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Voorwoord 
 

In 2015 zijn zorgtaken overgeheveld van de 

Rijksoverheid naar gemeenten. Voor de gemeente 

Brummen was dat aanleiding om een gebiedsanalyse 

te laten uitvoeren. De informatie uit deze analyse 

helpt de gemeente om haar dienstverlening te laten 

aansluiten bij de behoeften van de bevolking. 

 

Inmiddels zijn over de meeste onderwerpen actuelere 

gegevens beschikbaar. Daarom heeft de gemeente 

Brummen gevraagd opnieuw in kaart te brengen hoe  

de situatie is in de gemeente, in de kernen Brummen 

en Eerbeek en in het buitengebied. 

 

In dit rapport vindt u informatie over de samenstelling 

van de bevolking in (kernen in) de gemeente 

Brummen; en over de gezondheid en zorgbehoefte, 

de leefstijl en de sociale omgeving van de inwoners. 

 

Ik wens u veel succes en plezier bij het lezen van dit 

rapport en hoop dat het bijdraagt aan passende 

dienstverlening door de gemeente en uiteindelijk 

gezonde, krachtige en zelfredzame inwoners. 

 

Warnsveld, maart 2018 

Henriëtte Hoeven 
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1  Inleiding 
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 (Rijksoverheid, 2015). 

Voor het ondersteuningsaanbod van de gemeente Brummen is de vraag van inwoners leidend. Tevens wil de 

gemeente de kansen en mogelijkheden vergroten van kwetsbare inwoners, zoals jeugdigen en ouderen 

(Gemeente Brummen, 2015). Inzicht in de gezondheid en zorgbehoefte van de inwoners helpt om dit doel te 

realiseren. Daarom heeft de gemeente Brummen in 2015 opdracht gegeven aan GGD Noord- en Oost-

Gelderland om een gebiedsanalyse uit te voeren. Inmiddels zijn over de meeste onderwerpen actuelere 

gegevens beschikbaar. Daarom heeft de gemeente Brummen gevraagd om de situatie in de gemeente, in de 

kernen Brummen en Eerbeek en in het buitengebied opnieuw in kaart te brengen. 

 

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. Bijlage II bevat een 

toelichting op de begrippen die in dit rapport zijn gebruikt. 

2.  Probleemstelling 
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, 2017). 

 

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; 

2. is er een verschil tussen de kernen ten aanzien van het vóórkomen van deze factoren; en 

3. welke veranderingen zijn er in de gemeente Brummen sinds de vorige gebiedsanalyse. 

3.  Conclusies en aanbevelingen 

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 kenmerken die gunstig zijn voor het zorggebruik: veel inwoners zijn 

gehuwd, er zijn weinig eenpersoonshuishoudens, de sociaaleconomische status van de bevolking is 

gemiddeld tot bovengemiddeld en de bevolking telt weinig inwoners met een niet-westerse 

migratieachtergrond. Op een aantal van deze kenmerken scoort de kern Brummen wat minder gunstig 

en het buitengebied wat gunstiger. 

2. De gezondheid van inwoners van de gemeente Brummen wijkt nauwelijks af van de gezondheid van 

inwoners in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Binnen de gemeente scoort Eerbeek wat ongunstiger 

dan Brummen en het buitengebied wat gunstiger.  

Van de zelfstandig wonende ouderen in de gemeente is een kwart veel beperkt door een chronische 

aandoening en één op de vijf niet volledig zelfredzaam. Zij hebben dus ondersteuning nodig. 
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De vorm van ondersteuning waarvan de meeste inwoners van de gemeente Brummen gebruik maken, 

is hulp bij administratie of financiën. Volwassenen hebben vooral behoefte aan (meer) hulp bij afvallen 

en bij spanningen of stress; ouderen hebben vooral behoefte aan sport- of beweegactiviteiten, hulp in 

en om huis van een vrijwilliger; en aan recreatieve of culturele activiteiten vanuit het dienstencentrum. 

3. De leefstijl van inwoners van de gemeente Brummen is de laatste jaren op een aantal punten 

verbeterd: meer jongeren en volwassenen voldoen aan de beweegnorm, minder jongeren drinken 

alcohol en minder volwassenen roken. De leefstijl van inwoners van de gemeente Brummen is in lijn of 

wat gunstiger dan die van inwoners in de regio. Toch betekent dat nog niet dat zij een gezonde leefstijl 

hebben. Veel inwoners zijn te zwaar, bewegen te weinig, drinken te veel alcohol of roken.  

4. Het aantal mantelzorgers is sterk gestegen. Vooral in de kern Brummen zijn veel mantelzorgers. Een 

deel van de mantelzorgers is overbelast. Ook heeft een aanzienlijk deel van de jongeren een hoog 

risico op problemen doordat zij opgroeien met een ziek gezinslid.  

Op grond van de bevindingen van deze gebiedsanalyse en de bespreking 

daarvan met professionals in de gemeente Brummen zijn de volgende 

aanbevelingen geformuleerd. 

 

“Samen werken wij voor Brummen”  

In de gemeente Brummen verschillen de kernen Brummen, Eerbeek en 

het buitengebied in gezondheid, leefstijl, sociale omgeving en behoeften. 

Hierbij past een gebiedsgerichte aanpak, waarin de gemeente samenwerkt met inwoners en lokale 

(maatschappelijke) partners. Aanbeveling is te kiezen voor een structuur waarin de gemeente de inwoners en 

lokale partners stimuleert en ondersteunt bij het vormgeven van voorzieningen en activiteiten. Zo staat de 

vraag van de inwoner centraal, en wordt betrokkenheid en sociale samenhang van de lokale gemeenschap 

bevorderd. Suggesties voor goede interventies staan in de Toolkit Preventie in de wijk (RIVM, 2018). 

 

Anticipeer op toenemende zorgbehoefte  

Het aantal ouderen – en met name het aantal 75-plussers-  in de gemeente zal de komende jaren sterk 

stijgen. Ook blijven ouderen steeds langer zelfstandig wonen. De behoefte aan zorg zal daardoor toenemen. 

Dit vraagt om een groeiend aanbod van professionele zorg (huisarts, thuiszorg, fysiotherapie, etc), maar ook 

om meer mantelzorgers en vrijwilligers. Daarnaast is het van belang dat voorzieningen in de gemeente meer 

worden toegesneden op ouderen. Denk bijvoorbeeld aan recreatieve voorzieningen en het woningaanbod. 

 

Voorkom zorgbehoefte met een gezonde leefstijl 

Het ontstaan van ziekten en zorggebruik kan voor een deel worden voorkomen door een gezonde leefstijl. Niet 

roken, een gezond gewicht, voldoende beweging en geen overmatig alcoholgebruik dragen daar het meest 

aan bij (RIVM, 2018). Landelijk lopen tal van campagnes om een gezonde leefstijl te bevorderen. De 

gemeente Brummen kan het effect van deze campagnes vergroten door er met lokale interventies bij aan te 

sluiten.  

Wees zuinig op mantelzorgers  

Mantelzorgers dragen eraan bij dat zorgbehoevenden langer thuis kunnen wonen. Het geven van mantelzorg 

kan leiden tot stress of andere klachten, en uiteindelijk tot overbelasting en uitval. Door passende 

ondersteuning te bieden, houden mantelzorgers de zorg beter en langer vol, kan de zorgvrager thuis blijven 

wonen en vermindert de inzet van professionele zorg (Expertisecentrum mantelzorg, 2018).  

Jongeren die te maken hebben (gehad) met een ernstig ziek gezinslid hebben in het algemeen een minder 

goede gezondheid, een ongezondere leefstijl en meer schoolverzuim dan andere jongeren. Vooral de jongeren 

met een hoog risico op problemen (Hoeven-Mulder, 2017). Deze jongeren verdienen ondersteuning, zodat zij 

gezond kunnen opgroeien. 
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4.  Werkwijze 

Begin 2016 heeft gemeente Brummen voor het eerst een gebiedsanalyse laten maken door GGD Noord- en 

Oost-Gelderland. Deze analyse is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de gemeente en de 

GGD. In overleg is vastgesteld welke gegevens relevant zijn. Vervolgens heeft de GGD de gegevens 

verzameld en een conceptrapport geschreven. Dit conceptrapport is gepresenteerd aan en besproken met 

beleidsadviseurs en professionals in de gemeente Brummen. Op basis van deze bespreking zijn 

aanbevelingen geformuleerd en is het definitieve rapport gerealiseerd (Hoeven-Mulder, 2016). 

De eerste gebiedsanalyse vormt de basis voor dit rapport. Op verzoek van de gemeente krijgt het begrip 

positieve gezondheid meer aandacht en zijn enkele items rond gezond opgroeien toegevoegd. Daarnaast is 

het aangevuld met veranderingen ten opzichte van 2016. 

 

Voor de gebiedsanalyse zijn gegevens gebruikt van het CBS; van GGD Noord- en Oost Gelderland (uit de 

gezondheidsmonitors en van de afdeling Jeugdgezondheidszorg); 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 Tonden; en 

 Nederland of de regio Noord- en Oost-Gelderland; ter vergelijking. 

Waar mogelijk zijn gegevens opgenomen over de afzonderlijke kernen in het buitengebied.  

 

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. 

Voor de belangrijkste onderwerpen is getoetst of de bevindingen in de gemeente Brummen bij de huidige 

gebiedsanalyse verschillen van de bevindingen in de vorige gebiedsanalyse. Als er een verschil is, staat dat in 

de tekst van het rapport. Tabel 5 in bijlage I bevat een overzicht van de onderwerpen die zijn getoetst en de 

eventuele verschillen tussen de vorige en huidige gebiedsanalyse.  

In de gebiedsanalyse staan gegevens die beschikbaar zijn op 1 februari 2018. De kindermonitor van GGD 

Noord- en Oost-Gelderland is eind 2017 uitgevoerd. De resultaten worden in het voorjaar van 2018 bekend; 

dat is te laat voor dit rapport. Voor de volledigheid bevat dit rapport de (oude) cijfers uit 2013. 

Het begrip positieve gezondheid onderscheidt zes dimensies aan gezondheid (zie paragraaf 5.2). In dit rapport 

is aangegeven, bij welke dimensie een onderwerp past. Zowel de paragraaf over gezondheid en zorg (5.2) als 

de paragraaf over sociale omgeving (5.4) bevat onderwerpen over positieve gezondheid.  

                                                                    
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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5.  Resultaten 
De zorgbehoefte van de bevolking hangt samen met de samenstelling van de bevolking; en met hun 

gezondheid, leefstijl, en sociale omgeving. In de volgende paragrafen worden deze onderwerpen beschreven. 

Het gebruik van en de behoefte aan voorzieningen staat beschreven in paragraaf 5.2. 

 

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

Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede 

gezondheid en een groter zorggebruik (RIVM, 2016). Door meer eenpersoonshuishoudens en kleinere 

huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe. En voor inwoners met een 

migratieachtergrond is het van belang de toegankelijkheid van dienstverlening te faciliteren (VNG, 2016).  

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 

(41%). De helft van de inwoners is in de leeftijd van 25-65 jaar; een kwart is jonger en een kwart is ouder. De 

leeftijdsverdeling in de kernen Brummen en Eerbeek is vrijwel gelijk; in het buitengebied wonen wat minder 65-

plussers. In vergelijking tot Nederland wonen in de gemeente Brummen relatief veel 65-plussers (zie tabel 1).  

 

Bijna de helft van de inwoners van de gemeente Brummen is gehuwd; dat is meer dan gemiddeld in 

Nederland. In het buitengebied zijn relatief veel mensen gehuwd en in Brummen relatief weinig.  

 

Het aandeel inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond is in de gemeente Brummen (6%) nog niet 

de helft van dat in Nederland (13%). De meesten wonen in Eerbeek.  

 

De gemeente Brummen, en vooral het buitengebied, telt relatief weinig eenpersoonshuishoudens. De meeste 

eenpersoonshuishoudens zijn in de kern Brummen. Het aandeel huishoudens met kinderen is in de gemeente 

Brummen groter dan gemiddeld in Nederland (zie tabel 1).  

Tabel 1: De bevolking van de gemeente Brummen en Nederland, per 1 januari 2017

 
Bron: CBS 

Onderwerp NL

aantal % aantal % aantal % aantal % %

Aantal inwoners 20.843 100% 8.450 41% 9.940 48% 2.453 12%

0 tot 25 jaar 5.348 26% 2.170 26% 2.570 26% 608 25% 29%

25 tot 65 jaar 10.503 50% 4.230 50% 4.980 50% 1.293 53% 53%

65 jaar of ouder 4.992 24% 2.060 24% 2.405 24% 527 21% 18%

Gehuwd 9.794 47% 3.780 45% 4.745 48% 1.269 52% 39%

Niet-westerse migratieachtergrond 1.171 6% 315 4% 835 8% 21 1% 13%

Eenpersoonshuishoudens 2.568 28% 1.175 32% 1.185 27% 208 21% 38%

Huishoudens met kinderen 3.135 35% 1.235 33% 1.525 35% 375 38% 33%

Gemeente 

Brummen

Brummen Eerbeek Buitengebied

(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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Sociaaleconomische gegevens 

De sociaaleconomische 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 Empe en Tonden is de statusscore iets hoger dan het 

landelijk gemiddelde (zie figuur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomenssituatie is verbeterd  

In de gemeente Brummen behoort 33% van de huishoudens tot de laagste inkomensgroep; dat is minder dan 

landelijk (40%). Het is ook minder dan in 2015, toen 35% tot de laagste inkomensgroep hoorde. 

De kern Brummen heeft relatief veel huishoudens in de laagste inkomensgroep (35%) en relatief weinig 

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

 

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

de regio Noord- en Oost-Gelderland. Jongeren ervaren minder vaak moeite met rondkomen in hun gezin dan 

volwassenen en ouderen. In de kern Brummen zijn relatief meer volwassenen en ouderen die moeite hebben 

met rondkomen dan in de rest van de gemeente (zie tabel 2). In 2016 is het aandeel volwassenen dat moeite 

heeft met rondkomen lager (13%) dan in 2012 (22%). 

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- tot 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: Sociaaleconomische status in de gemeente 

Brummen, 2016 

 
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 Noord- en Oost-Gelderland 

Doel-

groep

Jaartal Eenheid Gemeente 

Brummen

Brummen Eerbeek Buiten-

gebied

NOG

Heeft moeite met rondkomen Kinderen 2013 % 17 18 18 10 16

jongeren 2015 % 5 5 4 8 7

19-65 jaar 2016 % 13 16 11 9 15

65+ 2016 % 10 12 7 10 8

Vanwege geldgebrek (percentages over alle  kinderen):

  niet naar peuterspeelzaal/ KDV 0-4 jaar 2013 % 8 9 5 13 12

  niet elke dag groente 0-12 jaar 2013 % 1 3 1 < 0,5 2

  niet elke dag fruit 0-12 jaar 2013 % 1 1 2 < 0,5 2

  niet op zwemles 0-12 jaar 2013 % 4 2 6 < 0,5 4

  niet op vakantie of dagjes uit 0-12 jaar 2013 % 18 20 18 11 18

  uitstel naar hulpverlener gaan 0-12 jaar 2013 % 2 4 2 1 2

  uitstel aanschaf medicijnen/ 

  hulpmiddelen 0-12 jaar 2013 % 2 1 2 1

2

  spanningen in het gezin 0-12 jaar 2013 % 10 10 11 6 11

  geen opvang na schooltijd 4-12 jaar 2013 % 4 7 3 < 0,5 5

  geen lid van sportclub/vereniging 4-12 jaar 2013 % 6 5 9 2 7

  geen lid ander soort club / vereniging 4-12 jaar 2013 % 9 8 11 3 11

  geen verjaardagsfeestje geven of 

  eraan deelnemen

4-12 jaar 2013 % 5 6 5 < 0,5 3

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

w aarschijnlijk gunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen (0,05 < p < 0,25)

gunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen (p < 0,05)

w aarschijnlijk ongunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen (0,05 < p < 0,25)

ongunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen (p < 0,05)
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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 
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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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In deze paragraaf zijn belangrijke aspecten van gezondheid beschreven, evenals het gebruik van en de 

behoefte aan voorzieningen. Waar mogelijk zijn de onderwerpen met een pictogram gelinkt aan de pijlers voor 

positieve gezondheid. Meer gegevens staan in bijlage 1, tabel 2. 

 

Het begrip Positieve Gezondheid 

Het denken over gezondheid is aan het veranderen. Enkele jaren geleden is het begrip positieve 

gezondheid geïntroduceerd. Daarin wordt gezondheid niet gezien als de aan- of afwezigheid van 

ziekte, maar als 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 (Alles is gezondheid, 2018). De focus ligt 

dus op de mogelijkheden die mensen hebben om met ziekten, beperkingen en tegenslagen om te 

gaan. Gezondheid is geen doel op zich, maar een middel om een zinvol leven te leiden. Het begrip 

positieve gezondheid onderscheidt zes pijlers van gezondheid (zie figuur 3). 

 

Figuur 3: De pijlers voor positieve gezondheid 

 

 

Positieve Gezondheid en gezondheidsgegevens 

In de gezondheidsmonitors van de GGD wordt informatie verzameld over gezondheid en factoren die 
daar invloed op hebben. Een deel van de onderwerpen past binnen de pijlers voor positieve 
gezondheid. Er is landelijk nog geen consensus over de plaats van de onderwerpen uit de monitors in 
het model voor positieve gezondheid. Soms is dat ook wat arbitrair. Zo kan psychosociale gezondheid 
een aspect zijn van mentaal welbevinden, en evengoed van kwaliteit van leven.  

 

 

  



 

   

10 

Gezondheid en kwetsbaarheid van inwoners: minst gunstig in Eerbeek 

De meeste inwoners van de gemeente Brummen ervaren hun gezondheid als (zeer) goed. 

Volwassenen (19-65 jaar) in de gemeente zelfs wat vaker dan volwassenen in de regio 

Noord- en Oost Gelderland. 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).  

 

De meeste volwassenen en ouderen hebben een chronische aandoening, zoals 

gewrichtsslijtage, onvrijwillig urineverlies of ernstige hoofdpijn. In de gemeente Brummen 

zijn minder ouderen met een chronische aandoening (84%) dan in de regio (88%). 17% van 

de volwassenen in de gemeente Brummen is veel beperkt door een chronische 

aandoening; dat is meer dan in de regio (13%). 

 

 

 

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, 

en vooral in Eerbeek (21%). 

 
Eén op de vijf ouderen in de gemeente Brummen is niet volledig zelfredzaam; zij kunnen 

één of meer huishoudelijke activiteiten niet geheel zelfstandig uitvoeren. In het 

buitengebied zijn relatief veel zelfredzame ouderen. Het aandeel ouderen dat niet 

zelfredzaam is (21%), is wat lager dan bij de vorige meting in 2012 (27%). 
 

 

Psychosociale problematiek jongeren is verminderd 

Het aandeel jongeren met een indicatie voor psychosociale problemen is bijna gehalveerd 

sinds de vorige meting en nu zelfs gunstiger dan in de regio. Jongeren in Brummen scoren 

relatief gunstig en jongeren in Eerbeek relatief ongunstig. Het lijkt erop dat de gemeten 

psychosociale gezondheid van jongeren in 2011 een ongunstige uitschieter was. Bij de 

meting in 2007 was de psychosociale gezondheid van jongeren in Brummen namelijk ook 

in lijn met het regionale gemiddelde (GGD Noord- en Oost-Gelderland, 2018).  

 

In de gemeente Brummen hebben vier op de tien volwassenen en ouderen risico op een 

angststoornis of depressie. Dat is wat meer dan bij de vorige meting. Ouderen in de 

gemeente Brummen hebben wat minder vaak risico op een angststoornis of depressie dan 

ouderen in de regio. Er is geen verschil tussen de kernen.  

 

 
 
 

Net als in de regio Noord- en Oost-Gelderland ervaart 7% van de volwassenen en 12% van 

de ouderen in de gemeente Brummen geen regie over hun leven. Zij voelen zich hulpeloos 

en ervaren geen controle over dingen die hen overkomen. Er is geen verschil tussen de 

kernen. Wel is het percentage bij volwassenen wat toegenomen ten opzichte van de vorige 

meting. 

 

 
 
 
 

Een beperkt deel van de volwassenen en ouderen (4%) vindt hun leven helemaal niet 

zinvol. Dat is evenveel als in de regio. In het buitengebied zijn minder ouderen die hun 

leven niet zinvol vinden. 
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Gebruik van en behoefte aan hulp en voorzieningen 

Aan volwassenen en ouderen is gevraagd voor welke onderwerpen zij hulp ontvangen en voor welke 

onderwerpen zij (meer) hulp zouden willen. Hulp van een organisatie wordt vooral ingeschakeld bij 

administratieve of financiële activiteiten (7% van volwassenen en 35% van ouderen). Verder wordt veel 

gebruik gemaakt van recreatieve of culturele activiteiten voor ouderen vanuit een dienstencentrum (13% van 

de ouderen; zie figuur 4a, 4c en tabel 2b in bijlage I).  

 

Onderwerpen waarvoor volwassenen (meer) hulp zouden willen hebben, zijn afvallen (16%); en spanningen of 

stress (10%). Ouderen willen vooral sport- of beweegactiviteiten (voor ouderen 6% of overig 6%); hulp in en 

om huis van een vrijwilliger (8%) en recreatieve of culturele activiteiten voor ouderen vanuit het 

dienstencentrum (zie figuur 4b, 4d en tabel 2c in bijlage I). 

 

Inwoners van de kern Brummen ontvangen de meeste ondersteuning en hebben ook de grootste behoefte aan 

meer ondersteuning.  

Figuur 4: Volwassenen en ouderen die hulp krijgen en die (meer) hulp zouden willen hebben (2016) 

 

Figuur 4a: Volwassenen die hulp via een 

organisatie krijgen naar onderwerp 

Figuur 4b: Volwassenen die (meer) hulp 

zouden willen hebben naar onderwerp 

  

 

Figuur 4c: Ouderen die gebruik maken van 

diensten of voorzieningen naar onderwerp 

 

Figuur 4d: Ouderen die hulp zouden willen 

hebben naar dienst of voorzieningen 

  

Bron: GGD Noord- en Oost-Gelderland 
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Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt zeker ook voor leefstijl. Als kinderen van jongs af aan een gezonde 

leefstijl aanleren, hebben zij daar hun hele leven profijt van. En zij hoeven later niet de moeilijke strijd aan te 

gaan om ongezonde leefgewoonten af te leren.  

Gezonde leefgewoonten bevorderen een goede gezondheid. Gezonde inwoners kunnen makkelijker 

participeren, zijn zelfredzaam en hebben minder zorgbehoefte. Gezondheid is in de eerste plaats een 

verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Gemeenten hebben ook een wettelijke taak om via preventie 

gezondheid te bevorderen (VWS, 2016). De meeste winst is te behalen door roken, overgewicht, inactiviteit en 

alcoholgebruik terug te dringen (VWS, 2015). In deze paragraaf is de leefstijl van inwoners van de gemeente 

Brummen beschreven. Meer gegevens staan in bijlage 1, tabel 3. 

Overgewicht: meerderheid van de volwassenen en ouderen is te zwaar 

Het aandeel inwoners met overgewicht in de gemeente Brummen stijgt met de leeftijd van 10% bij 5/6-jarigen 

tot 57% bij 65-plussers. Overgewicht komt in de gemeente bij volwassenen iets vaker en bij ouderen iets 

minder vaak voor dan gemiddeld in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Binnen de gemeente hebben 

volwassenen in Brummen en kinderen en ouderen in het buitengebied relatief weinig overgewicht. 

Bewegen: jongeren bewegen meer, maar nog steeds te weinig 

Het aandeel jongeren dat voldoende beweegt is de afgelopen jaren gestegen naar 24%. Dat is aanzienlijk 

hoger dan het regionale gemiddelde (18%). Het aandeel volwassenen dat aan de beweegnorm voldoet is 

gestegen van 56% naar 64% en in lijn met het regionale gemiddelde. In Brummen voldoen jongeren en 

ouderen vaker aan de beweegnorm dan in Eerbeek; voor volwassenen geldt het omgekeerde. 

 

Vier van de vijf kinderen in de gemeente Brummen bewegen minimaal 7 uur per week. Voor kinderen is buiten 

spelen een belangrijke manier om te bewegen. Vrijwel alle kinderen kunnen in de eigen tuin buiten spelen. De 

meeste kinderen hebben ook andere plekken waar zij buiten kunnen spelen. Kinderen uit het buitengebied 

hebben aanmerkelijk minder plekken om buiten te spelen dan kinderen uit Brummen en Eerbeek (zie figuur 5). 

 

 

  

Figuur 5: Mogelijkheden die kinderen hebben om buiten te spelen (2013) 

 
Bron: GGD NOG 
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Voor één op de vijf kinderen in de gemeente Brummen vormt het verkeer een belemmering om buiten te 

spelen. Te weinig vriendjes/vriendinnetjes is ook een belangrijke belemmering; vooral in het buitengebied (zie 

figuur 6). 

 

 

Voedingsgewoonten in Brummen gunstiger dan in Eerbeek 

Vrijwel alle kinderen in de gemeente Brummen ontbijten dagelijks. Daarentegen eet ongeveer de helft 

dagelijks groente en fruit. Ook de meeste jongeren eten te weinig groente en fruit. Het aandeel jongeren dat 

dagelijks fruit eet, is de afgelopen jaren gedaald. Een kwart ontbijt niet iedere dag. Jongeren in de kern 

Brummen eten wat gezonder dan jongeren in Eerbeek. 

Alcoholgebruik: veel bingedrinkers onder jongeren in de kern Brummen  

Het aandeel jongeren (13-16 jaar) dat alcohol drinkt, is de afgelopen jaren licht gedaald. Toch drinkt nog ruim 

een kwart. En de jongeren die drinken, drinken veel. In de kern Brummen is zelfs een derde van de jongeren 

een bingedrinker; dat is het dubbele van Eerbeek. Het aandeel volwassenen en ouderen in de gemeente dat 

alcohol drinkt, is wat toegenomen, maar in lijn met het regionale gemiddelde. Van de volwassenen in de 

gemeente is 9% een zware drinker, dat is wat minder dan in de regio.  

Daling aandeel volwassenen dat rookt in gemeente  

In de gemeente Brummen rookt 6% van de jongeren, 19% van de volwassenen en 10% van de ouderen. Het 

aandeel rokers onder volwassenen in de gemeente Brummen is de afgelopen jaren licht gedaald, en het is 

kleiner dan in de regio. Onder ouderen zijn echter wat meer rokers dan bij de vorige meting. In Eerbeek roken 

relatief weinig jongeren en in het buitengebied relatief veel. Het aandeel rokende 65-plussers is in Eerbeek 

tweemaal zo groot als in de kern Brummen. 

Figuur 6: Belemmeringen voor kinderen om buiten te spelen (2013) 

 
Bron: GGD NOG 
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Drugsgebruik jongeren in de gemeente stabiel 

In de gemeente Brummen heeft 4% van de jongeren recent softdrugs gebruikt. Twee procent heeft ooit 

harddrugs (inclusief lachgas) gebruikt. In het buitengebied zijn relatief weinig jongeren die ooit harddrugs 

hebben gebruikt. Het drugsgebruik van jongeren in de gemeente Brummen is in lijn met de vorige meting en 

met het regionale gemiddelde.  

Problematisch gebruik social media en gamen in lijn met regio 

Bijna één op de twintig jongeren in de gemeente loopt risico op problematisch gebruik van social media en een 

even groot deel loopt risico op problematisch gamen. Deze cijfers verschillen niet tussen de kernen of met de 

regio. 

 

De sociale omgeving is onder te verdelen in: sociale netwerken; de woon-; en de werkomgeving. Hierbij gaat 

het om familie, vrienden, buren, collega’s en verenigingen. De sociale omgeving is van invloed op de 

gezondheid en het zorggebruik. Zo kan men uit het sociale netwerk emotionele steun of concrete hulp 

ontvangen. Huiselijk geweld heeft daarentegen een negatief effect op de gezondheid (Gezondheidin.nu, 

2018). Sociaal maatschappelijk participeren is één van de zes pijlers van positieve gezondheid. Mensen 

hebben bijvoorbeeld sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid nodig om zich gezond te voelen. 

Deze paragraaf geeft een beeld van de sociale omgeving van inwoners in de gemeente Brummen. Meer 

gegevens staan in bijlage 1, tabel 4. 

7% van de jongeren groeit op in een eenoudergezin 

In de gemeente Brummen groeit 4% van de kinderen en 7% van de jongeren op in een eenoudergezin. In het 

buitengebied groeien relatief weinig kinderen op in een eenoudergezin. Voor jongeren is er geen verschil 

tussen de kernen, met de regio, of met de vorige meting.  

 

Het aandeel jongeren in de gemeente dat de relatie met hun ouders als slechter dan gemiddeld ervaart is 

gedaald van 23% naar 13%. Het verschilt niet tussen de kernen; en het is nu in lijn met het regionale 

gemiddelde. 

Eenzaamheid onveranderd 

Net als bij de vorige meting is 7% van de volwassenen en ouderen in de gemeente (zeer) ernstig eenzaam. 

Totaal zijn dat zo’n 1.200 inwoners van de gemeente. Bij ouderen - en vooral bij ouderen in het buitengebied - 

komt iets minder eenzaamheid voor dan in de regio.   

 

Ongeveer 3% van de volwassenen en ouderen in de gemeente is matig tot sterk sociaal uitgesloten; dat zijn 

bijna 450 inwoners. Zij hebben bijvoorbeeld geen mensen om op terug te vallen bij narigheid; hebben moeite 

met rondkomen; of doen nooit iets voor de buren. Ouderen in de kern Brummen zijn relatief wat vaker sociaal 

uitgesloten en ouderen in de kern Eerbeek wat minder vaak. 

 

Ruim één op de tien volwassenen en ouderen in de gemeente Brummen vindt, dat mensen in de buurt slecht 

met elkaar opschieten. Dit speelt vooral bij volwassenen in de kern Brummen en bij ouderen in Eerbeek. In het 

buitengebied komt dit minder voor. 

Inwoners helpen elkaar 

Net als in de regio doet twee derde van de volwassenen en ouderen in de gemeente Brummen weleens iets 

voor de buren. In de kern Brummen wordt door meer inwoners burenhulp gegeven dan in de kern Eerbeek.  

Eén op de drie volwassenen en ouderen in de gemeente doet vrijwilligerswerk. Dat is net zoveel als in de regio 

en als bij de vorige meting. In het buitengebied doen relatief veel ouderen vrijwilligerswerk en in Eerbeek wat 

minder. 
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Een op de zes volwassenen en ouderen is mantelzorger 

In de gemeente Brummen zijn in 2016 anderhalf maal zoveel mantelzorgers als in 2012. Totaal gaat het om 

bijna 3.000 inwoners die mantelzorger zijn. In de kern Brummen geven relatief veel volwassenen en relatief 

weinig ouderen mantelzorg. In Eerbeek geven relatief veel ouderen mantelzorg; en in het buitengebied geven 

relatief weinig volwassenen mantelzorg. 

Eén op de zeven volwassen mantelzorgers (dat is 3% van alle volwassenen) en één op de zestien ouderen die 

mantelzorg geven (dat is 1% van alle ouderen), voelt zich tamelijk zwaar tot overbelast door het geven van 

mantelzorg. Dat zijn samen circa 350 inwoners. 

 

Van de ouderen in de gemeente Brummen heeft 13% mantelzorg ontvangen in het jaar voorafgaand aan het 

onderzoek. Dit aandeel verschilt niet tussen de kernen of met de regio. 

 

Eén op de drie jongeren in de gemeente Brummen heeft 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. 

Hierdoor heeft ruim één op de vijf (of 7% van de alle jongeren) een hoog risico op problemen. Die problemen 

kunnen persoonlijk zijn, zoals vaak gestrest zijn of veel moeite hebben om problemen op te lossen. Ze kunnen 

ook te maken hebben met het gezin, zoals een verslechterde band met de ouders of moeite hebben om 

problemen op te lossen. 

Huiselijk geweld 

In het jaar voorafgaand aan de monitor heeft 10% van de volwassenen (19-65 jaar) en 6% van de ouderen in 

de gemeente Brummen te maken gehad met huiselijk geweld. Totaal zijn dat bijna 1.500 inwoners. Het gaat 

hierbij om lichamelijke of geestelijke mishandeling, financiële benadeling, vrijheidsbeperking of een 

ongewenste seksuele ervaring. De percentages verschillen niet tussen de kernen. Ouderen in de gemeente 

Brummen hebben wat vaker te maken gehad met huiselijk geweld dan ouderen in met de regio.  

 

Sinds de vorige gebiedsanalyse zijn significante veranderingen opgetreden bij de volgende onderwerpen: 

 minder huishoudens behoren tot de laagste inkomensgroep en minder volwassenen hebben moeite met 

rondkomen; 

 minder jongeren hebben een indicatie voor psychosociale problemen; 

 meer volwassenen voldoen aan de beweegnorm; 

 minder jongeren hebben een slechter dan gemiddelde relatie met hun ouders; 

 meer ouderen en volwassenen hebben in het jaar voor de monitor mantelzorg gegeven; 

 meer volwassenen zijn mantelzorger; en 

 minder jongeren hebben te maken (gehad) met een ernstig ziek of verslaafd gezinslid. 

Een overzicht van alle veranderingen staat in bijlage I, tabel 5. 
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Bijlage I  Gegevensoverzicht 

Tabel 1a: De bevolking in (kernen in) de gemeente Brummen en Nederland 

 

 

a)
 Bron, CBS, gegevens 2017 

 

b)
 Bron: CBS, gegevens 2015 

 

c)
 Bron: CBS, voorlopige cijfers juni 2017 

 

 

 

Onderwerp Neder-

land

Empe Tonden Leuven-

heim

Hall

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

Inwoners, aantal en geslachta)

Totaal 20843 100% 8450 41% 9940 48% 2453 12% 635 340 685 790

Mannen 50% 10282 49% 4160 49% 4905 49% 1217 50% 320 175 335 380

Vrouwen 50% 10561 51% 4290 51% 5030 51% 1241 51% 315 165 350 405

Leeftijdsverdelinga)

0 tot 15 jaar 16% 2987 14% 1245 15% 1405 14% 337 14% 95 55 110 90

15 tot 25 jaar 12% 2361 11% 925 11% 1165 12% 271 11% 65 40 65 115

25 tot 45 jaar 25% 3977 19% 1545 18% 2030 20% 402 16% 120 50 125 125

45 tot 65 jaar 28% 6526 31% 2685 32% 2950 30% 891 36% 235 130 260 275

65 jaar of ouder 18% 4992 24% 2060 24% 2405 24% 527 21% 135 80 135 195

0 tot 25 jaar 29% 5348 26% 2170 26% 2570 26% 608 25% 160 95 175 205

25 tot 65 jaar 53% 10503 50% 4230 50% 4980 50% 1293 53% 355 180 385 400

65 jaar of ouder 18% 4992 24% 2060 24% 2405 24% 527 21% 135 80 135 195

Burgerlijke staata)

Ongehuwd 48% 8334 40% 3460 41% 3910 39% 964 39% 240 130 280 310

Gehuwd 39% 9794 47% 3780 45% 4745 48% 1269 52% 335 185 340 400

Gescheiden 5% 1355 7% 640 8% 620 6% 95 4% 25 5 30 25

Verweduwd 8% 1360 7% 560 7% 660 7% 140 6% 30 20 30 50

Migratieachtergronda)

Westerse migratieachtergrond totaal 10% 1257 6% 510 6% 630 6% 117 5% 30 25 35 40

Niet-westerse migratieachtergrond tot. 13% 1171 6% 315 4% 835 8% 21 1% 5 5 10 15

   Turkije 2% 632 3% 20 0% 620 6% 0 0% 0 0 0 0

   Marokko 2% 39 0% 40 0% 5 0% 0 0% 0 0 0 0

Particuliere huishoudensa)

Huishoudens totaal 100% 9030 100% 3730 100% 4310 100% 990 100% 245 130 290 320

Eenpersoonshuishoudens 38% 2568 28% 1175 32% 1185 27% 208 21% 35 20 70 70

Huishoudens zonder kinderen 29% 3327 37% 1315 35% 1590 37% 422 43% 110 55 115 125

Huishoudens met kinderen 33% 3135 35% 1235 33% 1525 35% 375 38% 100 50 100 120

Gemiddelde huishoudensgrootte 2,16 2,3 2,2 2,3 2,6 2,6 2,4 2,5

Inkomensverdelingb)

Huishoud. in laagste inkomensgroep 40% 33% 35% 32% 33% 21% 30% 27%

Huishoud. in hoogste inkomensgroep 20% 21% 19% 21% 37% 38% 28% 30%

Sociale zekerheidc)

Personen met uitkering Bijstand 370 200 160 10 0 0 0 0

Personen met uitkering AO 920 450 390 80 20 10 30 30

Personen met uitkering WW 380 180 170 30 10 10 10 10

Personen met uitkering AOW 4810 1980 2320 510 120 70 130 190

Gemeente

Brummen

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

 

       

Bron: GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Onderwerp Doelgroep Jaartal Gemeente

Brummen

Brummen Eerbeek Buiten-

gebied

Noord- en 

Oost-Gld

Gezondheid en beperkingen

Ervaren gezondheid (zeer) goed 0-12 jaar 2013 97 96 97 98 96

Ervaren gezondheid (zeer) goed jongeren 2015 88 88 88 89 89

Ervaren gezondheid (zeer) goed 19-65 jaar 2016 85 83 85 90 81

Ervaren gezondheid (zeer) goed 65+ 2016 68 69 65 80 67

Heeft >= 1 chronische aandoening 19-65 jaar 2016 59 62 58 51 57

Heeft >= 1 chronische aandoening 65+ 2016 84 84 85 83 88

Is veel beperkt door chron. aandoening 19-65 jaar 2016 17 17 19 10 13

Is veel beperkt door chron. aandoening 65+ 2016 24 25 26 6 26

Heeft één of meer lich. beperkingen 19-65 jaar 2016 9 9 10 4 10

Heeft één of meer lich. beperkingen 65+ 2016 25 23 27 22 26

  Heeft gehoorproblemen 65+ 2016 6 6 5 13 9

  Heeft gezichtsproblemen 65+ 2016 9 10 8 4 7

  Heeft mobiliteitsproblemen 65+ 2016 18 17 21 8 19

Niet volledig zelfredzaam 65+ 2016 21 22 22 10 23

Psychosociale gezondheid

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

jongeren 2015 9 6 11 10 12

Risico op angststoornis of depressie 19-65 jaar 2016 42 44 41 36 44

65+ 2016 41 39 42 48 44

Heeft geen regie over eigen leven 19-65 jaar 2016 7 8 7 8 8

65+ 2016 12 11 12 15 13

Zingeving: 'Het leven is (helemaal) 19-65 jaar 2016 4 5 3 3 3

                     niet zinvol voor mij' 65+ 2016 4 5 5 <0,5 4

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

w aarschijnlijk gunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen (0,05 < p < 0,25)

gunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen (p < 0,05)

w aarschijnlijk ongunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen (0,05 < p < 0,25)

ongunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen (p < 0,05)
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Tabel 2b: Gebruik van hulp via een organisatie en behoefte aan (meer) hulp van  

                 volwassenen (19-65 jaar) in (kernen van) de gemeente Brummen (%, 2016)

    
Bron: GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Volwassenen die hulp via een organisatie krijgen voor: Gemeente

Brummen

Brummen Eerbeek Buiten-

gebied

Administratieve of f inanciële activiteiten 7 8 4 14

Spanningen of stress 5 8 3 3

Schulden 2 2 2 <0,5

Afvallen 2 2 2 <0,5

Opvoeden van kinderen 1 3 1 <0,5

Eenzaamheid 1 2 <0,5 3

Problemen met relaties of echtscheiding 1 1 1 <0,5

Geven van mantelzorg 1 <0,5 1 <0,5

Stoppen met roken <0,5 <0,5 1 <0,5

Problemen met seksualiteit <0,5 <0,5 1 <0,5

Volwassenen die (meer) hulp zouden willen hebben voor:
Gemeente

Brummen

Brummen Eerbeek Buiten-

gebied

Afvallen 16 15 15 23

Spanningen of stress 10 10 10 11

Stoppen met roken 6 6 6 2

Schulden 5 6 5 4

Administratieve of f inanciële activiteiten 4 6 3 3

Eenzaamheid 4 4 5 <0,5

Geven van mantelzorg 4 5 3 4

Opvoeden van kinderen 3 5 2 0

Problemen met relaties of echtscheiding 2 2 2 2

Problemen met seksualiteit 2 3 1 2
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Tabel 2c: Gebruik van en behoefte aan diensten en voorzieningen door en van ouderen (65-plussers) 

                 in (kernen van) de gemeente Brummen (%, 2016)

   

 
Bron: GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Ouderen die weleens gebruik maken van:
Gemeente

Brummen

Brummen Eerbeek Buiten-

gebied

Hulp bij administratieve of f inanciële activiteiten 35 33 37 38

Recreatieve/culturele act. voor ouderen vanuit dienstencentrum 13 14 13 13

Wmo voorzieningen 12 13 13 3

Vervoersvoorzieningen 11 13 10 3

Overige sport-/bew eegactiviteiten in de gemeente 11 13 9 15

Sport-/bew eegactiviteiten voor ouderen vanuit dienstencentrum 9 11 7 6

Woningaanpassing 8 9 8 <0,5

Personenalarmering 7 7 7 9

Maaltijdverstrekking/maaltijdendienst 7 6 7 12

Eettafel 6 7 5 3

Gehandicaptenparkeerkaart 6 3 9 3

Hulp in en om huis van een vrijw illiger via en vrijw illigersorganisatie 5 7 5 <0,5

Ondersteuning bij het geven van mantelzorg 3 4 2 3

Advies/voorlichting van ouderenadviseur/-voorlichter 3 3 3 <0,5

Maatschappelijk w erk 2 3 2 <0,5

Professionele cliëntondersteuning 2 2 2 <0,5

Hulp bij (uitbreiden van) sociale contacten 1 2 1 2

Slachtofferhulp 1 2 <0,5 <0,5

Schuldhulpverlening 1 2 <0,5 <0,5

Ouderen die gebruik zouden willen maken van:
Gemeente

Brummen

Brummen Eerbeek Buiten-

gebied

Hulp in en om huis van een vrijw illiger via en vrijw illigersorganisatie 8 9 8 11

Overige sport-/bew eegactiviteiten in de gemeente 6 6 7 2

Sport-/bew eegactiviteiten voor ouderen vanuit dienstencentrum 6 5 7 4

Recreatieve/culturele act. voor ouderen vanuit dienstencentrum 6 7 5 <0,5

Vervoersvoorzieningen 5 6 5 3

Woningaanpassing 5 4 6 5

Personenalarmering 4 6 3 2

Advies/voorlichting van ouderenadviseur/-voorlichter 4 6 2 2

Wmo voorzieningen 3 5 3 <0,5

Gehandicaptenparkeerkaart 3 4 3 <0,5

Hulp bij administratieve of f inanciële activiteiten 3 5 2 <0,5

Hulp bij (uitbreiden van) sociale contacten 3 2 3 2

Ondersteuning bij het geven van mantelzorg 2 3 1 6

Professionele cliëntondersteuning 2 2 1 <0,5

Eettafel 1 2 1 <0,5

Maatschappelijk w erk 1 3 <0,5 <0,5

Maaltijdverstrekking/maaltijdendienst 1 <0,5 2 <0,5

Slachtofferhulp 1 1 1 <0,5

Schuldhulpverlening 0 1 <0,5 <0,5

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

Volwassenen die hulp via een organisatie krijgen voor: Gemeente

Brummen

Brummen Eerbeek Buiten-

gebied

Administratieve of f inanciële activiteiten 7 8 4 14

Spanningen of stress 5 8 3 3

Schulden 2 2 2 0

Afvallen 2 2 2 0

Opvoeden van kinderen 1 3 1 0

Eenzaamheid 1 2 0 3

Problemen met relaties of echtscheiding 1 1 1 0

Geven van mantelzorg 1 0 1 0

Stoppen met roken 0 0 1 0

Problemen met seksualiteit 0 0 1 0

Volwassenen die hulp via een organisatie zouden willen hebben 

voor:

Gemeente

Brummen

Brummen Eerbeek Buiten-

gebied

Stoppen met roken 16 15 15 23

Afvallen 10 10 10 11

Opvoeden van kinderen 6 6 6 2

Spanningen of stress 5 6 5 4

Schulden 4 6 3 3

Administratieve of f inanciële activiteiten 4 4 5 0

Geven van mantelzorg 4 5 3 4

Eenzaamheid 3 5 2 0

Problemen met relaties of echtscheiding 2 2 2 2

Problemen met seksualiteit 2 3 1 2
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Tabel 3: Gezond opgroeien, gezond leven in (kernen van) de gemeente Brummen en in Noord- en 

               Oost-Gelderland (%)

       

Bron: GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Onderwerp Doelgroep Jaartal Gemeente

Brummen

Brummen Eerbeek Buiten-

gebied

Noord- en 

Oost-Gld

Overgewicht 5/6 jaar 2015-2017 10 12 9 3 10

Overgewicht 12/13 jaar 2015-2017 14 11 14 21 14

Overgewicht 19-65 jaar 2016 52 48 54 60 49

Overgewicht 65+ 2016 57 58 59 37 60

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

Beweegt dagelijks >= 1 uur jongeren 2015 24 33 17 19 18

Voldoet aan beweegnorm 19-65 jaar 2016 64 60 68 65 63

Voldoet aan beweegnorm 65+ 2016 75 79 70 80 73

Ontbijt dagelijks 0-12 jaar 2013 99 99 99 97 97

Ontbijt dagelijks jongeren 2015 77 81 73 79 75

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

Eet dagelijks fruit jongeren 2015 30 29 30 31 30

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

Eet dagelijks groente jongeren 2015 44 50 36 48 43

Heeft recent alcohol gedronken jongeren 2015 28 33 22 33 28

Drinkt alcohol 19-65 jaar 2016 87 88 88 82 86

Drinkt alcohol 65+ 2016 82 77 85 84 80

Is een binge drinker jongeren 2015 24 32 16 26 22

Is zware drinker (wekelijks >6 (m) / >4 (v) glazen per dag19-65 jaar 2016 9 7 11 6 11

Is zware drinker (wekelijks >6 (m) / >4 (v) glazen per dag65+ 2016 5 4 5 7 6

Rookt jongeren 2015 6 7 4 12 5

Rookt 19-65 jaar 2016 19 19 21 10 22

Rookt 65+ 2016 10 7 13 6 10

Heeft recent softdrugs gebruikt jongeren 2015 4 3 4 5 4

Heeft ooit harddrugs gebruikt (inclusief 

lachgas)
jongeren 2015 2 3 <0,5 2 3

Heeft risico op problematisch gebruik 

social media
jongeren 2015 4 5 4 2 5

Heeft risico op problematisch gamen jongeren 2015 3 2 2 5 2

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

w aarschijnlijk gunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen (0,05 < p < 0,25)

gunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen (p < 0,05)

w aarschijnlijk ongunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen (0,05 < p < 0,25)

ongunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen (p < 0,05)
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Tabel 4: Sociale omgeving in (kernen van) de gemeente Brummen en in Noord- en Oost-Gelderland 

(%) 

      
Bron: GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Onderwerp Doelgroep Jaartal Gemeente 

Brummen

Brummen Eerbeek Buiten-

gebied

Noord- en 

Oost-Gld

Gezin

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

jongeren 2015 7 6 9 7 8

Relatie met ouders onder gemiddelde jongeren 2015 13 13 16 8 15

Sociale contacten en ondersteuning

Is (zeer) ernstig eenzaam 19-65 jaar 2016 7 8 7 6 9

65+ 2016 7 8 6 <0,5 8

Is matig tot sterk sociaal uitgesloten 19-65 jaar 2016 3 3 4 <0,5 4

65+ 2016 2 3 1 <0,5 2

Mensen in de buurt kunnen slecht met 

elkaar opschieten. 
19-65 jaar 2016 12 15 11 5 10

65+ 2016 11 9 14 2 10

Is geen lid van een vereniging jongeren 2015 16 13 22 11 20

Burenhulp en vrijw illigerswerk

Doet wel eens iets voor de buren 19-65 jaar 2016 62 66 59 64 65

65+ 2016 69 73 66 69 66

Doet vrijw illigerswerk 19-65 jaar 2016 36 37 34 35 37

65+ 2016 34 34 31 55 36

Mantelzorg en opgroeien met een ziek of verslaafd gezinslid

Geeft mantelzorg 8-12 jaar 2013 2 2 1 2 2

Heeft afgelopen jaar mantelzorg gegeven 19-65 jaar 2016 26 31 24 16 25

65+ 2016 22 17 26 26 22

Is mantelzorger 19-65 jaar 2016 18 22 17 11 17

65+ 2016 16 11 19 20 15

Voelt zich tamelijk zwaar tot overbelast 

door mantelzorg
19-65 jaar 2016 3 4 2 <0,5 2

65+ 2016 1 1 1 3 2

Heeft afgelopen jaar mantelzorg gekregen 65+ 2016 13 13 14 11 14

Groeit op met ernstig lich. ziek gezinslid jongeren 2015 24 25 23 27 26

Groeit op met ernstig psych. ziek gezinslidjongeren 2015 11 12 11 8 12

Groeit op met verslaafd gezinslid jongeren 2015 5 7 3 5 5

Groeit op met ernstig lich. of psych. ziek of verslaafd gezinslidjongeren 2015 33 33 31 38 33

Heeft hoge kans op problemen door 

ziek/verslaafd gezinslid
jongeren 2015 7 10 5 6 7

Huiselijk geweld

Heeft te maken gehad met huiselijk 

geweld in de voorgaande 12 maanden
19-65 jaar 2016 10 10 9 10 11

65+ 2016 6 7 6 6 5

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

w aarschijnlijk gunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen (0,05 < p < 0,25)

gunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen (p < 0,05)

w aarschijnlijk ongunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen (0,05 < p < 0,25)

ongunstiger dan in de rest van de gemeente Brummen (p < 0,05)
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Tabel 5: Veranderingen in de gemeente Brummen tussen gebiedsanalyse in 2016 en 2018 (%) 

 
Vervolg op volgende pagina 

Onderwerp Doelgroep 2016 2018

Demografie

Gehuwd bevolking 47 47

Niet-westerse migratieachtergrond bevolking 5 6

Eenpersoonshuishoudens huishoudens 29 28

Huishoudens in laagste inkomensgroep huishoudens 35 33

Moeite met rondkomen 19-65 jaar 22 13

65+ 11 10

Gezondheid

Ervaren gezondheid (zeer) goed 19-65 jaar 83 85

65+ 64 68

Heeft >= 1 chronische aandoening 19-65 jaar 59 59

Heeft één of meer lich. beperkingen 19-65 jaar 9 9

65+ 28 25

Niet volledig zelfredzaam 65+ 27 21

Indicatie voor psychosociale problemen jongeren 17 9

Risico op angststoornis of depressie 19-65 jaar 36 42

65+ 36 41

Heeft geen regie over eigen leven 19-65 jaar 5 7

65+ 12 12

Gezond opgroeien, gezond leven

Overgewicht 19-65 jaar 49 52

65+ 56 57

Beweegt dagelijks >= 1 uur jongeren 20 24

Voldoet aan beweegnorm 19-65 jaar 56 64

65+ 72 75

Ontbijt dagelijks jongeren 76 77

Eet dagelijks fruit jongeren 36 30

Eet dagelijks groente jongeren 40 44
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Tabel 5, vervolg: Veranderingen in de gemeente Brummen tussen gebiedsanalyse in 2016 en 

2018 (%) 

 
Bron: GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Onderwerp Doelgroep 2016 2018

Gezond opgroeien, gezond leven, vervolg

Heeft recent alcohol gedronken jongeren 40 32*)

Drinkt alcohol 19-65 jaar 84 87

65+ 76 82

Is een binge drinker jongeren 27 24

Is zware drinker (wekelijks >6 (m) / >4 (v) 

glazen per dag
19-65 jaar 10 9

65+ 4 5

Rookt jongeren 7 6

19-65 jaar 24 19

65+ 6 10

Heeft recent softdrugs gebruikt jongeren 3 4

Heeft ooit harddrugs gebruikt (exclusief 

lachgas)
jongeren 1 1

Sociale omgeving

Groeit op in eenoudergezin 10 7

Relatie met ouders onder gemiddelde jongeren 23 13

Is geen lid van een vereniging jongeren 18 16

Is (zeer) ernstig eenzaam 19-65 jaar 7 7

65+ 7 7

Is matig tot sterk sociaal uitgesloten 19-65 jaar 5 3

65+ 3 2

Doet vrijw illigerswerk 19-65 jaar 33 36

65+ 33 34

Heeft afgelopen jaar mantelzorg gegeven 19-65 jaar 17 26

65+ 13 22

Is mantelzorger 19-65 jaar 11 18

65+ 9 16

Voelt zich tamelijk zwaar tot overbelast 

door mantelzorg
19-65 jaar 1 3

Heeft afgelopen jaar mantelzorg gekregen
19-65 jaar 4 4

65+ 17 13

Groeit op met ernstig lich. of psych. ziek of 

verslaafd gezinslid
jongeren 40 33

*): zie de toelichting bij het begrip recent alcoholgebruik

w ijkt niet af van de vorige meting

w aarschijnlijk gunstiger dan bij de vorige meting (0,05 < p < 0,25)

gunstiger dan bij de vorige meting (p < 0,05)

w aarschijnlijk ongunstiger dan bij de vorige meting (0,05 < p < 0,25)

ongunstiger dan bij de vorige meting (p < 0,05)



 

   

25 

Bijlage II:  Definities van begrippen 
 

Algemeen: De gegevens zijn gebaseerd op informatie die het CBS ontvangt uit de bevolkingsregisters 

van gemeenten. Ze hebben betrekking op alle personen die in het bevolkingsregister zijn opgenomen. 

 

Aantal inwoners/mannen/vrouwen 

Het aantal inwoners/mannen/vrouwen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister op 1 januari.  

 

Leeftijdsverdeling 

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.  

 

Burgerlijke staat 
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. 

Ongehuwd 
burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd 
partnerschap is aangegaan. 

Gehuwd 

De burgerlijke staat die 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  

De burgerlijke staat die 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 

De burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden 

van de partner. 

 

Migratieachtergrond 

Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders 

of van zichzelf. 

Bij het afbakenen van personen met een migratieachtergrond staat het geboorteland van de ouders centraal. 

Bij personen met een Nederlandse achtergrond zijn beide ouders in Nederland geboren. Bij personen met een 

migratieachtergrond is ten minste één ouder in het buitenland geboren. 

Personen met een migratieachtergrond behoren tot een bepaalde herkomstgroepering. De 

herkomstgroepering van de eerste generatie is hun eigen geboorteland. De herkomstgroepering van de 

tweede generatie is het geboorteland van de moeder als zij in het buitenland is geboren, anders is dat het 

geboorteland van de vader. 

 

Westerse migratieachtergrond 

Inwoners met een migratieachtergrond met als herkomstgroepering een van de landen in Europa (exclusief 

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

Inwoners met een migratieachtergrond met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-

Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.  

 

Particulier huishouden 

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

voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. 

 

Eenpersoonshuishouden 

Particulier huishouden bestaande uit één persoon.  

 

Huishoudens zonder kinderen 

Particuliere huishoudens bestaande uit twee of meer personen zonder thuiswonende kinderen 

 

Huishoudens met kinderen 
Particuliere huishoudens bestaande uit twee of meer personen met thuiswonende kinderen. 
Thuiswonend kind: 
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het 
huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, 
maar geen pleegkinderen. 
 

Gemiddelde huishoudensgrootte 

Gemiddeld aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden. 
 

Huishoudens in laagste inkomensgroep 
Het percentage huishoudens dat behoort tot de inkomensgroep waar landelijk 40% van de huishoudens in valt. 

Huishoudens in hoogste inkomensgroep 
Het percentage huishoudens dat behoort tot de inkomensgroep waar landelijk 20% van de huishoudens in valt. 
 

Personen met uitkering Bijstand 
Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de Participatiewet (PW). 
De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet 
Wajong). De cijfers zijn afgerond op een veelvoud van 10. 

 

Personen met uitkering AO 

Het aantal personen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt in het kader 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). De 

cijfers zijn afgerond op een veelvoud van 10. 

 

Personen met uitkering WW 

Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de Werkloosheidswet (WW). De cijfers zijn 

afgerond op een veelvoud van 10. 

 

Personen met uitkering AOW 

Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de Algemene ouderdomswet (AOW). De 

cijfers zijn afgerond op een veelvoud van 10. 
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Ervaren gezondheid (zeer) goed 

Het aandeel deelnemers van een gezondheidsmonitor van GGD Noord- en Oost-Gelderland dat ‘goed’ of ‘zeer 

goed’ heeft geantwoord op de vraag ‘Hoe is over het algemeen uw gezondheid?’.  

De antwoordcategorieën in de jongerenmonitor E-MOVO 2011 zijn anders dan die in E-MOVO 2016, en 

daarom niet vergelijkbaar. 

 

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 ten tijde van de monitor of in de twaalf maanden ervoor:  

diabetes; (de gevolgen van) een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct; (de gevolgen van) een hartinfarct 

of een andere ernstige hartaandoening; aderverkalking, vernauwde kransslagader, hartritmestoornis; migraine 

of regelmatig ernstige hoofdpijn; hoge bloeddruk; astma; COPD; gewrichtsslijtage van heupen of knieën; 

chronische gewrichtsontsteking (alleen ouderen); ernstige of hardnekkige aandoening van de rug; andere 

ernstige of hardnekkige aandoening van de nek, schouder, elleboog, pols of hand; botontkalking (alleen 

ouderen); onvrijwillig urineverlies (alleen ouderen); een ander langdurige ziekte of aandoening. 

 

Is veel beperkt door chronische aandoening 

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

meer van de volgende aandoeningen heeft aangegeven hierdoor veel beperkt te zijn: 

diabetes; (de gevolgen van) een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct; (de gevolgen van) een hartinfarct 

of een andere ernstige hartaandoening; aderverkalking, vernauwde kransslagader, hartritmestoornis; migraine 

of regelmatig ernstige hoofdpijn; hoge bloeddruk; astma; COPD; gewrichtsslijtage van heupen of knieën; 

chronische gewrichtsontsteking (alleen ouderen); ernstige of hardnekkige aandoening van de rug; andere 

ernstige of hardnekkige aandoening van de nek, schouder, elleboog, pols of hand; botontkalking (alleen 

ouderen); onvrijwillig urineverlies (alleen ouderen); een 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.  

Deelnemers met een gezichtsbeperking kunnen alleen met grote moeite of niet kleine letters in de krant lezen 

of het gezicht van iemand herkennen op 4 meter afstand (eventueel met bril of contactlenzen). 

Deelnemers met een gehoorbeperking kunnen alleen met grote moeite of niet een gesprek volgen in een 

groep van drie of meer personen of een gesprek voeren met één persoon (zo nodig met hoorapparaat). 

Deelnemers met een mobiliteitsbeperking kunnen alleen met grote moeite of niet een voorwerp van 5 kg 

(bijvoorbeeld een volle boodschappentas) 10 meter kunnen dragen, vanuit staande positie bukken en iets van 

de grond oppakken, of 40 meter lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok). 

 

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 



 

   

28 

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. 

 

Risico op angststoornis of depressie 

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

 

Zingeving 

Antwoord op de stelling ‘Het leven is zinvol voor mij’. 

 

 

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 zelf gerapporteerde 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 adviseert volwassenen en ouderen minstens vijf dagen per week een half uur matig intensief te 

bewegen. De norm voor jeugdigen is strenger: 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.  

De landelijk verplichte vraagstelling om dit te meten was het laatste monitorjaar voor jongeren anders dan in 

voorgaande jaren. Om veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren te kunnen meten, heeft de helft van 

de deelnemers de oude vraagstelling beantwoord en de helft de nieuwe. Dit geeft verschillende resultaten. In 

bijlage 1 bevat tabel 5 de percentages volgens de oude vraagstelling; in tabel 3 staan de percentages volgens 

de nieuwe vraagstelling. 
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Is een bingedrinker 

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). 

 

Is een zware drinker  

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

meer dan zes (mannen) of 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. In de tabel heeft het percentage bij jongeren betrekking op degenen die dagelijks roken; bij 

volwassenen en ouderen betreft het rokers in algemene zin. 

  

Heeft recent softdrugs gebruikt 

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

de vier weken voorafgaand aan het onderzoek hasj of wiet te hebben gebruikt. 

 

Heeft ooit harddrugs gebruikt (inclusief lachgas) 

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

XTC; cocaïne; paddo’s; amfetaminen; LSD; GHB: heroïne of lachgas te hebben gebruikt. 

 

Heeft risico op problematisch gebruik sociale media/gamen 

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

sociale media gebruik/gamen als risicovol wordt aangemerkt. 

Het risico op problematisch gebruik van sociale media en van gamen is gemeten met een set van 7 vragen, 

zoals: ‘Hoe vaak vind je het moeilijk om met sociale media/gamen te stoppen?’; ‘Hoe vaak gebruik je liever 

sociale media/ga je liever gamen dan dat je in het echt tijd met anderen doorbrengt?’; ‘Hoe vaak kom je slaap 

te kort door sociale media/gamen?’ en ‘Hoe vaak raffel je je huiswerk af om sociale media te gebruiken/te 

gaan gamen?’. De antwoorden zijn ingedeeld in een vijfpuntsschaal, variërend van nooit tot zeer vaak.  

 

 

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?’. 

 

Is (zeer) ernstig 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. 
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Is matig tot sterk sociaal uitgesloten 

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

hun antwoord op diverse vragen matig tot sterk sociaal uitgesloten is. De totaalmaat voor sociale uitsluiting 

omvat drie terreinen: 

sociale participatie; zoals niet kunnen praten over dagelijkse problemen; geen mensen hebben om op terug te 

kunnen vallen; gezelligheid missen; 

materiële deprivatie; moeite hebben met rondkomen; niet voldoende geld hebben om het huis te verwarmen; 

niet voldoende geld hebben voor lidmaatschap van een vereniging; of niet voldoende geld hebben om op visite 

te gaan; 

normatieve integratie; zoals mensen in de buurt kunnen slecht met elkaar opschieten; werken is slechts een 

manier om geld te verdienen; weinig voor de buren doen. 

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’. 

 

Is geen lid van een vereniging 

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

van een vereniging op het terrein van sport, cultuur, natuur, religie, voor de doelgroep of een ander soort 

vereniging. 

 

Doet weleens 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 (8-12jaar) 

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.  

 

Mantelzorg 

Mantelzorg is in de gezondheidsmonitors van GGD Noord- en Oost-Gelderland omschreven als: 

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

of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Deze zorg kan bestaan 

uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen, enzovoorts. 

Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger’. 

 

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. 
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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 verleende. 

 

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 voelde door het geven van mantelzorg. 

 

Heeft afgelopen jaar mantelzorg gekregen 

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 gekregen.  

 

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. 

 

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. 
 

Heeft hoge kans op problemen door ernstig lichamelijk of psychisch ziek of verslaafd gezinslid 

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

de beantwoording van het SACZO een hoge kans op problemen heeft. SACZO staat voor 

Screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder. Het SACZO is een korte vragenlijst 

(8 vragen) om na te gaan of een jongere weinig of een hoge kans heeft op toekomstige problemen. Voor 

jongeren met een hoge score op het SACZO is professionele hulp geïndiceerd. SACZO signaleert problemen 

op twee gebieden: problemen die met het gezin te maken hebben; en problemen die met persoonlijke 

eigenschappen te maken hebben.  

Problemen die met het gezin te maken hebben zijn bijvoorbeeld: een verslechterde band met de ouders of 

veel moeten doen om het gezin draaiende te houden. Persoonlijke problemen zijn bijvoorbeeld: vaak gestrest 

zijn of veel moeite hebben om problemen op te lossen (SACZO, 2017). 

 

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, financiële benadeling, vrijheidsbeperking of 

een ongewenste seksuele ervaring.  

  



 

   

32 

Bijlage III  Bronnen van gegevens 
 

CBS – Statline 

De databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek.  

 

GGD NOG, afdeling Jeugdgezondheidszorg 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland nodigt alle 5/6 jarigen en alle leerlingen in 

klas 1 van het voortgezet onderwijs uit voor een gezondheidsonderzoek. Bij deze onderzoeken wordt onder 

meer 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.  

In dit onderzoek zijn de bevindingen weergegeven over de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017. Over die 

jaren kan de BMI worden berekend van 280 5/6 jarigen uit de gemeente Brummen (112 uit Brummen, 139 uit 

Eerbeek en 29 uit het buitengebied). Tevens kan de BMI worden berekend van 343 leerlingen in klas 1 van het 

voortgezet onderwijs (160 uit Brummen, 139 uit Eerbeek en 44 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 is de Kindermonitor weer uitgevoerd. De resultaten 

zijn voorjaar 2018 bekend. 

 

GGD NOG, E-MOVO 2015 

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 2015 op vrijwel 

alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio (Heinrich, 2016).  

In 2015 hebben 316 leerlingen uit de gemeente Brummen deelgenomen aan E-MOVO; 132 uit Brummen, 135 

uit Eerbeek en 49 uit het buitengebied.  

 

GGD NOG, Monitor volwassenen en ouderen 2016  

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

19 jaar of ouder. Per gemeente is een steekproef getrokken van 1.500 zelfstandig wonende 19-65 jarigen en 

van 900 zelfstandig wonende 65-plussers (Bos-Oude Groeniger, 2017). 

In 2016 hebben 443 volwassenen (19-65 jaar) uit de gemeente Brummen deelgenomen; 178 uit Brummen, 

208 uit Eerbeek en 57 uit het buitengebied. Tevens hebben 451 ouderen uit de gemeente Brummen 

deelgenomen; 200 uit Brummen, 210 uit Eerbeek en 41 uit het buitengebied. 

 

ROS wijkscan 

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