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1. Inleiding  
 
Gemeente Bronckhorst  
Bronckhorst is een plattelandsgemeente gelegen in de Achterhoek. Het kent vele uitgestrekte 
weilanden, bossen en verschillende wateren. Daarnaast staat de gemeente bekend om de vele 
prachtige kastelen en Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland. De gemeente is gelegen 
tussen de centrumgemeenten Zutphen en Doetinchem.  
 
De gemeente kent ongeveer 38.000 inwoners die verspreid wonen over 44 dorpen en kernen. 
De bekendste hiervan zijn Hengelo, Hummelo, Steenderen, Vorden en Zelhem.  
Met een oppervlakte van ongeveer 28.000 ha, is Bronckhorst een van de grootste 
plattelandsgemeenten in Nederland.  
 
De gemeente Bronckhorst is ontstaan op 1 januari 2005, door een herindeling van vijf 
gemeenten. Hengelo (Gld), Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem.   
 
Aanleiding 
Het rijk heeft voorgenomen om op het terrein van zorg en arbeidsmarkt taken over te hevelen 
van het Rijk naar de gemeenten. Dit betekent een omvangrijke decentralisatie van taken en 
bevoegdheden op deze terreinen. Deze decentralisaties hebben betrekking op drie onderdelen 
van het sociaal domein: jeugdzorg, het extramurale deel van de AWBZ (WMO 2015) en 
participatie/werk (Participatiewet). 
 
In de nota ‘Visie Sociaal Domein’ is de visie van de gemeente Bronckhorst op de drie 
decentralisaties te lezen. De uitwerking van deze visie, de nota ‘Bronckhorst voor elkaar 3.0’, 
legt uit hoe de gemeente invulling wil geven aan deze visie. Daarin is te lezen dat de gemeente 
kiest voor het opzetten van zogenoemde sociale gebiedsteams om de ondersteuningsvraag van 
de burger op te kunnen pakken.  
 
Het sociale gebiedsteam is een mulitidisciplinair team van medewerkers die sociaal consulenten 
worden genoemd. De sociaal consulenten hebben allemaal dezelfde basiskennis- en 
vaardigheden en voeren dezelfde taken en rollen uit. Wel heeft elke sociaal consulent zijn eigen 
expertise die hij/zij heeft opgedaan in zijn/haar beroepsveld. Voorbeelden van medewerkers uit 
de verschillende disciplines zijn: participatieconsulenten, maatschappelijk werkers, MEE 
consulenten en welzijnswerkers.  
Met dit multidisciplinair gebiedsteam wordt het naar verwachting mogelijk om gezamenlijk zo’n 
80% van de (ondersteunings)vragen op te pakken.  
 
Het sociaal gebiedsteam werkt zoveel mogelijk vanuit de basisinfrastructuur en is algemeen 
toegankelijk. Zo werken sociaal consulenten zoveel mogelijk vanuit locaties waaruit potentiële 
ondersteuningsvragen komen. Denk hierbij aan kinderopvang, onderwijs, verenigingen, 
huisarts, jeugdarts, Bureau jeugdzorg etc.  
 
Om zicht te krijgen op de potentiële ondersteuningsvraag uit de verschillende gebieden en de 
(on)volledigheid van de algemene basisinfrastructuur, is ervoor gekozen om een gebiedsscan 
uit te voeren. Deze gebiedsscan zal worden gebruikt voor het samenstellen van de sociale 
gebiedsteams en geeft tevens inzicht in de aansluiting van de basisinfrastructuur op de 
behoefte.  
 
  



 

4 
 

Doelstelling  
Door middel van de gebiedsscan wordt geïnventariseerd welke ondersteuningsvraag de 
gemeente kan verwachten in de vijf gebieden (Hengelo, Hummelo en Keppel, Steenderen, 
Vorden en Zelhem) en of de basisinfrastructuur aansluit op deze behoefte.  
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2. Werkwijze 
 
Aanpak 
Bij de opzet van de gebiedsscan is gekozen voor de indeling naar de vijf voormalige 
gemeenten. Deze gebieden zijn: Hengelo, Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en 
Zelhem. De indeling van de gebieden is conform de wijkindeling van het CBS. Er is gebruik 
gemaakt van bestaande gegevens; voor deze gebiedsscan zijn geen nieuwe onderzoeken 
gestart.  
 
Samen met de beleidsmedewerkers van de gemeente Bronckhorst zijn de thema’s bepaald die 
zijn opgenomen in de gebiedsscan. Deze thema’s zijn: demografie, sociaal economische status, 
gezondheid(zorg), leefstijl, jeugd, participatie en welzijn. 
 
Uitwerking gebiedsscan 
De thema’s zijn verwerkt in een gegevensoverzicht en een beschrijving per gebied waarin de 
gegevens uit het gegevensoverzicht worden toegelicht en eventuele verbanden tussen thema’s 
worden beschreven.  
In het gegevensoverzicht (hoofdstuk 3) zijn per thema de gegevens van de vijf gebieden en het 
gemiddelde van de gemeente Bronckhorst weergegeven. Door middel van kleurarceringen 
wordt aangegeven hoe elk gebied zich verhoudt tot het gemiddelde van Bronckhorst (voor 
nadere toelichting zie bijlage 1). 
 
De gegevens zijn te onderscheiden in ‘harde’ en ‘zachte’ gegevens. De harde gegevens zijn 
feitelijke cijfers en afkomstig uit registraties, zoals van de gemeente of het CBS. Harde 
gegevens zijn als cijfers (bijv. percentages of aantallen) per gebied in het gegevensoverzicht 
opgenomen.  
Zachte gegevens zijn de gegevens afkomstig uit onderzoeken, zoals de GGD-monitors1 of een 
onderzoek dat gehouden is onder het inwonerpanel van Bronckhorst. De aantallen waarop de 
resultaten zijn gebaseerd zijn op basis van een (kleine steekproef) waardoor de uitkomsten 
minder betrouwbaar zijn. De gegevens wijzen wel in een bepaalde richting, maar er kunnen 
geen harde conclusies aan verbonden worden. De cijfers zijn daarom niet per gebied 
weergegeven, maar alleen voor de gehele gemeente Bronckhorst. 
 
In hoofdstuk 4 wordt van alle vijf gebieden een beschrijving en waar mogelijk een interpretatie 
gegeven van de informatie in het gegevensoverzicht toegelicht met enkele kaartjes en figuren.  
 
Gemeente Bronckhorst in vergelijking met Achterhoek en Nederland 
Naast het in kaart brengen van verschillen tussen de gebieden is het ook van belang om te 
weten hoe de gemeente Bronckhorst zich verhoudt tot de regio  waarvan de gemeente deel uit 
maakt (Achterhoek) en Nederland. Dit is kort beschreven in hoofdstuk 5. 
 

                                                
1
 Voor de GGD-monitors zijn gegevens verzameld om op gemeenteniveau betrouwbare gegevens te 

verkrijgen. Wanneer deze worden uitgesplitst naar een kleiner niveau, worden de gegevens minder 
betrouwbaar.  
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3. Gegevensoverzicht 
 
Zie bijlage 2 voor vermelding van de bronnen. 

 
 
 

Thema doelgroep eenheid jaartal Hengelo Zelhem

Hummelo 

en Keppel Vorden Steenderen Bronckhorst

Demografie

Aantal inwoners totaal aantal 2014 8234 11188 4400 8245 4870 36937

65-plussers totaal % 2014 23% 23% 27% 27% 20% 24%

75-plussers totaal % 2014 10% 11% 12% 12% 7% 11%

Alleenstaanden totaal % 2014 21% 21% 21% 21% 19% 21%

Alleenstaande 75-plussers 75-plussers % 2014 45% 49% 45% 48% 45% 47%

Asiel gerechtigden totaal aantal 2014 88 96 114 92 130 520

Sociaal economische status

Bijzondere bijstand totaal % 2013 1,4% 1,7% 1,9% 1,4% 1,4% 1,4%

Schuldhulpverlening totaal % 2014 0,9% 0,6% 0,6% 0,2% 1,1% 0,6%

Bijstand totaal % 2010 0,6% 0,6% 0,7% 0,6% 1,0% 0,7%

Werkloos volwassenen % 2008-2012 3%

Arbeidsongeschikt volwassenen % 2008-2012 4%

Laag opgeleid volwassenen % 2008-2012 44%

Inkomen (max. 19.400 euro)* volwassenen % 2008-2012 31%

Gezondheid(szorg) 

Negatief ervaren gezondheid volwassenen % 2008-2012 17%

Risico op angststoornis / depressie volwassenen % 2008-2012 33%

Indicatie voor psychosociale problemen jeugd % 2011-2013 10% 12% 10% 14% 12% 12%

AWBZ %

  ZIN indicaties totaal % 2013 1,4% 1,7% 1,2% 2,5% 1,2% 1,7%

  PGB indicaties totaal % 2012 0,5% 0,8% 0,6% 0,7% 0,5% 0,6%

Wmo voorzieningen %

  Hulp bij huishouden totaal % 2013 3,4% 4,1% 3,3% 3,4% 2,9% 3,6%

  Vervoer totaal % 2013 1,4% 1,4% 1,1% 1,5% 0,9% 1,3%

  Rolstoelen e.a. pers. voorzieningen totaal % 2013 0,7% 1,1% 0,6% 0,8% 0,2% 0,7%

  Woningaanpassingen totaal % 2013 0,4% 0,7% 0,3% 0,5% 0,3% 0,5%

Leefstijl

Overmatig alcoholgebruik** volwassenen % 2008-2012 11%

Bingedrinken*** jeugd % 2007-2011 36%

Roken volwassenen % 2008-2012 19%

Bewegen**** volwassenen % 2008-2012 67%

Overgewicht volwassenen % 2008-2012 53%

Overgewicht jeugd % 2011-2013 17% 14% 12% 11% 10% 13%

Jeugd

Speciaal onderwijs jeugd % 2013 6,2% 7,1% 5,7% 5,3% 7,1% 6,3%

Cliënten jeugdzorg totaal % 2012 0,6% 0,8% 0,8% 0,5% 0,6% 0,6%

Indicaties jeugdzorg totaal % 2012 1,4% 1,8% 1,5% 1,1% 1,1% 1,5%

Sociale omgeving

Mantelzorger
1

volwassenen % 2013 19%

Mantelzorg ontvanger volwassenen % 2013 7%

Vrijwilliger volwassenen % 2008-2012 42%

Leefomgeving volwassenen rapportcijfer 2013 7,4 7,8 7,6 7,9 7,6 7,7

(Zeer) sterk eenzaam volwassenen % 2013 7%

Sociale cohesie volwassenen schaalscore 2011 15,6 15,1 15,3 15,3 15,6 15,3

Ontwikkeling sociale cohesie volwassenen schaalscore 2011 0,03 0,013 0,002 -0,031 -0,164 -0,019

* gestandaardiseerd huishoudinkomen (twee laagste kwintielen)

** > 7 consumpties p/wk (vrouwen) en > 14 consumpties p/wk (mannen)

*** min. 5 alcoholische consumpties per gelegenheid

*** Voldoet aan beweegnorm (minimaal 5 dagen p/wk een half uur matig intensief bewegen)

1
 Opm: Een hoog percentage mantelzorgers is niet zozeer positief of negatief; wel lopen mantelzorgers het risico overbelast te raken. 

   Vandaar een rode arcering wanneer het aan de hoge kant   is en een groene arcering wanneer het aan de lage kant is.

Legenda

significant ongunstiger t.o.v. gemiddelde gemeente (p<0,10)

ongunstigste tertiel (op basis van hoogste en laagste waarde)

ongeveer gelijk aan gemiddelde gemeente

gunstigste tertiel (op basis van hoogste en laagste waarde)

significant gunstiger t.o.v. gemiddelde gemeente (p<0,10)
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4. Beschrijving per gebied 
 

4.1 Hengelo 

Vergrijzing: één op de tien inwoners van Hengelo is 75-plus  
Op 1 januari 2014 is het aantal inwoners in het gebied Hengelo 8.234. Hiervan is bijna een 
kwart  65 jaar of ouder. Het aandeel 65-plussers verschilt per buurt (zie figuur 1a). 
Van deze groep ouderen is bijna de helft 75-plus wat omgerekend neer komt op 836 75-
plussers. Dit is een belangrijke doelgroep i.v.m. met het hoge zorggebruik in deze 
leeftijdsgroep. Het percentage 75-plussers verschilt weinig van het gemiddelde van de 
gemeente Bronckhorst en is ongeveer gelijk tussen de kernen Keijenborg en Hengelo (ong. 
10%).  
 
Figuur 1a: Percentage 65-plussers per kern in de gemeente Bronckhorst.  
Bron: ROS-wijkscan, Caransscoop (2011). 

 
 
Huishoudsamenstelling: bijna helft van 75-plussers is alleenstaand  
Ongeveer een vijfde van de inwoners is alleenstaand. Met name alleenstaande ouderen 
verdienen aandacht vanwege de zorgbehoefte die niet door een inwonende partner of familie 
kan worden verleend. Hierdoor zal het beroep op zorg en ondersteuning van zorgbehoevende 
alleenstaanden groter zijn dan van hen die met anderen samenwonen. In het gebied Hengelo is 
bijna de helft van de 75-plussers alleenstaand. Het gaat dus om zo’n 380 personen waarvan 
85% in de kern Hengelo woont.  
 
Bevolkingsprognoses: de verwachting is dat de bevolking in Hengelo gedurende de 
aankomende jaren krimpt 
De bevolking krimpt tot 2020 met bijna 150 inwoners, tot 2030 is de verwachte krimp ruim 450 
inwoners (~ 0,2 fte huisartsengeneeskunde). Na 2030 is de verwachting dat de krimp doorzet 
(zie figuur 1b).  
Na 2020 neemt het aantal volwassenen tussen de 45-64 jaar in het gebied Hengelo 
waarschijnlijk af. 
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Het aantal ouderen (leeftijdscategorieën 65-74 jaar en 75+) tot 2020 neemt toe met ruim 250. 
Procentueel gaat de vergrijzing iets minder hard dan in de gemeente Bronckhorst. 
 
Figuur 1b: Bevolkingsprognoses (aantal personen), 2013, 2015, 2020, 2030, 2040 –  
Postcodes: 7255 Hengelo, 7256 Keijenborg  

 
 
Sociaal Economische Status: weinig inwoners in Hengelo met bijstandsuitkering 
De inkomenspositie van de inwoners in Hengelo lijkt vergelijkbaar met het gemiddelde in de 
gemeente Bronckhorst. Het aandeel laagopgeleiden in de gemeente Bronckhorst lijkt in 
Hengelo relatief hoog. Dit laatste geldt ook voor het percentage inwoners dat arbeidsongeschikt 
is. Het aandeel inwoners dat een bijstandsuitkering heeft of gebruik heeft gemaakt van 
bijzondere bijstand (2013) komt overeen met het gemiddelde in de gemeente Bronckhorst. Het 
aandeel werklozen lijkt relatief gunstig. Het bevolkingsaandeel dat gebruik heeft gemaakt van 
schuldhulpverlening ligt relatief hoog (0,9% t.o.v. 0,6% gemiddeld in de gemeente). De 
gemiddelde statusscore van Hengelo komt overeen met de gemiddelde statusscore van 
Nederland (zie figuur 1c). Dit betekent dat het gebied Hengelo ten aanzien van de kenmerken: 
opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt niet afwijkt van Nederland. 
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Figuur 1c: Sociaal-economische status (SES) (status), 2010 –  
Postcodes 7255 Hengelo, 7256 Keijenborg 

 
 
(Psychische) gezondheid: vergelijkbaar met gemiddelde gemeente Bronckhorst 
In het gebied Hengelo is de (psychische) gezondheid naar verwachting vergelijkbaar met het 
gemiddelde in Bronckhorst. Bij de jeugd lijkt de psychische gezondheid wat beter te zijn. 
 
Zorgvraag huisartsen (zie ook bijlage 3): er is in Hengelo sprake van een toename/stijging in 
de zorgvraag voor de aandoeningen: artrose, osteoporose, dementie/alzheimer, depressie, 
verlies/overlijden partner of ziekte partner en diabetes mellitus 
Van de in figuur 1d weergegeven huisartsepisoden is de sterkste toename/stijging in zorgvraag 
te verwachten voor de aandoening diabetes mellitus: tot 2020 + ~ 565 episodes (2012-2020). 
Voor de prognose van de verschillende aandoeningen per postcodegebied; zie bijlage 3. 
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Figuur 1d: Huisartsenepisodes (per 1.000 inwoners), 2012, 2015, 2020, 2030, 2040 – 
Postcodes: 7255 Hengelo, 7256 Keijenborg 
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AWBZ: ruim 150 AWBZ-indicaties in het gebied Hengelo  
Het percentage inwoners met een AWBZ-indicatie is ongeveer gemiddeld. Ongeveer een kwart 
van degenen met een AWBZ-indicatie hebben een PGB (Persoons Gebonden Budget). Dit 
percentage ligt net iets onder het gemiddelde van de gemeente Bronckhorst (zie figuur 1e). In 
totaal hebben zo’n 115 personen een ZIN (Zorg In Natura) indicatie en ongeveer 40 personen 
een PGB indicatie. 
 
Figuur 1e: Percentage PGB- en ZIN-indicaties per gebied en totaal in gemeente Bronckhorst. 
Bron: Vektis-gegevens gemeente Bronckhorst (2013). 

 
 
WMO: in 2013 is bijna 48.000 uur huishoudelijke hulp gegeven vanuit de WMO 
In het gebied Hengelo hebben in 2013 283 personen hulp bij huishouding ontvangen vanuit de 
WMO. Gemiddeld is dit 170 uur per persoon. Dit komt overeen met het gemiddelde in de 
gemeente Bronckhorst. 
Verder wordt door 1,4% van de bevolking gebruik gemaakt van vervoer, door 0,7% van 
rolstoelen en andere persoonlijke voorzieningen en door 0,4% van woningaanpassingen (zie 
figuur 1f).  Omgerekend naar aantal personen wat hiervan gebruik maakt, is dit resp. 115 
personen, 58 personen en 33 personen.  
Het gebruik van vervoer ligt net iets boven het gemiddelde en het gebruik van 
woningaanpassingen ligt daar net iets onder. De verschillen zijn echter klein. 
 
  

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%
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Figuur 1f: Percentage dat gebruik maakt van woningaanpassingen, rolstoelen e.a. persoonlijke 
voorzieningen en/of vervoer per gebied en totaal in de gemeente Bronckhorst.  
Bron: Vektis-gegevens gemeente Bronckhorst (2013).  

 
 
Leefstijl: vergelijkbaar met gemiddelde Bronckhorst 
Wat betreft roken, bewegen en overgewicht bij jeugd lijken de percentages wat ongunstiger dan 
gemiddeld. Overgewicht bij volwassenen lijkt echter weer wat gunstiger uit te pakken. 
Overmatig alcoholgebruik onder de jeugd en volwassenen komt overeen met het gemiddelde in 
de gemeente. Vanwege de kleine aantallen waarop de gegevens zijn gebaseerd, kunnen hier 
echter geen harde conclusies aan verbonden worden.  
 
Jeugd(zorg): geen opvallende problemen bij de jeugd 
Het aantal cliënten dat bekend is bij jeugdzorg (47) en het aantal indicaties (115) komt overeen 
met het gemiddelde van de gemeente Bronckhorst. Ook is het aandeel leerlingen dat speciaal 
onderwijs volgt (41) vergelijkbaar met het gemiddelde van de gemeente Bronckhorst. 
 
Sociale omgeving: één op de vijf volwassenen is mantelzorger en twee op de vijf vrijwilliger 
Mantelzorg, vrijwilligerswerk en een goede sociale cohesie zijn van belang voor zorg en steun 
vanuit het informele circuit. Ongeveer een vijfde van de volwassenen in Hengelo is 
mantelzorger en ongeveer één op de vijftien ontvangt mantelzorg. Twee op de vijf volwassenen 
is vrijwilliger. De sociale cohesie2 en waardering van de leefomgeving zijn vergelijkbaar met het 
gemiddelde van de gemeente Bronckhorst. Ten aanzien van de sociale cohesie zijn er wel 
verschillen tussen de kernen (zie figuur 1g). Ongeveer één op de vijftien volwassenen is (erg) 
eenzaam. Dit komt ongeveer overeen met het gemiddelde in de gemeente Bronckhorst.  

                                                
2
 Sociale cohesie wordt geschat aan de hand van verschillende indicatoren met betrekking tot kenmerken 

van de buurtbewoners en aanwezige voorzieningen. De score heeft zijn waarde in vergelijkend 
perspectief; een hogere score dan een andere buurt, betekent een hogere sociale cohesie.  
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Zelhem

Hummelo en

Keppel
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Bronckhorst

  Woningaanpassingen
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Figuur 1g: Sociale cohesie per kern in de gemeente Bronckhorst 
Bron: Demowijzer (2011) 
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 4.2 Zelhem 
 
Vergrijzing: ruim één op de tien inwoners van Zelhem is 75-plus  
Op 1 januari 2014 is het aantal inwoners in het gebied Zelhem 11.188. Hiervan is bijna een 
kwart 65 jaar of ouder. Van de 65-plussers is bijna de helft 75 jaar of ouder. Dit aandeel 65- en 
75-plussers ligt ongeveer op het gemiddelde van de gemeente Bronckhorst.  In figuur 2a is het 
percentage 65-plussers per kern in de gemeente Bronckhorst weergegeven in 2011. 
 
Figuur 2a: Percentage 65-plussers per kern in de gemeente Bronckhorst  
Bron: ROS-wijkscan, Caransscoop (2011) 

 
 
Huishoudsamenstelling: bijna helft van 75-plussers is alleenstaand 
Ruim een vijfde van de inwoners is alleenstaand. Van de 75-plussers is zo’n 49% alleenstaand, 
dat wil zeggen dat er in Zelhem 580 alleenstaande 75-plussers wonen. Met name alleenstaande 
ouderen verdienen aandacht vanwege de zorgbehoefte die niet door een inwonende partner of 
familie kan worden verleend. Hierdoor zal het beroep op zorg en ondersteuning van 
zorgbehoevende alleenstaanden groter zijn dan van hen die met anderen samenwonen. 
 
Bevolkingsprognoses: de verwachting is dat de bevolking in Zelhem gedurende de 
aankomende jaren krimpt 
De bevolking krimpt tot 2020 met ruim 350 inwoners, tot 2030 is de verwachte krimp ruim 1.000 
inwoners (~ 0,5 fte huisartsengeneeskunde). Na 2030 is de verwachting dat de krimp doorzet 
(zie figuur 2b).  
 
Na 2020 neemt het aantal volwassenen tussen de 45-64 jaar in het gebied Zelhem 
waarschijnlijk af. 
Het aantal ouderen (leeftijdscategorieën 65-74 jaar en 75+) tot 2020 neemt toe met bijna 300. 
Procentueel gaat de vergrijzing iets minder hard dan in de gemeente Bronckhorst. 
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Figuur 2b: Bevolkingsprognoses (aantal personen), 2013, 2015, 2020, 2030, 2040 –  
Postcodes: 7021 Zelhem, 7025 Halle 

 
 
Sociaal Economische Status: Hoog gebruik van bijzondere bijstand 
In Zelhem zijn geen grote verschillen te zien, ten opzichte van het gemiddelde wat betreft 
arbeidsongeschiktheid, opleidings- en inkomensniveau. Wel ontvangen relatief veel mensen 
bijzondere bijstand, namelijk zo’n 1,7%. Het bijstandsniveau ligt net iets lager en komt meer 
overeen met het gemiddelde in Bronckhorst. Het aandeel werkloze volwassenen lijkt wat 
ongunstig ten opzichte van het gemiddelde. Het bevolkingsaandeel dat gebruik heeft gemaakt 
van schuldhulpverlening komt overeen met het gemiddelde in de gemeente. De gemiddelde 
statusscore van Zelhem komt overeen met de gemiddelde statusscore van Nederland (zie 
figuur 2c). Dit betekent dat het gebied Zelhem ten aanzien van de kenmerken: opleiding, 
inkomen en positie op de arbeidsmarkt niet afwijkt van Nederland. 
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Figuur 2c: Sociaal-economische status (SES) (status), 2010 –  
Postcodes: 7021 Zelhem, 7025 Halle 

 
(Psychische) gezondheid: relatief ongunstig ervaren gezondheid 
De groep volwassenen die zijn/haar eigen gezondheid wat minder goed beoordeelt, lijkt wat 
groter dan gemiddeld in de gemeente Bronckhorst. Risico op een angststoornis of depressie bij 
volwassenen en indicatie voor psychosociale problemen bij de jeugd zijn gemiddeld. 
 
Zorgvraag huisartsen (zie ook bijlage 3): er is in Zelhem sprake van een toename/stijging in 
de zorgvraag voor de aandoeningen: artrose, osteoporose, dementie/alzheimer, depressie, 
verlies/overlijden partner of ziekte partner en diabetes mellitus 
Van de in figuur 2d weergegeven huisartsepisoden is de sterkste toename/stijging in zorgvraag 
te verwachten voor de aandoening diabetes mellitus: tot 2020 + ~ 695 episodes (2012-2020). 
Voor de prognose van de verschillende aandoeningen per postcodegebied; zie bijlage 3. 
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Figuur 2d: Huisartsenepisodes (per 1.000 inwoners), 2012, 2015, 2020, 2030, 2040 – 
Postcodes: 7021 Zelhem, 7025 Halle 
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AWBZ: In Zelhem  272 AWBZ-indicaties 
Het aandeel inwoners in Zelhem met een  AWBZ-indicatie komt ongeveer overeen met het 
gemiddelde (zie figuur 2e). Met 186 ZIN-indicaties verdeeld over 134 cliënten en 86 PGB-
indicaties verdeeld over 43 cliënten, zijn alleen de PGB indicaties relatief ongunstig ten opzichte 
van het gemiddelde. Zelhem heeft in totaal 272 AWBZ-indicaties. 
 
Figuur 2e: Percentage PGB- en ZIN-indicaties per gebied en totaal in gemeente Bronckhorst. 
Bron: Vektis-gegevens gemeente Bronckhorst (2013). 

WMO: Gebruik van Wmo-voorzieningen in Zelhem het hoogst        
In Zelhem is in 2013 door 463 inwoners gebruik gemaakt van hulp bij huishouden via de WMO. 
Gemiddeld was dit 177 uur per cliënt. Het gebruik van deze WMO-voorziening is hoger dan 
gemiddeld in de gemeente Bronckhorst. 
Van andere voorzieningen wordt in Zelhem ook bovengemiddeld gebruik gemaakt. Waarbij met 
name de rolstoel- en andere persoonlijke voorzieningen (1,1%) en woningaanpassingen (0,7%) 
hoger zijn dan het gemiddelde (0,7% en 0,5%) (zie figuur 2f). Van vervoersvoorzieningen wordt 
door 1,4% van de bevolking gebruik gemaakt. Omgerekend maken respectievelijk 123 
personen, 78 personen en 156 personen gebruik van deze voorzieningen. Bovengenoemde 
gegevens wijzen op een relatief hoog gebruik van Wmo-voorzieningen in het gebied Zelhem.  
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Figuur 2f: Percentage dat gebruik maakt van woningaanpassingen, rolstoelen e.a. persoonlijke 
voorzieningen en/of vervoer per gebied en totaal in de gemeente Bronckhorst.  
Bron: Vektis-gegevens gemeente Bronckhorst (2013).  

 
Leefstijl: vergelijkbaar met gemiddelde Bronckhorst 
De leefstijl in Zelhem lijkt op sommige punten positief en op sommige punten negatief uit te 
vallen. Overmatig alcoholgebruik bij volwassenen en roken lijkt relatief gunstig uit te pakken. 
Daarentegen lijkt het aantal volwassenen dat de beweegnorm haalt in Zelhem wat lager te 
liggen dan gemiddeld in de gemeente. Ditzelfde geldt voor het aantal volwassenen met 
overgewicht. Overgewicht en overmatig alcoholgebruik onder de jeugd ligt ongeveer op het 
gemiddelde.  
 
Jeugd(zorg): jeugdproblematiek boven gemiddeld in Zelhem 
In Zelhem zijn bij Jeugdzorg zo’n 89 cliënten bekend die samen 205 indicaties hebben. Zelhem 
is daarmee de kern die het hoogste aandeel cliënten en indicaties heeft. Gemiddeld heeft een 
cliënt in Zelhem 2,3 indicaties.  
Samen met Steenderen ligt het percentage leerlingen dat speciaal onderwijs volgt in Zelhem het 
hoogst (7,1%) . In Zelhem gaat het om 76 leerlingen. 
 
Sociale omgeving: ongeveer een vijfde van de volwassen bevolking in Zelhem is mantelzorger 
Ongeveer een vijfde van de inwoners van Zelhem geeft aan mantelzorger te zijn. Ongeveer 1 
op de 15 volwassenen ontvangt mantelzorg. Een indicatie van mantelzorgers en 
mantelzorgontvangers is van belang voor een inschatting van de vraag naar mantelzorg 
ondersteuning. Het aandeel volwassenen in Zelhem dat (zeer) sterk eenzaam is, lijkt iets hoger 
dan gemiddeld in de gemeente Bronckhorst.  Het percentage vrijwilligers lijkt wat lager dan 
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gemiddeld. De sociale cohesie3 in Zelhem is vergelijkbaar met het gemiddelde in de gemeente 
Bronckhorst. Binnen Zelhem zijn er wel verschillen per kern (zie figuur 2g). Inwoners geven hun 
leefomgeving gemiddeld een 7.8.  
 
Figuur 2g: Sociale cohesie per kern in de gemeente Bronckhorst 
Bron: Demowijzer (2011) 

  

                                                
3
 Sociale cohesie wordt geschat aan de hand van verschillende indicatoren met betrekking tot kenmerken 

van de buurtbewoners en aanwezige voorzieningen. De score heeft zijn waarde in vergelijkend 
perspectief; een hogere score dan een andere buurt, betekent een hogere sociale cohesie.  
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 4.3 Hummelo en Keppel  
 
Vergrijzing: Veel ouderen in Hummelo en Keppel 
Op 1 januari 2014 telde het gebied Hummelo en Keppel 4.400 inwoners. Hiermee is Hummelo 
en Keppel het gebied met de minste inwoners. Samen met het gebied Vorden kent Hummelo en 
Keppel het grootste percentage 65-plussers. In het gebied wonen omgerekend 1.188 65-
plussers. Het aandeel 65-plussers verschilt per kern / kern (zie figuur 3a). Van de 65-plussers is 
12% 75-plus. Het hoge aandeel ouderen in het gebied Hummelo en Keppel verdient aandacht 
in verband met de toenemende zorgbehoefte van deze doelgroep. 
 
Figuur 3a: Percentage 65-plussers per kern in de gemeente Bronckhorst.  
Bron: ROS-wijkscan, Caransscoop (2011). 

 
 
Huishoudsamenstelling: 237 alleenstaande 75-plussers in Hummelo en Keppel 
Ruim een vijfde van de inwoners in Hummelo en Keppel is alleenstaand. Met name 
alleenstaande ouderen zijn een aandachtsgroep omdat het zorggebruik in deze leeftijdsgroep 
relatief hoog is en het beroep op formele zorg, omdat het ontvangen van mantelzorg minder 
voor de hand ligt. In Hummelo en Keppel is 45% van de 75-plussers alleenstaand. Uitgedrukt in 
aantallen gaat het om 237 alleenstaande 75-plussers.   
 
Bevolkingsprognoses: de verwachting is dat de bevolking in Hummelo en Keppel gedurende 
de aankomende jaren krimpt 
De bevolking krimpt tot 2020 met bijna 300 inwoners, tot 2030 is de verwachte krimp bijna 500 
inwoners (~ 0,25 fte huisartsengeneeskunde). Na 2030 is de verwachting dat de krimp doorzet 
(zie figuur 3b).  
 
Na 2020 neemt het aantal volwassenen tussen de 45-64 jaar in het gebied Hummelo en Keppel 
waarschijnlijk af. 
Het aantal ouderen (leeftijdscategorieën 65-74 jaar en 75+) tot 2020 neemt toe met bijna 150. 
Procentueel gaat de vergrijzing iets harder dan in de gemeente Bronckhorst. 
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Figuur 3b: Bevolkingsprognoses (aantal personen), 2013, 2015, 2020, 2030, 2040 –  
Postcodes: 6996 Drempt, 6997 Hoog-Keppel, 6998 Laag-Keppel en 6999 Hummelo  

 
 
Sociaal economische status: gunstig in Hummelo en Keppel; wel hoog gebruik bijzondere 
bijstand 
In het gebied Hummelo en Keppel ligt het percentage inwoners dat beroep doet op de 
bijzondere bijstand hoger dan het gemiddelde van Bronckhorst. Met 1,9% tegenover 1,4% is dit 
het hoogste percentage van alle kernen. Het gebruik van de bijstandsuitkeringen is gemiddeld. 
Daar tegenover staat dat het aandeel arbeidsongeschikten, laagopgeleiden en het 
inkomensperspectief dan weer gunstiger lijkt ten op zichten van het gemiddelde van de 
gemeente Bronckhorst. Het bevolkingsaandeel dat gebruik heeft gemaakt van 
schuldhulpverlening komt overeen met het gemiddelde in de gemeente. 
 
De gemiddelde statusscore van Hummelo en 
Keppel is hoger dan de gemiddelde 
statusscore van Nederland (zie figuur 3c). 
Hoog-Keppel en Laag-Keppel kennen een 
hoge SES.  Dit  betekent dat het gebied 
Hummelo en Keppel ten aanzien van de 
kenmerken: opleiding, inkomen en positie op 
de arbeidsmarkt beter scoren dan gemiddeld 
in Nederland. 
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Figuur 3c: Sociaal-economische status (SES) (status), 2010 – 
Postcodes: 6996 Drempt, 6997 Hoog-Keppel, 6998 Laag-Keppel en 6999 Hummelo  

 
  

(Psychische) gezondheid: lijkt gunstig in Hummelo en Keppel 
De aspecten t.a.v. (psychische) gezondheid lijken in Hummelo en Keppel relatief gunstig. 
Mogelijk hangt dit samen met de gunstige sociaal economische status.  
 
Zorgvraag huisartsen (zie ook bijlage 3): er is in Hummelo en Keppel sprake van een 
toename/stijging in de zorgvraag voor de aandoeningen: artrose, osteoporose, 
dementie/alzheimer, depressie, verlies/overlijden partner of ziekte partner en diabetes mellitus 
Van de in figuur 3d weergegeven huisartsepisoden is de sterkste toename/stijging in zorgvraag 
te verwachten voor de aandoening diabetes mellitus: tot 2020 + ~ 275 episodes (2012-2020). 
Voor de prognose van de verschillende aandoeningen per postcodegebied; zie bijlage 3. 
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Figuur 3d: Huisartsenepisodes (per 1.000 inwoners), 2012, 2015, 2020, 2030, 2040 –  
Postcodes: 6996 Drempt, 6997 Hoog-Keppel, 6998 Laag-Keppel en 6999 Hummelo  
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AWBZ: Relatief weinig ZIN-indicaties in Hummelo en Keppel 
Inwoners van Hummelo en Keppel hebben minder dan gemiddeld ZIN-indicaties (1,2% t.o.v. 
1,7% gemiddeld in Bronckhorst). De PGB indicaties wijken niet af van het gemiddelde (zie 
figuur 3e). Het aantal ZIN indicaties ligt op 51 en is verdeeld over 45 cliënten. Het aantal PGB 
indicaties is 27. Deze zijn verdeeld over 14 cliënten.  
 
Figuur 3e: Percentage PGB- en ZIN-indicaties per gebied en totaal in gemeente Bronckhorst. 
Bron: Vektis-gegevens gemeente Bronckhorst (2013). 

Wmo: gebruik komt ongeveer overeen met het gemiddelde in Bronckhorst 
Het percentage volwassenen dat gebruik maakt  van de WMO voorziening hulp in de 
huishouding komt overeen met het gemiddelde van de gemeente. Het aantal uur per cliënt is 
relatief laag ten opzichte van het gemiddelde van de gemeente (159 uur t.o.v. 170 uur). In totaal 
hebben 145 inwoners van Hummelo en Keppel gebruik gemaakt van deze WMO-voorziening.   
Van de inwoners in Hummelo en Keppel hebben 145 personen in 2013 gebruik gemaakt van de 
voorziening hulp bij het huishouden.  ligt een uur boven het gemiddelde. Het gebruik van de 
voorziening woningaanpassingen ligt net iets onder het gemiddelde. Al met al kan gezegd 
worden dat er in Hummelo en Keppel geen opvallende uitschieters zijn m.b.t. het gebruik van 
Wmo voorzieningen (zie figuur 3f). 
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Figuur 3f: Percentage dat gebruik maakt van woningaanpassingen, rolstoelen e.a. persoonlijke 
voorzieningen en/of vervoer per gebied en totaal in de gemeente Bronckhorst.  
Bron: Vektis-gegevens gemeente Bronckhorst (2013).  

Leefstijl: lijkt gunstiger dan gemiddeld in Bronckhorst 
Als het gaat om de leefstijl van de inwoners van Hummelo en Keppel, lijkt deze iets gunstiger 
ten opzichte van het gemiddelde en de andere gebieden. Het gaat hierbij om overmatig 
alcoholgebruik bij volwassenen, bewegen en overgewicht. Alleen het rookgedrag onder de 
inwoners lijkt iets ongunstiger dan gemiddeld in de gemeente Bronckhorst. Overmatig 
alcoholgebruik onder de jeugd komt overeen met het gemiddelde. 
 
Jeugd(zorg): bij Jeugdzorg 33 cliënten bekend met samen 68 indicaties 
In Hummelo en Keppel zijn er bij Jeugdzorg 33 cliënten bekend met samen 68 indicaties. 
Hiermee lijkt het aandeel cliënten dat bekend is bij Jeugdzorg ietwat hoger dan het gemiddelde 
van Bronckhorst. Het aandeel indicaties onder de cliënten ligt op het gemiddelde. Het aantal 
leerlingen dat speciaal onderwijs volgt (25) ten opzichte van het totaal aantal schoolgaande 
kinderen ligt een klein procent lager dan het gemiddelde.  
 
Sociale omgeving: geen opvallende uitschieters in Hummelo en Keppel 
In Hummelo en Keppel geven de inwoners hun leefomgeving het cijfer 7,6. Dit ligt op het 
gemiddelde cijfer wat gegeven is door de inwoners uit andere gebieden. Deze cijfers geven een 
indicatie van de leefbaarheid. Verder is een vergelijkbaar percentage van de inwoners in 
Hummelo en Keppel  eenzaam vergeleken met inwoners in andere gebieden en heerst er een 
gemiddelde vorm van sociale cohesie4. Deze verschilt per kern /kern (zie figuur 3g). In 

                                                
4
 Sociale cohesie wordt geschat aan de hand van verschillende indicatoren met betrekking tot kenmerken 

van de buurtbewoners en aanwezige voorzieningen. De score heeft zijn waarde in vergelijkend 
perspectief; een hogere score dan een andere buurt, betekent een hogere sociale cohesie.  
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Hummelo en Keppel lijken iets minder mensen actief als vrijwilliger dan gemiddeld in de 
gemeente Bronckhorst.  
Ongeveer 1 op de 6 mensen in Hummelo en Keppel verleent mantelzorg. Het aantal mensen 
dat mantelzorg ontvangt, ligt ongeveer 1 op de 12. Hiermee lijkt het aandeel mensen dat 
mantelzorg ontvangt wat hoger dan gemiddeld in de gemeente Bronckhorst.  
 
Figuur 3g: Sociale cohesie per kern in de gemeente Bronckhorst 
Bron: Demowijzer (2011) 
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 4.4 Vorden 
 
Vergrijzing: veel ouderen in Vorden 
Op 1 januari 2014 telt het gebied Vorden 8.245 inwoners. Hiervan is ruim een kwart 65 jaar of 
ouder. Het percentage 65-plussers verschilt per kern / kern (zie figuur 4a). Vorden heeft samen 
met Hummelo en Keppel het hoogste percentage 65- en 75-plussers. Iets minder dan de helft 
van de 65-plussers is ouder dan 75 jaar. Omgerekend naar aantallen wonen in Vorden zo’n 990 
75-plussers. Omdat het zorggebruik toeneemt met het ouder worden, is dit een groep die 
aandacht verdient.  
 
Figuur 4a: Percentage 65-plussers per kern in de gemeente Bronckhorst.  
Bron: ROS-wijkscan, Caransscoop (2011). 

 
 
Huishoudsamenstelling: naar schatting 476 alleenstaande 75-plussers in Vorden 
Het totale aandeel alleenstaanden in Vorden komt overeen met het gemiddelde in Bronckhorst 
(ongeveer een vijfde van de bevolking). Met name alleenstaande ouderen verdienen aandacht 
doordat er geen huisgenoten zijn die zorg of ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast verliezen 
mensen van 75 jaar en ouder langzaam maar zeker steeds meer mensen uit hun sociale 
netwerk. De inzet van informele ondersteuning is bij deze doelgroep dan vaak ook lastiger. In 
het gebied Vorden is van de 75-plussers 48% alleenstaand. Omgerekend gaat het dan om 476 
75-plussers die in het gebied Vorden woont 
 
Bevolkingsprognoses: de verwachting is dat de bevolking in Vorden gedurende de 
aankomende jaren krimpt 
De bevolking krimpt tot 2020 met bijna 300 inwoners, tot 2030 is de verwachte krimp ruim 700 
inwoners (~ 0,33 fte huisartsengeneeskunde). Na 2030 is de verwachting dat de krimp doorzet 
(zie figuur 4b).  
 
Na 2020 neemt het aantal volwassenen tussen de 45-64 jaar in het gebied Vorden 
waarschijnlijk af. 
Het aantal ouderen (leeftijdscategorieën 65-74 jaar en 75+) tot 2020 neemt toe met bijna 300. 
Procentueel gaat de vergrijzing iets harder dan in de gemeente Bronckhorst. 
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Figuur 4b: Bevolkingsprognoses (personen), 2013, 2015, 2020, 2030, 2040 –  
Postcodes: 7233 Vierakker, 7234 Wichmond en 7251 Vorden 

 
 

Sociaal Economische Status: geen grote uitschieters 
Wat betreft de sociaal economische status zijn er in het gebied Vorden geen opmerkelijke 
uitschieters te benoemen. Het gebruik van bijstand, bijzondere bijstand, opleidingsniveau en 
inkomen is gemiddeld.  Het aandeel werklozen en arbeidsongeschikten lijkt wat lager dan 
gemiddeld. Dit hangt mogelijk samen met het feit dat er relatief veel 65-plussers zijn bij wie een 
dergelijke uitkering niet van toepassing is. Het bevolkingsaandeel dat gebruik heeft gemaakt 
van schuldhulpverlening ligt relatief laag (0,2% t.o.v. 0,6% gemiddeld in de gemeente). De 
gemiddelde statusscore van Vorden komt overeen met de gemiddelde statusscore van 
Nederland (zie figuur 4c). Alleen Vierakker kent een iets hogere SES. Dit betekent dat het 
gebied Vorden ten aanzien van de kenmerken: opleiding, inkomen en positie op de 
arbeidsmarkt niet afwijkt van Nederland. 
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Figuur 4c: Sociaal-economische status (SES) (status), 2010 – 
Postcodes: 7233 Vierakker, 7234 Wichmond en 7251 Vorden 

 
 
(Psychische) gezondheid: minst positieve gezondheidsbeeld van de gemeente 
De ervaren gezondheid en risico’s op angststoornissen en depressie onder volwassenen lijken 
in Vorden het minst gunstig. Mogelijk hangt dit samen met het feit dat Vorden wat meer vergrijst 
is dan gemiddeld. De ervaren gezondheid is onder ouderen ongunstiger dan onder jongeren. 
Voor risico op angststoornis of depressie zijn er geen verschillen tussen volwassenen tot 65 jaar 
en volwassenen van 65 jaar en ouder.  
Verder lijkt ook de psychosociale gezondheid onder de jeugd ongunstig te zijn.  
 
Zorgvraag huisartsen (zie ook bijlage 3): er is in Vorden sprake van een toename/stijging in 
de zorgvraag voor de aandoeningen: artrose, osteoporose, dementie/alzheimer, depressie, 
verlies/overlijden partner of ziekte partner en diabetes mellitus 
Van de in figuur 4d weergegeven huisartsepisoden is de sterkste toename/stijging in zorgvraag 
te verwachten voor de aandoening diabetes mellitus: tot 2020 + ~ 420 episodes (2012-2020). 
Voor de prognose van de verschillende aandoeningen per postcodegebied; zie bijlage 3. 
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Figuur 4d: Huisartsenepisodes (per 1.000 inwoners), 2012, 2015, 2020, 2030, 2040 –  
Postcodes: 7233 Vierakker, 7234 Wichmond en 7251 Vorden 
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AWBZ: Boven gemiddeld percentage ZIN-indicaties 
Opvallend is, is dat Vorden een beduidend hoger percentage AWBZ-ZIN indicaties heeft dan de 
andere kernen. Met zo’n 2.5% ten opzichte van het gemiddelde van 1,7% is dit een uitschieter 
te noemen. Voor de PGB-indicaties is geen opmerkelijk verschil te noemen ten opzichte van het 
gemiddelde (zie figuur 4e). Vorden kent 203 ZIN-indicaties en 55 PGB-indicaties wat samen 
neerkomt op 258 AWBZ-indicaties.  
 
Figuur 4e: Percentage PGB- en ZIN-indicaties per gebied en totaal in gemeente Bronckhorst. 
Bron: Vektis-gegevens gemeente Bronckhorst (2013). 

WMO: Vorden maakt meest gebruik van vervoersvoorzieningen  
In het gebied Vorden werd in 2013 door 282 personen gebruik gemaakt van de Wmo-
voorziening hulp bij het huishouden. Gemiddeld is dit 161 uur per cliënt gemiddeld in de 
gemeente: 170 uur). Het aandeel cliënten op basis van de totale bevolking komt overeen met 
het gemiddelde van de gemeente Bronckhorst.    
Van alle kernen maken de inwoners van de kern Vorden het meest gebruik van vervoer, 
namelijk 1,5%. Daarnaast ligt het gebruik van rolstoel en persoonlijke voorzieningen (0,8% t.o.v. 
0,7%) iets boven het gemiddelde. Het gebruik van woningaanpassingen ligt op het gemiddelde 
met 0,5% (zie figuur 4f). Omgerekend in aantal personen wordt door respectievelijk 124, 66 en 
41 personen gebruik gemaakt van de genoemde WMO-voorzieningen:.  
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Figuur 4f: Percentage dat gebruik maakt van woningaanpassingen, rolstoelen e.a. persoonlijke 
voorzieningen en/of vervoer per gebied en totaal in de gemeente Bronckhorst.  
Bron: Vektis-gegevens gemeente Bronckhorst (2013).  

Leefstijl: in Vorden lijkt overwegend gunstig 
Qua leefstijlaspecten lijkt de situatie in het gebied Vorden op de meeste thema’s gunstig. 
Overmatig alcohol gebruik onder volwassenen lijkt in het gebied Vorden iets hoger dan het 
gemiddelde van Bronckhorst en het aandeel van de mensen dat rookt komt overeen met het 
gemiddelde. De aantallen waarop deze gegevens zijn gebaseerd zijn echter te klein om harde 
conclusies aan te verbinden. Het overmatig alcoholgebruik onder de jeugd is significant minder 
dan gemiddeld in de gemeente Bronckhorst.  
 
Jeugd(zorg): jeugdproblematiek kleinst in Vorden 
In tegenstelling tot Zelhem lijkt de jeugdproblematiek in Vorden het meest gunstig. Het aandeel 
van de kinderen die speciaal onderwijs volgen ten op zichte van de kinderen in de 
schoolgaande leeftijd ligt dit in Vorden een procent lager dan het gemiddelde, namelijk 5,3%. 
Vorden heeft daarmee het kleinste percentage leerlingen dat speciaal onderwijs volgt. Het gaat 
hierbij om 43 leerlingen. 
Bij Jeugdzorg zijn 39 cliënten bekend die uit het gebied Vorden komen. Zij hebben samen 92 
indicaties. Hiermee lijkt het aandeel cliënten en indicaties wat gunstiger dan in de andere 
gebieden. 
 
Sociale omgeving: één op de vijf is mantelzorger en één op de twintig ontvangt mantelzorg 
Om zicht te krijgen op de mogelijkheden met betrekking tot de inzet van informele 
ondersteuning zijn mantelzorg, vrijwilligerswerk en sociale cohesie belangrijke thema’s.  
Ongeveer één op de vijf mensen in het gebied Vorden verleent mantelzorg en ongeveer één op 
de twintig volwassenen ontvangt mantelzorg. Hoewel het aandeel ouderen in het gebied Vorden 
relatief hoog is, lijkt het aandeel mantelzorgontvangers relatief gunstig. Vorden heeft een 
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gemiddeld aantal vrijwilligers (twee op de vijf). Ook de sociale cohesie5 is gelijk aan het 
gemiddelde van Bronckhorst. Wel zijn er verschillen tussen kernen / kernen (zie figuur 4g). 
Even als in de andere gebieden is ongeveer 7% van de volwassenen (zeer) sterk eenzaam. Er 
zijn ook geen verschillen wat betreft de leefbaarheid in het gebied Vorden ten opzichte van het 
gemiddelde. 
 
Figuur 4g: Sociale cohesie per kern in de gemeente Bronckhorst 
Bron: Demowijzer (2011) 

  

                                                
5
 Sociale cohesie wordt geschat aan de hand van verschillende indicatoren met betrekking tot kenmerken 

van de buurtbewoners en aanwezige voorzieningen. De score heeft zijn waarde in vergelijkend 
perspectief; een hogere score dan een andere buurt, betekent een hogere sociale cohesie.  
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 4.5 Steenderen 
 
Vergrijzing: Steenderen is de jongste kern 
Op 1 januari 2014 telde de kern Steenderen 4.870 inwoners. Een vijfde van de inwoners is 65 
jaar of ouder. Ruim een derde hiervan is 75 jaar of ouder. Hiermee heeft Steenderen het 
laagste aandeel 65- en 75-plussers. Wel zijn er verschillen tussen kernen en kernen (zie figuur 
5a). 
 
Figuur 5a: Percentage 65-plussers per kern in de gemeente Bronckhorst.  
Bron: ROS-wijkscan, Caransscoop (2011). 

 
 
Huishoudsamenstelling: laag percentage alleenstaanden in Steenderen 
Het percentage alleenstaanden is ook relatief laag (19%). Mogelijk heeft dit te maken met de 
relatief jonge bevolking in de gemeente Steenderen. Van de 75-plussers is in Steenderen 45% 
alleenstaand. Dit komt neer op zo’n 165 alleenstaande 75-plussers in Steenderen.  
Deze doelgroep verdient aandacht omdat zij geen inwonende partner hebben die kan voorzien 
in de zorgbehoefte.   
 
Bevolkingsprognoses: de verwachting is dat de bevolking in Steenderen gedurende de 
aankomende jaren krimpt 
De bevolking krimpt tot 2020 met ongeveer 200 inwoners, tot 2030 is de verwachte krimp 
ongeveer 500 inwoners (~ 0,23 fte huisartsengeneeskunde). Na 2030 is de verwachting dat de 
krimp doorzet (zie figuur 5b).  
 
Na 2020 neemt het aantal volwassenen tussen de 45-64 jaar in het gebied Steenderen 
waarschijnlijk af. 
Het aantal ouderen (leeftijdscategorieën 65-74 jaar en 75+) tot 2020 neemt toe met bijna 200. 
Procentueel gaat de vergrijzing iets minder hard dan in de gemeente Bronckhorst. 
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Figuur 5b: Bevolkingsprognoses (aantal personen), 2013, 2015, 2020, 2030, 2040 –  
Postcodes: 7221 Steenderen, 7223 Baak, 7224 Rha, 7225 Olburgen, 7226 Bronkhorst en 7227 
Toldijk

 
 

Sociaal Economische Status: bijstandsniveau het hoogst in Steenderen  
Van alle kernen heeft Steenderen het hoogste aandeel inwoners dat een bijstandsuitkering 
ontvangt. Met zo’n 1,0% ligt dit percentage 0,7% hoger dan het gemiddelde. Ook lijkt het 
percentage dat werkloos is relatief hoog. Het opleidingsniveau in Steenderen lijkt daarentegen 
iets gunstiger dan gemiddeld in de gemeente. Mogelijk hangen de ongunstige gegevens m.b.t. 
bijstands- en werkloosheidsuitkeringen samen met de relatief grote beroepsbevolking in 
Steenderen en het lage percentage ouderen. Het bevolkingsaandeel dat gebruik heeft gemaakt 
van schuldhulpverlening ligt relatief hoog (1,1% t.o.v. 0,6% gemiddeld in de gemeente). 
 
De gemiddelde statusscore van Steenderen is 
ongeveer gelijk aan de gemiddelde 
statusscore van Nederland (zie figuur 5c). 
Baak en Olburgen kennen een iets hogere 
SES. Voor Rha en het gebied Bronkhorst 
ontbreken de scores.  
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Figuur 5c: Sociaal-economische status (SES) (status), 2010 – 
Postcodes: 7221 Steenderen, 7223 Baak, 7224 Rha, 7225 Olburgen, 7226 Bronkhorst en 7227 
Toldijk 

 
 
(Psychische) gezondheid: ervaren gezondheid in Steenderen gemiddeld 
De inwoners van de kern Steenderen ervaren hun gezondheid als relatief gunstig. Dit hangt 
mogelijk samen met de relatief jonge bevolking in Steenderen aangezien de gezondheid als 
minder goed wordt ervaren bij het ouder worden. De psychische gezondheid onder de 
volwassenen en jeugd laat geen opmerkelijke verschillen zien ten opzichte van het gemiddelde.  
 
Zorgvraag huisartsen (zie ook bijlage 3): er is in Steenderen sprake van een toename/stijging 
in de zorgvraag voor de aandoeningen: artrose, osteoporose, dementie/alzheimer, depressie, 
verlies/overlijden partner of ziekte partner en diabetes mellitus 
Van de in figuur 5d weergegeven huisartsepisoden is de sterkste toename/stijging in zorgvraag 
te verwachten voor de aandoening diabetes mellitus: tot 2020 + ~ 450 episodes (2012-2020). 
Voor de prognose van de verschillende aandoeningen per postcodegebied; zie bijlage 3. 
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Figuur 5d: Huisartsenepisodes (per 1.000 inwoners), 2012, 2015, 2020, 2030, 2040 –  
Postcodes: 7221 Steenderen, 7223 Baak, 7224 Rha, 7225 Olburgen, 7226 Bronkhorst en 7227 
Toldijk 
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AWBZ: Steenderen heeft het kleinste aandeel AWBZ-indicaties 
Het totale aantal AWBZ-indicaties is in Steenderen is 81. Steenderen heeft hiermee dan ook het 
laagst aandeel AWBZ-indicaties van de vijf kernen, waarbij het percentage ZIN-indicaties een 
half procent onder het gemiddelde ligt. Het percentage PGB-indicaties ligt net iets onder het 
gemiddelde. De percentages van de twee AWBZ-indicaties zijn 1,2% en 0,5% (zie figuur 5e).  
Een reden van deze lage AWBZ-indicaties zou kunnen zijn dat dat de bevolking relatief jong is.  
 
Figuur 5e: Percentage PGB- en ZIN-indicaties per gebied en totaal in gemeente Bronckhorst. 
Bron: Vektis-gegevens gemeente Bronckhorst (2013). 

WMO: Weinig gebruik Wmo-voorzieningen 
In Steenderen maken 142 personen gebruik van hulp bij het huishouden. Dit is gemiddeld per 
cliënt 178 uur (gemiddeld in de gemeente 170 uur). Het percentage inwoners in het gebied 
Steenderen dat gebruik maakt van deze WMO-voorziening is lager dan gemiddeld in de 
gemeente Bronckhorst.   
Van de andere Wmo voorzieningen wordt ook minder gebruik gemaakt. Bijna één procent 
maakt gebruik van de vervoersvoorziening. Het gebruik van de rolstoel en persoonlijke 
voorzieningen ligt met 0,2% een half procent onder het gemiddelde. Het percentage dat gebruik 
maakt van de voorzieningen voor woningaanpassingen ligt iets onder het gemiddelde, namelijk 
0,3% (zie figuur 5f). In Steenderen maken omgerekend respectievelijk 42 personen, 11 
personen en 12 personen gebruik van de genoemde voorzieningen. Dat er relatief weinig 
gebruik wordt gemaakt van de Wmo-voorzieningen kan komen doordat er in Steenderen weinig 
ouderen wonen.  
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Figuur 5f: Percentage dat gebruik maakt van woningaanpassingen, rolstoelen e.a. persoonlijke 
voorzieningen en/of vervoer per gebied en totaal in de gemeente Bronckhorst.  
Bron: Vektis-gegevens gemeente Bronckhorst (2013).  

Leefstijl: in Steenderen wat wisselend beeld 
Wat betreft de leefstijl in Steenderen lijken overmatig alcoholgebruik en overgewicht bij 
volwassenen minder gunstig ten opzichte van het gemiddelde. Het aandeel mensen dat rookt 
en het voorkomen van overgewicht bij de jeugd lijkt daarentegen wat gunstiger. Het aandeel 
volwassenen dat de beweegnorm haalt ligt op het gemiddelde van de gemeente. Dit geldt ook 
voor het overmatig alcoholgebruik onder de jeugd. 
 
Jeugd(zorg): één op de veertien schoolgaande kinderen volgt speciaal onderwijs 
Het aantal cliënten in het gebied Steenderen dat bekend is bij jeugdzorg ligt op 29 en heeft 
daarmee een gemiddeld aandeel (0,6%). Steenderen telt 56 indicaties die betrekking hebben op 
jeugdzorg. Hiermee lijkt het aandeel indicaties wat gunstiger dan gemiddeld (1,1% t.o.v. 1,5% ). 
Het aandeel leerlingen dat speciaal onderwijs volgt, lijkt wat hoger te zijn dan gemiddeld in de 
gemeente. Zo’n 7,1% van alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar volgt speciaal onderwijs. Dat is 
een aantal van 34 leerlingen. 
 
Sociale omgeving: percentage vrijwilligers in Steenderen lijkt gunstig t.o.v. gemiddelde 
In Steenderen is ongeveer 17% mantelzorger tegenover een kleine 5% die mantelzorg 
ontvangt. Het aandeel mensen dat mantelzorg verleent- en ontvangt, lijkt daarmee wat lager 
dan gemiddeld in Bronckhorst. Het aandeel vrijwilligers in Steenderen lijkt wat hoger te zijn dan 
gemiddeld. Het percentage volwassenen dat (zeer) sterk eenzaam is, lijkt wat lager dan 
gemiddeld in Bronckhorst. De inwoners van Steenderen zijn gemiddeld tevreden over hun 
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leefomgeving en de leefbaarheid. Ook de sociale cohesie6 in Steenderen ligt op het gemiddelde 
van Bronckhorst. Hierbij zijn wel verschillen tussen kernen / kernen (zie figuur 5g). De 
ontwikkeling van de sociale cohesie lijkt in de afgelopen jaren ongunstiger te zijn dan in de 
andere gebieden van de gemeente Bronckhorst.  
 
Figuur 5g: Sociale cohesie per kern in de gemeente Bronckhorst 
Bron: Demowijzer (2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

                                                
6
 Sociale cohesie wordt geschat aan de hand van verschillende indicatoren met betrekking tot kenmerken 

van de buurtbewoners en aanwezige voorzieningen. De score heeft zijn waarde in vergelijkend 
perspectief; een hogere score dan een andere buurt, betekent een hogere sociale cohesie.  
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5. De gemeente Bronckhorst in vergelijking met de Achterhoek en Nederland 

 
Demografie 
In de gemeente Bronkhorst wonen in vergelijking met de Achterhoek en Nederland veel 65-
plussers (24% in Bronckhorst  t.o.v. 21% en 17% in de Achterhoek resp. Nederland)1. 
 
Het aandeel volwassenen dat alleen woont, is vergelijkbaar met de Achterhoek en de regio 
Noord- en Oost-Gelderland2. De grootte van een gemiddeld huishouden in de gemeente 
Bronckhorst ligt iets hoger dan in Nederland (2,5 t.o.v. 2,2 personen per huishouden). De 
gemiddelde huishoudgrootte in de Achterhoek komt ongeveer overeen met de huishoudgrootte 
in de gemeente Bronckhorst (2,4)3. 
 
Sociaal economische status: SES in de gemeente Bronckhorst het hoogst in Hoog-Keppel en 
Laag-Keppel  
 
De gemiddelde statusscore van de gemeente 
Bronckhorst komt overeen met de gemiddelde 
statusscore van Nederland (zie figuur 6a). 
Alleen Hoog-Keppel en Laag-Keppel kennen 
een hoge SES. Dit betekent dat de twee 
gebieden ten aanzien van de kenmerken: 
opleiding, inkomen en positie op de 
arbeidsmarkt beter scoren dan gemiddeld in 
Nederland en daarnaast ook beter scoren dan 
gemiddeld in de gemeente Bronckhorst. 
Voor Rha en het gebied Bronkhorst ontbreken 
de scores.  
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Figuur 6a: Sociaal-economische status (SES) (status), 2010 – 
Postcodes uit gemeente Bronckhorst 

 
 
In de gemeente Bronckhorst wonen relatief weinig mensen met een uitkering.  
 
In Bronckhorst hebben per 1.000 inwoners van 15-65 jaar 67 mensen een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de Achterhoek is dit aantal 82 en in Nederland is dit aantal 
71 per 1.000 inwoners4. 
 
Ook het percentage inwoners met een WW-uitkering is relatief klein in Bronckhorst; namelijk 28 
per 1.000 inwoners van 15-65 jaar t.o.v. resp. 34 en 31 in de Achterhoek en Nederland5. 
 
Ook het aandeel huishoudens met een bijstandsuitkering is relatief klein in de gemeente 
Bronckhorst; namelijk 13 per 1.000 huishoudens t.o.v. 49 in Nederland. Voor de Achterhoek is 
dit niet bekend6. 
 
Het percentage volwassenen dat laag is opgeleid (hoogste opleiding: lager onderwijs, mavo of 
LBO) ligt hoger dan gemiddeld in Nederland (44% t.o.v. 37%). 
  
(Psychische) gezondheid en leefstijl 
 
De psychische gezondheid van volwassenen in de gemeente Bronckhorst is gunstiger dan 
gemiddeld in Nederland. In de gemeente Bronckhorst heeft 32% een verhoogd risico op 
angststoornis / depressie t.o.v. 44% gemiddeld in Nederland. In de Achterhoek is dit 36%  
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In de gemeente Bronckhorst hebben relatief veel volwassenen overgewicht in vergelijking met 
de rest van Nederland (53% t.o.v. 50%). Daar tegenover staat dat relatief veel volwassenen 
voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) (72% t.o.v. 66%)7 . 
 
In de gemeente Bronckhorst wordt ongeveer evenveel gerookt als gemiddeld in Nederland. Ook 
wordt even frequent alcohol gedronken dan gemiddeld in Nederland. Het aandeel volwassenen 
dat de norm voor het aantal consumpties per gelegenheid8 overschrijdt, ligt in de gemeente 
Bronckhorst echter beduidend hoger dan gemiddeld in Nederland (15% t.o.v. 10%)7.  
 
Wat betreft overgewicht, bewegen, roken en alcoholgebruik is de situatie in de gemeente 
Bronckhorst vergelijkbaar met die in de Achterhoek.  
 
Sociale omgeving 
 
In de gemeente Bronckhorst zijn relatief veel volwassenen actief als vrijwilliger (42% t.o.v. 34% 
in de Achterhoek en 35% in regio Noord- en Oost-Gelderland)8. 

                                                
7
 Minimaal een half uur per dag, 5 dagen in de week matig intensief bewegen. 

8
 Per gelegenheid > 6 alcoholconsumpties voor mannen en > 4 voor vrouwen. 
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6. Conclusie  

 

Nader uit te werken   
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Bijlage 1 

 
Beschrijving kleurarceringen gegevensoverzicht 

Verschillen 
Bij een gele arcering zijn er geen (aantoonbare) verschillen en is het gebied op het betreffende 
thema vergelijkbaar met het gemiddelde van Bronckhorst. Een donkerrode of donkergroene 
arcering wordt gebruikt wanneer een percentage significant afwijkt van het gemiddelde, negatief 
(rood) dan wel positief (groen) (p<0,10).  
 
Variatie 
Met de lichtrode en lichtgroene arcering wordt de variatie tussen gebieden in kaart gebracht. Dit 
wordt gedaan aan de hand van indeling in tertielen. Hierbij wordt het verschil tussen de hoogste 
en de laagste waarde gedeeld door drie waardoor er drie groepen ontstaan. De groep met de 
meest ongunstige waarde wordt lichtrood en de groep met de gunstigste waarde wordt 
lichtgroen. De tussengroep wordt geel. 
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Bijlage 2 
 

Bronvermelding gegevensoverzicht 

 

 

  

Thema doelgroep eenheid jaartal Bron

Demografie

Aantal inwoners totaal aantal 2014 Gemeente administratie

65-plussers totaal % 2014 Gemeente administratie

75-plussers totaal % 2014 Gemeente administratie

Alleenstaanden totaal % 2014 Gemeente administratie

Alleenstaande 75-plussers 75-plussers % 2014 Gemeente administratie

Asiel gerechtigden totaal aantal 2014 Gemeente administratie

Sociaal economische status

Bijzondere bijstand totaal % 2013 Gemeente administratie

Schuldhulpverlening totaal % 2014 Gemeente administratie

Bijstand totaal % 2010 Gemeente administratie

Werkloos volwassenen % 2008-2012 Monitor GGD Noord- en Oost Gelderland 2012

Arbeidsongeschikt volwassenen % 2008-2012 Monitor GGD Noord- en Oost Gelderland 2012

Laag opgeleid volwassenen % 2008-2012 Monitor GGD Noord- en Oost Gelderland 2008-2012

Inkomen (max. 19.400 euro)* volwassenen % 2008-2012 Monitor GGD Noord- en Oost Gelderland 2012

Gezondheid(szorg) 

Negatief ervaren gezondheid volwassenen % 2008-2012 Monitor GGD Noord- en Oost Gelderland 2008-2012

Risico op angststoornis / depressie volwassenen % 2008-2012 Monitor GGD Noord- en Oost Gelderland 2008-2012

Indicatie voor psychosociale problemen jeugd % 2011-2013 KD+, GGD Noord- en Oost Gelderland

AWBZ %

  ZIN indicaties totaal % 2013 Vektisgegevens, gemeente

  PGB indicaties totaal % 2012 Vektisgegevens, gemeente

Wmo voorzieningen %

  Hulp bij huishouden totaal % 2013 Gemeente administratie

  Vervoer totaal % 2013 Gemeente administratie

  Rolstoelen e.a. pers. voorzieningen totaal % 2013 Gemeente administratie

  Woningaanpassingen totaal % 2013 Gemeente administratie

Leefstijl

Overmatig alcoholgebruik** volwassenen % 2008-2012 Monitor GGD Noord- en Oost Gelderland 2008-2012

Bingedrinken*** jeugd % 2007-2011 E-MOVO GGD Noord- en Oost-Gelderland 2007-2011

Roken volwassenen % 2008-2012 Monitor GGD Noord- en Oost Gelderland 2008-2012

Bewegen**** volwassenen % 2008-2012 Monitor GGD Noord- en Oost Gelderland 2008-2012

Overgewicht volwassenen % 2008-2012 Monitor GGD Noord- en Oost Gelderland 2008-2012

Overgewicht jeugd % 2011-2013 KD+, GGD Noord- en Oost Gelderland

Jeugd

Speciaal onderwijs jeugd % 2013 Gemeente administratie

Cliënten jeugdzorg totaal % 2012 Vektisgegevens, gemeente

Indicaties jeugdzorg totaal % 2012 Vektisgegevens, gemeente

Sociale omgeving

Mantelzorger
1

volwassenen % 2013 Inwonerpanel, gemeente Bronckhorst

Mantelzorg ontvanger volwassenen % 2013 Inwonerpanel, gemeente Bronckhorst

Vrijwilliger volwassenen % 2008-2012 Monitor GGD Noord- en Oost Gelderland 2008-2012

Leefomgeving volwassenen rapportcijfer 2013 Inwonerpanel, gemeente Bronckhorst

(Zeer) sterk eenzaam volwassenen % 2013 Inwonerpanel, gemeente Bronckhorst

Sociale cohesie volwassenen schaalscore 2011 Demowijzer 

Ontwikkeling sociale cohesie volwassenen schaalscore 2011 Demowijzer 

* gestandaardiseerd huishoudinkomen (twee laagste kwintielen)

** > 7 consumpties p/wk (vrouwen) en > 14 consumpties p/wk (mannen)

*** min. 5 alcoholische consumpties per gelegenheid

*** Voldoet aan beweegnorm (minimaal 5 dagen p/wk een half uur matig intensief bewegen)
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Bijlage 3 
 
Huisartsenepisodes voor artrose, osteoporose, dementie / Alzheimer, depressie, verlies / 
overlijden partner of ziekte partner en diabetes mellitus per gebied in de gemeente Bronckhorst 
voor de huidige situatie (2012) met prognoses voor 2015, 2020, 2030 en 2014. 
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Huisartsenepisodes [per 1.000 inwoners], 2012, 2015, 2020, 2030, 2040 - Postcodes 

  7255 Hengelo 7256 Keijenborg Gemiddelde 

Artrose 2012 18,11 18,14 18,12 

2015 19,37 19,47 19,39 

2020 21,58 21,50 21,56 

2030 25,19 25,75 25,29 

2040 27,52 26,95 27,42 

Osteoporose 2012 8,56 8,78 8,60 

2015 9,19 9,41 9,23 

2020 10,42 10,44 10,42 

2030 12,52 12,81 12,57 

2040 14,19 14,07 14,17 

Dementie / alzheimer 2012 2,98 3,39 3,06 

2015 3,18 3,51 3,25 

2020 3,69 3,79 3,71 

2030 4,96 5,02 4,97 

2040 6,46 6,67 6,50 

Depressie 2012 21,17 20,83 21,11 

2015 21,50 21,16 21,43 

2020 22,14 21,68 22,05 

2030 22,69 22,03 22,57 

2040 23,32 22,37 23,15 

Verlies / overl. partner of 
ziekte prt. 

2012 6,18 6,14 6,17 

2015 6,55 6,53 6,54 

2020 7,20 7,12 7,18 

2030 8,25 8,34 8,27 

2040 8,99 8,73 8,94 

Diabetes mellitus 2012 50,30 49,83 50,21 

2015 53,42 53,28 53,40 

2020 58,83 58,49 58,76 

2030 67,14 68,53 67,39 

2040 71,44 69,54 71,10 

 
Bron: 
CBS LINH 
 
Legenda 

 per 1.000 inwoners 

 < 7,50 

 7,50 < 15,00 

 15,00 < 22,50 

 22,50 < 30,00 

 >= 30,00 
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Huisartsenepisodes [per 1.000 inwoners], 2012, 2015, 2020, 2030, 2040 - Postcodes 

  7021 Zelhem 7025 Halle Gemiddelde 

Artrose 2012 18,72 16,81 18,33 

2015 19,83 18,29 19,52 

2020 21,87 19,83 21,47 

2030 25,75 22,71 25,15 

2040 27,41 22,97 26,53 

Osteoporose 2012 8,90 7,80 8,68 

2015 9,48 8,60 9,30 

2020 10,60 9,46 10,37 

2030 12,79 11,09 12,46 

2040 14,10 11,54 13,59 

Dementie / alzheimer 2012 3,15 2,49 3,02 

2015 3,37 2,89 3,27 

2020 3,83 3,22 3,71 

2030 5,08 4,12 4,89 

2040 6,36 4,89 6,07 

Depressie 2012 21,37 20,79 21,26 

2015 21,81 21,43 21,73 

2020 22,43 21,81 22,30 

2030 23,14 22,18 22,95 

2040 23,45 22,36 23,24 

Verlies / overl. partner of 
ziekte prt. 

2012 6,40 5,84 6,29 

2015 6,72 6,27 6,63 

2020 7,31 6,70 7,19 

2030 8,44 7,54 8,26 

2040 8,97 7,68 8,72 

Diabetes mellitus 2012 51,65 47,24 50,76 

2015 54,45 50,83 53,73 

2020 59,48 54,61 58,52 

2030 68,60 61,37 67,16 

2040 71,26 60,92 69,20 

 
Bron: 
CBS LINH 
 
Legenda 

 per 1.000 inwoners 

 < 7,50 

 7,50 < 15,00 

 15,00 < 22,50 

 22,50 < 30,00 

 >= 30,00 
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Huisartsenepisodes [per 1.000 inwoners], 2012, 2015, 2020, 2030, 2040 - Postcodes 

  6996 Drempt 6997 Hoog-Keppel 6998 Laag-Keppel 6999 Hummelo Gemiddelde 

Artrose 2012 15,60 27,18 21,03 22,17 19,96 

2015 17,46 26,07 21,92 22,65 20,91 

2020 20,96 26,37 24,91 24,11 23,26 

2030 23,91 25,89 25,02 27,26 25,51 

2040 24,87 26,67 27,64 29,57 27,14 

Osteoporose 2012 7,07 13,46 9,98 10,90 9,54 

2015 8,08 12,90 10,54 11,09 10,05 

2020 10,10 13,27 12,25 11,92 11,42 

2030 11,86 13,10 12,49 13,68 12,75 

2040 12,69 13,77 14,35 15,38 14,01 

Dementie / 
alzheimer 

2012 2,02 5,15 3,55 4,31 3,39 

2015 2,50 4,98 3,83 4,31 3,61 

2020 3,52 5,37 4,66 4,67 4,31 

2030 4,70 5,57 5,11 5,71 5,23 

2040 5,65 6,26 6,72 7,18 6,41 

Depressie 2012 19,93 23,01 21,30 22,49 21,37 

2015 20,62 22,61 21,76 22,53 21,69 

2020 21,71 22,89 22,51 23,10 22,46 

2030 22,25 22,50 22,59 23,56 22,79 

2040 22,47 22,85 23,27 23,95 23,15 

Verlies / overl. 
partner of ziekte prt. 

2012 5,46 8,88 6,97 7,38 6,73 

2015 6,01 8,53 7,26 7,50 7,00 

2020 7,05 8,63 8,14 7,95 7,71 

2030 7,90 8,49 8,18 8,86 8,36 

2040 8,23 8,75 8,98 9,61 8,88 

Diabetes mellitus 2012 44,36 72,27 57,65 59,88 54,79 

2015 48,86 69,39 59,66 61,18 57,10 

2020 57,13 69,71 66,75 64,66 62,62 

2030 63,81 68,03 66,46 72,03 67,64 

2040 65,03 69,22 71,52 76,18 70,39 

 
Bron: 
CBS LINH 
Legenda 

 per 1.000 inwoners 

 < 8,00 

 8,00 < 16,00 

 16,00 < 24,00 

 24,00 < 32,00 

 >= 32,00 
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Huisartsenepisodes [per 1.000 inwoners], 2012, 2015, 2020, 2030, 2040 - Postcodes 

  7233 Vierakker 7234 Wichmond 7251 Vorden Gemiddelde 

Artrose 2012 16,57 18,49 20,51 20,20 

2015 17,91 20,91 21,29 21,14 

2020 20,89 22,80 22,92 22,84 

2030 26,65 25,22 26,58 26,48 

2040 28,88 27,26 27,82 27,82 

Osteoporose 2012 7,53 8,53 9,86 9,67 

2015 8,23 9,87 10,26 10,16 

2020 9,89 10,96 11,19 11,13 

2030 13,36 12,55 13,33 13,27 

2040 14,98 14,05 14,37 14,37 

Dementie / alzheimer 2012 2,12 2,57 3,63 3,49 

2015 2,40 3,23 3,75 3,66 

2020 3,25 3,79 4,15 4,09 

2030 5,41 5,00 5,47 5,43 

2040 7,07 6,47 6,57 6,58 

Depressie 2012 20,45 21,09 21,81 21,70 

2015 20,68 21,90 22,06 22,00 

2020 21,88 22,70 22,52 22,51 

2030 23,50 23,10 23,22 23,22 

2040 23,54 23,38 23,42 23,42 

Verlies / overl. partner 
of ziekte prt. 

2012 5,72 6,29 6,88 6,79 

2015 6,09 6,98 7,11 7,06 

2020 7,01 7,57 7,60 7,57 

2030 8,79 8,33 8,68 8,66 

2040 9,39 8,89 9,08 9,08 

Diabetes mellitus 2012 47,05 51,88 56,10 55,43 

2015 50,35 57,74 58,05 57,74 

2020 57,51 62,16 61,94 61,80 

2030 70,32 67,05 70,32 70,08 

2040 74,41 70,83 72,10 72,09 

 
Bron: 
CBS LINH 
 
Legenda 

 per 1.000 inwoners 

 < 8,00 

 8,00 < 16,00 

 16,00 < 24,00 

 24,00 < 32,00 

 >= 32,00 
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Huisartsenepisodes [per 1.000 inwoners], 2012, 2015, 2020, 2030, 2040 - Postcodes 

  7221 
Steenderen 

7223 Baak 7224 Rha 7225 Olburgen 7226 
Bronkhorst 

7227 Toldijk Gemiddelde 

Artrose 2012 17,04 15,60 17,05 12,09 18,76 15,54 16,21 

2015 18,77 18,21 23,53 16,00 20,71 17,28 18,35 

2020 20,90 21,60 24,86 18,52 26,06 19,56 20,91 

2030 24,46 27,87 27,49 22,96 28,49 25,60 25,47 

2040 26,33 29,36 27,21 27,11 29,40 28,99 27,57 

Osteoporose 2012 7,95 7,03 7,84 5,50 8,18 7,13 7,45 

2015 8,84 8,45 11,06 7,50 9,29 7,96 8,57 

2020 10,03 10,39 11,91 8,67 12,52 9,23 10,00 

2030 12,09 14,02 14,11 11,54 14,19 12,73 12,67 

2040 13,51 15,17 14,35 13,97 15,29 14,88 14,19 

Dementie / 
alzheimer 

2012 2,69 2,01 2,39 1,75 1,70 2,10 2,34 

2015 2,97 2,60 3,56 2,65 2,24 2,33 2,74 

2020 3,47 3,58 4,09 2,86 4,30 2,92 3,40 

2030 4,70 5,77 6,70 4,87 5,74 5,08 5,06 

2040 6,05 6,96 7,61 6,36 6,93 6,62 6,41 

Depressie 2012 20,74 20,63 19,86 18,31 20,90 20,08 20,45 

2015 21,28 21,26 22,62 20,12 21,56 20,67 21,13 

2020 21,86 22,42 23,00 21,45 23,68 21,43 21,96 

2030 22,52 24,16 24,98 21,95 23,83 22,99 22,99 

2040 23,06 24,90 25,46 23,25 24,82 24,19 23,74 

Verlies / overl. 
partner of 
ziekte prt. 

2012 5,84 5,47 5,84 4,31 6,24 5,39 5,60 

2015 6,34 6,23 7,82 5,46 6,92 5,93 6,23 

2020 6,98 7,24 8,30 6,29 8,53 6,59 7,00 

2030 8,05 9,10 9,08 7,56 9,29 8,37 8,35 

2040 8,65 9,60 8,90 8,85 9,58 9,44 9,03 

Diabetes 
mellitus 

2012 47,74 44,56 47,97 35,01 53,95 44,27 45,85 

2015 52,07 50,93 64,51 44,95 58,33 48,68 51,20 

2020 57,23 58,99 67,12 51,59 70,54 54,21 57,34 

2030 65,42 73,53 71,48 61,02 75,10 68,15 67,76 

2040 68,62 76,08 70,03 70,40 76,04 75,38 71,69 

 
Bron: 
CBS LINH 
 
Legenda 

 per 1.000 inwoners 

 < 8,00 

 8,00 < 16,00 

 16,00 < 24,00 

 24,00 < 32,00 

 >= 32,00 
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Bronvermelding  
Rapportage 

                                                
1
 Bron: CBS 2014 

2
 Bron: Monitor volwassenen en ouderen 2012, GGD NOG 

3
 Bron: Demowijzer 2012 

4
 Bron: CBS 2012 

5
 Bron: CBS 2012 

6
 Bron: CBS 2012 

7
 Bron: Monitor volwassenen en ouderen 2012, GGD NOG 

8
 Bron: Monitor volwassenen en ouderen 2012, GGD NOG 

 


