
Onderzoeksgroep

Aantal deelnemers aan het onderzoek

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

 totaal 2020

NOG

totaal 2020

Voorst 527 613 563 577 264 873 8240 22648

Leefstijl

Alcoholgebruik

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

 totaal 2020

NOG

totaal 2020

% % % % % % % %

Drinkt alcohol 88 73 83 74 68 85 79 80

Dronk vroeger alcohol, maar nu niet meer 8 15 10 16 14 11 11 11

Zware drinker (drinkt minstens één dag per week ten minste 6 (mannen) 

of ten minste 4 (vrouwen) glazen alcohol)

11 5 9 4 9 8 8 9

Voldoet aan de norm voor alcoholgebruik (maximaal 1 glas per dag voor 

mannen èn vrouwen)

27 53 35 53 50 37 45 43

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 Midden-IJssel/Oost-Veluwe (MIJ/OV) 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.

Meer informatie vindt u op het Kompas Volksgezondheid Noord- en Oost-Gelderland (www.kvnog.nl). Heeft u vragen, stuur dan een mail naar onderzoek@ggdnog.nl.
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Een toelichting op de tabel staat onderaan.
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