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In 2015 is een aantal zorgtaken overgeheveld van de 

Rijksoverheid naar gemeenten. Gemeenten staan 

dicht bij de bevolking. Daardoor zijn zij bij uitstek in 

staat om de publieke dienstverlening te laten 

aansluiten bij de behoeften van de lokale bevolking 

en daarbij de eigen kracht van burgers en hun 

omgeving optimaal te benutten. 

 

Om te kunnen bepalen welke zorg nodig is, heeft de 

gemeente Brummen behoefte aan gegevens over de 

lokale bevolking in Brummen, Eerbeek en de kernen 

in het buitengebied. Daarom heeft zij GGD Noord- en 

Oost-Gelderland opdracht gegeven een 

gebiedsanalyse uit te voeren.  

 

In dit rapport vindt u informatie over de samenstelling 

van de bevolking, gezondheid en zorgbehoefte, 

leefstijl en sociale omgeving van inwoners van 

(kernen in) de gemeente Brummen. 

 

Wij wensen u veel succes en plezier bij het lezen van 

dit rapport en hopen dat dit bijdraagt aan een 

effectieve uitvoering van taken door de gemeente 

Brummen en krachtige burgers. 

 

Warnsveld, mei 2016 

Carolien de Rover en Henriëtte Hoeven 
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Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor passende zorg en ondersteuning van hun burgers. 

Gemeenten staan dichtbij de burger. Daardoor kunnen zij meer ondersteuning op maat bieden en de 

omgeving hierin betrekken. De overheid streeft naar burgers die zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij 

en zo lang mogelijk in hun eigen omgeving wonen. De focus ligt op wat burgers zelf kunnen, eventueel met 

hulp vanuit het eigen sociale netwerk. Burgers dragen zelf de verantwoordelijkheid en kunnen alleen een 

beroep doen op ondersteuning vanuit de overheid als het echt niet anders kan (www.loketgezondleven.nl). 

De gemeente Brummen streeft naar ondersteuning die aansluit bij de vraag van de inwoners en bij de lokale 

structuur. Een algemene doelstelling van de gemeente is om kansen en mogelijkheden van kwetsbare 

inwoners te vergroten (Gemeente Brummen, 2015). Inzicht in de gezondheid en zorgbehoefte van de inwoners 

per kern helpt om dit doel te realiseren. Daarom heeft de gemeente Brummen opdracht gegeven aan GGD 

Noord- en Oost-Gelderland om een gebiedsanalyse uit te voeren. 

In dit rapport staan de belangrijkste bevindingen van de gebiedsanalyse. Een uitgebreid overzicht met 

gegevens over factoren die samenhangen met gezondheid en zorg staat in bijlage I. Een toelichting op de 

gebruikte begrippen staat in bijlage II. 

 
Onder het motto “Samen goed voor elkaar” wil de gemeente 

Brummen kwetsbare inwoners - zoals jeugdigen, ouderen en 

arbeidsgehandicapten – kansen en mogelijkheden bieden om 

mee te doen  in de samenleving. Dit doet de gemeente door 

ondersteuning te bieden, knelpunten te voorkomen en eigen 

kracht te versterken (Gemeente Brummen, 2015). 

 

Om te bepalen in welke kern welke zorg wordt ingezet, wil de gemeente antwoord op de volgende vragen: 

1. wat is de situatie in de kernen Brummen, Eerbeek en het buitengebied ten aanzien van factoren die 

samenhangen met de zorgbehoefte en 

2. is er een verschil tussen de kernen ten aanzien van het voorkomen van deze factoren? 

 

Op basis van de cijfers zijn de volgende bevindingen het meest belangrijk voor de zorgbehoefte in (kernen van) de 

gemeente Brummen: 

1. De gemeente Brummen is een vergrijsde gemeente en de komende 25 jaar zal het aantal 75-plussers 

verdubbelen. De zorgbehoefte zal daardoor sterk toenemen. De bevolkingssamenstelling van de 

gemeente Brummen heeft ook veel kenmerken die gunstig zijn voor het zorggebruik: veel inwoners 

zijn gehuwd, de bevolking telt weinig niet-westerse allochtonen, er zijn weinig 

eenpersoonshuishoudens en de inwoners hebben een gemiddelde tot bovengemiddelde 

sociaaleconomische status. Op een aantal van deze kenmerken scoort het buitengebied extra gunstig 

en Brummen wat minder gunstig. 

2. De lichamelijk gezondheid van inwoners van de gemeente Brummen is ongeveer hetzelfde als in de 

regio. De psychosociale gezondheid is echter wat ongunstiger dan die in de regio, met name bij de 

jeugd. Binnen de gemeente scoort Eerbeek wat ongustiger dan Brummen en het buitengebied. 
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3. De leefstijl van de inwoners van de gemeente Brummen is over het geheel genomen wat gunstiger 

dan in de regio. Binnen de gemeente scoort Brummen gunstig op het gebied van overgewicht en 

voeding; het gebruik van genotmiddelen is in Eerbeek het gunstigst. 

4. De sociale omgeving is in de gemeente Brummen wat ongunstiger dan in de regio. Relatief weinig 

inwoners doen vrijwilligerswerk en relatief veel 65-plussers ontvangen weinig sociale steun. In 

Brummen en het buitengebied is de sociale omgeving gunstiger dan in Eerbeek. 

 

De conclusies op basis van de cijfers zijn in lijn met ervaringen van professionals in de gemeente.  

 

Op grond van de bevindingen van deze gebiedsanalyse en de bespreking 

daarvan met professionals in de gemeente Brummen zijn de volgende 

aanbevelingen geformuleerd. 

 

Wijkaanpak 

In Brummen verschillen wijken (Brummen, Eerbeek en buitengebied) in 

gezondheid, leefstijl, sociale omgeving en behoeften. Hierbij past heel 

goed dat Brummen wijkgericht wil werken, samen met de mensen in de 

wijk. 

Aanbeveling is te kiezen voor een structuur van bijvoorbeeld drie professionals die de mensen in de wijk 

stimuleren en ondersteunen bij het vormgeven van voorzieningen en activiteiten. Veel van de voorzieningen 

en activiteiten zullen bij voorkeur collectief zijn om veel mensen te betrekken op deze manier aan collectieve 

preventie te doen. 

 

Brummen aantrekkelijker maken voor jongvolwassenen 

Op dit moment trekken veel jongeren weg uit Brummen; zij keren later niet terug. Dit kan liggen aan het 

woningaanbod, maar ook aan (werk)voorzieningen. 

Aanbeveling is om als gemeente met jongvolwassenen in gesprek te gaan over het aanbod van woningen, 

werk en voorzieningen en na te gaan of de gemeente dat aanbod zodanig kan beïnvloeden dat jongeren willen 

blijven of later terugkeren. Dit is ook belangrijk omdat de groep die kan zorgen voor inkomsten en 

ondersteuning steeds kleiner wordt ten opzichte van de jongste en oudste groep inwoners. 

 

Aanbod verruimen op gebied van sporten, omgaan met spanningen en afvallen 

Uit de gebiedsanalyse blijkt dat de wijken verschillende behoeftes hebben aan ondersteuning. Opvallend is in 

Eerbeek de behoefte aan aanbod voor omgaan met spanningen. In het buitengebied is veel behoefte aan hulp 

bij afvallen. In de kern Brummen is belangstelling voor beide onderwerpen. Daarnaast is overal een redelijke 

behoefte aan sporten. Brummen zet zich in voor Jongeren Op Gezond Gewicht. De activiteiten die nu vooral 

voor jongeren worden ontwikkeld, kunnen relatief makkelijk worden uitgebreid met activiteiten voor volwassen. 

Aanbod voor verbeteren van de sociale omgeving 

Tussen de wijken bestaan verschillen in ervaren relatie met ouders, eenzaamheid en het geven van 

burenhulp. Het buitengebied scoort hier relatief gunstig, Eerbeek minder gunstig. Daarbij geven mensen in het 

buitengebied aan dat de leefbaarheid de laatste jaren afneemt. Via de wijkaanpak kan de gemeente uitzoeken 

wat men in de wijk aan extra steun of voorzieningen zou wensen om de situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld via 

opvoedingsondersteuning, dagopvang, respijtzorg en dergelijke. Het is belangrijk dat deze voorzieningen dan 

ook bekend zijn bij inwoners. CJG en huisartsen kunnen hier als laagdrempelige zorgverleners een belangrijke 

signalerende en verwijzende rol hebben.  
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Deze gebiedsanalyse is tot stand gekomen in nauw overleg tussen de gemeente Brummen en GGD Noord- en 

Oost-Gelderland. Het proces is in drie stappen verlopen: 

1. Bij de start van de gebiedsanalyse heeft de GGD samen met professionals in de gemeente Brummen 

een lijst opgesteld van onderwerpen die relevant kunnen zijn voor de gemeente. Onderwerpen die 

naar voren kwamen zijn onder meer: moeite met rondkomen, zorgbehoefte en mantelzorg. De GGD 

heeft cijfers over deze onderwerpen verzameld en weergegeven in een gegevensoverzicht, per kern in 

de gemeente Brummen.  

2. De GGD heeft het gegevensoverzicht besproken met beleidsadviseurs van de gemeente en van 

Caransscoop. Gezamenlijk is bepaald, welke gegevens relevant zijn en in de rapportage worden 

opgenomen. Vervolgens heeft de GGD een conceptrapport geschreven. 

3. De inhoud van het conceptrapport en de conclusies zijn gepresenteerd aan en besproken met 

beleidsadviseurs en professionals in de gemeente Brummen. Onderwerp van bespreking was ook of 

men de cijfermatige resultaten herkent en wat deze betekenen voor de inzet van zorg in de gemeente 

Brummen. Op basis van deze bespreking zijn aanbevelingen geformuleerd en is het definitieve rapport 

gerealiseerd. 

Voor de gebiedsanalyse zijn gegevens uit verschillende bronnen gebruikt, namelijk gegevens: 

 van GGD Noord- en Oost Gelderland; uit de gezondheidsmonitors en van de afdeling 

Jeugdgezondheidszorg; 

 uit openbare bronnen, zoals het CBS en waarstaatjegemeente; en  

 uit de ROS-Wijkscan.  

 

In principe bevat deze gebiedsanalyse gegevens over: 

 de hele gemeente Brummen;  

 de kernen Brummen en Eerbeek;  

 het buitengebied; het totaal van de kernen Empe, Hall, Leuvenheim en Tonde; en 

 Nederland of de regio Noord-en Oost-Gederland; dit als referentie. 

Waar mogelijk zijn gegevens opgenomen over de afzonderlijke kernen in het buitengebied; soms zijn alleen 

gegevens beschikbaar over de gehele gemeente Brummen.  

 

Bij een aantal onderwerpen is statistisch getoetst, of de bevindingen in de kernen verschillen van de 

bevindingen in het overige deel van de gemeente Brummen. Deze onderwerpen hebben in het cijferoverzicht 

een kleur. Bij zachtgroen of oranje wijkt de kern waarschijnlijk
1
 in positieve (groen) of negatieve (oranje) zin af 

van het overige deel van de gemeente; bij hardgroen of rood wijkt de kern vrijwel zeker
2
 af van het overige 

deel van Brummen; bij geel is er geen verschil. 

In de gebiedsanalyse staan gegevens die beschikbaar zijn op 1 februari 2016. In april 2016 heeft de GGD 

actuele cijfers over jongeren. Deze zijn eind 2015 verzameld met E-MOVO. Eind 2016 wordt de volgende 

monitor volwassenen en ouderen uitgevoerd. De resultaten daarvan verschijnen in het voorjaar van 2017.  

  

                                                                    
1
 Als het ‘waarschijnlijk’ afwijkt, is de kans dat het gevonden verschil op toeval berust kleiner dan 25% (p<0,25) 

2
 Als het ‘vrijwel zeker’ afwijkt, is de kans dat het gevonden verschil op toeval berust kleiner dan 5% (p<0,05) 
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Factoren die samenhangen met de zorgbehoefte zijn in te delen in de volgende groepen: samenstelling van de 

bevolking; gezondheid en zorg; leefstijl; en de sociale omgeving. In de volgende paragrafen worden deze 

factoren beschreven. 

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. 

Groepen die in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik hebben zijn ouderen, 

mensen zonder partner (Verweij, 2010), niet-westerse allochtonen (Van der Lucht, 2010), leden van 

eenpersoonshuishoudens (ongeacht hun leeftijd; Verweij, 2010) en mensen met een lagere 

sociaaleconomische status (Verweij, 2013). Deze paragraaf schetst de situatie in de gemeente Brummen. 

Meer gegevens staan in bijlage 1, tabel 1a (demografische gegevens) en 1b (bevolkingsprognose). 

Brummen: een vergrijsde gemeente  

De gemeente Brummen heeft bijna 21.000 inwoners. De meesten wonen in Eerbeek (48%) en Brummen 

(40%). De helft van van de inwoners is in de leeftijd van 25-65 jaar; ruim een kwart is jonger en de rest is 

ouder. De leeftijdsverdeling in de kernen is vrijwel gelijk. In vergelijking tot Nederland wonen in de gemeente 

Brummen relatief veel 65-plussers (zie tabel 1).  

 

Bijna de helft van de inwoners is gehuwd; dat is meer dan gemiddeld in Nederland. In het buitengebied zijn 

relatief veel mensen gehuwd en in Brummen relatief weinig.  

 

Het aandeel niet-westerse allochtonen in de gemeente Brummen (5%) is nog niet de helft van dat in 

Nederland (12%). Binnen de gemeente wonen de meeste niet-westerse allochtonen in Eerbeek.  

 

De gemeente Brummen telt relatief weinig eenpersoonshuishoudens. Binnen de gemeente heeft Brummen 

relatief veel en het buitengebied relatief weinig eenpersoonshuishoudens.  

Tabel 1: Demografie van de gemeente Brummen en Nederland, per 1 januari 2015 (Bron: CBS) 

 

 

Onderwerp
NL

aantal % aantal % aantal % aantal % %

Aantal inwoners 20.983 100% 8.440 40% 10.050 48% 2.493 12%

0 tot 25 jaar 5.493 26% 2.150 25% 2.700 27% 643 26% 29%

25 tot 65 jaar 10.685 51% 4.325 51% 5.050 50% 1.310 53% 53%

65 jaar of ouder 4.805 23% 1.980 23% 2.310 23% 515 21% 18%

Gehuwd 9.929 47% 3.830 45% 4.795 48% 1.304 52% 40%

Niet-westers totaal 1.151 5% 280 3% 845 8% 26 1% 12%

Eenpersoonshuishoudens 2.581 29% 1.170 31% 1.195 28% 216 22% 37%

Huishoudens met kinderen 3.160 35% 1.250 34% 1.525 35% 385 39% 34%

Brummen Eerbeek Buitengebied
Gemeente 

Brummen

(Wijkt niet af van) het gemiddelde in de gemeente Brummen

Gunstiger dan in de gemeente Brummen

Ongunstiger dan in de gemeente Brummen
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Sociaal economische gegevens 

De Sociaal Economische Status (SES) wordt bepaald door opleidingsniveau, inkomen en beroepsstatus. Een 

combinatie hiervan wordt uitgedrukt in de zogenaamde statusscore. In Brummen en Eerbeek is de statusscore 

ongeveer gelijk aan het gemiddelde van Nederland; in het buitengebied is de statusscore iets hoger dan het 

landelijk gemiddelde (zie figuur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de gemeente Brummen behoort 35% van de huishoudens tot de laagste inkomensgroep; dat is minder dan 

landelijk (40%). De kern Brummen telt het grootste aandeel huishoudens dat tot de laagste inkomensgroep 

hoort (38%).Ook heeft deze kern het kleinste aandeel huishoudens dat tot de hoogste inkomensgroep hoort 

(18% versus 21% in de gemeente en 20% landelijk). 

Het aandeel inwoners dat moeite heeft met rondkomen is in de gemeente Brummen hetzelfde als in de regio 

Noord- en Oost-Gelderland. In het buitengebied hebben relatief weinig inwoners moeite met rondkomen. 

Volwassenen (19-65 jaar) en ouders van kinderen van 0-12 jaar hebben vaker moeite met rondkomen dan 65-

plussers (zie tabel 2). 

Aan ouders die moeite hebben met rondkomen of die op hun uitgaven moeten letten, is gevraagd wat voor hun 

kind (0-12 jaar) de mogelijke gevolgen zijn van geldgebrek. Voor bijna één op de vijf kinderen kan geldgebrek 

gevolgen hebben voor vakanties en dagjes uit. Ouders zijn weinig geneigd te bezuinigen op gezonde voeding, 

medicijnen/hulpmiddelen of naar een hulpverlener gaan. Toch, als bij 2% van de 0-12 jarigen wordt bezuinigd 

op hulpverlening, kunnen circa 45 kinderen daar de dupe van worden. Bij één op de tien kinderen kan 

geldgebrek tot spanningen in het gezin leiden (zie tabel 2). 

Figuur 1: Sociaal-economische status in de gemeente 

Brummen, 2014: 

 
Bron: Ros Wijkscan/Sociaal en Cultureel Planbureau 
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Tabel 2: Moeite met rondkomen en de gevolgen daarvan in de gemeente Brummen en Noord- en Oost-

Gelderland (Bron: GGD NOG)
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Sterke stijging aantal ouderen 

In 2040 is het aantal ouderen in de gemeente Brummen naar verwachting anderhalf keer zo groot als in 2015. 

Met name het aantal 75-plussers stijgt sterk (zie tabel 1b in bijlage 1). Vanwege het hoge zorggebruik van 

deze leeftijdsgroep is dit een belangrijke ontwikkeling. Het aantal 25-65 jarigen, de zogenaamde productieve 

leeftijdsgroep, neemt sterk af tot 2040 en ook het aantal jongeren daalt (zie figuur 2a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal inwoners van Brummen is de komende 

jaren naar verwachting stabiel. Wel is er een 

verschuiving in de leeftijdsverdeling. Er komen 

steeds meer ouderen. Met name het aantal 65-

plussers neemt sterk toe (zie figuur 2b). 

 

Het aantal inwoners van Eerbeek en met name van 

het buitengebied neemt de komende jaren 

waarschijnlijk af. Vooral het aantal inwoners jonger 

dan 65 jaar daalt sterk. Het aantal ouderen, vooral 

het aantal 75-plussers, stijgt tot 2040 (zie figuur 2c, 

2d en tabel 1b in bijlage 1). 

  

Figuur 2a: Bevolkingsprognose gemeente Brummen 

 
Bron: ROS-Wijkscan / ABF Research – Primos prognose 2014 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2015 2020 2030 2040

Jaar

0-25 jaar

25-65 jaar

65+ jaar

totaal

Figuur 2d: Bevolkingsprognose buitengebied 

 
Bron: ROS-Wijkscan / ABF Research – Primos prognose 2014 
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Figuur 2c: Bevolkingsprognose Eerbeek 

 
Bron: ROS-Wijkscan / ABF Research – Primos prognose 2014 
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Figuur 2b : Bevolkingsprognose Brummen 

Bron: ROS-Wijkscan / ABF Research – Primos prognose 2014 
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Sinds enkele jaren wordt in de publieke gezondheid een nieuw concept van gezondheid gehanteerd. 

Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en zelf regie te voeren in het licht van de fysieke, 

emotionele en sociale uitdagingen van het leven (www.louisbolk.org). Gezondheid is geen doel op zich maar 

een middel om een zinvol leven te leiden. In deze paragraaf zijn belangrijke aspecten van gezondheid volgens 

het nieuwe concept beschreven, evenals gebruik van en behoefte aan zorg. Meer gegevens staan in bijlage 1, 

tabel 2. 

Gezondheid en kwetsbaarheid van inwoners gemeente Brummen gemiddeld 

De meeste inwoners van de gemeente Brummen ervaren hun gezondheid als (heel) goed. Jongeren in de 

gemeente hebben een minder goede ervaren gezondheid dan jongeren in de regio. Binnen de gemeente 

scoren ouderen in Eerbeek ongunstig en ouderen in het buitengebied gunstig. Bij de andere leeftijdsgroepen 

zijn er geen verschillen met de regio of binnen de gemeente (zie bijlage 1, tabel 2). 

 

Het aandeel volwassenen (19-65 jaar) met een chronische aandoening (58%), met lichamelijke beperkingen 

(9%) of met beperkte zelfredzaamheid (3%) is in de gemeente Brummen ongeveer even groot als in de regio 

Noord- en Oost-Gelderland. Bij volwassenen in het buitengebied komen deze problemen relatief wat vaker 

voor. 

Bijna een kwart van de ouderen in de gemeente heeft beperkingen bij horen, zien of mobiliteit; dat is evenveel 

als gemiddeld in de regio. Mobiliteitsbeperkingen komen het meest voor (17%). Ruim een kwart van de 

ouderen in de gemeente Brummen is niet volledig zelfredzaam; zij kunnen één of meer huishoudelijke 

activiteiten niet geheel zelfstandig uitvoeren. Ouderen in het buitengebied zijn iets vaker zelfredzaam. 
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Kwetsbaarheid hangt samen met persoonskenmerken, leefstijfactoren, factoren in de leefomgeving en de 

gezondheid. Figuur 3 toont een vergelijking tussen ouderen in de gemeente Brummen en ouderen in de 

provincie Gelderland. Het aandeel kwetsbare ouderen is in de gemeente Brummen (23%) ongeveer even 

groot als in de provincie Gelderland (25%). Gunstige factoren in de gemeente zijn het relatief lage aandeel 

alleenstaanden, rokers en ouderen met beperkingen op het terrein van mobiliteit of gezichtsvermogen; en een 

leefongeving met relatief veel sociale samenhang. Ongunstige factoren in de gemeente zijn het relatief hoge 

aandeel ouderen, vrouwen, ouderen met beperkingen van het gehoor en ouderen met meerdere 

aandoeningen; het hoge alcoholgebruik en een leefomgeving met relatief weinig voorzieningen. 

  

Figuur 3: Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van kwetsbaarheid in de gemeente 

Brummen vergeleken met de provincie Gelderland (2012) 

 
Bron: ROS Wijkscan/CBB Coöperatieve Basiszorg in de Buurt/ABF Research 
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Psychosociale problemen een aandachtspunt 

Het aandeel kinderen en jongeren met een indicatie voor psychosociale problemen is in de gemeente 

Brummen groter dan gemiddeld in de regio Noord- en Oost-Gelderland. De problematiek ligt vooral in Eerbeek 

en het buitengebied; de kern Brummen scoort gemiddeld. In Eerbeek zijn ook relatief veel volwassenen (19-65 

jaar) met risico op een angststoornis of depressie. Het aandeel ouderen met dit risico is in alle kernen 

ongeveer hetzelfde en even groot als in de regio (zie figuur 3).  

 

In de gemeente Brummen zijn wat meer ouderen die geen regie over hun leven ervaren (15%) dan in de regio 

Noord- en Oost-Gelderland (12%). Geen regie over het eigen leven ervaren komt in het buitengebied relatief 

weinig voor (6%) en in Eerbeek relatief veel (18%). 

Van de 18-65 jarigen in de gemeente Brummen heeft 1,4% een ernstige psychiatrische aandoening; dat zijn 

ongeveer 150 inwoners. In andere gemeenten in het land varieert dit aandeel tussen 0,4% en 3,6% 

(www.zorgprismapubliek.nl). 

 

Figuur 3: Psychosociale problemen in de gemeente Brummen 

 
Bron: GGD NOG 
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Zorgvraag in Brummen groter dan verwacht 

 

Het aantal inwoners van de gemeente Brummen 

dat huishoudelijke hulp of begeleiding ontvangt, is 

groter dan verwacht op basis van kenmerken van 

de gemeente en de bevolking.  

 

Figuur 4 toont in de bovenste staaf (donker 

blauw) hoe hoog de gemeten (werkelijke) 

zorgvraag is. De staaf eronder (licht blauw) toont 

de verwachte zorgvraag op basis van factoren en 

omstandigheden die samenhangen met de vraag 

naar zorg.  

Figuur 5 toont factoren die invloed hebben op de vraag naar zorg. De gemiddelde waarde in Nederland staat 

op de nullijn. Een staaf naar rechts heeft een verhogend effect op de zorgvraag in de gemeente; de gemeente 

heeft op deze factor een hogere score dan gemiddeld in Nederland. Voor een staaf naar links geldt het 

omgekeerde. De onderste staaf laat het verschil zien tussen de verwachte hoogte van de zorgvraag en de 

gemeten waarde, het zogenaamde 'onverklaarde' deel. Hierin kunnen kenmerken van de gemeente zitten die 

niet gemeten (kunnen) worden. Ook kan het zijn dat de effecten van bepaald gemeentelijk beleid hierin tot 

uitdrukking komen (www.wsjg.nl). 

 

 

Bron: waarstaatjegemeente.nl 

 

  

Figuur 4: Gemeten en verwachte zorgvraag

Bron: waarstaatjegemeente.nl 
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Sport- en bewegingsactiviteiten meest gebruikte voorziening in de gemeente 

Aan volwassenen is gevraagd van welke voorzieningen in de gemeente zij gebruik maken en voor welke 

onderwerpen zij hulp of ondersteuning krijgen. Van sport- en bewegingsactiviteiten in de gemeente wordt het 

meest gebruik gemaakt, vooral in Brummen. In het buitengebied wordt veel gebruik gemaakt van activiteiten 

van het buurthuis. Ondersteuning wordt vooral ontvangen bij financiële of administratieve activiteiten. Het zijn 

vrijwel uitsluitend volwassenen uit Brummen die hulp ontvangen bij het opvoeden van kinderen en bij 

problemen met relaties en seksualiteit.Volwassenen uit Eerbeek zijn vrijwel de enigen die hulp ontvangen bij 

mantelzorg (zie figuur 6). 

Figuur 6: Volwassenen die voorzieningen in de gemeente gebruiken of hulp/ondersteuning 

ontvangen bij (2012)

 
Bron: GGD NOG 
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Aan volwassenen is ook gevraagd welke voorzieningen in de gemeente zij zouden willen gebruiken, of waarvoor 
zij meer hulp of ondersteuning zouden willen hebben. Er is vooral behoefte aan hulp bij afvallen, en dan met 
name in het buitengebied. Ook is er veel behoefte aan hulp bij spanningen en stress (zie figuur 7). 

 

  

Figuur 7: Volwassenen die voorzieningen in de gemeente zouden willen gebruiken of meer 

hulp/ondersteuning zouden willen bij (2012) 

 
Bron: GGD NOG 
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Gezonde leefgewoonten voorkómen een slechte gezondheid, ziekte en een hoog zorggebruik. Om de 

zorgbehoefte op termijn in de hand te houden, is het dus belangrijk om te invsteren in een gezonde leefstijl. De 

meeste winst is te behalen door roken, overgewicht, inactiviteit en alcoholgebruik terug te dringen. In deze 

paragraaf zijn belangrijke leefstijlaspecten in de gemeente Brummen beschreven. Meer gegevens staan in 

bijlage 1, tabel 3. 

Overgewicht: komt het meest voor in Eerbeek 

Het aandeel inwoners met overgewicht in de gemeente Brummen stijgt met de leeftijd van 12% bij 

basisschoolleerlingen tot 55% bij 65-plussers. Overgewicht komt bij ouderen in de gemeente minder vaak voor 

dan gemiddeld in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Bij andere leeftijdsgroepen zijn geen verschillen met de 

regio. Binnen de gemeente komt overgewicht relatief veel voor in Eerbeek en relatief weinig in Brummen. In 

het buitengebied komt overgewicht bij de jeugd relatief weinig en bij ouderen relatief veel voor. 

Bewegen: vooral inwoners van Eerbeek bewegen te weinig 

Het aandeel inwoners dat voldoende beweegt neemt toe met de leeftijd van 20% bij jongeren tot 60% bij 65-

plussers. Jongeren in de gemeente Brummen voldoen iets vaker aan de beweegnorm dan jongeren in de 

regio. Inwoners van het buitengebied voldoen het vaakst aan de beweegnorm; volwassenen en ouderen in 

Eerbeek scoren op dit terrein ongunstig. 

Voedingsgewoonten in Brummen gunstiger dan in Eerbeek 

Verreweg het grootst deel van de kinderen, jongeren en ouderen in de gemeente Brummen ontbijt vijf of meer 

dagen per week. Jongeren ontbijten minder vaak dan kinderen en ouderen. Kinderen in de gemeente 

Brummen ontbijten vaker dan kinderen in de regio. In Eerbeek ontbijten jongeren en ouderen wat minder vaak 

dan in de rest van de gemeente. 

 

Ongeveer driekwart van de ouderen in de gemeente eet dagelijks groente en fruit; van de kinderen is dat 

ongeveer de helft en van jongeren en volwassenen is dat minder dan de helft.Volwassenen in de gemeente 

Brummen eten minder vaak groente en fruit dan volwassenen in de regio. Kinderen in de gemeente Brummen 

eten juist vaker groente en fruit dan kinderen in de regio. Binnen de gemeente is de consumptie van groente 

en fruit het gunstigst in Brummen en het minst gunstig in Eerbeek. 

Alcoholgebruik van jongeren vooral ongunstig in Brummen 

Het alcoholgebruik in de gemeente Brummen is in lijn met het alcoholgebruik in de regio. In Eerbeek zijn 

relatief weinig jongeren die aan bingedrinken doen; in Brummen en het buitengebied relatief wat meer. Van de 

volwassenen in de gemeente is 10% een zware drinker, dat is wat minder dan in de regio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In Brummen roken meer jongeren dan in Eerbeek 

In de gemeente Brummen rookt 15% van de jongeren, een kwart van de volwassenen en één op de tien 

ouderen. Dat is in lijn met het aandeel rokers in de regio. Wel is er een verschil tussen de kernen: in Brummen 

roken twee keer zoveel jongeren (21%) als in Eerbeek (10%). 
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Drugsgebruik: in Brummen meer jongeren dan in Eerbeek 

Het aandeel jongeren dat ooit drugs heeft gebruikt, is in de gemeente Brummen ongeveer even groot als in de 

regio. Binnen de gemeente zijn wel verschillen: het aandeel jongeren dat ooit softdrugs heeft gebruikt is in 

Brummen bijna twee keer zo groot (9%) als in Eerbeek (5%). Het aandeel jongeren dat ooit harddrugs heeft 

gebruikt (2%) verschilt niet tussen de kernen. 

Veel dwangmatig internetgebruik in de gemeente Brummen 

Eén op de tien jongeren in de gemeente is een dwangmatig internetgebruiker; dat is meer dan in de regio 

(6%). Dit verschil is volledig toe te schrijven aan jongeren in Brummen en Eerbeek. 

 

Sociale omgeving verwijst naar de groepen waartoe mensen behoren, zoals familie, de buurt waarin men 

woont, school of de werkomgeving. De omgeving waarin mensen worden geboren, opgroeien, leven, werken 

en oud worden, is van invloed op hun gezondheid en zorggebruik. Het hebben van voldoende en met name 

goede sociale relaties heeft een gunstig effect op de lichamelijke en geestelijke gezondheid en op de 

levensduur. Mensen met een goed sociaal netwerk ontvangen èn geven meer sociale steun. Een gebrek aan 

sociale contacten kan mensen kwetsbaar maken, het kan leiden tot lichamelijke klachten en tot een hogere 

zorgconsumptie (Verweij, 2013). In deze paragraaf zijn belangrijke aspecten van de sociale omgeving in de 

gemeente Brummen beschreven. Meer gegevens staan in bijlage 1, tabel 4. 

 

Eén op de tien jongeren groeit op in een eenoudergezin 

In de gemeente Brummen groeien iets meer jongeren op in een eenoudergezin (10%) dan in de regio Noord- 

en Oost-Gelderland (8%). Kinderen onder de 12 jaar groeien minder vaak op in een eenoudergezin (4%), met 

name in het buitengebied (1%).  

 

Bijna een kwart van de jongeren in de gemeente ervaart de relatie met hun ouders als slechter dan gemiddeld; 

dat is evenveel als in de regio. In Eerbeek komt dat aanzienlijk meer voor (30%) en in Brummen wat minder 

(19%). 

Eenzame ouderen vooral in Eerbeek 

In de gemeente Brummen voelt 8% van de ouderen zich eenzaam; dat is evenveel als in de regio Noord- en 

Oost-Gelderland. Eenzaamheid komt in Eerbeek aanmerkelijk meer voor (12%) dan in Brummen (5%) en het 

buitengebied (minder dan 0,5%). In de gemeente Brummen zijn meer ouderen die weinig sociale steun krijgen 

(27%) dan in de regio (24%). Dit probleem speelt vooral in Eerbeek (30%) en wat minder in het buitengebied 

(18%).  

Veel burenhulp in Eerbeek en het buitengebied 

Net als in de regio doet twee derde van de volwassenen in de gemeente Brummen wel eens iets voor de 

buren. In Eerbeek (73%) en het buitengebied (75%) helpen meer volwassenen hun buren dan in Brummen 

(58%). Daar staat tegenover dat volwassenen in Eerbeek wat minder vaak vrijwilligerswerk doen (28%) dan de 

volwassenen in Brummen (36%) en het buitengebied (40%). Het aandeel volwassenen en ouderen dat 

vrijwilligerswerk doet ligt in de gemeente Brummen iets onder het regionale gemiddelde. 

Een op de acht volwassenen is mantelzorger 

In de gemeente Brummen is 12% van de volwassenen (18-65 jaar) mantelzorger. Totaal zijn dat ongeveer 

1.500 inwoners. Het aandeel mantelzorgers verschilt niet tussen de kernen of met de regio Noord- en Oost-

Gelderland. Twee procent van de volwassenen, dat zijn circa 250 inwoners, voelt zich tamelijk zwaar tot 

overbelast door het geven van mantelzorg. 
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Van de ouderen in de gemeente Brummen heeft 15% mantelzorg ontvangen in het jaar voorafgaand aan het 

onderzoek; in de kern Brummen is dat aandeel iets groter (18%) dan in de andere kernen. Zes procent van de 

ouderen ontvangt mantelzorg van de echtgeno(o)t(e) of partner; 6% van kinderen/schoondochter/schoonzoon; 

3% van buren/vrienden/kennissen en 1% van andere familieleden. 

De mantelzorg die ouderen ontvangen is vooral hulp in de huishouding, hulp bij geldzaken of administratie en 

begeleiding en/of vervoer (bij bezoek aan arts, kapper etc; zie figuur 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de jongeren in de gemeente Brummen heeft 40% te maken (gehad) met een ernstig of langdurig ziek 

(lichamelijk of psychisch) of verslaafd gezinslid. Dit aandeel verschilt niet tussen de kernen of met de regio. 

Vijftien procent van de jongeren ervaart problemen hierdoor. In het licht van de Wmo zijn jongeren met een 

ernstig ziek gezinslid zowel vanuit prestatieveld 2 (preventieve ondersteuning jeugd) als 4 (mantelzorg en 

vrijwilligers) een groep die aandacht verdient. Jongeren met een ernstig ziek gezinslid hebben meer opgroei- 

en opvoedproblemen, meer lichamelijke en emotionele klachten en doen op latere leeftijd vaker een beroep op 

de (geestelijke) gezondheidszorg (Mezzo, 2009). 

Huiselijk geweld 

In de gemeente Brummen is 6% van de jongeren, 9% van de volwassenen (19-65 jaar) en 3% van de ouderen 

slachtoffer van huiselijk geweld. Totaal zijn dat ruim 1.300 inwoners. De percentages verschillen niet tussen de 

kernen of met de regio.  

In 2014 en 2015 zijn in totaal 151 meldingen van huiselijk geweld uit de gemeente Brummen gedaan bij Veilig 

Thuis Noord Oost Gelderland. 

 

  

Figuur 8: Mantelzorg die ouderen in de gemeente Brummen ontvangen 

 
Bron: GGD NOG (2010, 2012) 
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Tabel 1a: Demografische gegevens over (kernen in ) de gemeente Brummen en Nederland 

 

 

Onderwerp Neder-

land

Empe Tonden Leuven-

heim

Hall

% aantal % aantal % aantal % aantal % aantal aantal aantal aantal

Inwoners, aantal en geslachta)

Totaal 20983 100% 8440 40% 10050 48% 2493 12% 645 340 670 825

Mannen 50% 10374 49% 4160 49% 4970 49% 1244 50% 325 175 330 405

Vrouwen 50% 10609 51% 4280 51% 5080 51% 1249 50% 320 160 340 420

Leeftijdsverdelinga)

0 tot 15 jaar 17% 3171 15% 1285 15% 1515 15% 371 15% 100 60 110 120

15 tot 25 jaar 12% 2322 11% 865 10% 1185 12% 272 11% 75 40 60 115

25 tot 45 jaar 25% 4171 20% 1675 20% 2070 21% 426 17% 110 55 125 150

45 tot 65 jaar 28% 6514 31% 2650 31% 2980 30% 884 35% 240 125 255 270

65 jaar of ouder 18% 4805 23% 1980 23% 2310 23% 515 21% 135 75 135 185

0 tot 25 jaar 29% 5493 26% 2150 25% 2700 27% 643 26% 175 100 170 235

25 tot 65 jaar 53% 10685 51% 4325 51% 5050 50% 1310 53% 350 180 380 420

65 jaar of ouder 18% 4805 23% 1980 23% 2310 23% 515 21% 135 75 135 185

Burgerlijke staata)

Ongehuwd 48% 8388 40% 3430 41% 3980 40% 978 39% 245 125 255 335

Gehuwd 40% 9929 47% 3830 45% 4795 48% 1304 52% 345 185 350 410

Gescheiden 5% 1366 7% 575 7% 650 6% 141 6% 35 15 30 50

Verweduwd 7% 1300 6% 595 7% 615 6% 90 4% 20 5 25 30

Allochtonena)

Westerse allochtonen totaal 10% 1249 6% 505 6% 635 6% 109 4% 30 25 30 35

Niet-westers totaal 12% 1151 5% 280 3% 845 8% 26 1% 5 5 15 15

   Turkije 2% 659 3% 20 0% 645 6% 0 0% 0 0 5 0

   Marokko 2% 38 0% 35 0% 5 0% 0 0% 0 0 0 0

Particuliere huishoudensa)

Huishoudens totaal 100% 9031 100% 3725 100% 4315 100% 991 100% 245 125 280 330

Eenpersoonshuishoudens 37% 2581 29% 1170 31% 1195 28% 216 22% 40 25 70 75

Huishoudens zonder kinderen 29% 3290 36% 1300 35% 1590 37% 400 40% 105 45 110 125

Huishoudens met kinderen 34% 3160 35% 1250 34% 1525 35% 385 39% 95 50 100 125

Gemiddelde huishoudensgrootte 2,3 2,2 2,3 2,6 2,7 2,4 2,5

Inkomensverdelingb)

Huishoud. in laagste inkomensgroep 40% 35% 38% 34% 21% 21% 28% 29%

Huishoud. in hoogste inkomensgroep 20% 21% 18% 20% 39% 37% 28% 31%

Sociale zekerheidb)

Personen met uitkering Bijstand 330 170 160 0 0 0 0 0

Personen met uitkering AO 940 430 430 80 10 10 30 30

Personen met uitkering WW 500 220 230 50 10 10 20 10

Personen met uitkering AOW 4740 1950 2280 510 130 70 130 180

Gemeente

Brummen

Brummen Eerbeek Buitengebied

a) Bron, CBS, gegevens 2015

b) Bron: CBS, gegevens 2013
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Tabel 1b: Bevolkingsprognose van (kernen in ) de gemeente Brummen en Nederland 

  Bron: ROS Wijkscan/Sociaal en Cultureel Planbureau, gegevens 2014 

Onderwerp Neder-

land

Empe Tonden Leuven-

heim

Hall

% aantal % aantal % aantal % aantal % aantal aantal aantal aantal

Bevolkingsprognose

  2015, totaal 100% 21.125 100% 8.673 100% 10.044 100% 2.408 100% 622 329 639 818

  2020, totaal 102% 20.846 99% 8.847 102% 9.729 97% 2.270 94% 587 314 603 766

  2030, totaal 104% 20.419 97% 8.801 101% 9.515 95% 2.103 87% 543 289 571 700

  2040, totaal 105% 19.809 94% 8.660 100% 9.177 91% 1.972 82% 492 266 549 665

  2015, 0-25 jaar 100% 5.613 100% 2.268 100% 2.720 100% 625 100% 162 90 154 219

  2020, 0-25 jaar
98% 5.121 91% 2.155 95% 2.440 90% 526 84% 147 84 123 172

  2030, 0-25 jaar 97% 4.493 80% 1.895 84% 2.204 81% 394 63% 99 72 104 119

  2040, 0-25 jaar 98% 4.338 77% 1.859 82% 2.160 79% 319 51% 84 55 90 90

  2015, 25 - 65 jaar 100% 10.677 100% 4.391 100% 5.010 100% 1.276 100% 331 170 357 418

  2020, 25 - 65 jaar 100% 10.287 96% 4.392 100% 4.755 95% 1.140 89% 284 148 316 392

  2030, 25 - 65 jaar 97% 9.328 87% 4.007 91% 4.374 87% 947 74% 227 114 274 332

  2040, 25 - 65 jaar 93% 8.217 77% 3.501 80% 3.904 78% 812 64% 180 106 238 288

  2015, 65 - 75  jaar 100% 2.783 100% 1.144 100% 1.322 100% 317 100% 69 46 96 106

  2020, 65 - 75  jaar 112% 2.930 105% 1.232 108% 1.343 102% 355 112% 80 52 104 119

  2030, 65 - 75  jaar 123% 3.204 115% 1.424 124% 1.400 106% 380 120% 100 53 105 122

  2040, 65 - 75  jaar 122% 3.153 113% 1.401 122% 1.373 104% 379 120% 95 49 107 128

  2015, 75 jaar of ouder 100% 2.052 100% 870 100% 992 100% 190 100% 60 23 32 75

  2020, 75 jaar of ouder 115% 2.508 122% 1.068 123% 1.191 120% 249 131% 76 30 60 83

  2030, 75 jaar of ouder 162% 3.394 165% 1.475 170% 1.537 155% 382 201% 117 50 88 127

  2040, 75 jaar of ouder 197% 4.101 200% 1.899 218% 1.740 175% 462 243% 133 56 114 159

Gemeente

Brummen

Brummen Eerbeek Buitengebied
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Tabel 2: Gezondheid en zorg in (kernen van) de gemeente Brummen en in Noord- en Oost-Gelderland 

     

Onderwerp Doelgroep Jaartal Eenheid Gemeente

Brummen

Brummen Eerbeek Buiten-

gebied

NOG Bron

Gezondheid en beperkingen

Ervaren gezondheid matig tot slecht 0-12 jaar 2013 % 3 4 3 2 4 GGD NOG

Ervaren gezondheid matig tot slecht jongeren 2011 22 23 23 20 17 GGD NOG

Ervaren gezondheid matig tot slecht 19-65 jaar 2012 % 18 16 20 18 17 GGD NOG

Ervaren gezondheid matig tot slecht 65+ 2010, 2012 % 28 25 32 15 29 GGD NOG

Heeft >= 1 chronische aandoening 19-65 jaar 2012 % 58 54 58 70 56 GGD NOG

Heeft >= 1 chronische aandoening 65+ 2010, 2012 % 80 79 80 84 81 GGD NOG

Heeft één of meer lich. beperkingen 19-65 jaar 2012 % 9 7 10 15 9 GGD NOG

Heeft één of meer lich. beperkingen 65+ 2010, 2012 % 23 22 25 17 24 GGD NOG

  Heeft gehoorproblemen 65+ 2010, 2012 % 7 5 9 2 9 GGD NOG

  Heeft gezichtsproblemen 65+ 2010, 2012 % 12 12 12 10 11 GGD NOG

  Heeft mobiliteitsproblemen 65+ 2010, 2012 % 17 20 16 12 19 GGD NOG

Niet volledig zelfredzaam 19-65 jaar 2012 % 3 3 3 8 4 GGD NOG

Niet volledig zelfredzaam 65+ 2010, 2012 % 28 28 28 25 30 GGD NOG

Psychosociale gezondheid

Indicatie voor psychosociale problemen 4-12 jaar 2013 % 21 17 23 23 18 GGD NOG

jongeren 2011 17 15 19 20 12 GGD NOG

Risico op angststoornis of depressie 19-65 jaar 2012 % 36 35 40 22 38 GGD NOG

65+ 2010, 2012 % 35 35 35 31 36 GGD NOG

Heeft geen regie over eigen leven 19-65 jaar 2012 % 5 5 5 5 6 GGD NOG

65+ 2010, 2012 % 15 13 18 6 12 GGD NOG

Heeft ernstige psychiatrische aandoening18-65 jaar 2015 % 1,4 Vektis

Zorg

Indicaties voor Beschermd Wonen totaal
jan 2015-

feb'16
aantal 82 48 33 1

Gemeente

Apeldoorn

Clienten Beschermd Wonen totaal
jan 2015-

feb'16
aantal 64 34 39 1

Gemeente

Apeldoorn

Aantal jongeren met Jeugdzorg jongeren jan-juli '15 aantal 310 105 160 45 wsjg

Clienten WMO met PGB totaal jan-juli '15 aantal 45 15 25 5 wsjg

Clienten WMO met ZIN totaal jan-juli '15 aantal 70 35 25 10 wsjg

waarschijnlijk ongunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen

ongunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen

verschil met gemeente Brummen niet getoetst

(w ijkt niet af van) het gemiddelde in de gemeente Brummen

waarschijnlijk gunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen

gunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen
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Tabel 3: Leefstijl in (kernen van) de gemeente Brummen en in Noord- en Oost-Gelderland 

      

 

Onderwerp Doelgroep Jaartal Eenheid Gemeente

Brummen

Brummen Eerbeek Buiten-

gebied

NOG

Overgewicht

Heeft overgewicht 4-12 jaar 2012-2014 % 12 10 15 7 13 GGD NOG

Heeft overgewicht 13/14 jaar 2012-2014 % 14 11 20 5 15 GGD NOG

Heeft overgewicht 19-65 jaar 2012 % 48 44 51 49 47 GGD NOG

Heeft overgewicht 65+ 2010, 2012 % 55 52 57 64 60 GGD NOG

Bewegen

Beweegt >= 7 uur per week 4-12 jaar 2013 % 79 76 80 84 80 GGD NOG

Beweegt dagelijks >= 1 uur jongeren 2011 % 20 18 19 26 17 GGD NOG

Voldoet aan beweegnorm 19-65 jaar 2012 % 49 52 44 58 51 GGD NOG

Voldoet aan beweegnorm 65+ 2010, 2012 % 60 63 55 77 60 GGD NOG

Voeding

Ontbijt dagelijks 0-12 jaar 2013 % 99 99 99 97 97 GGD NOG

Ontbijt >= 5 dagen pw jongeren 2011 % 83 84 80 91 85 GGD NOG

Ontbijt >= 6 dagen pw 65+ 2010 % 94 97 92 96 95 GGD NOG

Eet dagelijks fruit 0-12 jaar 2013 % 55 59 54 49 53 GGD NOG

Eet dagelijks fruit jongeren 2011 % 36 38 33 41 32 GGD NOG

Eet dagelijks fruit 19-65 jaar 2012 % 26 32 18 29 32 GGD NOG

Eet dagelijks fruit 65+ 2010, 2012 % 72 77 69 63 72 GGD NOG

Eet dagelijks groente 0-12 jaar 2013 % 44 46 41 50 39 GGD NOG

Eet dagelijks groente jongeren 2011 % 40 43 34 47 39 GGD NOG

Eet dagelijks groente 19-65 jaar 2012 % 36 38 33 36 41 GGD NOG

Eet dagelijks groente 65+ 2010, 2012 % 73 77 70 73 69 GGD NOG

Alcohol

Heeft recent alcohol gedronken jongeren 2011 % 40 47 32 41 40 GGD NOG

Drinkt alcohol 19-65 jaar 2012 % 84 84 85 81 85 GGD NOG

Drinkt alcohol 65+ 2010, 2012 % 77 74 77 86 77 GGD NOG

Is een binge drinker jongeren 2011 % 27 34 17 33 29 GGD NOG

Is een zware drinker 19-65 jaar 2012 % 10 11 9 13 14 GGD NOG

Is een zware drinker 65+ 2010, 2012 % 6 6 5 9 6 GGD NOG

Roken

Rookt jongeren 2011 % 15 21 10 14 17 GGD NOG

Rookt 19-65 jaar 2012 % 24 23 26 24 24 GGD NOG

Rookt 65+ 2010, 2012 % 9 9 10 10 11 GGD NOG

Drugs

Heeft ooit softdrugs gebruikt jongeren 2011 % 8 12 5 6 9 GGD NOG

Heeft ooit harddrugs gebruikt jongeren 2011 % 2 2 1 2 2 GGD NOG

Internet

Dwangmatig internetgebruik jongeren 2011 % 10 10 12 5 6 GGD NOG

waarschijnlijk ongunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen

ongunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen

verschil met gemeente Brummen niet getoetst

(w ijkt niet af van) het gemiddelde in de gemeente Brummen

waarschijnlijk gunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen

gunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen
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Tabel 4: Sociale omgeving in (kernen van) de gemeente Brummen en in Noord- en Oost-Gelderland 

 

Onderwerp Doelgroep Jaartal Eenheid Gemeente

Brummen

Brummen Eerbeek Buiten-

gebied

NOG

Gezin

Groeit op in eenoudergezin 0-12 jaar 2013 % 4 5 4 1 5 GGD NOG

Groeit op in eenoudergezin jongeren 2011 % 10 9 11 9 8 GGD NOG

Relatie met ouders onder gemiddelde jongeren 2011 % 23 19 30 18 22 GGD NOG

Sociale contacten en ondersteuning

Voelt zich eenzaam 19-65 jaar 2012 % 7 7 8 4 8 GGD NOG

Voelt zich eenzaam 65+ 2010, 2012 % 8 5 12 < 0,5 8 GGD NOG

Ontevredenheid met sociale contacten 65+ 2010 % 1 1 2 < 0,5 1 GGD NOG

Krijgt weinig sociale steun 65+ 2010 % 27 25 30 18 24 GGD NOG

Mensen in de buurt kunnen slecht met 

elkaar opschieten. 19-65 jaar
2012 % 10 8 12 9 9 GGD NOG

Burenhulp en vrijw illigerswerk

Doet wel eens iets voor de buren 19-65 jaar 2012 % 67 58 73 75 67 GGD NOG

Doet vrijw illigerswerk 19-65 jaar 2012 % 33 36 28 40 36 GGD NOG

Doet vrijw illigerswerk 65+ 2010, 2012 % 30 30 27 36 34 GGD NOG

Mantelzorg en opgroeien met een ernstig ziek of verslaafd gezinslid

Geeft mantelzorg 8-12 jaar 2013 % 2 2 1 2 2 GGD NOG

Heeft afgelopen jaar mantelzorg gegeven19-65 jaar 2012 % 18 20 15 18 17 GGD NOG

65+ 2010, 2012 % 13 14 12 12 16 GGD NOG

Is mantelzorger 19-65 jaar 2012 % 12 13 11 13 11 GGD NOG

Tamelijk zwaar tot overbelast 

door mantelzorg geven
19-65 jaar 2012 % 2 2 1 < 0,5 2 GGD NOG

Heeft afgelopen jaar mantelzorg ontvangen19-65 jaar 2012 % 4 2 6 5 4 GGD NOG

65+ 2010, 2012 % 15 18 14 10 17 GGD NOG

Groeit op met ernstig lich. ziek gezinslid jongeren 2011 % 32 30 32 38 31 GGD NOG

Groeit op met ernstig psych. ziek gezinslidjongeren 2011 % 11 12 10 9 12 GGD NOG

Groeit op met verslaafd gezinslid jongeren 2011 % 6 4 10 6 7 GGD NOG

Groeit op met ernstig lich. of psych.

ziek of verslaafd gezinslid
jongeren 2011 % 40 38 41 45 39 GGD NOG

Ervaart problemen door ernstig lich. of 

psych. ziek of verslaafd gezinslid
jongeren 2011 % 15 16 14 12 16 GGD NOG

Huiselijk geweld

Heeft te maken gehad met 

huiselijk geweld jongeren 2011 % 6 7 5 7 5 GGD NOG

19-65 jaar 2012 % 9 8 10 7 9 GGD NOG

65+ 2010, 2012 % 3 4 2 2 3 GGD NOG

Meldingen huiselijk geweld Totaal 2014, 2015 aantal 151 Veilig Thuis

Huisverboden Totaal 2014, 2015 aantal 4 Veilig Thuis

Complexe meldingen Totaal 2014, 2015 aantal 9 Veilig Thuis

ongunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen

verschil met gemeente Brummen niet getoetst

(w ijkt niet af van) het gemiddelde in de gemeente Brummen

waarschijnlijk gunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen

gunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen

waarschijnlijk ongunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen
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Algemeen: deze gegevens zijn ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De 

cijfers op wijk- en buurtniveau zijn aselect afgerond op vijftallen. 

 

Aantal inwoners/mannen/vrouwen 

Het aantal inwoners/mannen/vrouwen op 1 januari.  

 

0 tot 15 jaar/15 tot 25 jaar/25 tot 45 jaar/45 tot 65 jaar/65 jaar of ouder 

Aantal inwoners dat op 1 januari 0 tot 15 jaar/15 tot 25 jaar/25 tot 45 jaar/45 tot 65 jaar/65 jaar of ouder is.  

 

Ongehuwd 

Het aantal inwoners dat op 1 januari ongehuwd is. De burgerlijke staat ongehuwd geeft aan dat een persoon 

nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.  

 

Gehuwd 

Het aantal inwoners dat op 1 januari gehuwd is. De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een 

huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen 

gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.  

 

Gescheiden  

Het aantal inwoners dat op 1 januari gescheiden is. De burgerlijke staat gescheiden ontstaat na ontbinding van 

een huwelijk door echtscheiding of na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het 

overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.  

 

Verweduwd 

Het aantal inwoners dat op 1 januari verweduwd is. De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van 

een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner. 

 

Allochtonen  

Het aantal allochtonen op 1 januari. Allochtonen worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond 

van hun geboorteland. 

Allochtoon:  

Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. 

Eerste generatie allochtoon:  

Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. 

Tweede generatie allochtoon:  

Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. 

 

Westerse allochtonen totaal 

Het aantal allochtonen op 1 januari met als herkomstgroepering een van de landen in Europa (exclusief 

Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan. 

 

Niet-westerse alochtonen totaal 

Het aantal allochtonen op 1 januari met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika 

en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.  

 



 

   

24 

 

Particulier huishouden 

Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig  

voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. 

 

Eenpersoonshuishoudens 

Het aantal huishoudens met één persoon, die ouder is dan 14 jaar.  

 

Huishoudens zonder kinderen 

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen bestaan uit niet-gehuwde paren zonder kinderen, echtparen 

zonder kinderen en overige huishoudens. 

 

Huishoudens met kinderen 

Meerpersoonshuishoudens met kinderen bestaan uit niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen met 

kinderen en eenouderhuishoudens.  

 

Gemiddelde huishoudensgrootte 

Dit gemiddelde is berekend als het aantal in particuliere huishoudens levende personen gedeeld door het 

aantal particuliere huishoudens.  

 

Personen per soort uitkering; Bijstand 

Personen die een bijstandsuitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 1 januari 2015) of de 

Participatiewet (vanaf 1 januari 2015) ontvangen. 

Het gaat in deze tabel om algemeen periodieke uitkeringen aan thuiswonende personen tot de AOW-leeftijd. 

Het betreft voorlopige cijfers. 

 

Personen per soort uitkering; AO 

Personen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen op grond van de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), 

de Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong). Het 

betreft voorlopige cijfers. 

 

Personen per soort uitkering; WW  

Personen die een uitkering ontvangen op grond van de Werkloosheidswet (WW). Het betreft voorlopige cijfers. 

 

Personen per soort uitkering; AOW 

Personen die een basispensioen van de Rijksoverheid ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet 

(AOW). Het betreft voorlopige cijfers. 

 

Afstand tot huisartsenpraktijk 

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, berekend 

over de weg.  

 

Afstand tot grote supermarkt  

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde grote supermarkt, berekend over 

de weg. 

Grote supermarkt: 

Winkel met meerdere soorten dagelijkse artikelen en een minimale oppervlakte van 150 m2. 
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Afstand tot kinderdagverblijf  

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf, berekend over 

de weg.  

Kinderdagverblijf: 

Plaats waar kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door worden 

opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor 

maximaal 10 dagdelen per week. 

 

Afstand tot school 

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde school, berekend over de weg.  

 

Scholen binnen 3 km  

Het gemiddeld aantal scholen binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. 

 

 

 

Ervaren gezondheid matig tot slecht 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat de 

gezondheid ‘gaat wel’, niet zo best/slecht of (zeer) slecht ervaart. De antwoordcategorieën verschillen per 

monitor 

 

Heeft >= 1 chronische aandoening 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat één of meer 

van de volgende aandoeningen heeft: diabetes; beroerte, hersenbloeding of herseninfarct; hartinfarct; andere 

ernstige hartaandoening; kanker; migraine; hoge bloeddruk; vernauwing van de bloedvaten in buik of benen; 

astma of COPD; psoriasis; chronisch eczeem; duizeligheid met vallen; ernstige of hardnekkige darmstoornis; 

onvrijwillig urineverlies; gewrichtsslijtage van heupen of knieën; chronische gewrichtsontsteking; ernstige of 

hardnekkige aandoening van de rug; andere ernstige of hardnekkige aandoening van de schouder; andere 

ernstige of hardnekkige aandoening van elleboog, pols of hand; ander langdurige ziekte of aandoening. 

 

Heeft één of meer lichamelijke beperkingen 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat één of meer 

gezichts-, gehoor-, of mobiliteitsbeperkingen heeft. 

 

Niet volledig zelfredzaam 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat één of meer 

van de volgende activiteiten niet geheel zelfstandig kan uitvoeren: ontbijt of lunch klaarmaken; warm eten 

klaarmaken; lichte huishoudelijke werkzaamheden verrichten; zware huishoudelijke werkzaamheden 

verrichten; kleren wassen en strijken; bedden verschonen en/of opmaken; boodschappen doen; gebruik 

maken van eigen of openbaar vervoer. 

 

Indicatie voor psychosociale problemen 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat een 

verhoogde score of een score in het grensgebied heeft op de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). 

Deze vragenlijst bestaat uit 25 stellingen over de afgelopen zes maanden die betrekking hebben op 

hyperactiviteit, emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten, gedragsproblemen en pro-sociaal 

gedrag. Bij kinderen/jongeren met een indicatieve score (boven een bepaald afkappunt), is mogelijk sprake 

van psychosociale problematiek. 
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Risico op angststoornis of depressie 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat een risico 

loopt een angststoornis of depressie te ontwikkelen. Het risico op een angststoornis of depressie is gemeten 

met de Kessler Psychological Distress Scale (K10). Dit is een vragenlijst met tien vragen naar gevoelens in de 

afgelopen maand, zoals zenuwachtigheid, rusteloosheid, hopeloosheid, somberheid en depressiviteit. 

 

Heeft geen regie over eigen leven 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat geen regie 

over het eigen leven ervaart. De mate waarin men regie over het eigen leven ervaart, is gemeten met de 

Pearlin & Schooler Mastery Scale. Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst met zeven items onder andere 

over gevoelens van hulpeloosheid, controle hebben over dingen die je overkomen en het vinden van 

oplossingen voor problemen. 

 

Ernstige psychiatrische aandoening (EPA) 

EPA patiënten kunnen diverse stoornissen hebben, zoals psychotische stoornis, angst, depressie, 

persoonlijkheidsstoornisen of autisme, soms in combinatie met verslaving. Patiënten hebben vaak 

maatschappelijk complexe problemen, hun problematiek is langdurig van aard en hun zorgbehoefte is groot 

(zorgprismapubliek.nl). 

 

 

 

Overgewicht 

Het aandeel jeugdigen dat op basis van de BMI overgewicht heeft. Lengte en gewicht zijn gemeten door de 

afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Voor jeugdigen gelden specifieke 

afkapwaarden van de BMI, afhankelijk van leeftijd en geslacht. 

Het aandeel volwassen deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat 

een BMI van 25 of hoger heeft op basis van zelfgerapporteerde lengte en gewicht.  

De BMI is een maat voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. De BMI wordt berekend door het 

gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van de lengte in meters.  

 

Voldoet aan beweegnorm 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat voldoet aan 

de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). De NNGB stelt dat volwassenen minstens vijf dagen per 

week een half uur matig inspannend actief moeten zijn. Jeugdigen moeten dagelijks minimaal één uur matig 

inspannend actief zijn. In de kindermonitor is dit niet nagevraagd. Wel is in deze monitor gevraagd hoeveel tijd 

kinderen wekelijks besteden aan lopen/fietsen naar school, schoolgym, buiten spelen en sporten bij een 

vereniging. Op basis daarvan is bepaald welk aandeel kinderen minimaal 7 uur per week beweegt. Daarmee 

voldoen zij nog niet aan de NNGB, die stelt dat kinderen dagelijks een uur moeten bewegen. 

  

Heeft recent alcohol gedronken 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat in de vier 

weken voorafgaand aan het onderzoek alcohol heeft gedronken. 

 

Is een binge drinker 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat in de vier 

weken voorafgaand aan het onderzoek vijf of meer alcoholische consumpties heeft gedronken bij tenminste 

één gelegenheid (bijvoorbeeld een feestje of een avond). 
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Is een zware drinker  

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat wekelijks 

meer dan zes (mannen)/ vier (vrouwen) alcoholische consumpties op een dag drinkt. 

 

Rookt 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat aangeeft te 

roken.  

 

Heeft ooit softdrugs gebruikt 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat aangeeft ooit 

hasj of wiet te hebben gebruikt. 

 

Heeft ooit harddrugs gebruikt 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat aangeeft ooit 

GHB, XTC (ecstasy, MDMA); Cocaïne (Crack, coke of wit); Hallucinogene paddenstoeltjes paddo's of magic 

mushrooms; Amfetaminen (uppers, pep, speed);  Heroïne (horse, smack of bruin) of LSD te hebben gebruikt. 

 

Dwangmatig internetgebruik 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat moeite heeft 

hun internetgebruik onder controle te houden, obsessief met het internet bezig is of internet gebruikt als 

manier om met problemen om te gaan. Dit is gemeten met de Compulsive Internet Use Scale voor 

adolescenten (CIUS-A). Deze vragenset bevat veertien vragen, zoals ‘Hoe vaak vind je het moeilijk om met 

internetten te stoppen?’, ‘Hoe vaak kom je slaap te kort door het internetten?’, ‘Hoe vaak raffel je je huiswerk 

af om te kunnen internetten?’ en ‘Hoe vaak ga je internetten om een probleem te vergeten?’. 

 

 

 

Groeit op in eenoudergezin  

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat de meeste 

dagen van de week bij alleen de vader of alleen de moeder woont. 

 

Relatie met ouders slechter dan gemiddeld 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat slechter dan 

gemiddeld scoort op een vragenset uit de Kidscreen, met (zes) vragen als ‘Heb je het gevoel dat je ouders je 

begrijpen?’, ‘Hebben je ouders voldoende tijd voor je?’, ‘Voel je je thuis gelukkig?’ en ‘Heb je het gevoel dat je 

ouders van je houden?’. 

 

Voelt zich eenzaam 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat (zeer) ernstig 

eenzaam is op basis van de eenzaamheidsschaal van ‘De Jong-Gierveld’. In dit instrument wordt op basis van 

de antwoorden op elf uitspraken een somscore berekend, die dient als maat voor eenzaamheid. 

 

Ontevredenheid met sociale contacten 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat de vraag  

‘Hoe tevreden bent u over de contacten die u heeft?’ met (zeer) ontevreden beantwoordt. 
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Krijgt weinig sociale steun 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat weinig steun 

ontvangt bij dagelijkse activiteiten, bij problemen of steun die leidt tot waardering.  
 

Mensen in de buurt kunnen slecht met elkaar opschieten 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat het eens is 

met de stelling ‘De mensen in mijn buurt kunnen in het algemeen slecht met elkaar opschieten’. 

 

Doet wel eens iets voor de buren 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat bevestigend 

antwoordt op de stelling ‘Ik doe af en toe iets voor de buren’. 

 

Doet vrijwilligerswerk 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat ‘ja’ antwoordt 

op de volgende vraag: Doet u vrijwilligerswerk? Hieronder wordt verstaan: werk dat in georganiseerd verband 

(bijvoorbeeld sportvereniging, kerkbestuur, school) onbetaald wordt uitgevoerd. 

 

Geeft mantelzorg 

Het aandeel ouders, dat in een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland over hun 8-12 jarige 

kind aangeeft, dat het kind ten tijde van het onderzoek mantelzorg geeft vanwege een ziek of gehandicapt 

gezinslid. Mantelzorg is daarbij als volgt omschreven: Soms moeten jonge kinderen thuis meehelpen in de 

zorg voor een langdurig ziek of gehandicapt familielid, zoals een ouder, broer/zus of ander gezinslid. Deze 

zorg kan bestaan uit bijvoorbeeld meehelpen in het huishouden, zorgen voor jongere broertjes/zusjes, helpen 

met eten geven aan het zieke of gehandicapte gezinslid, etc.  

 

Heeft afgelopen jaar mantelzorg gegeven 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat ten tijde van 

het onderzoek of in de 12 maanden ervoor mantelzorg heeft gegeven. 

 

Is mantelzorger 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat ten tijde van 

het onderzoek langer dan drie maanden of meer dan acht uur per week mantelzorg verleent. 

 

Tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat zich ten tijde 

van het onderzoek tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast voelt door het geven van mantelzorg. 

 

Heeft afgelopen jaar mantelzorg ontvangen 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat ten tijde van 

het onderzoek of in de 12 maanden ervoor mantelzorg heeft ontvangen. Daarbij is mantelzorg omschreven als 

de zorg die u ontvangt van een bekende uit uw omgeving, zoals uw partner, ouders, kind, buren of vrienden, 

als u 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 die werkt vanuit een vrijwilligerscentrale, is geen mantelzorger. 

 

Groeit op met ernstig lichamelijk ziek gezinslid 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat te maken 

heeft (gehad) met een langdurige of ernstige ziekte of handicap van een gezinslid. 
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Groeit op met psychische ziek gezinslid 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat te maken 

heeft (gehad) met een psychische ziekte van een gezinslid. 

 

Groeit op met verslaafd gezinslid 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat te maken 

heeft (gehad) met verslaving van een gezinslid aan alcohol, drugs of gokken. 
 

Ervaart problemen door ernstig lichamelijk of psychisch ziek of verslaafd gezinslid 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat aangeeft ten 

tijde van het onderzoek problemen te ervaren door de ziekte of verslaving van het gezinslid. 

 

Heeft te maken gehad met huiselijk geweld 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat thuis te 

maken heeft gehad met lichamelijke of geestelijke mishandeling of een ongewenste seksuele ervaring.  

 

Meldingen huiselijk geweld 

Het aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland 

 

Huisverbod 

Iemand met een huisverbod mag 10 dagen niet (in de buurt van) het huis komen en geen contact hebben met 

huisgenoten. Een huisverbod wordt opgelegd om dreiging in een gezin te stoppen en hulpverlening te kunnen 

regelen (http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/huisverbod/brochures/13870_Huisverbod_NL.pdf). 

 

Complexe melding 

Het verzamelen, analyseren en beoordelen van feiten en professionele oordelen over een gemeld (vermoeden 

van) huiselijk geweld of kindermishandeling met het doel te komen tot vaststelling of sprake is van huiselijk 

geweld of kindermishandeling en welke stappen dienen te worden gezet om het geweld te stoppen en de 

veiligheid en de schade te herstellen.  
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CBS – Statline 

Website met officiële landelijke statistieken voor praktijk, beleid en wetenschap. 

 

Gemeente Apeldoorn 

 

GGD NOG, afdeling Jeugdgezondheidszorg 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland nodigt alle kinderen gedurende hun 

schoolloopbaan uit voor drie preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO’s): het PGO groep 2, het PGO groep 

7 en het PGO klas 2. Bij deze PGO’s wordt ondermeer lengte en gewicht gemeten. Op basis van de Body 

Mass Index (BMI, een index voor gewicht in verhouding tot de lengte) is bepaald of een jeugdige overgewicht 

heeft (Hoeven-Mulder, 2013).  

In dit onderzoek zijn de bevindingen weergegeven over de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014. Over die 

jaren kan de BMI worden berekend van 764 basisschoolleerlingen uit de gemeente Brummen: 321 uit 

Brummen, 336 uit Eerbeek en 107 uit het buitengebied. Tevens kan de BMI worden berekend van 403 

leerlingen in klas 2 van het voortgezet onderwijs; 164 uit Brummen, 176 uit Eerbeek en 63 uit het 

buitengebied. 

 

GGD NOG, Kindermonitor 2013 

Met de Kindermonitor worden gegevens verzameld over de gezondheid, opvoeding en leefwijze van 0-12 

jarigen in de regio Noord- en Oost-Gelderland. In het najaar van 2013 is per gemeente een steekproef van 

1.500 ouders van kinderen tussen de 6 maanden en 12 jaar uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen 

over hun kind (één kind per gezin). De gegevens van de respondenten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht en 

gemeente, zodat het beeld op die punten representatief is voor de gemeente en de regio (Bos-Oude 

Groeniger, 2014).  

In 2013 hebben ouders van 609 kinderen uit de gemeente Brummen deelgenomen; 236 uit Brummen, 290 uit 

Eerbeek en 83 uit het buitengebied. In het najaar van 2017 wordt de Kindermonitor weer uitgevoerd. 

 

GGD NOG, E-MOVO 2011 

Met E-MOVO (Elektronische Monitor en Voorlichting) zijn gegevens verzameld over gezondheid, welzijn en 

leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs (vmbo en havo/vwo). De digitale vragenlijst 

wordt afgenomen tijdens een lesuur op school. Het onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2011 op vrijwel 

alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio (Hoeven-Mulder, 2012).  

In 2011 hebben 387 leerlingen uit de gemeente Brummen deelgenomen aan E-MOVO; 165 uit Brummen, 156 

uit Eerbeek en 66 uit het buitengebied. Van de deelnemers uit Eerbeek zat de meerderheid (61%) in klas 2 

(versus 47% in Brummen en 53% in het buitengebied). Omdat tweedeklassers doorgaans minder 

genotmiddelen gebruiken dan vierdeklassers, geven de percentages een iets vertekend beeld. Bij het toetsen 

van verschillen tussen de kernen is hiervoor gecorrigeerd. In het najaar van 2015 is E-MOVO weer uitgevoerd. 

De resultaten daarvan zijn in april 2016 beschikbaar. 

 

GGD NOG, Monitor volwassenen en ouderen 2012  

Met de monitor volwassenen en ouderen worden gegevens verzameld over de gezondheid van volwassenen. 

Per gemeente is een steekproef getrokken van 1.000 19-65 jarigen, zodat op gemeenteniveau uitspraken 

kunnen worden gedaan over deze doelgroep. Voor de zelfstandig wonende 65-plussers is een steekproef 

getrokken op subregionaal. Daarnaast heeft het CBS een onderzoek uitgevoerd dat deels overeen komt met 

het GGD-onderzoek. De respondenten van het CBS-onderzoek, woonachtig in de regio Noord- en Oost-

Gelderland, zijn toegevoegd aan het GGD-onderzoek. De gegevens van de respondenten zijn gecorrigeerd 

door middel van weging, waardoor subgroepen (bijv. laagopgeleiden, allochtonen of bepaalde 
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leeftijdscategorieën) niet onder- of oververtegenwoordigd zijn in het onderzoek. Hierdoor ontstaat een beeld 

van de daadwerkelijke situatie in de gemeente (Lange de-Barsukoff, 2013). 

In 2012 hebben 417 volwassenen (19-65 jaar) uit de gemeente Brummen deelgenomen; 183 uit Brummen, 

179 uit Eerbeek en 55 uit het buitengebied. Tevens hebben 133 ouderen uit de gemeente Brummen 

deelgenomen; 59 uit Brummen, 63 uit Eerbeek en 11 uit het buitengebied. 

 

GGD NOG, Ouderenmonitor 2010  

Met de ouderenmonitor worden gegevens verzameld over de gezondheid van ouderen. In het najaar van 2010 

zijn zelfstandig wonende 65-plussers benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Zij konden meedoen door 

een vragenlijst in te vullen via internet of op papier (Boluijt, 2011).  

In 2010 hebben 385 ouderen uit de gemeente Brummen deelgenomen aan de ouderenmonitor; 145 uit 

Brummen, 197 uit Eerbeek en 43 uit het buitengebied. In dit rapport zijn gegevens uit de ouderenmonitor 2010 

gecombineerd met gegevens uit de Monitor volwassenen en ouderen 2012, als de vraagstelling identiek.  

 

ROS wijkscan 

Analyse van buurt, wijk of gemeente die inzicht geeft in (toekomstige) zorgbehoeften van de populatie. 

 

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland 

Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Waarstaatjegemeente.nl 

Openbare website, ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals, met vijftien thema’s over 

gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en 

ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen.  

 

Zorgprismapubliek.nl 

Cijfers en feiten over de zorg en zorgverzekeringsmarkt in Nederland, afkomstig van Vektis, informatiecentrum 

voor de zorg. 

  



 

   

32 

 

 
 

Boluijt P, Rover de C, Weert de L, Capel C, Oude Groeniger I. 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten 

van de Ouderenmonitor 2010. GGD Gelre-IJssel,Apeldoorn, 2011. 

 

Bos-Oude Groeniger I, Bakker HME, Vries de M. Gezondheid van kinderen in de regio Noord- en Oost-

Gelderland. Resultaten van de kindermonitor 2013. GGD Noord- en Oost-Gelderland, Apeldoorn, 2014. 

 

Gemeente Brummen. Programmaplan Samen goed voor Elkaar. Van nieuwe taken naar het vergroten van 

kansen en mogelijkheden voor kwetsbare inwoners. Brummen, mei 2015. 

 

Hoeven-Mulder HB,. Bakker HME, Laan van der-Coenen MJA, Vries de M. Jeugdgezondheidszorg GGD 

Noord- en Oost-Gelderland 2013. GGD Noord- en Oost-Gelderland, Apeldoorn, 2013. 

 

Hoeven-Mulder HB, Pieterse GC, Vries M de. Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. 

Resultaten van E-MOVO 2011. GGD Gelre-IJssel,Apeldoorn, 2012. 

 

Lange de-Barsukoff A, Boluijt P, Capel C, Lezwijn J, Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio 

Noord- en Oost-Gelderland; resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 2012. GGD Noord- en Oost-

Gelderland, Apeldoorn, 2013. 

 

Lucht F van der, Foets M. Etniciteit en gezondheid. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal 

Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, www.nationaalkompas.nl/ Bevolking/ Etniciteit, 20 september 

2010. 

 

Lucht F van der, Verweij A. Etniciteit en zorggebruik. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal 

Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, www.nationaalkompas.nl/ Bevolking/ Etniciteit, 20 september 

2010. 

 

Loketgezondleven.nl/ gezonde gemeente/ gezondheidsbeleid maken/ wettelijke kaders gezondheidsbeleid/ 

decentralisatie, geraadpleegd maart 2016. 

 

Mezzo. Opgroeien met zorg. Een handreiking voor ondersteuning van jonge mantelzorgers. Bunnik, Mezzo, 

2009. 

 

Ruijsbroek JMH, Droomers M. Sociale omgeving en gezondheid. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, 

Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, www.nationaalkompas.nl/ Thema's/ 

Gezondheidsachterstanden/ Thema's, 16 december 2008. 

 

Verweij A,  Sanderse C. Huishoudens: Wat is de samenhang met gezondheid en zorg? In: Volksgezondheid 

Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, www.nationaalkompas.nl/ 

Bevolking/ Huishoudens, 22 maart 2010. 

 

Verweij A. Sociaaleconomische status: Wat is de samenhang met gezondheid en zorg? In: Volksgezondheid 

Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, www.nationaalkompas.nl/ 

Bevolking/ Sociaaleconomische status, 27 september 2013. 

 

Zorgprismapubliek.nl/ informatie over/ geestelijke gezondheidszorg/ ernstige psychiatrische aandoeningen/ 

wat is epa en wat wordt verstaan onder devignetten/ 

http://www.nationaalkompas.nl/

