
Onderzoeksgroep

Aantal deelnemers aan het onderzoek

Man Vrouw 18-64 jaar 65-plus SES Laag SES Midden/hoog NV

 totaal 2020

NOG

totaal 2020

Oldebroek 392 452 436 408 257 582 5560 22648

Leefstijl

Bewegen

Man Vrouw 18-64 jaar 65-plus SES Laag SES Midden/hoog NV

 totaal 2020

NOG

totaal 2020

% % % % % % % %

Voldoen aan de beweegrichtlijn: onderdeel 150 minuten per week matig 

intensieve inspanning

58 51 58 44 57 54 56 59

Voldoen aan de beweegrichtlijn: onderdeel bot- en spierversterkende 

activiteiten

75 76 81 58 71 77 79 79

Voldoen aan de beweegrichtlijn: onderdeel balansoefeningen 1 11 5 7 5 6 6 7

Voldoen aan de beweegrichtlijn: 150 minuten per week matig intensieve 

inspanning + bot- en spierversterkende activiteiten

48 44 51 32 47 47 49 51

Sport op minimaal 1 dag per week 47 36 46 28 28 49 46 49

Zit meer dan 8 uur per dag 45 28 37 - 23 43 40 39

Toelichting

     De eerste kolommen tonen de resultaten van de gemeente in 2020; uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaal economische status (SES), en totaal. 

     De laatste kolommen zijn bedoeld om de resultaten van de gemeente in 2020 te kunnen vergelijken met de resultaten uit 2016; en met de resultaten van Noord-Veluwe (0) en van de regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG).

     De percentages zijn gewogen, zodat ze representatief zijn voor de bevolkingssamenstelling in de gemeente en (sub)regio.

     De percentages tellen niet altijd op tot 100% door afronding of het kunnen geven van meerdere antwoorden. 

     Een - in de tabel betekent dat de vraag niet is gesteld aan de betreffende groep. 

     Een * in de tabel betekent dat er onvoldoende respondenten zijn (minder dan 50) om betrouwbare resultaten te tonen.

     Een * in de tabel betekent dat er onvoldoende respondenten zijn (minder dan 50) om betrouwbare resultaten te tonen.
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Oldebroek

 totaal 2020

Oldebroek

 totaal 2016

% %

55 60
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Een toelichting op de tabel staat onderaan.
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Oldebroek
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