3% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 17% 41% 32% 8% 2% 

LO, MAVO, LBO 23% 43% 20% 11% 4% 

HAVO, VWO, MBO 14% 51% 22% 11% 3% 

Opleiding* 

HBO, WO 9% 53% 30% 6% 2% 
* significant verschil 

  
9.2.4. Patronen en relaties 
Alcoholgebruik op doordeweekse dagen komt veel vaker voor bij mannen, oudere 
volwassenen en bij hoger-opgeleiden. Alcoholgebruik in het weekend komt daarentegen veel 
vaker voor bij mannen, hoger opgeleiden en volwassenen uit de twee jongste leeftijdsgroepen. 
De hoeveelheid van het gebruik in het weekend is ook hoger voor de groep van 19-34 jarigen. 
Bij de excessieve en zeer excessieve drinkers zijn de jongere volwassenen en de laag-
opgeleiden oververtegenwoordigd. Mannen drinken vaker en meer dan vrouwen en behoren 
veel vaker tot de categorie ‘(zeer) excessieve drinker’. 
 
9.2.5. Vergelijking 
Landelijke cijfers zijn niet geheel vergelijkbaar met de resultaten zoals hier gepresenteerd 
(Hoeymans, Melse en Schoemaker, 2010). De percentages van alcoholgebruik liggen op 
landelijk niveau wat lager verleken met de hier gepresenteerde cijfers, maar dit verschil is te 
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herleiden tot de ruimere leeftijdscategorieën voor de landelijke cijfers (12 jaar en ouder). 
Zwaar alcoholgebruik komt volgens deze landelijke cijfers 5 maal vaker bij mannen voor dan 
bij vrouwen (16,9% respectievelijk 3,5%), terwijl in Drenthe mannen 7 maal vaker dan 
vrouwen (zeer) excessief drinken. Dat de landelijke cijfers een geringer verschil naar geslacht 
laten zien dan in Drenthe komt wellicht omdat in het landelijk onderzoek de resultaten van 
12-18 jarigen zijn meegenomen en overmatig alcoholgebruik (binge drinken) onder scholieren 
ook bij meisjes relatief vaak voorkomt. 
 
De Drentse cijfers sluiten verder aan bij het beeld dat voor Nederland wordt geschetst wat 
betreft de rol van het opleidingsniveau: het aandeel mensen dat alcohol drinkt is het grootst 
bij de hoogst opgeleiden en neemt af naarmate het opleidingsniveau lager is. Het aandeel van 
mensen met zwaar alcoholgebruik is juist het hoogst in de laagste opleidingscategorie en het 
laagst in de hoogste opleidingscategorie (Hoeymans, Melse en Schoemaker, 2010). 
 
9.2.6. Trends 
Het alcoholgebruik in Nederland is de laatste 10 jaar niet sterk veranderd. Een licht dalende 
trend wordt gesignaleerd wat betreft het percentage mensen dat naar eigen zeggen wel eens 
alcohol drinkt en het aandeel zware drinkers (Hoeymans, Melse en Schoemaker, 2010). 
Vergeleken met 2003 is het percentage drinkers in Drenthe gelijk gebleven. Vanwege een 
verandering in definities kan niet vastgesteld worden of er een daling is geweest in het 
aandeel van het excessief drankgebruik.  
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9.3. Drugsgebruik 
Het gebruik van drugs is schadelijk voor de gezondheid. Bovendien is hierbij vaak sprake van 
clustering van risicogedrag, waarbij naast drugs ook alcohol wordt gedronken en wordt 
gerookt. Cannabis (hasj en wiet) is de meest gebruikte drug. 
 
9.3.1. Belangrijkste uitkomsten 
Cannabis wordt vaker door mannen dan door vrouwen gebruikt en vaker door jongere 
volwassenen dan door oudere volwassenen. De recente gebruikers van cannabis vormen 2% 
van de populatie. Volwassenen die ooit cannabis hebben gebruikt maar niet recent, vormen 
12% van de populatie. Huidige gebruikers van cannabis zijn vooral te vinden onder de 
jongere volwassenen. Het percentage volwassenen dat ooit cannabis heeft gebruikt maar nu 
niet meer is meer dan twee maal zo hoog voor hoger opgeleiden als voor lager opgeleiden. 
Het gebruik van andere soorten drugs (over het gehele leven) varieert van (afgerond) 0% voor 
GBL, heroïne en methadon tot 3% voor XTC.  
 
9.3.2. Meting van drugsgebruik 
‘Hebt u één van de genoemde 10 middelen wel eens gebruikt?’ Deze vraag is aan 
volwassenen gesteld waarbij ze konden aangeven of ze deze in de afgelopen 4 weken, in het 
afgelopen jaar of langer dan een jaar geleden hebben gebruikt. 
 
9.3.3. Resultaten in detail 
Tabel 52 Gebruik van hasj of wiet 

Cannabis(hasj,marihuana of wiet) 

Ja, in de 

afgelopen  

4 weken 

Ja, in de afg 12 

mnd maar niet in 

afg 4 wkn 

Ja, langer dan 12 

mnd geleden  

Nee, nooit 

gebruikt 

 

% % % % 

Totaal  2% 1% 12% 84% 

Man 3% 2% 15% 81% Geslacht* 

Vrouw 1% 1% 10% 87% 

19 - 34 jaar 4% 4% 23% 68% 

35 - 49 jaar 2% 1% 12% 85% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 0% 0% 5% 94% 

LO, MAVO, LBO 2% 2% 7% 89% 

HAVO, VWO, MBO 3% 1% 14% 83% 

Opleiding* 

HBO, WO 1% 1% 18% 80% 
* significant verschil 
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Tabel 53 Gebruik van middelen, hele leven 

 Ja Nee 

 % % 

Amfetamine (pepe, speed, ed) 2% 98% 

XTC (ecstasy, MDMA) 3% 97% 

GHB 1% 99% 

GBL 0% 100% 

LSD 1% 99% 

Hallucinogene paddestoeltjes (paddos of magic mushrooms) 2% 98% 

Cocaine (ook crack / gekookte coke/ Freebase) 2% 98% 

Heroine (horse, smack of bruin) 0% 100% 

Methadon 0% 100% 

  
9.3.4. Patronen en relaties 
Het gebruik van drugs komt, over het gehele leven gemeten, relatief vaak voor: 16% van de 
respondenten gaf aan ooit in het leven cannabis gebruikt te hebben. De meerderheid van deze 
cannabis-gebruikers is hier echter ook weer mee gestopt. Naast de rol van leeftijd speelt een 
generatie-effect mee, waarbij het cannabis-gebruik vooral bij jongeren in de afgelopen 
decennia meer verbreid is geworden. In de resultaten van dit onderzoek is dit starten 
(experimenteren) met het gebruik van cannabis op jongere leeftijd en het beëindigen ervan op 
latere leeftijd goed te zien: de huidige gebruikers en de ooit-gebruikers die weer zijn gestopt 
zijn vooral jongere volwassenen. Onder hoger opgeleiden is meer cannabis gebruikt dan 
onder lager opgeleiden, maar dit gebruik is hoofdzakelijk van tijdelijke aard geweest. Mannen 
zijn vaker gebruiker van cannabis (geweest) dan vrouwen. 
 
9.3.5. Vergelijking 
Landelijke cijfers zijn niet goed vergelijkbaar met de resultaten zoals hier gepresenteerd 
(Hoeymans, Melse en Schoemaker, 2010). De percentages van gebruik van cannabis liggen 
op landelijk niveau wat hoger verleken met de hier gepresenteerde cijfers, maar dit verschil is 
deels te herleiden tot de ruimere leeftijdscategorieën voor de landelijke cijfers (waarbij ook  
15 tot 18 jarigen tot de onderzoeksgroep behoren) en tot een verschil in afbakening van de 
periode van gebruik. Voor Nederland wordt getoond dat 3,3% van de 15-65 jarigen in de 
afgelopen maand cannabis gebruikte. Dit percentage is vergelijkbaar met het gemiddelde van 
de landen van de Europese gemeenschap. 
 
9.3.6. Trends 
Het soft-en harddruggebruik is in de Nederlandse bevolking stabiel gebleven (Hoeymans, 
Melse en Schoemaker, 2010). Vergeleken met 2003 lijkt in Drenthe het percentage 
volwassenen dat ooit cannabis heeft gebruikt gestegen te zijn (van 11% in 2003 tot 15% in 
2009).  
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10 Sociale omgeving 
 

10.1. Eenzaamheid 
Uit onderzoek van de Vrije Universiteit (Van Tilburg en De Jong Gierveld, 2007) blijkt dat 
ongeveer eenderde van de Nederlanders zich eenzaam voelt. Eenzaamheid is niet alleen een 
probleem bij ouderen. Eenzaamheid kan ook voorkomen bij ingrijpende veranderingen 
(transities), zoals het gaan studeren of verhuizen naar een andere plaats, of na het verbreken 
van een relatie. Eenzaamheid wordt wel omschreven als het subjectief ervaren van een 
onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan bepaalde sociale relaties of aan de kwaliteit daarvan. 
Een andere definitie van eenzaamheid is dat er sprake is van een verschil tussen de gewenste 
(kwaliteit van) sociale relaties en de daadwerkelijk gerealiseerde sociale relaties. 
 
10.1.1. Belangrijkste uitkomsten 
Ernstige of zeer ernstige eenzaamheid komt bij 6% van de volwassenen in Drenthe voor. 
Matige eenzaamheid komt bij 30% van de volwassenen voor. Eenzaamheid als kwalitatief 
probleem (het gevoel iemand te missen om mee te delen) komt bij 11% voor. Sociale 
eenzaamheid komt veel vaker voor: ruim een kwart van de volwassenen heeft het gevoel te 
weinig relaties te hebben (sociale eenzaamheid als kwantitatief aspect van eenzaamheid). 
 
10.1.2. Meting van eenzaamheid 
In de vragenlijst wordt aansluiting gezocht bij een onderscheid tussen sociale en emotionele 
eenzaamheid dat al in 1973 werd gemaakt (Weiss, 1973). Bij sociale eenzaamheid hebben 
mensen het gevoel dat ze te weinig sociale relaties hebben. Dit is een kwantitatief probleem. 
Emotionele eenzaamheid duidt op een kwalitatief probleem, namelijk het gevoel iemand te 
missen met wie je intieme dingen kan delen. Vaak gaat het hier om een liefdesrelatie, maar 
dat is niet altijd het geval. Aan de hand van elf vragen worden deze twee aspecten van 
eenzaamheid gemeten. Deze elf vragen vormen samen de eenzaamheidsschaal, een veel 
gebruikt instrument om de mate van eenzaamheid in kaart te brengen (De Jong Gierveld). 
Ongeveer de helft van de vragen is positief geformuleerd, de andere helft negatief. Antwoord 
moet bijvoorbeeld gegeven worden op de vraag in hoeverre de respondent een leegte om zich 
heen ervaart of mensen mist bij wie hij of zij met dagelijkse problemen terecht kan. Het 
woord eenzaamheid komt overigens niet voor in de vragen. 
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10.1.3. Resultaten in detail 
Tabel 54 Mate van eenzaamheid (eenzaamheidsschaal van de Jong Gierveld) 

4 categorieën van eenzaamheid 

Niet Matig Ernstig Zeer ernstig  

% % % % 

Totaal  64% 30% 4% 2% 

Man 63% 31% 4% 2% Geslacht 

Vrouw 65% 29% 4% 2% 

19 - 34 jaar 66% 28% 3% 2% 

35 - 49 jaar 65% 29% 4% 2% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 61% 32% 5% 2% 

LO, MAVO, LBO 57% 35% 5% 3% 

HAVO, VWO, MBO 67% 27% 4% 2% 

Opleiding* 

HBO, WO 69% 26% 4% 2% 
* significant verschil 

 
Tabel 55 Emotionele eenzaamheid 

Emotionele eenzaamheid 

Lage emotionele 

eenzaamheidsscore 

Hoge emotionele 

eenzaamheidsscore 

 

% % 

Totaal  89% 11% 

Man 89% 11% Geslacht 

Vrouw 90% 10% 

19 - 34 jaar 88% 12% 

35 - 49 jaar 90% 10% 

Leeftijd 

50 - 64 jaar 90% 10% 

LO, MAVO, LBO 88% 12% 

HAVO, VWO, MBO 90% 10% 

Opleiding* 

HBO, WO 91% 9% 
* significant verschil 
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Tabel 56 Sociale eenzaamheid 

Sociale eenzaamheid 

Lage sociale  

eenzaamheidsscore 

Hoge sociale  

eenzaamheidsscore 

 

% % 

Totaal  74% 26% 

Man 72% 28% Geslacht* 

Vrouw 76% 24% 

19 - 34 jaar 78% 22% 

35 - 49 jaar 74% 26% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 71% 29% 

LO, MAVO, LBO 68% 32% 

HAVO, VWO, MBO 75% 25% 

Opleiding* 

HBO, WO 79% 21% 

  
10.1.4. Patronen en relaties 
Eenzaamheid komt in gelijke mate voor bij mannen en vrouwen. Wel wordt bij mannen 
relatief vaker een hogere sociale eenzaamheidsscore gemeten. Oudere volwassenen zijn 
relatief vaker eenzaam, maar dit heeft vooral betrekking op het kwantitatieve aspect van 
eenzaamheid (sociale eenzaamheid). Het opleidingsniveau is een belangrijk gegeven: laag-
opgeleiden zijn vaker eenzaam dan hoog-opgeleiden en dit geldt zowel voor de kwalitatieve 
dimensie (emotionele eenzaamheid) als voor de kwantitatieve dimensie (sociale 
eenzaamheid). 
 
10.1.5. Vergelijking 
De Drentse cijfers liggen in de buurt van de resultaten van het onderzoek van Van Tilburg en 
De Jong Gierveld. In dit onderzoek werd het aantal eenzame volwassenen geschat op 30% 
van de volwassen bevolking. Van deze 30% is tweederde matig eenzaam, eenderde (dus 10% 
van de bevolking) sterk eenzaam. In Drenthe ligt het percentage volwassenen met 
eenzaamheid wat hoger (36%), en is de verdeling naar de ernst van eenzaamheid ook anders: 
bij ongeveer eenzesde van de eenzame volwassenen is sprake van ernstige of zeer ernstige 
eenzaamheid. Dit komt neer op 6% van de Drentse volwassen bevolking. 
 

10.2. Sociale contacten 
De frequentie van sociale contacten ligt in het verlengde van de sociale eenzaamheid zoals 
besproken in de vorige paragraaf: de sociale omgeving kan een bron van steun zijn en 
daarmee ook van invloed zijn op de gezondheid. Interacties met andere mensen dragen bij aan 
de gezondheid van mensen, bijvoorbeeld omdat mensen gezondheidsinformatie uitwisselen of 
omdat sociale steun het emotionele welzijn van mensen bevordert (Hoeymans, Melse en 
Schoemaker, 2010). 
 
10.2.1. Belangrijkste uitkomsten 
De overgrote meerderheid van de volwassenen heeft 2 keer per maand of vaker contact met 
familieleden (91%). De percentages liggen bij het contact met vrienden/kennissen en buren 
lager: ruim 80% heeft 2 keer per maand of vaker met hen contact. 
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10.2.2. Meting van sociale contacten 
Een drietal vragen is gericht op de meting van de frequentie van contact met familieleden 
(inclusief telefonische en schriftelijke/e-mail contacten), vrienden, vriendinnen of echt goede 
kennissen en met buren of mensen die in de straat wonen. 
 
10.2.3. Resultaten in detail 
Tabel 57 Frequentie van contact met familie 

Contact met familie 

Minder dan 2 keer 

per maand 

2 keer per maand 

of vaker 

 

% % 

Totaal  9% 91% 

Man 11% 89% Geslacht* 

Vrouw 6% 94% 

19 - 34 jaar 8% 92% 

35 - 49 jaar 7% 93% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 10% 90% 

LO, MAVO, LBO 11% 89% 

HAVO, VWO, MBO 8% 92% 

Opleiding* 

HBO, WO 6% 94% 
* significant verschil 

 
Tabel 58 Frequentie van contact met vrienden of kennissen 

Contact met vrienden of kennissen 

Minder dan 2 keer 

per maand 

2 keer per maand 

of vaker 

 

% % 

Totaal  16% 84% 

Man 18% 82% Geslacht* 

Vrouw 13% 87% 

19 - 34 jaar 8% 92% 

35 - 49 jaar 15% 85% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 21% 79% 

LO, MAVO, LBO 21% 79% 

HAVO, VWO, MBO 12% 88% 

Opleiding* 

HBO, WO 13% 87% 
* significant verschil 
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Tabel 59 Frequentie van contact met buren 

Contact met buren 

Minder dan 2 keer 

per maand 

2 keer per maand 

of vaker 

 

% % 

Totaal  18% 82% 

Man 17% 83% Geslacht 

Vrouw 19% 81% 

19 - 34 jaar 24% 76% 

35 - 49 jaar 16% 84% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 16% 84% 

LO, MAVO, LBO 19% 81% 

HAVO, VWO, MBO 18% 82% 

Opleiding 

HBO, WO 16% 84% 
* significant verschil 

  
10.2.4. Patronen en relaties 
Mannen hebben minder contact met familieleden, vrienden en kennissen dan vrouwen. 
Oudere volwassenen hebben relatief minder contact met familieleden, vrienden en kennissen, 
maar zijn wat meer gericht op de nabije contacten met buren. Hoger-opgeleiden hebben vaker 
(informele) contacten dan lager-opgeleiden. 
 

10.3. Huiselijk geweld 
De directe sociale omgeving kan mensen tot steun zijn en hun gezondheid bevorderen. De 
sociale omgeving van gezinsleden en huisgenoten kan echter ook schadelijke en blijvende 
gevolgen voor de gezondheid hebben als van geweld sprake is. Het begrip huiselijk geweld 
fungeert in Nederland als een paraplubegrip voor een aantal verschillende uitingsvormen: 
fysiek, geestelijk en seksueel geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. 
 
10.3.1. Belangrijkste uitkomsten 
6% van de Drentse volwassenen geeft aan ooit slachtoffer geweest te zijn van huiselijk 
geweld. Vrouwen zijn meer dan twee maal zo vaak als mannen slachtoffer van huiselijk 
geweld geweest. Psychisch en emotioneel geweld is de meest voorkomende vorm, gevolgd 
door fysiek geweld. Ex-partners, ouders en huidige partners worden genoemd als de 
belangrijkste daders van huiselijk geweld. Bij 70% van de respondenten die aangeven 
slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld is dit meer dan 5 jaar geleden; bij 12% van de 
slachtoffers (0,7% van de volwassen bevolking) is op dit moment of in het recente verleden 
sprake (geweest) van huiselijk geweld. 
 
10.3.2. Meting van huiselijk geweld  
Huiselijk geweld wordt in de vragenlijst gedefinieerd en de vormen van huiselijk geweld 
worden benoemd. De vragen gaan over de ervaring met huiselijk geweld (‘bent u ooit 
slachtoffer geweest van huiselijk geweld?’), vormen van huiselijk geweld, dader(s), hoe lang 
het geleden is dat de respondent slachtoffer was van huiselijk geweld en de bekendheid met 
het meldpunt huiselijk geweld. 
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10.3.3. Resultaten in detail 
Tabel 60 Slachtoffer van huiselijk geweld, hele leven 

Ooit slachtoffer geweest huiselijk 

geweld 

Ja Nee 

 

% % 

Totaal  6% 94% 

Man 4% 96% Geslacht* 

Vrouw 9% 91% 

19 - 34 jaar 7% 93% 

35 - 49 jaar 6% 94% 

Leeftijd 

50 - 64 jaar 6% 94% 

LO, MAVO, LBO 6% 94% 

HAVO, VWO, MBO 8% 92% 

Opleiding* 

HBO, WO 4% 96% 
* significant verschil 

 
Tabel 61 Vorm van huiselijk geweld (bij volwassenen die ooit slachtoffer zijn 
geweest van huiselijk geweld) 

 Ja Nee 

 % % 

Psychisch of emotioneel geweld  77% 23% 

Lichamelijk geweld  59% 41% 

Ongewenste seksuele toenadering  17% 83% 

Seksueel misbruik  13% 87% 

 
Tabel 62 Dader van huiselijk geweld (bij volwassenen die ooit slachtoffer zijn 
geweest van huiselijk geweld) 

 Ja Nee 

 % % 

Dader is partner  16% 84% 

Dader is ex-partner  37% 63% 

Dader is (stief)kind  4% 96% 

Dader is (stief)ouder(s)  34% 66% 

Dader is (stief)broer(s)/zus(sen)  9% 91% 

Dader is ander familielid  10% 90% 

Dader is huisvriend  2% 98% 

Andere dader  9% 91% 
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Tabel 63 Hoe lang is het geleden (bij volwassenen die ooit slachtoffer zijn 
geweest van huiselijk geweld) 

 % 

1 jaar geleden of korter 12% 

tussen 1 en 5 jaar geleden 18% 

Hoe lang geleden 

langer dan 5 jaar geleden 70% 

 

Tabel 64 Bekendheid meldpunt huiselijk geweld 

Bekend met meldpunt huiselijk geweld 

Ja Nee  

% % 

Totaal  40% 60% 

Man 39% 61% Geslacht 

Vrouw 42% 58% 

19 - 34 jaar 41% 59% 

35 - 49 jaar 42% 58% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 38% 62% 

LO, MAVO, LBO 31% 69% 

HAVO, VWO, MBO 41% 59% 

Opleiding* 

HBO, WO 54% 46% 
* significant verschil 

  
10.3.4. Patronen en relaties 
Vrouwen geven meer dan twee maal zo vaak als mannen aan dat zij ooit slachtoffer zijn 
geweest van huiselijk geweld. Het opleidingsniveau speelt in zoverre een rol dat volwassenen 
met een opleiding op HAVO-, VWO- of MBO-niveau relatief vaker aangeven ooit slachtoffer 
te zijn geweest. 
 
10.3.5. Vergelijking 
De resultaten voor Drenthe corresponderen niet met landelijke cijfers. Het onderzoek naar de 
prevalentie van huiselijk geweld dat in 1997 is uitgevoerd (van Dijk, Flight, Oppenhuis en 
Duesmann, 1997) leverde cijfers op voor alle vormen van huiselijk geweld. Uit dit onderzoek 
bleek dat 45% van alle vrouwen en mannen tussen de achttien en zeventig jaar ooit slachtoffer 
is geweest van huiselijk geweld, als kind, partner of ouder (Website Movisie). Cijfers over 
huiselijk geweld zijn moeilijk te vergelijken, vanwege definitieverschillen, 
populatieverschillen en methodologische verschillen. Als belangrijk kritiekpunt bij het 
INTOMART-onderzoek van Van Dijk, Flight, Oppenhuis en Duesmann werd bijvoorbeeld 
genoemd dat een te brede definitie van huiselijk geweld werd gehanteerd, resulterend in hoge 
prevalentiecijfers. Uit een recenter onderzoek (Van der Veen en Bogaerts, 2010), gebaseerd 
op verschillende bronnen en methoden van onderzoek werd gevonden dat ruim 9% van de 
Nederlandse bevolking de voorgaande vijf jaar slachtoffer was geweest van evident huiselijk 
geweld. Ongeveer 40% rapporteert in dit onderzoek over één of enkele vervelende incidenten 
in de huiselijke kring van relatief geringe ernst of over huiselijk geweld dat zich langer dan 
vijf jaar geleden voordeed. Ongeveer 50% van de Nederlandse bevolking heeft nooit te maken 
gehad met huiselijk geweld of met een vervelend incident in de huiselijke kring. In bijna 75% 
van de gevallen van evident huiselijk geweld gaat het om lichamelijk geweld (65%) en 
seksueel geweld (8%). 

Volwassenenonderzoek Drenthe 2009, versie 1.0 55
 



 
10.3.6. Trends 
Een zinvolle vergelijking met de cijfers van 2003 is niet mogelijk, want de vraagstelling van 
dat jaar wijkt te sterk af van die van het huidige onderzoek. In de vraagstelling van het 
volwassenenonderzoek van 2003 zijn 21 (soorten) voorvallen van huiselijk geweld aan de 
respondenten voorgelegd. Daarbij werd gevraagd of ooit een partner, familielid, huisgenoot of 
huisvriend één van deze genoemde voorvallen heeft gepleegd ten opzichte van een gezinslid 
(inclusief de respondent zelf). Omdat soorten huiselijk geweld expliciet voorgelegd werden en 
de vraagstelling zich niet beperkte tot het eigen slachtofferschap vallen de percentages in het 
onderzoek van 2003 meer dan twee maal zo hoog uit vergeleken met dit onderzoek: bij 13% 
van de respondenten in 2003 was ooit sprake geweest van een vorm van geweld in huiselijke 
kring. 
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11 Fysieke omgeving 
 

11.1. Tevredenheid woonomgeving 
 
11.1.1. Belangrijkste uitkomsten 
Volwassenen beoordelen de woonomgeving gemiddeld met een 8. Volwassenen in de oudste 
leeftijdsgroep zijn het meest positief over de woonomgeving. Hoe hoger de opleiding, hoe 
tevredener men over de woonomgeving is. 
 
11.1.2. Meting van tevredenheid woonomgeving 
Volwassenen werd gevraagd met een rapportcijfer op een schaal van 1 tot 10 aan te geven hoe 
tevreden ze zijn met de woonomgeving. Hierbij staat 1 voor ‘zeer ontevreden’ en 10 voor 
‘zeer tevreden’. Op basis van het rapportcijfer is een indeling gemaakt, waarbij een 
rapportcijfer van 1 tot en met 6 staat voor ‘minder tevreden’ en een rapportcijfer van 7 tot en 
met 10 staat voor ‘tevreden’ over de woonomgeving. 
 
11.1.3. Resultaten in detail 
Tabel 65 Tevredenheid woonomgeving 

Tevredenheid woonomgeving 

Minder tevreden Tevreden  

% % 

Totaal  11% 89% 

Man 10% 90% Geslacht 

Vrouw 11% 89% 

19 - 34 jaar 15% 85% 

35 - 49 jaar 10% 90% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 9% 91% 

LO, MAVO, LBO 13% 87% 

HAVO, VWO, MBO 10% 90% 

Opleiding* 

HBO, WO 9% 91% 
* significant verschil 
 
11.1.4. Patronen en relaties 
Volwassenen in de oudste leeftijdsgroep zijn het meest positief over de woonomgeving. Hoe 
hoger de opleiding, hoe tevredener men over de woonomgeving is. 

11.2. Buitenmilieu 
 
11.2.1. Belangrijkste uitkomsten 
De meeste overlast in de buurt wordt veroorzaakt door hondenpoep, een kwart van de mensen 
ergert zich hieraan. 19% van de volwassenen ervaart geluidsoverlast in de buurt. 18% heeft 
last van slecht onderhoud van wegen en/of groen. Onderwerpen die bij ‘anders, nl’ werden 
genoemd zijn verkeersoverlast, parkeeroverlast en overlast door jeugd of hangjongeren. 41% 
van de volwassenen geeft aan geen overlast in de buurt te ervaren. 
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Volwassenen ergeren zich het meest aan geluidshinder door bromfietsen of scooters, maar 
ook geluidsoverlast door buren en door verkeer in de buurt waar je niet harder dan 50 km/uur 
mag rijden komt voor. Een gering aantal volwassenen geeft aan geluidsoverlast door treinen 
en bedrijven of industrie te ondervinden. 
 
11.2.2. Meting van buitenmilieu 
Voor de meting van het buitenmilieu is gebruik gemaakt van twee vragen. In de eerste vraag 
konden volwassenen maximaal 3 onderwerpen aankruisen die ze als de grootste 
milieuproblemen in de buurt ervaren. Daarnaast kregen ze een lijst met 8 bronnen van 
geluidshinder. Voor elk van deze bronnen konden volwassenen op een schaal van 0 tot 100 
aangeven in welke mate ze gehinderd, gestoord of geërgerd worden als ze thuis zijn. 
 
11.2.3. Resultaten in detail 
Tabel 66 Ervaren milieuproblemen in de buurt 

 Ja Nee 

 % % 

Geluidsoverlast 19% 81% 

Bodemverontreinging 1% 99% 

Rommel op straat 15% 85% 

Hondenpoep 25% 75% 

Slecht onderhoud van wegen en/of groen 18% 82% 

Geuroverlast 5% 95% 

Risico door industriele bedrijven 1% 99% 

Watervervuiling 1% 99% 

Luchtvervuiling 1% 99% 

Aantasting van groen 3% 97% 

Milieubelasting door verkeer 5% 95% 

Lichtoverlast 3% 97% 

Anders nl... 8% 92% 

Geen overlast 41% 59% 
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Tabel 67 Mate van geluidshinder in eigen woning 

 Geen ernstige 

geluidhinder 

Enige mate van 

ernstige 

geluidshinder 

Ernstige 

geluidhinder 

 % % % 

Verkeer waar je harder mag dan 50 km/uur  94% 2% 4% 

Verkeer waar je niet harder mag dan 50 km/uur  91% 3% 6% 

Treinen  98% 1% 1% 

Vliegtuigen  98% 1% 2% 

Bedrijven/industrie  98% 0% 1% 

Buren  91% 3% 6% 

Bromfietsen/scooters  89% 3% 8% 

Overig  97% 1% 2% 

  
 

11.3. Binnenmilieu 
 
11.3.1. Belangrijkste uitkomsten 
43% van de volwassenen in Drenthe geeft aan dat er uitsluitend een natuurlijk 
ventilatiesysteem aanwezig is in de woning. Eenvijfde heeft een mechanische ventilatie die 
uit- of aangezet kan worden in combinatie met ventilatieroosters of klapraampjes, bij 18% 
staat deze mechanische ventilatie altijd aan. De ruimte die het meest geventileerd wordt in de 
winter is de slaapkamer. 59% van de volwassenen ventileert hier continu. In de woonkamer 
wordt door 45% van de volwassenen continu geventileerd en iets meer dan de helft van de 
volwassenen ventileert hier af en toe of regelmatig. 
 
11.3.2. Meting van binnenmilieu 
Voor de meting van binnenmilieu zijn twee vragen gesteld. Ten eerste is gevraagd welk 
ventilatiesysteem in de woning aanwezig is. Volwassenen konden hierbij kiezen uit 
uitsluitend natuurlijke ventilatie, natuurlijke ventilatie of mechanische ventilatie. Bij de 
tweede vraag werden volwassenen gevraagd aan te geven hoe lang er in de winter in de 
woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken werd geventileerd. 
 
11.3.3. Resultaten in detail 
Tabel 68 Vorm van ventilatiesysteem in de woning 

 % 

Uitsluitend natuurlijke ventilatie 43% 

Nat. ventilatie in comb. met ventilator in raam/muur 12% 

Mech. ventilatie (met keuze aan/uit) comb.met ventilatieroosters/klapraampjes 21% 

Mech.ventilatie (altijd aan) in comb.met ventilatieroosters/klapraampjes 18% 

Mech.ventilatie met recirculatie en/of balansventilatie 4% 

Ventilatiesysteem aanwezig in 

de woning 

Anders 2% 
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Tabel 69 Ventilatie in de woning gedurende de winter 

 % 

Nooit 4% 

Af en toe, regelmatig 51% 

Ventilatie gedurende de winter in de woonkamer 

Continu 45% 

Nooit 1% 

Af en toe, regelmatig 40% 

Ventilatie gedurende de winter in de slaapkamer 

Continu 59% 

Nooit 5% 

Af en toe, regelmatig 44% 

Ventilatie gedurende de winter in de badkamer 

Continu 51% 

Nooit 4% 

Af en toe, regelmatig 50% 

Ventilatie gedurende de winter in de keuken 

Continu 47% 
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12 Contacten met GGD 
 

12.1. Bekendheid met OGGZ 
De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) houdt in: zorg aan mensen die zelf niet in 
staat zijn om hulp in te schakelen, terwijl ze die wel nodig hebben. 
 
12.1.1. Belangrijkste uitkomsten 
11% van de volwassenen is bekend met het meldpunt voor OGGz. Relatief meer vrouwen, 
oudere volwassenen en hoger opgeleiden zijn op de hoogte van het meldpunt OGGz. 
 
12.1.2. Meting van bekendheid met OGGZ 
In de vragenlijst is gevraagd of volwassenen bekend zijn met het meldpunt OGGz. Bij deze 
vraag is uitgelegd dat er met het meldpunt contact opgenomen kan worden als men zich 
zorgen maakt over iemand die zichzelf verwaarloost of wanneer men ernstige overlast van een 
persoon in de woonomgeving ondervindt. 
 
12.1.3. Resultaten in detail 
Tabel 70 Bekendheid met meldpunt OGGz 

Bekend met meldpunt OGGz 

Ja Nee  

% % 

Totaal  11% 89% 

Man 9% 91% Geslacht* 

Vrouw 12% 88% 

19 - 34 jaar 9% 91% 

35 - 49 jaar 9% 91% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 14% 86% 

LO, MAVO, LBO 9% 91% 

HAVO, VWO, MBO 10% 90% 

Opleiding* 

HBO, WO 15% 85% 
* significant verschil 

 
 
12.1.4. Patronen en relaties 
12% van de vrouwen en 9% van de mannen is bekend met het meldpunt OGGz. De 
bekendheid is het grootst in de oudste leeftijdsgroep. Hoger opgeleiden zijn vaker op de 
hoogte van het bestaan van het meldpunt dan volwassenen met een lagere opleiding. 
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12.2. Contact met GGD 
 
12.2.1. Belangrijkste uitkomsten 
8% van de volwassenen in Drenthe heeft het afgelopen jaar contact gehad met de GGD. 
Vrouwen, volwassenen in de jongste leeftijdscategorie en hoger opgeleiden hadden vaker 
contact met de GGD. De contacten met de GGD betreffen vooral het vaccineren van reizigers 
en de bezoeken aan de schoolarts of verpleegkundige JGZ. Een op de vijf volwassenen gaf 
aan met andere personen of afdelingen contact te hebben gehad. Voor een deel betrof dit 
zaken die niet bij de GGD thuis horen, zoals bevolkingsonderzoek, keuring rijbewijs of arbo 
keuring en bezoek aan GGZ of psycholoog. Andere antwoorden die werden genoemd waren 
‘overige infectieziekten’ of ‘beroepsmatig contact’. De meeste contacten waren particulier 
van aard (81%). Drie kwart van de volwassenen had persoonlijk contact, ruim eenderde had 
telefonisch contact met de GGD. 
 
Het gemiddelde rapportcijfer voor de aandacht en respect dat men van de GGD medewerker 
kreeg is een 7,8. De verkregen informatie, de bereikbaarheid en de dienstverlening werden 
beoordeeld met een 7,5. 
 
12.2.2. Meting van contact met GGD  
Aan volwassenen is gevraagd of ze het afgelopen jaar contact hebben gehad met de GGD. 
Volwassenen die deze vraag bevestigend beantwoordden, konden in een vervolgvraag 
aangeven met wie of waarvoor ze contact hebben gehad met de GGD. Ook werd gevraagd op 
welke wijze men contact heeft gehad en of het contact beroepsmatig of particulier van aard 
was. Tot slot werd de volwassene gevraagd een rapportcijfer te geven voor de verkregen 
informatie, de mate van gekregen aandacht en respect van de GGD medewerker, de 
bereikbaarheid en de dienstverlening in het algemeen. 
 
12.2.3. Resultaten in detail 
Tabel 71 Contact met de GGD in afgelopen jaar 

Contact gehad met GGD 

Ja Nee  

% % 

Totaal  8% 92% 

Man 7% 93% Geslacht* 

Vrouw 10% 90% 

19 - 34 jaar 9% 91% 

35 - 49 jaar 9% 91% 

Leeftijd* 

50 - 64 jaar 6% 94% 

LO, MAVO, LBO 6% 94% 

HAVO, VWO, MBO 8% 92% 

Opleiding* 

HBO, WO 11% 89% 
* significant verschil 
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Tabel 72 Persoon of reden waarom men contact heeft gehad met GGD (bij 
volwassenen die afgelopen jaar contact hadden met de GGD) 

 Ja Nee 

 % % 

Contact gehad met schoolarts, verpleegkundige JGZ  30% 70% 

Contact Loket Gezonde School  1% 99% 

Contact nieuwe influenza  5% 95% 

Contact vaccinaties reizigers  41% 59% 

Contact inenting BMHK  3% 97% 

Contact SOA / AIDS  5% 95% 

Contact Sense  0% 100% 

Contact overige infectieziekten  2% 98% 

Contact meldpunt huiselijk geweld  1% 99% 

Contact meldpunt OGGZ  2% 98% 

Contact MMK  0% 100% 

Contact THZ  1% 99% 

Contact GHOR  1% 99% 

Contact overig  20% 80% 

 
Tabel 73 Particulier of beroepsmatig contact gehad met GGD (bij volwassenen 
die afgelopen jaar contact hadden met de GGD) 

 % 

Particulier 81% Contact particulier of 

beroepsmatig Beroepsmatig 19% 

 
Tabel 74 Manier waarop men contact heeft gehad met GGD (bij volwassenen die 
afgelopen jaar contact hadden met de GGD) 

 Ja Nee 

 % % 

Contact via website  7% 93% 

Persoonlijk contact  75% 25% 

Telefonisch contact  35% 65% 

Schriftelijk contact  11% 89% 

E-mail contact  6% 94% 

 
Tabel 75 Rapportcijfer voor verschillende onderdelen (bij volwassenen die 
afgelopen jaar contact hadden met de GGD) 

 Gemiddelde 

Rapportcijfer verkregen informatie 7,5 

Rapportcijfer aandacht en/of respect medewerker 7,8 

Rapportcijfer bereikbaarheid 7,5 

Rapportcijfer dienstverlening algemeen 7,5 
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12.2.4. Patronen en relaties 
Vrouwen, volwassenen in de jongste leeftijdscategorie en hoger opgeleiden hadden vaker 
contact met de GGD. 
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13 Beschouwing 
Elk van de thema’s, beschreven in dit rapport, geeft een beeld van één facet van de fysieke en 
psychische gezondheid, de leefgewoonten en het zorggebruik van Drentse volwassenen. De 
uitkomsten blijken daarbij vaak afhankelijk te zijn van leeftijd, geslacht of opleiding. Kunnen 
we ook onderlinge relaties leggen om een meer complete indruk te krijgen van de 
verwevenheid van gezondheid, welbevinden, leefstijl en persoonskenmerken?  
 
Om de onderlinge samenhang nader te onderzoeken maken we uit enkele onderdelen van dit 
onderzoek een selectie van indicatoren. Elke indicator werpt daarbij licht op een deelaspect 
van de gezondheidssituatie van de Drentse bevolking. Vervolgens laten we zien wat de 
samenhang is tussen deze indicatoren en de persoonskenmerken leeftijd, geslacht, 
opleidingsniveau en burgerlijke staat. Met deze persoonskenmerken bakenen we 
deelpopulaties af en we laten zien hoe deze deelpopulaties scoren op de geselecteerde 
indicatoren. Tot slot onderzoeken we de samenhang tussen de deelpopulaties en de landelijke 
speerpunten van het volksgezondheidsbeleid: roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht, 
diabetes en depressie. Hiermee wordt zichtbaar waar, op welke manier en in welke mate 
volksgezondheidsproblemen zich voordoen in de Drentse bevolking en waar 
aangrijpingspunten voor het lokale volksgezondheidsbeleid liggen. 

13.1.  Indicatoren 
In dit onderzoek zijn veel onderwerpen te herleiden tot de drie dimensies van gezondheid 
zoals benoemd in de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie: ‘Gezondheid is een staat 
van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of 
gebrek’. We sluiten aan bij deze fysieke, geestelijke en sociale aspecten van gezondheid, door 
indicatoren te kiezen voor gezondheid en welbevinden, de leefstijl en de sociale en fysieke 
omgeving (Tabel 76).  
 
Ervaren gezondheid, ook wel subjectieve gezondheid of gezondheidsbeleving genoemd, geldt 
als een belangrijke indicator voor de gezondheid in een populatie. Het oordeel over de eigen 
gezondheid heeft betrekking op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid (Deeg, 
2009). De ervaren gezondheid heeft allereerst betrekking op ziekten en aandoeningen en is 
daarmee een goede voorspeller van de sterfte. Als samenvattende maat gaat het eigen oordeel 
ook over zaken als fitheid, depressieve gevoelens, voeding, sociale steun, roken en 
lichamelijke activiteit (Hoeymans, Melse en Schoemaker, 2010). 
  
Een aanvulling op de ervaren gezondheid wordt gevormd door de indicator psychische 
gezondheid. Meer dan bij het oordeel over de eigen gezondheid gaat het hier om een 
samengestelde maat van psychisch welbevinden. Deze indicator is samengesteld uit de vragen 
van de Mental Health Inventory (zie paragraaf 4.5). Het huisartsbezoek is als derde indicator 
voor gezondheid en welbevinden geselecteerd.  
 
De indicator lichaamsgewicht heeft betrekking op het raakvlak van gezondheid en de leefstijl 
van nu en in het verleden. In de benadering van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 
(VTV) 2010 (Van den Berg en Schoemaker, 2010) wordt obesitas gezien als een 
gezondheidsprobleem dat voortkomt uit determinanten (veel en vet eten, weinig bewegen) en 
kan leiden tot ziekte (diabetes, artrose, hart- en vaatziekten). De overige 3 indicatoren van 
leefstijl hebben betrekking op determinanten van de gezondheid, niet zozeer op de gezondheid 
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of het welbevinden zelf. Anders dan bij de indicator lichaamsgewicht hebben deze 3 
indicatoren betrekking op de huidige leefstijl en het gedrag op dit moment. 
 
De indicatoren van de sociale en fysieke omgeving hebben betrekking op de sociale context 
(gemeten met de indicator sociale eenzaamheid), de woonomgeving en huiselijk geweld. De 
indicator slachtoffer geweest van huiselijk geweld is gekozen vanuit de vooronderstelling dat 
huiselijk geweld (op dit moment of in het verleden) de gezondheid op dit moment kan 
beïnvloeden. 
 
Tabel 76 Indicatoren van gezondheid, leefstijl en welbevinden 

 
% 

§ in dit 

rapport 

Indicatoren van gezondheid en welbevinden:   

Goed (uitstekend, zeer goed, goed) 89,7% 
1. Ervaren gezondheid 

Minder goed (matig, slecht) 10,3% 
4.1 

Psychisch gezond (psychische gezondheid goed) 85,8% 
2. Psychische gezondheid 

Psychisch minder gezond (psychisch licht, matig, ernstig ongezond) 14,2% 
4.5 

Niet recent (nooit, langer dan jaar geleden) 31,3% 
3. Huisartsbezoek 

Recent (minder dan jaar geleden) 68,7% 
4.4 

Indicatoren van leefstijl:   

Niet sprake van obesitas (BMI < 30) 86,2% 
4. Lichaamsgewicht 

Sprake van obesitas (BMI ≥ 30) 13,8% 
7.2 

Voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen 41,3% 
5. Beweging 

Voldoet niet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen 58,7% 
8 

Rookt niet op dit moment (rookt nu niet; rookt nu niet, vroeger wel) 71,7% 
6. Roken 

Rookt op dit moment 28,3% 
9.1 

Geen, licht, matig gebruik 87,9% 
7. Alcoholgebruik 

Excessief, zeer excessief gebruik 12,1% 
9.2 

Indicatoren van sociale en fysieke omgeving:   

Lage eenzaamheidsscore 73,8% 
8. Sociale eenzaamheid 

Hoge eenzaamheidsscore 26,2% 
10.1 

Nooit slachtoffer geweest 93,7% 9. Slachtoffer geweest van 

huiselijk geweld Ooit slachtoffer geweest 6,3% 
10.3 

Tevreden (rapportcijfer 7-10) 89,4% 10. Tevredenheid met 

woonomgeving Minder tevreden (rapportcijfer 1-6) 10,6% 
11.1 

 
Wat is de onderlinge samenhang tussen deze afzonderlijke indicatoren? Tabel 77 laat voor 
elke combinatie van indicatoren zien wat de sterkte van het verband, uitgedrukt als correlatie, 
is. Een sterk verband komt tot uitdrukking in een hoge correlatie (bijvoorbeeld van 0.35 of 
hoger), een minder sterk of afwezig verband in een lagere correlatie. Ervaren gezondheid en 
psychische gezondheid hangen het sterkst met elkaar samen. Ervaren gezondheid hangt ook 
nauw samen met het huisartsbezoek. Psychische gezondheid hangt nauw samen met sociale 
eenzaamheid, de woonomgeving en huiselijk geweld. Opmerkelijk is dat de indicatoren van 
leefstijl niet sterk gerelateerd zijn aan de andere indicatoren en we gaan hier later nog dieper 
op in. Wel zijn rokers vaak (excessieve) drinkers of andersom (excessieve drinkers zijn 
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relatief vaak ook rokers). Sociale eenzaamheid en de tevredenheid met de woonomgeving 
hangen met elkaar samen. 
 
Tabel 77 Onderlinge relaties tussen de indicatoren, weergegeven met 
correlaties 

Indicator 

E
rv

ar
en

 
ge

zo
nd

he
id

 
Ervaren gezondheid ¨ 

P
sy

ch
is

ch
e

 
ge

zo
nd

he
id

 

Psychische gezondheid   ¨ 

H
ui

sa
rt

sb
ez

oe
k 

Huisartsbezoek     ¨ 

Li
ch

aa
m

sg
ew

ic
ht

 

Lichaamsgewicht       ¨ 

G
ez

on
d 

be
w

eg
e

n 

Gezond bewegen         ¨ 

R
ok

en
 

Roken           ¨ 

A
lc

oh
ol

ge
br

ui
k 

Alcoholgebruik             ¨ 

S
oc

ia
le

 e
en

za
am

he
id

 

Sociale eenzaamheid               ¨ 

H
ui

se
lij

k 
ge

w
el

d 

Huiselijk geweld                 ¨ 

T
ev

re
de

nh
ei

d 
m

et
 w

oo
no

m
ge

vi
n

g 

Tevredenheid met woonomgeving                   ¨ 

 

  correlatie ≥ 0.35 

  0.25 ≥ correlatie < 0.35  

  0.15 ≥ correlatie < 0.25  

  0.05 ≥ correlatie < 0.15  

  Geen of geringe correlatie 

 
Om een algemene indicator van de gezondheid van volwassenen in Drenthe samen te stellen 
richten we ons vervolgens op de ervaren gezondheid en de psychische gezondheid. Met de 
keuze van deze twee indicatoren proberen we zo dicht mogelijk het gezondheidsbegrip te 
benaderen zoals door de Wereldgezondheidsorganisatie geïntroduceerd. Door deze 
indicatoren van gezondheid en welbevinden samen te voegen tot één maat voor de gezondheid 
ontstaat een completer beeld van de gezondheidssituatie dan door één van beide indicatoren 
afzonderlijk geleverd kan worden. Van een minder goede gezondheid is sprake als de 
respondent een minder goede ervaren gezondheid rapporteerde, een minder goede psychische 
gezondheid, of beide. Tabel 78 laat zien dat bij ruim 19% van de volwassenen sprake was van 
een minder goede gezondheid. 
 
Tabel 78 Samengestelde indicator van gezondheid in de Drentse bevolking, in 
percentages 

 % 

Gezond 80,8% 
Gezondheidsindicator 

Minder gezond 19,2% 
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13.2. Persoonskenmerken 
Leeftijd, geslacht en opleiding laten verschillen zien in de gezondheidssituatie en in een 
problematische leefstijl, zo is gebleken uit de voorgaande hoofdstukken. Hier kijken we 
opnieuw naar deze persoonskenmerken en betrekken hierbij ook de burgerlijke staat van de 
respondenten. 
 
Om de rol van deze persoonskenmerken te schetsen gaan we eerst in op de gezondheid en 
clustering van problemen, vervolgens op de scores op de afzonderlijke indicatoren. In Tabel 
79 worden voor de achtergrondvariabelen afzonderlijk de percentages getoond van mensen 
met problemen op 4 gebieden of meer (gebaseerd op de scores op de 10 indicatoren) en met 
een minder goede gezondheid (gebaseerd op de algemene gezondheidsindicator van Tabel 
78). Bij éénvijfde van de studiepopulatie is sprake van problemen op 4 gebieden of meer, 
waarbij de clustering van problemen samenhangt met het opleidingsniveau en de burgerlijke 
staat. Bij mensen die gescheiden of verweduwd zijn is relatief vaak sprake van meerdere 
problemen (respectievelijk 40% en 31% heeft problemen op 4 gebieden of meer). Dit geldt 
ook voor de lager-opgeleiden (27% van de respondenten met lager onderwijs, MAVO of 
LBO). Opvallend is dat de clustering van problemen geen duidelijke relatie laat zien met 
leeftijd en geslacht. Deze relatie is er wel als het gaat om een minder goede gezondheid, want 
jongere volwassenen en mannen hebben een relatief betere gezondheid dan oudere 
volwassenen en vrouwen.  
 
Tabel 79 Volwassenen met 4 of meer probleemgebieden en met minder goede 
gezondheid, naar persoonskenmerken, in percentages 

  % met 4 of meer 
probleemgebieden 

% met minder goede 
gezondheid 

19 – 34 jaar 20% 16% 

35 – 49 jaar 18% 18% Leeftijd1 

50 - 64 jaar 21% 23% 

Man 20% 17% 
Geslacht1 

Vrouw 19% 21% 

LO, MAVO, LBO 27% 28% 

HAVO, VWO, MBO 18% 16% Opleiding1 2 

HBO, WO 13% 12% 

Gehuwd, samenwonend 17% 17% 

Ongehuwd, nooit gehuwd 
geweest 

25% 21% 

Gescheiden 40% 41% 

Burgerlijke staat1 2 

Weduwe, weduwnaar 31% 38% 

Totaal 20% 19% 
1 Significante verschillen bij minder goede gezondheid 
2 Significante verschillen bij 4 of meer probleemgebieden 

 
In Tabel 80 tot en met Tabel 82 wordt duidelijk dat de afzonderlijke indicatoren samenhangen 
met leeftijd en geslacht. Die samenhang is echter niet bij alle indicatoren even sterk en ook 
varieert de richting van het verband. Bij oudere volwassenen is vaker sprake van een slechtere 
ervaren gezondheid, van obesitas en van sociale eenzaamheid. Hun leefstijl is echter gezonder 
dan die van de jongere volwassenen. Ook zijn oudere volwassenen vaker tevreden met hun 
woonomgeving. Tevens is te zien dat mannen bij sommige probleemgebieden een relatief 
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ongunstige positie innemen, maar op andere indicatoren juist gunstiger scoren dan vrouwen. 
Bij de indicatoren van gezondheid en welbevinden is het beeld voor mannen relatief gunstig, 
maar dit geldt niet voor de meeste indicatoren van leefstijl. Anders dan de demografische 
kenmerken leeftijd en geslacht laten de burgerlijke staat en het opleidingsniveau een 
eenduidiger beeld zien. Laag-opgeleiden hebben een relatief ongunstige positie bij nagenoeg 
alle indicatoren en dit geldt nog sterker voor gescheiden of verweduwde mensen. 
 
Tabel 80 Indicatoren van gezondheid en welbevinden, naar 
persoonskenmerken, in percentages 

  
Minder goede 

ervaren gezondheid
% 

Minder goede 
psychische 
gezondheid 

% 

Recent 
huisartsbezoek 

% 

19 – 34 jaar 5% 14% 67% 

35 – 49 jaar 8%* 14% 68% Leeftijd 

50 - 64 jaar 16%* 15% 71% 

Man 9% 13% 62% 
Geslacht 

Vrouw 12%* 15%* 76%* 

Hoger opgeleid 7% 11% 68% 
Opleiding 

Laag opgeleid 16%* 20%* 69% 

Niet gescheiden/verweduwd 9% 13% 68% 
Burgerlijke staat 

Gescheiden/verweduwd 22%* 31%* 79%* 

* Significant hogere percentages 

 
Tabel 81 Indicatoren van leefstijl, naar persoonskenmerken, in percentages 

  Obesitas 
% 

Niet bewegen conform 
Norm Gezond Bewegen 

% 

Roker 
% 

Excessief 
drinker 

% 

19 – 34 jaar 10% 65%* 35%* 19%* 

35 – 49 jaar 15% 57% 26% 10% Leeftijd 

50 - 64 jaar 16%* 56% 26% 10% 

Man 12% 59% 32%* 21%* 
Geslacht 

Vrouw 16%* 58% 24% 3% 

Hoger opgeleid 11% 61%* 24% 11% 
Opleiding 

Laag opgeleid 18%* 56% 36%* 14%* 

Niet gescheiden/verweduwd 14% 59% 28% 12% 
Burgerlijke staat 

Gescheiden/verweduwd 12% 54% 34%* 11% 

* Significant hogere percentages 
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Tabel 82 Indicatoren van sociale en fysieke omgeving, naar 
persoonskenmerken, in percentages 

  
Hoge sociale 

eenzaamheidsscore 
% 

Slachtoffer 
geweest van 

huiselijk geweld 
% 

Matig tot niet 
tevreden met 

woonomgeving 
% 

19 – 34 jaar 22% 7% 15%* 

35 – 49 jaar 26%* 6% 10% Leeftijd 

50 - 64 jaar 29%* 6% 9% 

Man 28%* 4% 10% 
Geslacht 

Vrouw 24% 9%* 11% 

Hoger opgeleid 23% 6% 9% 
Opleiding 

Laag opgeleid 32%* 6% 13%* 

Niet gescheiden/verweduwd 26% 5% 10% 
Burgerlijke staat 

Gescheiden/verweduwd 35%* 21%* 20%* 

* Significant hogere percentages 

 

13.3. Deelpopulaties 
Vanuit combinaties van de hierboven besproken persoonskenmerken kunnen deelpopulaties 
samengesteld worden. Alvorens met deze deelpopulaties verder te gaan richten we de 
aandacht hier eerst op de onderlinge samenhang tussen de persoonskenmerken. 
 
Opleiding en burgerlijke staat kunnen gezien worden als levensloopvariabelen die variëren 
naar leeftijd en geslacht. Het opleidingsniveau dat uiteindelijk in het leven bereikt wordt is 
afhankelijk van de leeftijd en van de generatie waarin de respondent opgroeit. In dit 
onderzoek zijn zowel jongere volwassenen ondervraagd die hun opleiding wellicht nog niet 
hebben afgerond als oudere volwassenen die destijds opgroeiden in een maatschappij waarin 
een hogere opleiding niet voor iedereen was weggelegd. Ook de burgerlijke staat varieert naar 
leeftijd en generatie: jongere volwassenen zijn vaker alleenstaand en ongehuwd, vanaf de 
leeftijd van 30 jaar is 80% van de respondenten getrouwd (en dit percentage zal daarna niet 
veel veranderen) en de kans op scheiding of verweduwing neemt toe met de leeftijd. 
 
De volgende figuren laten zien dat deze veranderingen in opleidingsstatus en burgerlijke staat 
te maken hebben met leeftijd en geslacht. Afgezien van die jongere volwassenen die hun 
opleiding nog niet voltooid hebben komt een laag opleidingsniveau bij jongere volwassenen 
minder vaak voor dan bij oudere volwassenen (Figuur 1). Dit geldt vooral voor de vrouwen in 
de jongere generaties, want de percentages laag-opgeleiden zijn voor jongere vrouwen 
beduidend lager dan voor jongere mannen. Het omgekeerde is het geval bij de oudere 
generaties waarin mannen over het algemeen (destijds) betere opleidingsmogelijkheden 
hadden en oudere vrouwen relatief vaak laag opgeleid zijn.  
 
De kans op scheiding neemt aanvankelijk toe met de leeftijd (ook omdat er dan meer 
gehuwden zijn), maar op latere leeftijd nemen de percentages gescheidenen bij mannen weer 
af (Figuur 2). 
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Figuur 1 Volwassenen met een lage opleiding, naar leeftijd en geslacht, in 
percentages 
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Figuur 2 Gescheiden volwassenen, naar leeftijd en geslacht, in percentages 
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Vanuit de combinaties van persoonskenmerken kunnen groepen samengesteld worden met 
een eigen profiel. Tabel 83 toont een fijnmazige indeling van de populatie op basis van de 
gekozen persoonskenmerken. Het doel van deze indeling is om nauwkeuriger dan tot nu toe is 
gedaan groepen in de populatie te identificeren waar de meeste gezondheidsproblemen zich 
manifesteren. De reeds gebruikte indeling naar geslacht en leeftijd wordt hierbij aangehouden, 
en daarnaast worden risicocategorieën vanuit de burgerlijke staat (gescheiden/verweduwd 
versus niet gescheiden/verweduwd) en het opleidingsniveau (laag-opgeleid versus hoger 
opgeleid) onderscheiden. 
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Tabel 83 Indeling van de studiepopulatie naar leeftijd, geslacht, opleiding en 
burgerlijke staat, in aantallen en percentages 

  Aantal Percentage 

Man, 19-34 jaar, gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid 
‡
 3 0,1% 

Man, 19-34 jaar, niet gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid 153 3,6% 

Man, 19-34 jaar, gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid 
‡
 4 0,1% 

Man, 19-34 jaar, niet gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid 411 9,8% 

Man, 35-49 jaar, gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid 13 0,3% 

Man, 35-49 jaar, niet gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid 270 6,4% 

Man, 35-49 jaar, gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid 38 0,9% 

Man, 35-49 jaar, niet gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid 464 11,0% 

Man, 50-64 jaar, gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid 35 0,8% 

Man, 50-64 jaar, niet gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid 295 7,0% 

Man, 50-64 jaar, gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid 28 0,7% 

Man, 50-64 jaar, niet gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid 421 10,0% 

Vrouw, 19-34 jaar, gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid 
‡
 3 0,1% 

Vrouw, 19-34 jaar, niet gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid 93 2,2% 

Vrouw, 19-34 jaar, gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid 
‡
 9 0,2% 

Vrouw, 19-34 jaar, niet gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid 424 10,1% 

Vrouw, 35-49 jaar, gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid 20 0,5% 

Vrouw, 35-49 jaar, niet gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid 203 4,8% 

Vrouw, 35-49 jaar, gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid 38 0,9% 

Vrouw, 35-49 jaar, niet gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid 552 13,1% 

Vrouw, 50-64 jaar, gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid 43 1,0% 

Vrouw, 50-64 jaar, niet gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid 353 8,4% 

Vrouw, 50-64 jaar, gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid 39 0,9% 

 Deelpopulatie 

Vrouw, 50-64 jaar, niet gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid 296 7,0% 

 

 

 

‡ 
Deelpopulatie met minder dan 10 personen. Resultaten voor deze kleine groepen worden niet getoond.  

Voor deze deelpopulaties onderzochten wij of de somscores op de 3 groepen indicatoren en 
op alle indicatoren samengenomen significant afweken van de rest van de populatie. Op de 
afzonderlijke indicatoren kan gunstig (waarde 0) of ongunstig (waarde 1) gescoord worden en 
een somscore van 10 over alle indicatoren representeert de meest ongunstige situatie. Of een 
deelpopulatie wat betreft de somscores statistisch significant afwijkt van de rest van de 
Drentse bevolking hangt samen met de grootte van het verschil en de omvang van de 
deelpopulatie. De resultaten voor de kleine deelpopulaties (met minder dan 10 personen) 
worden hier vanwege interpretatieproblemen niet getoond. In Tabel 84 zijn de deelpopulaties 
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geordend op basis van de scores op alle indicatoren samen, waarbij de groepen met de meest 
gunstige positie het eerst worden weergegeven.  
 
Tabel 84 Score op de deelindicatoren, naar de indeling in deelpopulaties ‡ 

  Alle 
indicatoren  

Indicator 
gezondheid/
welbevinden 

Indicator 
leefstijl 

Indicator 
sociale/fysieke 

omgeving 

Man, 35-49 jaar, niet gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid          

Vrouw, 35-49 jaar, niet gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid          

Vrouw, 50-64 jaar, niet gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid          

Vrouw, 50-64 jaar, gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid          

Man, 19-34 jaar, niet gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid          

Vrouw, 19-34 jaar, niet gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid          

Man, 50-64 jaar, niet gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid          

Man, 35-49 jaar, gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid          

Man, 35-49 jaar, niet gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid          

Vrouw, 50-64 jaar, niet gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid          

Man, 50-64 jaar, niet gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid          

Vrouw, 35-49 jaar, niet gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid          

Man, 19-34 jaar, niet gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid          

Man, 50-64 jaar, gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid          

Vrouw, 19-34 jaar, niet gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid          

Vrouw, 35-49 jaar, gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid          

Vrouw, 50-64 jaar, gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid          

Man, 50-64 jaar, gescheiden/verweduwd, hoger opgeleid          

Man, 35-49 jaar, gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid          

  

Vrouw, 35-49 jaar, gescheiden/verweduwd, laag-opgeleid          

 
Uit deze tabel komt naar voren dat deelpopulaties met hoger opgeleiden het gunstigst scoren 
en dat gescheiden of verweduwde mensen in de ongunstigste posities zitten. Het maakt 
daarbij wel uit voor gescheiden of verweduwde mensen of ze lager of hoger opgeleid zijn. 
Andersom geldt voor deelpopulaties met laag-opgeleiden dat niet gescheiden of verweduwde 
mannen of vrouwen een relatief gunstige positie innemen. Dit is te zien bij mannen en 
vrouwen in de leeftijdscategorie 35-49 jaar en 50-64 jaar. 
 
Bij verschillende groepen is sprake van een combinatie van een ongezonde leefstijl en een 
goede gezondheid. Deze combinatie is vooral te zien bij jongere mannen. 

‡
 Geordend op basis van ‘Alle indicatoren’, van de meest gunstige tot de meest ongunstige positie  

Ongunstig vergeleken met de rest van de populatie (statistisch significant) 

Gunstig vergeleken met de rest van de populatie (statistisch significant) 
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13.4. Speerpunten van beleid 
Het volksgezondheidsbeleid wordt vorm gegeven aan de hand van vijf speerpunten: 
schadelijk alcoholgebruik, roken, overgewicht, diabetes en depressie. Daaraan is in de VTV 
2010 (Van den Berg en Schoemaker, 2010) de vermindering van sociaal-economische 
gezondheidsverschillen toegevoegd als nieuw speerpunt. Aan de hand van deze speerpunten 
kan de gezondheid in de bevolking door collectieve en individuele preventie worden 
beïnvloed. Collectieve preventie kan gericht zijn op determinanten van de gezondheid en op 
gezondheidsproblemen. Onderscheid wordt daarbij gemaakt tussen universele en selectieve 
preventie. Universele preventie richt zich op (groepen binnen) de bevolking in het algemeen 
om bij alle mensen de gezondheid te verbeteren en de kans op ziekte te verminderen. 
Selectieve preventie is gericht op bevolkingsgroepen met een verhoogd risico en heeft als 
doel de gezondheid van specifieke risicogroepen te verbeteren. Individuele preventie is meer 
gericht op ziekte en de gevolgen van ziekte. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. Geïndiceerde preventie richt zich op individuen 
met beginnende klachten of symptomen. Zorggerelateerde preventie is gericht op individuen 
met een ziekte en heeft tot doel ziektelast te verminderen en complicaties of co-morbiditeit te 
voorkomen (Van den Berg en Schoemaker, 2010). 
 
De vormen van preventie zoals hier omschreven worden bij elk van de vijf speerpunten 
toegepast. Wel lenen sommige speerpunten zich vooral voor beïnvloeding via collectieve 
preventie terwijl andere speerpunten meer gekoppeld zijn aan individuele preventie. Aan de 
speerpunten ‘roken’ en ‘schadelijk alcoholgebruik’ wordt in de VTV 2010 vooral collectieve 
preventie, gericht op de algemene bevolking en op bevolkingsgroepen met een verhoogd 
risico, gekoppeld. De beïnvloeding van obesitas via collectieve preventie richt zich vooral op 
de bevordering van een gezond voeding- en beweegpatroon in de algemene bevolking en in 
risicogroepen. 
 
De prevalentie van diabetes kan beïnvloed worden door selectieve preventie, gericht op 
voeding en beweging. De mate waarin diabetes leidt tot complicaties kan worden beïnvloed 
door individuele geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. Uit de antwoorden op vragen 
over ziekten en aandoeningen (zie paragraaf 4.3) bleek dat 3,4% van de Drentse volwassen 
bevolking diabetes had. 
 
De preventie van depressie is vooral individueel (geïndiceerd en zorggerelateerd) van aard. 
Daarnaast wordt ook gepleit voor een geïntegreerd preventiebeleid met een aanpak gericht op 
clustering van risicofactoren voor depressie in bepaalde wijken en bevolkingsgroepen (Van 
den Berg en Schoemaker, 2010). Op grond van de 10 vragen van de Kessler Psychological 
Distress Scale (zie paragraaf 4.5) deelden we de populatie in naar de categorieën ‘matig tot 
hoog risico’ en ‘laag risico’. Deze indeling resulteerde in 30,2% van de Drentse populatie met 
een matig tot hoog risico op depressie. 
 
In Tabel 85 wordt getoond wat de relatie is tussen de vijf speerpunten en gezondheid. Uit 
deze tabel valt op te maken dat roken en excessief drinken de gezondheid minder sterk 
beïnvloeden dan het hebben van diabetes of een matig tot hoog risico op een depressie. Een 
ongezonde leefstijl heeft op korte termijn veelal geen voor het individu merkbaar effect. Bij 
mensen met diabetes of depressie zijn de gevolgen voor de gezondheid echter manifest 
geworden. Obesitas neemt een tussenpositie in, waarbij mensen met obesitas anderhalf maal 
vaker dan mensen zonder obesitas aangaven een minder goede gezondheid te hebben. 
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Tabel 85 Relatie tussen speerpunten van beleid en gezondheid, in percentages 

Gezondheid 

  Goede gezondheid 
% 

Minder goede 
gezondheid 

% 

Niet roker 83% 17% 
Roken* 

Roker 76% 24% 

Niet excessief drinker 81% 19% 
Alcoholgebruik 

Excessief drinker 84% 16% 

Geen obesitas 82% 18% 
Lichaamsgewicht* 

Obesitas 72% 28% 

Geen diabetes 82% 18% 
Diabetes* 

Wel diabetes 55% 45% 

Laag risico 95% 5% 
Depressie* 

Matig tot hoog risico 49% 51% 

*Significante invloed op gezondheid 
 

 
Aan het speerpunt ‘Sociaal-economische gezondheidsverschillen’ geven we hier invulling 
door de vijf speerpunten per deelpopulatie (op basis van leeftijd, geslacht, opleiding en 
burgerlijke staat) te onderzoeken. Opleiding is hierbij weliswaar het gegeven dat het meest de 
sociaal-economische positie benadert, maar de invloed ervan op de gezondheid en op de 
leefstijl kan het best begrepen worden door leeftijd, geslacht en burgerlijke staat daarbij te 
betrekken. Tabel 86 toont voor 20 deelpopulaties de scores op de indicator ‘Gezondheid’ en 
op de vijf speerpunten. De deelpopulaties zijn gerangschikt op basis van de indicator 
‘Gezondheid’ waarbij de populaties met de meest gunstige scores het eerst worden 
weergegeven.  
 
Opvallend aan deze ordening is dat ook hier (evenals in Tabel 84) een hogere opleiding naar 
voren komt als een positieve factor en de gescheiden of verweduwde burgerlijke staat als een 
factor die de gezondheid ongunstig beïnvloedt. De ongunstige gezondheidssituatie van 
gescheiden of verweduwde mensen komt veelal tot uiting in een verhoogd risico op depressie. 
De gunstigste posities worden ingenomen door hoger opgeleide, niet gescheiden of 
verweduwde volwassenen: samen vormen zij 61% van de gehele studiepopulatie. De 
ongunstigste posities worden ingenomen door lager opgeleide, gescheiden of verweduwde 
volwassenen: samen vormen zij bijna 3% van de gehele studiepopulatie. Een aantal groepen 
doorkruist deze indeling gebaseerd op burgerlijke staat en opleiding: laag opgeleide, niet 
gescheiden jongere mannen hebben bijvoorbeeld een relatief goede gezondheid (ondanks een 
ongezonde leefstijl). Hoger opgeleide oudere gescheiden of verweduwde mannen hebben een 
relatief minder goede gezondheid die samenhangt met een verhoogd risico op depressie.  
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Tabel 86 Score op de indicator gezondheid en op de speerpunten, naar de 
indeling in deelpopulaties ‡ 

  
Gezond-

heid 
Roken 

Schadelijk 
alcohol-
gebruik 

Obesitas Diabetes Depressie

Man, 19-34 jaar, niet gescheiden/verweduwd, 
hoger opgeleid 

      

Man, 35-49 jaar, niet gescheiden/verweduwd, 
hoger opgeleid 

      

Man, 50-64 jaar, niet gescheiden/verweduwd, 
hoger opgeleid 

      

Vrouw, 19-34 jaar, niet gescheiden/verweduwd, 
hoger opgeleid 

      

Vrouw, 35-49 jaar, niet gescheiden/verweduwd, 
hoger opgeleid 

      

Vrouw, 50-64 jaar, niet gescheiden/verweduwd, 
hoger opgeleid 

      

Man, 19-34 jaar, niet gescheiden/verweduwd, laag 
opgeleid 

      

Man, 35-49 jaar, gescheiden/verweduwd, hoger 
opgeleid 

      

Vrouw, 50-64 jaar, niet gescheiden/verweduwd, 
laag-opgeleid 

      

Vrouw, 35-49 jaar, gescheiden/verweduwd, hoger 
opgeleid 

      

Man, 35-49 jaar, niet gescheiden/verweduwd, laag-
opgeleid 

      

Man, 50-64 jaar, niet gescheiden/verweduwd, laag-
opgeleid 

      

Vrouw, 35-49 jaar, niet gescheiden/verweduwd, 
laag-opgeleid 

      

Vrouw, 50-64 jaar, gescheiden/verweduwd, hoger 
opgeleid 

      

Vrouw, 19-34 jaar, niet gescheiden/verweduwd, 
laag-opgeleid 

      

Man, 50-64 jaar, gescheiden/verweduwd, laag-
opgeleid 

      

Man, 50-64 jaar, gescheiden/verweduwd, hoger 
opgeleid 

      

Vrouw, 50-64 jaar, gescheiden/verweduwd, laag-
opgeleid 

      

Man, 35-49 jaar, gescheiden/verweduwd, laag-
opgeleid 

      

Vrouw, 35-49 jaar, gescheiden/verweduwd, laag-
opgeleid 

      

 

 

‡ Geordend op basis van ‘Gezondheid’, van de meest gunstige tot de meest ongunstige positie  

 
Ongunstig vergeleken met de rest van de populatie (statistisch significant)  

 

 

Gunstig vergeleken met de rest van de populatie (statistisch significant)  

Rokers en excessief drinkers zijn relatief vaak te vinden in groepen met een gunstige 
gezondheidssituatie: niet gescheiden of verweduwde jongere mannen. Het opleidingsniveau 
speelt bij roken een belangrijker rol dan de burgerlijke staat (zoals ook op te maken is uit 
Tabel 81), wat tot uiting komt in de ongunstige positie van laag opgeleide, niet gescheiden of 
verweduwde mannen (van 35-49 jaar) en vrouwen (van 19-34 jaar). Het schadelijk 
alcoholgebruik hangt grotendeels samen met het rookgedrag maar er lijkt geen eenduidige 
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relatie te zijn met de gezondheid. Opvallend hierbij is dat alle groepen van laag opgeleide, 
niet gescheiden of verweduwde vrouwen gekenmerkt worden door een combinatie van gering 
alcoholgebruik en een minder goede gezondheid. 
 
Obesitas en diabetes komen het vaakst voor op hogere leeftijd en ook hierbij lijkt een laag 
opleidingsniveau doorslaggevender te zijn dan de burgerlijke staat. 
 
Depressie is sterk gerelateerd aan een minder goede gezondheid en komt vaker voor bij 
gescheiden of verweduwde volwassenen en laag-opgeleiden. Een opmerkelijke uitzondering 
hierop vormt de relatief grote groep van hoger opgeleide, niet gescheiden of verweduwde 
jongere vrouwen. Deze groep neemt weliswaar een gunstige positie in als het gaat om de 
gezondheidssituatie, maar wordt ook gekenmerkt door een verhoogd risico op depressie. 

13.5. Conclusies 
In dit rapport zijn vele onderwerpen besproken die een directe of indirecte relatie hebben met 
de gezondheid van de Drentse bevolking. Vanuit verschillende invalshoeken is geprobeerd 
om een beeld te schetsen van die volksgezondheid en van de determinanten ervan. De 
volksgezondheid laat zich niet in één duidelijk beeld vangen, vooral omdat sommige groepen 
in de Drentse samenleving positief naar voren komen als het om ervaren en psychische 
gezondheid gaat maar er negatief uitspringen als het gaat om een ongezonde leefstijl.  
 
Dat gezondheidswinst behaald kan worden door de beïnvloeding van de leefstijl is voor veel 
preventieprogramma’s binnen de speerpunten roken, schadelijk alcoholgebruik en 
overgewicht aangetoond (Van den Berg en Schoemaker, 2010). Met de beïnvloeding van de 
leefstijl is echter tijd gemoeid en de effecten op de gezondheid zullen pas later in de 
levensloop duidelijk worden. In dit onderzoek is sprake van een momentopname waardoor de 
relaties tussen gedragsverandering en gezondheid grotendeels buiten beeld blijven. Wat de 
interpretatie van alle momentopnames uit dit onderzoek bemoeilijkt is dat mensen hun 
leefstijl soms aanpassen wanneer een verslechtering van hun gezondheid zich aandient. In de 
hoogste leeftijdscategorie zijn er bijvoorbeeld relatief veel volwassenen met een minder goede 
gezondheid die nu niet meer roken maar dat vroeger wel hebben gedaan. Mede door de 
aanpassing van het gedrag kan het voorkomen dat een groep een gunstig beeld laat zien als 
het gaat om schadelijk alcoholgebruik en roken, maar ongunstig naar voren komt wanneer 
naar meer directe indicatoren van gezondheid gekeken wordt. Bij oudere laag-opgeleide 
vrouwen bijvoorbeeld is weliswaar sprake van een ongunstig gezondheidsprofiel met meer 
obesitas en diabetes, maar deze groep kenmerkt zich ook door een gunstige leefstijl. Ook kan 
gelden dat volwassenen minder gemotiveerd zijn om hun leefstijl te veranderen zolang ze daar 
geen schade aan hun gezondheid van ondervinden. Vooral jongere mannen komen in dit 
onderzoek naar voren als een gezonde groep met een gunstig profiel wat betreft ervaren 
gezondheid, risico op depressie, obesitas en diabetes. Wat betreft de leefstijl-georiënteerde 
speerpunten is echter wel sprake van een risicogroep, want relatief veel jongere mannen roken 
en/of drinken excessief.  
 
Bij ongeveer 19% van de Drentse volwassenen is sprake van een minder goede gezondheid. 
Vanuit een indeling in deelpopulaties bleek dat ‘goede gezondheid’ niet gelijk verdeeld is in 
de Drentse bevolking. Gezondheidsverschillen zijn daarbij maatschappelijk van aard in die 
zin dat het opleidingsniveau een belangrijke rol speelt. Een hogere opleiding hangt sterk 
samen met een goede gezondheid, een gezonde leefstijl en een gunstige sociaal-fysieke 
omgeving. Een lagere opleiding is sterk geassocieerd met een minder goede gezondheid en 
een ongezonde leefstijl.  
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Gezondheidsverschillen hebben niet alleen een maatschappelijke dimensie maar hebben ook 
te maken met de individuele levensloop. De leeftijd is bij veel thema’s een bepalende factor 
gebleken. Oudere volwassenen nemen een ongunstige positie in als het gaat om de ervaren 
gezondheid en jongere volwassen roken en drinken meer. Daarnaast beïnvloeden 
breukvlakken in de levensloop, in de vorm van een scheiding of het overlijden van een 
partner, vooral de psychische gezondheid en het risico op een depressie. Mannen hebben 
gemiddeld een geringere ziektelast vanwege chronische aandoeningen (zoals diabetes) dan 
vrouwen en vertonen een relatief ongezonde leefstijl. Vrouwen hebben vaak een hogere 
ziektelast dan mannen, hebben een hoger risico op psychische problemen en vertonen een 
relatief gezonde leefstijl. 
 
Bij het vormgeven aan het volksgezondheidsbeleid in Drenthe kunnen de resultaten uit dit 
onderzoek van dienst zijn. Naar voren is gekomen bij welke groepen in de Drentse 
samenleving gezondheidsproblemen manifest geworden zijn en bij welke groepen vaker 
sprake is van een ongezonde leefstijl. Om de Drentse volksgezondheid in de toekomst te 
verbeteren is het nodig om zowel te investeren in collectieve preventie gericht op 
risicogroepen als in individuele preventie ter vermindering van de ziektelast en verhoging van 
de kwaliteit van leven. Collectieve preventie zal zich dan ook vooral (moeten) richten op de 
beïnvloeding van de leefstijl van jongere volwassenen in Drenthe. Geïndiceerde en 
zorggerelateerde preventie op individuele basis zal zich eerder richten op 
gezondheidsproblemen en ziekten bij de oudere volwassenen en op de behandeling van 
depressie. 
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Bijlage I De vragenlijst 
 
Vraag 1.  Wat is uw geboortejaar?  

  
 

Vraag 2. Wat is uw geslacht?  

Man  

Vrouw  
 
Vraag 3.  Wat zijn de vier cijfers van uw postcode?  
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Vraag 4.  Wat is uw burgerlijke staat?  

Gehuwd / geregistreerd partnerschap  

Samenwonend  

Ongehuwd, nooit gehuwd geweest  

Gescheiden, gescheiden levend  

Weduwe, weduwnaar  
 
Vraag 5. Uit hoeveel personen bestaat het huishouden waartoe u behoort, uzelf 

meegerekend?  

 

      personen  

 

Vraag 6. Met welke personen woont u momenteel samen?  
Geef op iedere regel uw antwoord.  

     
 Ja Nee 

Met een partner � � 

Met kind(eren) t/m 3 jaar � � 

Met kind(eren) van 4 t/m 11 jaar � � 

Met kind(eren) van 12 t/m 17 jaar � � 

Met kind(eren) van 18 jaar en ouder � � 

Met mijn ouder(s) � � 

Met andere volwassene(n) � � 
Woon niet samen met een partner, maar  
heb een duurzame relatie � � 
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Vraag 7.  Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? 

 

Uitstekend 

Zeer goed 

Goed 

Matig 

Slecht 
 
 

De volgende vragen gaan over bezigheden die u zou kunnen doen op een doorsnee dag. Wilt  
u bij iedere bezigheid aangeven of u op dit moment door uw gezondheid ernstig, een beetje of 
helemaal niet beperkt wordt bij deze bezigheden? 
 
Vraag 8.  Matige inspanning, zoals het verplaatsen van een tafel, stofzuigen, fietsen. 

 

 Ja, ernstig beperkt 

 Ja, een beetje beperkt 

 Nee, helemaal niet beperkt 
 

 
Vraag 9.  Een paar trappen oplopen. 

 

  Ja, ernstig beperkt 

  Ja, een beetje beperkt 

  Nee, helemaal niet beperkt 
 

 
De volgende paar vragen gaan over uw lichamelijke gezondheid en uw dagelijkse activiteiten. 
 
Vraag 10.  Heeft u gedurende de afgelopen 4 weken minder bereikt dan u zou willen ten 

gevolge van uw lichamelijke gezondheid? 
 

  Ja 

  Nee 
 

 
Vraag 11.  Was u gedurende de afgelopen 4 weken beperkt in het soort werk of andere 

bezigheden ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid? 
 

  Ja 

  Nee 
 

 
Nu volgen enkele vragen over emotionele problemen en uw dagelijkse activiteiten. 
 
Vraag 12.  Heeft u gedurende de afgelopen 4 weken minder bereikt dan u zou willen ten 

gevolge van emotionele problemen (zoals depressieve of angstige gevoelens)? 
 

  Ja 

  Nee 
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Vraag 13.  Deed u gedurende de afgelopen 4 weken uw werk of andere bezigheden niet zo 

zorgvuldig als gewoonlijk ten gevolge van emotionele problemen (zoals 
depressieve of angstige gevoelens)? 

 

  Ja 

  Nee 
 
 

Vraag 14.  In welke mate bent u de afgelopen 4 weken door pijn gehinderd in uw normale 
werk, zowel werk buitenshuis als huishoudelijk werk? 

 

  Helemaal niet  

  Een klein beetje 

  Nogal 

  Veel 

  Heel erg veel 
 
 

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het met u ging in de afgelopen 4 weken. Wilt u 
bij elke vraag het antwoord geven dat het best benadert hoe vaak u zich zo voelde. 
 
Vraag 15.  Hoe vaak was u gedurende de afgelopen 4 weken erg zenuwachtig? 

 

  Altijd 

  Meestal 

  Vaak 

  Soms 

  Zelden 

  Nooit 
 
 

Vraag 16.  Hoe vaak zat u gedurende de afgelopen 4 weken zo in de put, dat niets u kon 
opvrolijken? 

 

  Altijd 

  Meestal 

  Vaak 

  Soms 

  Zelden 

  Nooit 
 
 

Vraag 17.  Hoe vaak voelde u zich gedurende de afgelopen 4 weken kalm en rustig? 
 

  Altijd 

  Meestal 

  Vaak 

  Soms 

  Zelden 

  Nooit 
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Vraag 18.  Hoe vaak had u gedurende de afgelopen 4 weken veel energie? 
 

  Altijd 

  Meestal 

  Vaak 

  Soms 

  Zelden 

  Nooit 
 

 
Vraag 19.  Hoe vaak voelde u zich gedurende de afgelopen 4 weken somber en 

neerslachtig? 
 

  Altijd 

  Meestal 

  Vaak 

  Soms 

  Zelden 

  Nooit 
 

 
Vraag 20.  Hoe vaak was u gedurende de afgelopen 4 weken een gelukkig mens? 

 

  Altijd 

  Meestal 

  Vaak 

  Soms 

  Zelden 

  Nooit 
 

 
Vraag 21.  Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen u 

gedurende de afgelopen 4 weken gehinderd bij uw sociale activiteiten (zoals 
vrienden of familie bezoeken)? 

 

  Altijd 

  Meestal 

  Vaak 

  Soms 

  Zelden 

  Nooit 
 

 
Vraag 22. Hoeveel kilo weegt u zonder kleren? (afronden op hele kilo's) 

Indien u zwanger bent, hier graag uw gewicht van vóór de zwangerschap invullen. 
 

   
kilogram 

 
 

 
Vraag 23. Hoe lang bent u (zonder schoenen)? 
 

   
centimeter 
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Vraag 24.  Heeft u ooit een griepprik gekregen, om te voorkomen dat u griep kreeg? 

 

  Ja, in de afgelopen 12 maanden 

  Ja, langer dan 12 maanden geleden 

  Nee  Ga naar vraag 26 

  Weet niet  Ga naar vraag 26 

 

 
Vraag 25.  Krijgt u jaarlijks een griepprik? 

 

  Ja, ik krijg jaarlijks een griepprik 

  Nee, niet jaarlijks 

  Ik kreeg in de afgelopen 12 maanden voor het eerst de griepprik 

 Weet niet 
  

 
Vraag 26.  Wilt u bij de volgende ziekten en aandoeningen aangeven of u die heeft of in de 

afgelopen 12 maanden heeft gehad. Geef op iedere regel uw antwoord. 
 

Nee  
Ja, NIET door 

arts vastgesteld  
Ja, door arts 
vastgesteld  

Diabetes mellitus / suikerziekte   
Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of TIA    

Hartinfarct    
Een andere ernstige hartaandoening (zoals hartfalen 
of angina pectoris)    

Een vorm van kanker (kwaadaardige aandoening)    

Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn    

Hoge bloeddruk    
Vernauwing van de bloedvaten in de buik of benen 
(geen spataderen)     
Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of 
CARA/COPD    
Ernstige of hardnekkige darmstoornissen langer dan 3 
maanden    

Psoriasis    

Chronisch eczeem    

Onvrijwillig urineverlies (incontinentie)    
Ernstige of hardnekkige aandoening van de  rug (incl. 
hernia)    
Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen 
of knieën    
Chronische gewrichtsontsteking (ontstekingsreuma, 
chronische reuma, reumatoïde artritis)    
Andere ernstige of hardnekkige aandoening van de 
nek of schouder    
Andere ernstige of hardnekkige aandoening van 
elleboog, pols of hand    
Andere langdurige ziekte of aandoening,  
namelijk: 
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Vraag 27.  In welke mate wordt u hierdoor belemmerd bij het uitvoeren van dagelijkse 

bezigheden thuis, op school of in uw werk, of in uw vrijetijdsbesteding?  
 

  Sterk belemmerd 

  Licht belemmerd 

  Niet belemmerd 

 n.v.t., ik heb in de afgelopen 12 maanden geen van bovenstaande aandoeningen gehad 
 

Vraag 28.  Wanneer heeft u voor het laatst voor uzelf contact gehad met een huisarts? 
(Bezoek aan huisarts, huisbezoeken en telefonisch consult (hiermee wordt niet 
bedoeld telefonisch contact voor het aanvragen van een herhaalrecept)).  

 

  In de afgelopen 2 maanden     Hoe vaak hebt u in de afgelopen 2 maanden  
                                                                               

contact gehad? keer  
 

  

Langer dan 2 maanden maar minder dan 12 maanden geleden 

  12 maanden geleden of langer 

  Nog nooit 
 

Vraag 29.  Heeft u in de afgelopen 12 maanden voor uzelf contact gehad met een van de 
volgende zorgverleners? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGZ - Openbare Geestelijke Gezondheidszorg - houdt in: zorg aan mensen die zelf niet in staat zijn 
om hulp in te schakelen, terwijl ze die wel nodig hebben. 
 
Vraag 30.       Bent u bekend met het meldpunt OGGz? Hiermee kunt u contact opnemen, 

      bijvoorbeeld wanneer u zich zorgen maakt over iemand die zichzelf 
      verwaarloost of wanneer u ernstige overlast in uw woonomgeving ondervindt. 
 

     Ja 

     Nee 

  

 Ja  Nee  

Medisch specialist  
Tandarts of mondhygiënist   
Bedrijfsarts   
GGD of GG&GD (gemeentelijke gezondheidsdienst)   
Diëtist   
Ergotherapeut   
Fysiotherapeut   
Logopedist   
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck   
Thuiszorg (wijkverpleegkundige, gezinsverzorging, Alfa-hulp)   
RIAGG/GGZ (instellingen voor geestelijke gezondheidszorg)   
Algemeen Maatschappelijk Werk   
VNN/CAD/verslavingszorg   
Vrijgevestigd psycholoog   
Vrijgevestigd psychiater   
Alternatieve behandelaars (homeopaat, acupuncturist, iriscopist, etc.)   
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Mantelzorg is de zorg die u geeft aan een bekende uit uw omgeving, zoals uw partner, ouders, kind, 
buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Of die u 
ontvangt van een bekende als u zelf voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt bent. Deze 
zorg kan bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, 
geldzaken regelen, enzovoorts. Mantelzorg wordt niet betaald.  
N.B. Een vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger.  
 

Vraag 31.  Geeft u momenteel mantelzorg of heeft u de afgelopen 12 maanden mantelzorg 
gegeven? 

 

  Ja, ik geef die mantelzorg nu nog.  

  Ja, maar ik geef die mantelzorg nu niet meer.   Ga naar vraag 34 

  Nee Ga naar vraag 34 
 

 
Vraag 32.  Hoeveel uur mantelzorg geeft u momenteel gemiddeld per week? 

 

  Incidenteel (niet elke week) 
  

Gemiddeld                      uren per week (inclusief reistijd) 
 
 

Vraag 33.  Sommige mensen voelen zich erg belast door de verzorging van een ander. Zij 
vinden de zorg zwaar en moeilijk vol te houden. Voor andere mensen geldt dat 
minder. Alles bij elkaar genomen, hoe belast voelt u zich momenteel? 

 

Niet of nauwelijks belast 

Enigszins belast 

Tamelijk zwaar belast 

Zeer zwaar belast  

Overbelast (kan de zorg eigenlijk niet meer volhouden) 
 
 

Vraag 34.  Heeft u de afgelopen 12 maanden vanwege uw gezondheid mantelzorg 
gekregen?   

 

Ja, en ik krijg die mantelzorg nu nog. 

Ja, maar ik krijg die mantelzorg nu niet meer.   Ga naar vraag 40 

Nee Ga naar vraag 40 
 
 
Vraag 35. Waaruit bestaat deze mantelzorg?  

Er zijn meer antwoorden mogelijk.  
 

  Hulp in de huishouding (boodschappen, schoonmaken) 

   Klaarmaken van de warme maaltijden 

   Hulp bij persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) 

   Hulp bij medische verzorging 

   Gezelschap, troost, afleiding, enz. 

   Begeleiding en/of vervoer (bij bezoek aan arts, kapper, enz.) 

   Regeling geldzaken en/of andere administratie 

   Andere zaken, namelijk  
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Vraag 36. Van wie krijgt u momenteel deze hulp?  

Er zijn meer antwoorden mogelijk.  
 

    Echtgenoot / echtgenote of partner 

    Kinderen 

    (Schoon) ouders 

    Andere familieleden 

    Buren / vrienden / kennissen 
 

 
Vraag 37.  Is de persoon (of één van de personen) van wie u momenteel deze hulp krijgt 

een huisgenoot? 
 

Ja 

Nee 
 
 

Vraag 38.  Hoeveel uur mantelzorg krijgt u momenteel gemiddeld per week? 
 

  Incidenteel (niet elke week) 
  

  Gemiddeld uren                       
   
 

 
Vraag 39.    Is het aantal uur mantelzorg voldoende? 

 

Ja 

Nee 
 

 
Vraag 40.    Wilt u aankruisen in welke leeftijdscategorie u kinderen heeft en of het een  

 jongen of meisje betreft? 
 

Ik heb geen kinderen (in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar) Ga naar vraag 49 
 
 Jongen Meisje 
0 t/m 4 jaar   
5 t/m 12 jaar   
13 t/m 18 jaar   

 
 

Vraag 41.  Heeft u de afgelopen 12 maanden zorgen gehad over de opvoeding, het gedrag 
of de ontwikkeling van uw kind(eren), zodanig dat u behoefte had aan 
deskundige hulp of advies (we bedoelen hier niet de adviezen van familie of 
vrienden)? 

 

 (Bijna) nooit Soms Vaak (Bijna) altijd 

0 t/m 4 jaar     
5 t/m 12 jaar     
13 t/m 18 jaar     
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Vraag 42. Kunt u aangeven op welke terreinen deze zorgen (waarvoor u momenteel 

behoefte heeft aan deskundige hulp of advies) betrekking hebben?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 

 

 
0 t/m 4 jaar 

5 t/m 12 
jaar 

13 t/m 18 
jaar 

Eten, slapen, groei    
Gezondheid    
Druk, agressief zijn    
Angst, onzekerheid, faalangst    
Spraak- en taalontwikkeling (praten, verstaanbaar 
maken, begrijpen wat er gezegd wordt, enz.)    
Pesten, gepest worden    
Luisteren, gehoorzamen    
Sociaal contact, spelen    
Houden aan of stellen van grenzen, regels, 
afspraken    
Verdriet, depressief zijn    
Schoolprestaties    
Besteding vrije tijd    
Vriendschap, uitgaan    
Stelen, vandalisme    
Roken, alcohol, drugs    
Seksualiteit    
Anders    
 
 

Vraag 43.  Heeft u momenteel behoefte aan deskundige hulp of advies met betrekking tot 
zorgen over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van uw kind(eren)? 

 

  Nee, ik heb momenteel geen hulp nodig  Ga naar vraag 45 

  Ja, en die krijg ik ook al 

  Ja, ik sta op een wachtlijst 

  Ja, en ik heb hulp gezocht maar ik kon nergens terecht 

  Ja, maar ik heb nog niet geprobeerd om hulp te zoeken 

  Ja, maar ik weet niet waar ik de hulp moet zoeken 
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Vraag 44. Kunt u aangeven waar of van wie u het liefst deskundige hulp of advies zou 

willen krijgen over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van uw 
kind(eren)?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

 

   Consultatiebureau- of schoolarts/verpleegkundige 

   Opvoeddeskundige (bijv. psycholoog, pedagoog, opvoedkundige, medewerker van 
 een opvoedwinkel/opvoedspreekuur) 
 

   Leerkracht 

   Huisarts 

   Medisch specialist (bijv. kinderarts) 

   Maatschappelijk werker, hulpverlener van Bureau Jeugdzorg, of de Geestelijke      
          Gezondheidszorg (GGZ)/Riagg 
 

   MEE (ondersteuning en begeleiding voor mensen met een beperking)

   Overige adviseurs (bijv. voorlichter eigen taal en cultuur (VETC-er)  
          

Anders 

   Weet ik niet 
 
 

  Vraag 45.  Krijgt u hulp van familie, vrienden, kennissen of buren bij alledaagse dingen 
rondom de opvoeding van uw kind (zoals oppas voor uw kind, advies bij de 
dagelijkse verzorging of opvoeding)? 

 

Vaak 

Regelmatig 

Af en toe 

Zelden of nooit 
 
 

Vraag 46.  Vindt u deze hulp voldoende?  
 

Ja, voldoende (het is precies goed zo) 

Nee, onvoldoende (ik zou graag meer hulp willen) 

Ik vind dat ik te VEEL hulp krijg (ik zou graag MINDER hulp willen) 

Niet van toepassing, ik krijg geen hulp 
 

 
Vraag 47.  Kunt u met familie, vrienden, kennissen of buren praten wanneer u een 

probleem heeft rondom de opvoeding van uw kind? 
 

Vaak 

Regelmatig 

Af en toe 

Zelden of nooit 
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Vraag 48.  Vindt u deze steun voldoende?  

 

Ja, voldoende (het is precies goed zo) 

Nee, onvoldoende (ik zou graag meer steun willen) 

Ik vind dat ik te VEEL steun krijg (ik zou graag MINDER steun willen) 

Niet van toepassing, ik krijg geen steun 
 
 
 

 
Vraag 49.  Rookt u (wel eens)? 

 

  Ja 

  Nee, maar vroeger wel  Ga naar vraag 51 

  Nee, ik heb nooit gerookt  Ga naar vraag 51 
 

 
 

Vraag 50. Wat rookt u en hoeveel? 
 

 
  ±      Sigaretten (uit een pakje of zelf gerold) per dag 
 
 

±       Sigaren per week 
 

   
±      Pakje(s) pijptabak (van 50 gram) per week 

 
 
 
Vraag 51. Wilt u aangeven welke soorten alcoholhoudende drank u in de afgelopen  

12 maanden wel eens heeft gedronken?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 

   Bier (geen alcoholarm of alcoholvrij/malt bier) 

   Wijn, sherry, port, vermout 

   Likeur, advocaat, bessenjenever, citroenjenever 

   Jenever, brandewijn, vieux, rum, cognac, whisky, wodka of ander gedestilleerd 

   Alcoholhoudende drank gemengd met frisdrank, vruchtensap of energiedrankjes       
        (b.v. breezers, shooters) 

   Ik dronk vroeger wel, maar ik heb de afgelopen 12 maanden geen alcoholhoudende 
        dranken gedronken Ga naar vraag 58 

   Ik heb nooit alcoholhoudende dranken gedronken Ga naar vraag 58 
 
 
Vraag 52.  Op hoeveel van de 4 door-de-weekse dagen (hiermee wordt bedoeld maandag 

t/m donderdag) drinkt u gemiddeld genomen alcoholhoudende drank? 
 

4 dagen 

3 dagen 

2 dagen 

1 dag 

Minder dan 1 dag 

Ik drink nooit op door-de-weekse dagen  Ga naar vraag 54 
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Vraag 53. Als u op zo’n door-de-weekse dag alcoholhoudende drank gebruikt, hoeveel 

glazen drinkt u dan gemiddeld? (het gaat hierbij nog steeds om maandag t/m 
donderdag). Met een glas wordt bedoeld een glas dat voor die drank gebruikelijk 
is. Reken voor een blikje of flesje bier 1,5 glas. Dus twee flesjes bier is 3 glazen 
(halve glazen naar boven afronden). 

 
Ik drink op zo’n door-de-weekse dag gemiddeld   glas/glazen 

 
 
 

Vraag 54.  Op hoeveel van de 3 weekenddagen (hiermee wordt bedoeld vrijdag t/m zondag) 
drinkt u gemiddeld genomen alcoholhoudende drank? 

 

  3 dagen 

  2 dagen 

  1 dag 

  Minder dan 1 dag 

  Ik drink nooit in het weekend  Ga naar vraag 56 

 
 

Vraag 55. Als u op zo’n dag in het weekend alcoholhoudende drank gebruikt, hoeveel 
glazen drinkt u dan gemiddeld? (het gaat hierbij nog steeds om vrijdag t/m 
zondag). Met een glas wordt bedoeld een glas dat voor die drank gebruikelijk is. 
Reken voor een blikje of flesje bier 1,5 glas. Dus twee flesjes bier is 3 glazen 
(halve glazen naar boven afronden). 

 
Ik drink op zo’n weekenddag gemiddeld glas/glazen 

 
 
 

Vraag 56.  Hoe vaak heeft u de afgelopen zes maanden 4 of meer glazen alcoholhoudende 
drank op één dag gedronken?  

 

  Elke dag 

  5-6 keer per week 

  3-4 keer per week 

  1-2 keer per week 

  1-3 keer per maand 

  3-5 keer per half jaar 

  1-2 keer per half jaar 

  Nooit 
 
 
Vraag 57.  Hoe vaak heeft u de afgelopen zes maanden 6 of meer glazen alcoholhoudende 

drank op één dag gedronken?  
 

  Elke dag 

  5-6 keer per week 

  3-4 keer per week 

  1-2 keer per week 

  1-3 keer per maand 

  3-5 keer per half jaar 

  1-2 keer per half jaar 

  Nooit 
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Vraag 58.  Hebt u de volgende middelen wel eens gebruikt?  

Geef op iedere regel uw antwoord. 
 

 
Ja, in de 

afgelopen  
4 weken  

Ja, in de afgelopen 
12 maanden, maar 
niet in de afgelopen 

4 weken  

Ja, langer 
dan 12 

maanden 
geleden  

Nee, 
nooit 

gebruikt 

Cannabis (hasj, marihuana of wiet)     

Amfetamine (pep, speed, e.d.)     

XTC (ecstasy, MDMA)     

GHB     

GBL     

LSD     
Hallucinogene paddestoeltjes (paddo’s of 
magic mushrooms)     
Cocaïne (ook crack/ gekookte 
coke/Freebase)     

Heroïne (horse, smack of bruin)     

Methadon     
Andere drugs, 
namelijk: 

    

 
 
Vraag 59.  De volgende vragen gaan over hoe u zich voelde in de afgelopen 4 weken. Kruis 

op iedere regel het antwoord aan dat het beste omschrijft hoe vaak u dit gevoel 
hebt. 

 
 Altijd  Meestal  Soms  Af en toe  Nooit  

Hoe vaak voelde u zich erg 
vermoeid zonder duidelijke reden?      
Hoe vaak voelde u zich 
zenuwachtig?      
Hoe vaak was u zo zenuwachtig 
dat u niet tot rust kon komen?      

Hoe vaak voelde u zich hopeloos?      
Hoe vaak voelde u zich rusteloos 
of ongedurig?      
Hoe vaak voelde u zich zo 
rusteloos dat u niet meer stil kon 
zitten? 

     

Hoe vaak voelde u zich somber of 
depressief?      
Hoe vaak had u het gevoel dat 
alles veel moeite kostte?      
Hoe vaak voelde u zich zo somber 
dat niets hielp om u op te 
vrolijken? 

     

Hoe vaak vond u zichzelf 
afkeurenswaardig, minderwaardig 
of waardeloos? 
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De volgende vragen gaan over lichaamsbeweging, zoals bijvoorbeeld wandelen of fietsen, tuinieren, 
sporten of beweging op het werk of op school. Het gaat om alle lichaamsbeweging die tenminste even 
inspannend is als stevig doorlopen of fietsen. 
 
Vraag 60.  Hoeveel dagen per week heeft u in de ZOMER tenminste 30 minuten per dag zulke  
       lichaamsbeweging? Het gaat om het gemiddeld aantal dagen van een gewone week. 

 
±            dagen per week 

 
 
 
Vraag 61.  Hoeveel dagen per week heeft u in de WINTER tenminste 30 minuten per dag zulke  
       lichaamsbeweging? Het gaat om het gemiddeld aantal dagen van een gewone week.  

 
   ±            dagen per week 

 
 
 
Vraag 62. Hoeveel keer heeft u in de afgelopen twaalf maanden in totaal gesport? 
 
                 
                                          keer  
 
 
 
Vraag 63.  Wat is voor u de belangrijkste reden om niet te sporten?  
 

  Ik heb geen tijd 

  Het is te duur 

  Ik ben lichamelijk niet in staat om te sporten 

  Ik houd niet van sport 

  Ik heb geen zin 

  Ik heb andere verplichtingen 

 Anders, namelijk  




  N.v.t., ik sport regelmatig 
 
 
Vraag 64.  Hoeveel dagen in de week eet u gewoonlijk gekookte of gebakken groenten, sla of 

rauwkost? NB. Groenten in eenpansgerechten (zoals stamppotten) tellen ook mee, 
maar een blaadje sla op bijvoorbeeld een broodje gezond telt niet mee. 
Geef op iedere regel uw antwoord. 
 

 

  Aantal dagen per week   
 minder 

dan 1 
1  2  3  4  5  6  

7 
dagen 

Gekookte / 
gebakken groenten         

Sla / rauwkost         
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Vraag 65.  Op de dagen dat u groenten, sla of rauwkost eet, hoeveel opscheplepels eet u 

dan gewoonlijk?  NB. Een opscheplepel is ongeveer 50 gram. 
Geef op iedere regel uw antwoord. 

 
  Aantal opscheplepels   

 minder 
dan 1 

1 2 3 4 5 
meer 
dan 5 

Gekookte / gebakken 
groenten        

Sla / rauwkost        
 
 
Vraag 66.  Hoeveel dagen in de week eet u gewoonlijk fruit of drinkt u gewoonlijk 

vruchtensap? 
Geef op iedere regel uw antwoord. 

 

  Aantal dagen per week   

 
minder 
dan 1 

1 2 3 4 5 6 7 dagen 

Fruit         
Vruchtensap 
(vers geperst of 
uit een pak) 

        

 
 

Vraag 67.  Op de dagen dat u fruit eet, hoeveel stuks fruit eet u dan? NB. 1 stuk fruit is 
bijvoorbeeld een middelgrote appel of 2 mandarijntjes. Bij klein fruit, zoals 
kersen, kunt u een handje vol voor 1 stuk tellen. 

 

 Aantal stuks fruit   

1 2 3 4 5 
meer dan 5 

stuks 

      
 
 

Vraag 68.  Op de dagen dat u vruchtensap drinkt, hoeveel glazen vruchtensap (vers 
geperst of uit pak) drinkt u dan? 

  

 Aantal glazen vruchtensap   

1 2 3 4 5 
meer dan 5 

glazen 

      
 
 

Vraag 69.  Hoeveel dagen in de week gebruikt u gewoonlijk een ontbijt? NB. drinkontbijt, 
ontbijtreep, muesli en dergelijke telt ook als ontbijt. 

 

 Aantal dagen per week   
minder 
dan 1 

1 2 3 4 5 6 7 dagen 
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Vraag 70.  Er volgen nu enkele uitspraken. Wilt u van elk van de volgende uitspraken 

aangeven in hoeverre die op u, zoals u de laatste tijd bent, van toepassing is? 
Geef op iedere regel uw antwoord. 

 Ja  Min of meer  Nee  

Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn 
dagelijkse probleempjes terecht kan.    

Ik mis een echt goede vriend of vriendin.    

Ik ervaar een leegte om mij heen.    
Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan 
terugvallen.    

Ik mis gezelligheid om mij heen.    

Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt.    

Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.    
Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden 
voel.    

Ik mis mensen om mij heen.    

Vaak voel ik me in de steek gelaten.    
Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn 
vrienden terecht.    

 
 

 
Vraag 71.  Hoe tevreden bent u met uw woonomgeving?  

Druk dit uit in een rapportcijfer van 1 t/m 10 ( 1 = zeer ontevreden, 10 = zeer tevreden) 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

          
 
 

Vraag 72. Kruis de grootste (milieu)problemen die u in uw buurt ervaart aan. 
Maximaal 3 antwoorden mogelijk. 
 Geluidsoverlast 

 Bodemverontreiniging 

 Rommel op straat 

 Hondenpoep 

 Slecht onderhoud van wegen en/of groen 

 Geuroverlast 

 Risico door industriële bedrijven 

 Watervervuiling 

 Luchtvervuiling 

 Aantasting van groen (te weinig groen in en om de stad of dorp) 

 Milieubelasting door verkeer 

 Lichtoverlast 

 Anders nl. 



 Geen overlast 
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Vraag 73.  Hieronder staat een schaal van 0 t/m 10 waarop u kunt aangeven in welke mate 

geluid u hindert, stoort of ergert als u thuis bent. Als u helemaal niet gehinderd 
wordt kiest u de 0, als u extreem gehinderd wordt kiest u de 10. Als u daar 
ergens tussenin zit, kiest u een getal tussen 0 en 10. Als een geluid bij u thuis 
niet hoorbaar is, kunt u dit in de laatste kolom aangeven. Als u denkt aan de 
afgelopen 12 maanden, welk getal van 0 tot 10 geeft het beste aan in welke mate 
u gehinderd, gestoord of geërgerd wordt door geluid van de onderstaande 
bronnen als u thuis bent?  
Geef op iedere regel uw antwoord 

 
Hinder door geluid van ...    Helemaal niet gehinderd tot extreem gehinderd 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  
Niet 

hoorbaar 
Verkeer op wegen waar je 
harder mag dan 50 km/uur              
Verkeer op wegen waar je niet 
harder mag dan 50 km/uur             

Treinen             

Vliegtuigen             

Bedrijven/industrie             

Buren             

Bromfietsen / bromscooters             

Overig             
 

  
Vraag 74.  Welk ventilatiesysteem is in uw woning aanwezig? Eventuele afzuigkap in de 

keuken buiten beschouwing laten.  
 

Uitsluitend natuurlijke ventilatie (met bijvoorbeeld klapraampjes/bovenlicht/open deur) 

Natuurlijke ventilatie in combinatie met ventilator in raam of muur 

Mechanische ventilatie (met keuze uit standen en/of aan-uit stand) in combinatie met 
            ventilatieroosters of klapraampjes 

Mechanische ventilatie (altijd aan) in combinatie met ventilatieroosters of klapraampjes 

Mechanische ventilatie met recirculatie en/of balansventilatie (meestal samen met 
                   luchtverwarming) 

Anders 
 
 

 

Vraag 75.  Kunt u aangeven hoe lang er in de winter in de volgende ruimten van uw woning 
wordt geventileerd (raam op een kier, ventilatieschuiven open, mechanische 
ventilatie aan)? Geef op iedere regel uw antwoord 
 

 

 
Nooit  

Minder dan 
1 uur per 
etmaal  

1-8 uur per 
etmaal  

Meer dan 8 
uur per 
etmaal  

Continu  

Woonkamer      

Slaapkamer      

Badkamer      

Keuken      
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Vraag 76.  De volgende vraag gaat over contacten met familieleden. Het gaat hierbij om 

ontmoetingen, telefonische en schriftelijke/e-mail contacten contact met familie 
of gezinsleden die niet bij u in huis wonen. Hoe vaak heeft u contact met één of 
meer familieleden? 

 

  Minstens 1 keer per week 

  3 keer per maand 

  2 keer per maand 

  1 keer per maand 

  Minder dan 1 keer per maand 

  Zelden of nooit 
 
 

Vraag 77.  Hoe vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of echte goede kennissen? 
 

  Minstens 1 keer per week 

  3 keer per maand 

  2 keer per maand 

  1 keer per maand 

  Minder dan 1 keer per maand 

  Zelden of nooit 
 

 
Vraag 78.  Hoe vaak heeft u contact met buren of mensen die bij u in de straat wonen? 

 

  Minstens 1 keer per week 

  3 keer per maand 

  2 keer per maand 

  1 keer per maand 

  Minder dan 1 keer per maand 

  Zelden of nooit 
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De volgende vragen gaan over huiselijk geweld. 
 
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring wordt gepleegd (gezinsleden, 
familieleden, (ex)partners, huisvrienden). Slachtoffers en daders van geweld kunnen zowel vrouwen, 
kinderen als mannen zijn. Het kan gaan om: 
 Psychisch of emotioneel geweld (getreiterd, gekleineerd of uitgescholden worden, etc.); 
 Lichamelijk geweld (mishandeld, geschopt en geslagen, etc.); 
 Ongewenste seksuele toenadering (seksueel getinte opmerkingen, ongewenst aangeraakt, etc.); 
 Seksueel misbruik (aangerand of verkracht).  

  
Vraag 79.  Bent u ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld? 

Ja 

Nee  Ga naar vraag 83 
 
 
 
Vraag 80. Om welke vorm van huiselijk geweld ging het?  

Er zijn meer antwoorden mogelijk 

   Psychisch of emotioneel geweld 

   Lichamelijk geweld 

   Ongewenste seksuele toenadering 

   Seksueel misbruik 
 
 
Vraag 81. Wie was of waren de dader(s)?  

Er zijn meer antwoorden mogelijk 
 

   Mijn partner 

   Mijn ex-partner 

   Mijn (stief)kind 

   Mijn (stief)ouder(s) 

   Mijn (stief)broer(s)/ zus(sen) 

   Een ander familielid 

   Een huisvriend 

   Anders 
 
 

Vraag 82.  Hoe lang is het geleden dat u slachtoffer was van huiselijk geweld? 

1 jaar geleden of korter 

Tussen 1 en 5 jaar geleden 

Langer dan 5 jaar geleden 

 
 
Vraag 83.  Bent u bekend met het meldpunt huiselijk geweld? 

Ja 

Nee  
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Vraag 84.  Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of 

voldoende getuigschrift) 
 

Geen opleiding (lager onderwijs niet afgemaakt) 

Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) 

Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO)  

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort,  
 VMBO-t) 

Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 
 (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO,  
    Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 

Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V,  
 kandidaats wetenschappelijk onderwijs) 

Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

Anders, namelijk  
 
 
 
Vraag 85.  Welke situatie is het meest op u van toepassing?   

 

Ik werk, betaald, 32 uur of meer per week 

Ik werk, betaald, 20 of meer maar minder dan 32 uur per week 

Ik werk, betaald, 12 of meer maar minder dan 20 uur per week 

Ik werk, betaald, minder dan 12 uur per week 

Ik ben (vervroegd) met pensioen (AOW, VUT, FPU) 

Ik ben werkloos/ werkzoekend (geregistreerd bij het arbeidsbureau)  

Ik ben arbeidsongeschikt (WAO, AAW, WAZ, WAJONG) 

Ik heb een bijstandsuitkering 

Ik ben fulltime huisvrouw / huisman 

Ik volg onderwijs / ik studeer 

 
 
Vraag 86.  Wat is uw geboorteland? 

 

Nederland 

Suriname 

Nederlandse Antillen 

Aruba 

Turkije 

Marokko 

Overig, namelijk  
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Vraag 87.  Wat is het geboorteland van uw moeder? 

 

Nederland 

Suriname 

Nederlandse Antillen 

Aruba 

Turkije 

Marokko 

Overig, namelijk  
 

 
 

Vraag 88.  Wat is het geboorteland van uw vader? 
 

Nederland 

Suriname 

Nederlandse Antillen 

Aruba 

Turkije 

Marokko 

Overig, namelijk  
 

 
 
 
Vraag 89. Heeft u het afgelopen jaar contact gehad met de GGD?  

     Het invullen van deze vragenlijst niet meegerekend. 
Ja 

Nee  dan bent u nu klaar met deze vragenlijst 

 
 

Vraag 90. Waarvoor of met wie heeft u contact gehad met de GGD? 

Schoolarts of –verpleegkundige van Jeugdgezondheidszorg 

Loket Gezonde School 

Nieuwe influenza, beter bekend als de Mexicaanse griep 

Vaccinaties voor reizigers 

Inentingcampagne tegen baarmoederhalskanker 

SOA / AIDS 

Sense, seksuele hulpverlening voor jongeren tot en met 24 jaar 

Overige infectieziekten  

Meldpunt huiselijk geweld. 

Meldpunt Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) 

Milieu en Gezondheid (Medische Milieukunde) 

Hygiëne en veiligheid (Technisch Hygiënisch Zorg) 

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) 

Iets anders, namelijk 
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Vraag 91. 	Heeft u als particulier of beroepsmatig contact gehad met de GGD? 

111 Particulier 

111 Beroepsmatig 

Vraag 92. 	Op welke manieren heeft u contact gehad met de GGD? 

111 Via de website 

O Persoonlijk contact 

111 Telefonisch contact 

111 Schriftelijk contact 

111 Via de e-mail 

Vraag 93. 	Wilt u een rapportcijfer geven voor: 

1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt 

iDe informafie die u heeft gekregen. EIDODEIDOODEIDI  
iDe mate van aandacht en respect die 0333133313333 1 
ide medewerker u heeft gegeven. 

De bereikbaarheid van de GGD. 
. 

iDe dienstverlening van de GGD in het 3130313000000 ! 
jalgemeen. 

Bedankt voor uw medewerking! 

111 11 11 11011 1011 1111 II 
99999999 

00000000000 
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