
volksgezondheidsmonitor.nl

Utrechts Gezondheidsprofiel 2018



 

Het Utrechts Gezondheidsprofiel helpt om te  
werken aan de ambitie voor een gezond stedelijk  

leven voor alle inwoners van Utrecht



Voorwoord
Utrecht wil een gezonde stad zijn, voor alle mensen die hier wonen, werken of die 
onze prachtige stad bezoeken. Om die ambitie waar te maken brengen we met de 
Volksgezondheidsmonitor Utrecht continu in kaart hoe de gezondheid in Utrecht zich 
ontwikkelt. Kennis en inzichten die helpen de juiste keuzes te maken in onze snel 
groeiende stad.

Eens in de vier jaar maken we de balans op, in het 
Utrechts gezondheidsprofiel. We verzamelen niet 
alleen de cijfers, maar zoeken in de vele gesprek
ken met inwoners en professionals ook naar het 
verhaal achter de cijfers. 

Bij deze presenteer ik u graag het Utrechts 
Gezondheidsprofiel 2018.

Gezondheid in Utrecht: het gaat goed, maar  
nog steeds grote verschillen tussen groepen 

Over het algemeen gaat het goed met de gezond
heid van de Utrechters. Acht op de tien volwas
senen en negen op de tien kinderen voelen zich 
gezond, de gemiddelde levensverwachting in 
Utrecht stijgt. Het aantal Utrechtse kinderen en 
volwassenen dat te maken heeft met stapeling van 
gezondheidsproblemen en –risico’s is, behalve bij 
de groep middelhoog opgeleiden, licht afgenomen. 

Een diepgaandere analyse van de cijfers geeft 
echter een ander beeld, er zijn nog steeds gezond
heidsverschillen tussen groepen. Over het alge
meen zijn die niet groter, maar ook niet kleiner 
geworden. We zien bijvoorbeeld gezondheidsver
schillen tussen mensen met verschillende oplei

dingsniveaus en tussen mensen met of zonder 
migratieachtergrond. Daarnaast valt op dat oude
ren, eenoudergezinnen en middelhoog opgeleide 
Utrechters het op sommige punten slechter doen. 
Zorgwekkend vind ik dat sommige ongezonde 
gewoontes al op zeer jonge leeftijd beginnen: dat 
is vaak een voorspeller van gezondheidsproblemen 
later in het leven. Dergelijke signalen vragen echt 
om onze aandacht.

Op wijkniveau zien we dat de gezondheidsverschil
len tussen de wijken wat minder uitgesproken zijn 
dan een aantal jaar geleden. In bijna alle wijken 
doen zich positieve en negatieve ontwikkelingen 
voor. Lang niet elke ontwikkeling valt te herleiden 
tot veranderingen in bevolkingssamenstelling, 
zoals opleidingsniveau. Dat maakt mij nieuwsgie
rig naar andere verklaringen en daarover blijven 
we dan ook met elkaar in gesprek. 

Uit het Utrechts Gezondheidsprofiel komt duide
lijk naar voren hoe complex gezondheid is. Veel 
factoren hebben invloed op iemands gezondheid. 
Er is dus ook niet één enkele aanpak die werkt. Het 
verbeteren van de gezondheid van de inwoners 
in onze stad, samen met alle partners met wie we 
samenwerken, vraagt maatwerk en afstemming. 

Zeker als we gezondheidsverschillen willen 
verkleinen. De inzichten uit dit gezondheidsprofiel 
bieden veel kansen, maar om daarin stappen te 
kunnen zetten, is en blijft samenwerking cruciaal.

Ik nodig daarom iedereen uit om de kennis uit dit 
gezondheidsprofiel te gebruiken, zodat Utrecht 
een gezonde stad voor iedereen kan zijn. 

Victor Everhardt 
Wethouder Volksgezondheid Utrecht
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Utrechts Gezondheidsprofiel 2018: samengevat op hoofdlijnen
Het Utrechts Gezondheidsprofiel (UGP) 2018 laat zien dat het over het algemeen goed 
gaat met de gezondheid van de Utrechters. Als we inzoomen ontstaat een veelzijdig en 
gelaagd beeld van gezondheid in de stad. Dit past ook bij de ontwikkelingen waar Utrecht 
momenteel in zit, zoals de sterke groei van de stad, veranderingen in de samenleving en in 
de zorg. Sommige ontwikkelingen stemmen positief, andere vragen om aandacht. We zien 
daarbij grote verschillen tussen groepen.

Met de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) 
brengt de gemeente Utrecht samen met vele part
ners voortdurend de gezondheid van Utrechters 
in beeld. Eén keer in de vier jaar maken we de 
balans op in het Utrechts Gezondheidsprofiel. We 
kijken naar opvallende ontwikkelingen, naar wat 
goed en minder goed gaat, en naar verschillen 
tussen bevolkingsgroepen of wijken die om aan
dacht vragen. We maken hiervoor gebruik van een 
groot aantal verschillende datasets en voeren veel 
gesprekken in de stad om die data te duiden. We 
kijken daarbij niet alleen naar indicatoren voor 
gezondheid, maar ook naar factoren die gezond
heid beïnvloeden, zoals leefstijl, sociale omgeving, 
zorg, maatschappelijke participatie en leefomge
ving.

Positieve ontwikkelingen
• Gezondheid: De gemiddelde levensverwachting 

stijgt en de meeste Utrechters hebben een goed 
ervaren gezondheid. We zien ook een gunstig 
beeld als we Utrecht vergelijken met andere 
grote steden. Het aantal Utrechtse kinderen en 
volwassenen dat te maken heeft met stapeling 
van gezondheidsproblemen en –risico’s, is licht 
afgenomen.

• Bevolkingssamenstelling: Het opleidingsniveau 
van de Utrechtse volwassenen is de afgelopen 
jaren gestegen. Mede hierdoor ontwikkelt het 
beeld over gezondheid in Utrecht zich gunstig. 
De toename van het aantal hoogopgeleiden 
maskeert echter soms ongunstige ontwikkelin
gen in de afzonderlijke opleidingsgroepen. Op 
wijkniveau zien we zowel positieve als negatieve 
ontwikkelingen in bijna alle wijken. Onder de 
streep zien we minder uitgesproken verschillen 
tussen de wijken voor kinderen en volwassenen 
dan een aantal jaar geleden. Dit komt deels 
door veranderingen in bevolkingssamenstelling 
binnen de wijken.

• Leefstijl: Utrechtse kinderen hebben een  
gezondere leefstijl en er is een afname van  
overgewicht. Bij Utrechtse volwassenen (19+) 
is het overmatig alcoholgebruik afgenomen.

• Sociale omgeving: De grote meerderheid van de 
Utrechtse jeugd (kinderen en jongeren) vindt de 
relatie met hun ouders (heel) goed. Bij kinderen 
is dit nog gestegen. Veel minder kinderen  
worden gepest dan voorheen. 

• Zorg: Utrechters raken bekend met de buurt
teams en nieuwe digitale mogelijkheden in zorg 
en ondersteuning. 

• Maatschappelijke participatie: De werkloos
heid daalt en er zijn minder voortijdig school
verlaters. Ook  zijn er in Utrecht veel vrijwilli
gers. Dit is goed voor gezondheid: werk geeft 
zin en structuur aan het dagelijks leven en zorgt 
over het algemeen voor zelfvertrouwen en meer 
sociale contacten. De grote meerderheid van de 
Utrechters geeft aan zich makkelijk aan te pas
sen bij veranderingen. 

• Leefomgeving: Utrechtse volwassenen en oude
ren zijn tevreden over hun woonomgeving en 
woning. Kinderen zijn vaker tevreden over hun 
buurt en over het aantal speelplekken.

Ontwikkelingen en verschillen tussen  
bevolkingsgroepen die om aandacht vragen.
We zien in de data ook ongunstige ontwikkelingen 
op diverse thema’s en ongewenste verschillen tus
sen bevolkingsgroepen. Daarbij vallen niet alleen 
verschillen naar opleidingsniveau en migratie
achtergrond op, maar ook andere groepen: mid
delhoog opgeleiden, ouderen, eenoudergezinnen, 
inwoners met specifieke problemen als armoede 
en psychiatrie of multiproblematiek en jeugd en 
(jong)volwassenen die gevoelig zijn voor druk.
• Gezondheid: We zien duidelijke verschillen in 

gezondheid naar opleidingsniveau en migratie
achtergrond, bijvoorbeeld bij ervaren gezond
heid en regie op het eigen leven. Chronische 
aandoeningen nemen toe, vooral onder  
65plussers. Utrechters rapporteren relatief  
vaak psychische aandoeningen. Onder middel
hoog opgeleiden zien we, in tegenstelling tot 
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het stedelijk gemiddelde, een toename van  
stapeling van gezondheidsproblemen en  
–risico’s. Gezinsleden van eenoudergezinnen 
hebben minder vaak een goed ervaren gezond
heid. Ook vmboleerlingen zonder migratie
achtergrond hebben een minder goede gezond
heid dan gemiddeld.

• Bevolkingssamenstelling: De groei van het  
aantal inwoners in Utrecht verhoogt de druk op 
het milieu (zoals verkeer, geluid, luchtkwaliteit) 
en de voorzieningen in de stad. Zowel abso
luut als relatief is er een toename van jeugd 
en ouderen; zij hebben specifieke behoeften 
rond voorzieningen in de stad. De gezondheid 
van Utrechtse ouderen is niet beter dan die van 
andere grote steden, terwijl dit wel geldt voor 
Utrechtse volwassenen. Deels kan dit verklaard 
worden door het relatief grotere aandeel zeer 
laagopgeleide ouderen in de stad.

• Leefstijl: Verschillen in een gezonde leefstijl en 
gezondheidsrisico’s zijn vaak al op jonge leef
tijd zichtbaar, bijvoorbeeld rond overgewicht 
en beweging bij kinderen en roken tijdens de 
zwangerschap. Bij volwassenen zien we enkele 
ongunstige ontwikkelingen. Middelhoog opgelei
de Utrechters hebben vaker overgewicht. En vol
wassenen rapporteren vaker geslachtsziekten.

• Sociale omgeving: Eenzaamheid is toegenomen 
onder veel bevolkingsgroepen. De ingeschatte 
homotolerantie onder vmboleerlingen met een 
migratieachtergrond is relatief laag. In gesprek
ken uiten professionals vaak zorgen over met 
name jongeren, jongvolwassenen en jonge 
ouders die veel (prestatie)druk voelen, zeker 

gevoed door sociale media. Een gebrek aan 
betekenisvolle sociale contacten en ervaren druk 
vanuit de sociale omgeving kunnen een nega
tieve invloed hebben op iemands psychische en 
fysieke gezondheid.

• Zorg: Niet iedereen die daarvoor in aanmerking 
komt, maakt gebruik van preventief aanbod, 
zoals vaccinaties, tandartscontroles en bevol
kingsonderzoeken. Meer Utrechtse ouderen 
voelen zich zwaar belast door mantelzorgtaken. 
Kinderen met een ouder met ernstige psychische  
problemen of een verslaving hebben zelf ook 
meer gezondheidsrisico’s. Het zorggebruik  
in Utrecht neemt verder toe. Het gebruik van 
geestelijke gezondheidszorg door Utrechters 
is hoger dan landelijk. In gesprekken zijn veel 
zorgen geuit over onduidelijkheden rond toe
gang tot zorg of ondersteuning en het mijden 
van zorg, zeker als multiproblematiek speelt.

• Maatschappelijke participatie: Het aantal 
huishoudens, ook gezinnen met kinderen, dat 
leeft van een laag inkomen is toegenomen. 
Deze groei vlakt wel af. Ruim één op de tien 
Utrechters geeft aan schulden te moeten maken 
of spaargeld te moeten aanspreken. In duidings
gesprekken wordt het verband benadrukt tussen 
financiële problemen en gezondheid. Een aan
zienlijk deel van de Utrechtse volwassenen heeft 
moeite gezondheidsinformatie goed te begrijpen  
en/of is laaggeletterd. 

• Leefomgeving: Lang niet alle Utrechters vinden 
de eigen woonomgeving gezond. Kinderen  
voelen zich niet altijd veilig op speelplekken. 
Ruim een derde van de Utrechters is ontevreden 

met de verkeersveiligheid en het aantal ver
keersslachtoffers is toegenomen. Daarnaast is 
ernstige geluidshinder toegenomen door brom
mers en scooters en bouw en sloopgeluiden. 
Verkeer blijft een belangrijke bron van lucht
verontreiniging en de luchtkwaliteit in Utrecht 
voldoet niet aan de gezondheidsnormen.

Dit Utrechts Gezondheidsprofiel laat een diversi
teit aan gezondheidsopgaven zien. Het vraagt ook 
om reflectie: wat betekenen de ontwikkelingen en 
hoe kunnen we samen verder werken aan gezond 
stedelijk leven voor alle Utrechters? Willen we een 
gezonde stad voor iedereen zijn en blijven, dan 
biedt deze monitor handvatten voor maatregelen 
in de komende tijd. 

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht gaat door, 
verrijkt met nieuwe data, inzichten en onderzoeks
vragen waarmee we steeds gerichter de gezond
heid van de Utrechter en de factoren die daarop 
van invloed zijn verder kunnen verbeteren.
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Wetenschap

Hogescholen
Universiteiten

Kennisinstellingen 
GGD'en

CBS

Dit inzicht helpt bij het 
maken van keuzes in beleid 
en praktijk voor een gezond 
stedelijk leven voor iedereen.

We duiden in gesprekken 
deze kennis en cijfers 
samen met de stad.

De Volksgezondheidsmonitor 
Utrecht geeft inzicht in de 

gezondheidssituatie van Utrechters 
en factoren die deze beïnvloeden.

We verzamelen 
kennis en cijfers 

over de stad.
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Een brede opvatting van gezondheid
Als gemeente Utrecht hanteren wij de definitie 
van ‘positieve gezondheid’. In dit concept wordt 
gezondheid niet gezien als de af of aanwezigheid 
van ziekte, maar als het vermogen van mensen 
om met fysieke, emotionele en sociale levens
uitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk zelf  
de regie te voeren (Huber, 2012). Gezondheid is 
ook in dit Utrechts Gezondheidsprofiel dus een 
breed begrip: we hebben het niet alleen over 
lichamelijke gezondheid, maar ook over kwaliteit 
van leven en de mate waarin iemand ‘meedoet’  
in de samen leving. 

Verzamelen van data en kennis
Onderzoekers van de gemeente verzamelen  
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de 
gezondheid van Utrechters en de factoren die  
daar invloed op hebben. Die data komen uit  
allerlei bronnen, zoals bestaande onderzoeken, 
data registraties en vragenlijstonderzoek. Dankzij 
een actief kennisnetwerk hebben we toegang tot 
een schat aan gezondheidsdata, kennis en exper
tise. Inzichten over gezondheid in Utrecht worden 
zo steeds aangevuld en verdiept. 

In gesprek met inwoners en professionals
Het voeren van duidingsgesprekken over gezond
heid met betrokkenen in de stad is uniek voor 
Utrecht. In 2016 en 2017 voerden we ongeveer 
140 duidingsgesprekken met inwoners, profes
sionals, beleidsadviseurs en onderzoekers. Met 

die gesprekken vullen we de verzamelde gegevens 
verder aan én toetsen we of de verzamelde cijfers 
aansluiten bij wat men in de praktijk ziet. Het 
uitwisselen van kennis blijkt verbindend te werken. 
Het zorgt voor een gemeenschappelijk beeld over 
de gezondheid van de Utrechters. 

Het Utrechts Gezondheidsprofiel en  
Volksgezondheidsmonitor.nl 
Op de website volksgezondheidsmonitor.nl plaat
sen wij voortdurend nieuwe informatie over de 
gezondheid van Utrechters. Eens in de vier jaar 
maken we de balans op en presenteren wij het 
samenvattend Utrechts Gezondheidsprofiel. Daarin 
staan de belangrijkste ontwikkelingen in de tijd 
en de opvallendste verschillen tussen bevolkings
groepen. Waar mogelijk kijken we ook hoe het met 
Utrechters gaat in vergelijking met inwoners in 
andere steden, de provincie Utrecht en landelijk.

Op pagina’s 4243 staat een toelichting op de 
doel groepen, figuren en databronnen.

Hoe komt het Utrechts gezondheidsprofiel tot stand?
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Stad en samenleving in beweging
Utrecht groeit. De stad is volop in beweging. De 
verschillende ontwikkelingen op gezondheids
gebied brengen we in kaart aan de hand van een 
grote diversiteit aan gegevens. Alleen zó kunnen 
we ontwikkelingen in de samenleving  zoals 
verdergaande individualisering of veranderingen 
in zorg en ondersteuning  zichtbaar maken in de 
Utrechtse cijfers. Die brede insteek van de moni
tor hangt samen met de ambitie van de gemeente 
Utrecht om te bouwen aan een gezonde toekomst. 
Gezondheid is leidraad voor al ons beleid.

Een gecombineerd gezondheidsmodel als  
vertrekpunt
Om de belangrijkste veranderingen in de gezond
heid van Utrechters goed te kunnen begrijpen, 
maken we gebruik van twee gezondheidsmodellen. 
Zo doen we recht aan de verschillende factoren en 
ontwikkelingen die invloed hebben op gezondheid. 

Het eerste model dat we gebruiken, is het eerder 
genoemde model van ‘positieve gezondheid’ 
(Huber, 2012). Naast de fysieke gezondheid kijken 
we dus ook naar flexibiliteit, eigen regie, meedoen 
en kwaliteit van leven van mensen (zie de bol in 
het figuur). Steeds meer mensen hebben bijvoor
beeld te maken met chronische aandoeningen. 

Vanuit het model van positieve gezondheid kijken 
we naar hoe iemand hiermee omgaat. Hoe behoudt 
diegene een goede kwaliteit van leven? 

Ten tweede gebruiken we het ‘social model of 
health’ (Dahlgren & Whitehead, 1991), dat naast de 
invloed van het individu ook de invloed van diens 
omgeving in beeld brengt. Verschillende recente 
studies over welzijn en gezondheid wijzen op het 
belang niet alleen de mogelijkheden van mensen 
te bekijken maar ook de invloed van de omgeving. 
Het model van Dahlgren en Whitehead hebben we 
omgekeerd, zodat de verschillende lagen  ook 
visueel  meer ondersteunend zijn aan de gezond
heid van de mens (zie de lagen onder de bol in 
figuur 1). Zo sluit het model bovendien beter aan 
op het concept van positieve gezondheid.

Hoofdlijnen in het gezondheidsprofiel
De opvallendste ontwikkelingen en verschillen 
tussen groepen beschrijven we in dit gezondheids
profiel per hoofdlijn. In de praktijk gebeurt het 
vaak dat verschillende ontwikkelingen elkaar beïn
vloeden  dat maken bovengenoemde modellen 
ook zichtbaar. In aansluiting op de twee modellen, 
komen de volgende hoofdlijnen aan bod: 
• Gezondheid: Utrechters voelen zich gezond, wel 

verschillen tussen groepen 
• Bevolkingssamenstelling: Utrecht groeit: impact 

op gezondheid

• Leefstijl: Naast positieve ontwikkelingen in leef
stijl, ook grote verschillen vanaf jonge leeftijd 

• Sociale omgeving: De sociale omgeving  
verandert onder andere door individualisering 
en digitalisering

• Zorg: Veranderingen in zorg en ondersteuning 
merkbaar in de stad

• Maatschappelijke participatie: Werkloosheid 
daalt; rondkomen, opleiding en vaardigheden 
zijn niet vanzelfsprekend

• Leefomgeving: Utrechters zijn tevreden over 
hun buurt, wel (milieu)druk op gezondheid.

Een gecombineerd gezondheidsmodel als vertrekpunt 
voor een gezond stedelijk leven 
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In Nederland worden mensen gemiddeld steeds ouder, door betere leefomstandigheden, 
medische mogelijkheden en een gezondere leefstijl. Hoe zit het met de levensverwachting 
van Utrechters? Met welke aandoeningen hebben zij te maken? Hoe gezond voelen zij zich? 
En welke verschillen zien we tussen diverse groepen in Utrecht?

De levensverwachting stijgt
De levensverwachting van Utrechters steeg  
van 77,3 jaar in 2000 naar 80,6 jaar in 2014.  
De levensverwachting is daarmee nog altijd  
lager dan gemiddeld in Nederland, maar van de 
vier grote steden leven Utrechters gemiddeld  
het langst. Het verschil tussen de Utrechtse wijk 
met de laagste en die met de hoogste absolute 
levensverwachting is ongeveer vijf jaar. Het  
grootste verschil tussen de wijken in levens

verwachting in goed ervaren gezondheid is  
ongeveer twaalf jaar.
De meest voorkomende doodsoorzaken zijn  
kanker, hart en vaatziekten en ziekten van  
ademhalingsorganen. Utrechters overlijden vaker 
dan gemiddeld in Nederland aan COPD, ziekten 
van de spijsverteringsorganen, ziekten van urine
wegen of geslachtsorganen, infectueuze en parasi
taire ziekten en nietnatuurlijke doodsoorzaken 
zoals (val)ongevallen2.

De meeste Utrechters ervaren hun gezondheid 
als goed...
Een grote meerderheid van de Utrechters ervaart 
de eigen gezondheid als goed. Ten opzichte van 
2007 voelen in 2015 meer kinderen zich gezond. 
Onder jongeren lijkt de ervaren gezondheid juist  
af te nemen tussen de schooljaren 2014/2015  
en 2016/2017. In duidingsgesprekken geven 
professionals als mogelijke verklaring hiervoor de 
prestatiedruk en de druk vanuit sociale media om 
altijd bereikbaar en succesvol te zijn.

Gezondheid 

Utrechters voelen zich gezond, wel verschillen tussen groepen

Levensverwachting bij geboorte in Utrecht landelijk vergeleken1

n Amsterdam

n Den Haag

n Rotterdam

n Utrecht

n Provincie  

Utrecht

n Nederland

 2007

 2012

 2014/2015

77

78

79

80

81

82

20142012201020082006200420022000

77,3

80,6

Goed ervaren gezondheid kinderen, jongeren en volwassenen (19+)3

92%

81%
90% 69% 65% 53% 43%

 88%

1012 jaar 1416 jaar 1939 jaar 4054 jaar 5564 jaar 6579 jaar 80 jaar  
en ouder

 85%  90%

 74%

 57%
 51%

 38%
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...wel verschillen naar opleiding en migratie
achtergrond
Het percentage Utrechtse volwassenen met een 
goed ervaren gezondheid is stabiel gebleven4:  
81% van de volwassenen en 51% van de 65plus
sers voelt zich gezond. Wel zien we grote verschil
len naar opleidingsniveau en migratieachtergrond5. 
Volwassenen die hoger opgeleid zijn beoordelen 
hun gezondheid ruim twee keer zo vaak als
‘goed’ vergeleken met volwassen die ten hoog
ste basisonderwijs hebben afgerond. Utrechters 
zonder migratieachtergrond voelen zich ongeveer 
anderhalf keer zo vaak gezond als Utrechters met 
een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Bij de 
jeugd zien we deze verschillen minder sterk6,7.

Verschillen in goed ervaren gezondheid onder  

volwassenen (1964 jaar) naar opleidingsniveau5

Met name bij asielzoekers en statushouders komt 
uit duidingsgesprekken naar voren dat zij door
gaans meer en andere gezondheidsproblemen
hebben dan andere Utrechters. Welke problemen 
zij hebben, hangt onder meer samen met de 
gezondheidszorg in het land van herkomst, de
ziekten die daar voorkomen, de duur van de 
vlucht, meegemaakt geweld en het opleidings
niveau.

Het gevoel hebben zelf keuzes over je leven te 
kunnen maken, verhoogt de kwaliteit van leven en 
bevordert daarmee je gezondheid. Voor Utrecht 
gemiddeld geldt dat ongeveer één op de tien 
Utrechtse volwassenen onvoldoende regie op het 
eigen leven ervaart. Van de Utrechtse 65plussers 
ervaart één op de vijf onvoldoende regie op het
eigen leven5. 

Vaker matig ervaren gezondheid in eenouder
gezinnen
In Utrecht woont 17% van de kinderen6 en 23% van 
de jongeren7 niet bij beide ouders. Zij wonen in 
een eenoudergezin, samengesteld gezin of ouders 
met coouderschap. Zowel met de kinderen en 
jongeren als met de volwassenen in deze gezinnen 
gaat het minder goed. Zij hebben bijvoorbeeld 
vaker een minder goed ervaren gezondheid
en hoger risico op psychische problemen dan 
leden van gezinnen met beide ouders5,6,7.

Verschillen in goed ervaren gezondheid naar 

gezinssamenstelling8

37% 63% 79% 90%

basisonderwijs lbo/mavo/vmbo mbo/havo/vwo hbo/wo

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

OuderJongerenKinderen

n Gezin met  
beide ouders

n Eenoudergezin
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Chronische aandoeningen nemen toe
Het aantal Utrechters met (meerdere) aandoenin
gen neemt toe, vooral onder 65plussers. We  
zien een toename in kanker, astma/COPD, angst
stoornis, depressiviteit en chronisch eczeem*.  
Van de 65plussers voelt bijna een kwart zich  
bij dagelijkse bezigheden sterk belemmerd door  
chronische aandoeningen. Onder volwassenen  
is dit één op de tien5. 

27% van de Utrechtse jongeren geeft aan een door 
een arts vastgestelde chronische aandoening te 
hebben. De meest voorkomende aandoeningen bij 
jongeren zijn astma of bronchitis, eczeem, ADHD 
en migraine. 8% van de jongeren voelt zich belem
merd door een aandoening7.

Trend in minimaal twee chronische aandoeningen onder 

volwassenen en ouderen9

Utrechters rapporteren relatief vaak psychische 
aandoeningen
Tussen 2012 (30%) en 2016 (26%) rapporteren weer 
minder Utrechters één of meer psychische aandoe
ningen4. Dit wordt verklaard doordat mensen min
der overspannenheid en stress ervaren; depressivi
teit en angststoornissen nemen wel toe. Opvallend 
is dat de wijkverschillen tussen 2012 en 2016 
minder groot zijn geworden. Dit komt vooral door 
een afname van overspannenheid in Overvecht, 
Zuid en Zuidwest, en een toename van verschillende 
psychische aandoeningen in Noordoost, Oost en 
Binnenstad. Overigens geeft 12% aan dat een arts 
een psychische aandoening heeft vastgesteld. Dit 
geldt voor één op de acht Utrechters  meer dan in 
Amsterdam of Rotterdam10.

Psychische aandoeningen9

De psychische gezondheid van Utrechtse jonge
ren lijkt stabiel. 8% van de jongeren in Utrecht 
heeft een verhoogd risico op sociaal emotionele 
problemen. Dit zijn vaker vmboleerlingen zonder 
migratie achtergrond (15%)11. In het basisonderwijs 
is het aantal kinderen met faalangst toegenomen 
van 9% in 2009 tot 13% in 201512.

32% 71%

Volwassenen Ouderen

 2008

 27%

 60%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

20162014201220102008

n  Minimaal 1 psychische aandoening

n  Overspannenheid, nervositeit, stress

n Angststoornis

n Depressiviteit* Daarnaast is de verwachting dat ook dementie/alzheimer toeneemt. 
Eenduidige cijfers ontbreken echter op dit moment voor de  
gemeente Utrecht.

13



Stapeling van gezondheidsproblemen en  
risico’s neemt af
Gezondheid is het resultaat van een complex 
geheel. Het wordt beïnvloed door verschillende 
factoren, zoals genetische aanleg, leefstijl, sociale 
omgeving, participatie, zorg en leefomgeving.
Inwoners die hun gezondheid als matig of slecht 
ervaren, hebben vaak te maken met risico’s op 
meer dan één van deze gebieden: een ‘stapeling’ 
van problematiek en risicofactoren. We zien over 
de jaren heen licht gunstige ontwikkelingen rond 
stapeling van gezondheidsproblemen en – risico’s. 

Bij kinderen zien we een daling van stapeling op 
vier of meer gebieden*. Deze ontwikkeling zien 
we zowel bij kinderen uit gezinnen met een hoge 
gezinswelvaart als kinderen uit gezinnen met een 
middelhoge of lage gezinswelvaart. Stapeling komt 
vooral voor bij kinderen uit gezinnen met lage wel
vaart en bij kinderen met een Turkse of ‘overige’ 
migratieachtergrond. Ook onder kinderen uit de 
wijk Noordwest komt stapeling vaker voor.

Ontwikkeling in stapeling van vier of meer gezondheids

risico’s en/of problemen onder kinderen naar gezins

welvaart12

Het percentage Utrechtse volwassenen (19+) met 
geen enkel gezondheidsprobleem of – risico* is 
toegenomen van 21% in 2012 tot 25% in 2016. 
Het percentage Utrechters met stapeling van vier 
of meer gezondheidsproblemen of risico’s is licht 
afgenomen van 24% naar 22,5%.

Stapeling van gezondheidsproblemen en/of –risico’s bij 

Utrechters van 19 jaar en ouder4

5%

10%

15%

2015201320112009

n Alle kinderen

n Met lage/midden gezinswelvaart

n Met hoge gezinswelvaart

* Gebieden voor volwassenen waar naar gekeken is: lichamelijke 
gezondheid, psychische gezondheid, dagelijks functioneren, coping, 
obesitas, voeding en beweging, middelengebruik, fysieke omgeving, 
sociale omgeving, zorg, opleiding

20%

30%

40%

50%

60%

70%

20162012

n Geen ongunstig gebied 

n 1 tot 3 ongunstige gebieden

n 4 of meer ongunstige gebieden

* Gebieden voor kinderen waar naar gekeken is: psychosociale gezond
heid, psychosomatische klachten, assertiviteit, voeding en beweging, 
roken en alcohol, fysieke omgeving, sociale omgeving, gezinswel
vaart, overlast, sociale vaardigheden
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De verschillen tussen de opleidingsniveaus zijn 
nog steeds groot. Een opvallende bevinding is dat 
de situatie van middelhoog opgeleide Utrechters 
verslechterd lijkt te zijn. Het aantal Utrechters met 
een havo/vwo/mbo diploma, met stapeling op vier 
of meer gebieden, is toegenomen van 16% tot 24%. 
Op diverse gebieden rapporteren de middelhoog 
opgeleiden ook vaker ongunstig, zoals lichamelijke 
gezondheid, obesitas en sociale contacten.

Stapeling van vier of meer gezondheidsproblemen en/

of –risico’s onder Utrechtse volwassenen van (19+) naar 

opleidingsniveau4

Ook eenoudergezinnen vallen op: bij 45% is  
sprake van stapeling van gezondheidsproblemen 
en risico’s op vier of meer gebieden. Stapeling 
komt ook vaker voor bij inwoners uit Overvecht 
(45%), Noordwest (29%) en Zuidwest (29%).

53% van de Utrechtse 65plussers heeft te maken 
met stapeling op vier of meer gebieden. Sinds 
2012 lijkt stapeling onder laagopgeleide ouderen 
te zijn afgenomen, terwijl stapeling onder midden 
tot hoogopgeleide ouderen lijkt te zijn toegeno
men.

77% 58% 24% 8%

basisonderwijs lbo/mavo/vmbo mbo/havo/vwo hbo/wo

 2012

 80%

 8%
 16%

 58%
Gezondheidscentrum
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Trek naar de stad 
Wereldwijd zien we een trek naar de steden. Vanaf 
2010 groeide in Nederland de bevolking in de vier 
grote steden bijna drie keer zo snel als in de rest 
van het land. De bevolkingssamenstelling van de 
grote steden is zeer divers. Mensen met hoge én 
mensen met lage inkomens voelen zich aangetrok
ken tot de stad met haar voorzieningen en moge
lijkheden. Dit kan leiden tot grotere inkomens
ongelijkheden binnen steden en grotere sociaal 
economische gezondheidsverschillen (RIVM 2017). 

De stad: beschermende en risicofactoren voor 
gezondheid 
Leven in de stad heeft impact op je gezondheid. 
De stad biedt veel kansen; denk aan onderwijs, 
banen en voorzieningen. Maar de drukte van 
steden kan ook leiden tot stress en vermoeidheid, 
onvoldoende beweging en blootstelling aan lucht
vervuiling en omgevingsgeluid. Factoren die het 
risico op onder meer luchtwegaandoeningen, hart 
en vaatziekten, kanker en psychische aandoenin
gen verhogen (RIVM 2017, WHO 2018). 
 
Utrecht groeit snel
In Utrecht groeit het inwonersaantal sterk; sterker 
dan in de andere grote steden. Tussen 2017 en 
2025 krijgt Utrecht er meer dan 55.000 inwoners 
bij en tot 2040 groeit onze stad met meer dan een 
kwart. Deze groei vindt grotendeels plaats binnen 

de bestaande woonwijken. De sterke groei bete
kent dat meer mensen gebruik maken van dezelf
de ruimte, wat extra druk legt op voorzieningen en 
milieu. 

Bevolkingsgroei vanaf 1 januari 201713

Relatief meer kinderen en ouderen
Utrecht is een stad met relatief veel twintigers  
en dertigers (40%). Ook in de toekomst zal dat 
zo blijven. De afgelopen jaren kreeg Utrecht wel 
relatief meer jeugd en ouderen. Deze groepen 
groeien harder dan gemiddeld. Toch is de vergrij
zing in Utrecht veel minder sterk dan landelijk.  
De verwachting is dat tot 2040 het aantal 12 
tot 18 jarigen (+ 33%) en 65plussers (+ 68%) 

harder blijft groeien dan overige groepen. 
Kinderen, jongeren en ouderen hebben specifieke 
behoeften, bijvoorbeeld waar het gaat om voor
zieningen.

Bevolkingsgroei in percentage ten opzichte van 2017 

naar leeftijd14

Een derde van de Utrechters heeft een  
migratieachtergrond
Sinds 2007 is het aandeel Utrechters met een 
migratieachtergrond toegenomen van 31% naar 
34%. Bijna de helft van hen is in Nederland gebo
ren (49%). Vooral in de wijken Overvecht, Leidsche 
Rijn, VleutenDe Meern, Oost en Binnenstad is het 
aandeel inwoners met een migratieachtergrond 
gestegen15. Ook het aantal inwoners uit erkende  

Bevolkingssamenstelling 
Utrecht groeit: impact op gezondheid

Utrecht
2025: 400.000 +17%

Amsterdam
2025: 909.473 +8% 

Den Haag
2025: 535.161 +4%

Rotterdam
2025: 650.141 +2%

n 2025 n 2040

011 jaar 1217 jaar 1839 jaar 4064 jaar 65+ jaar

+8.668 +6.442 +27.339 +24.320 +23.963

18%
10% 20% 18% 13% 21%

33%
19% 26%

68%
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vluchtelingenlanden en gebieden neemt toe, 
net als in de rest van de Nederland16. Bepaalde 
gezondheidsproblemen en –risico’s komen meer 
voor bij Utrechters met een migratieachtergrond. 

Meer hoogopgeleiden in de stad, positieve  
invloed op gezondheidscijfers
Het percentage Utrechters met een afgeronde  
hbo of een universitaire opleiding neemt toe.  
In 2006 was 41% van de Utrechters tussen 15  
en 75 jaar hoogopgeleid, tien jaar later was 
dit gestegen naar 52%. Hiermee is Utrecht de 
Nederlandse gemeente met het hoogste percen
tage hoogopgeleiden17. Deze toename zien we  
ook in de Gezondheidspeiling. Ten opzichte van  
de andere G4steden heeft Utrecht ook minder lage 
inkomens en relatief veel hoge inkomens, zeker 
als gecorrigeerd wordt voor studenten. Tussen 
2005 en 2014 is het aantal middeninkomens licht 
afgenomen ten opzichte van het Nederlandse 
gemiddelde16.

Hoger opgeleiden hebben gemiddeld een betere 
gezondheid en gunstiger leefomstandigheden  
dan inwoners met lagere opleidingsniveaus.  
Mede door het steeds grotere aandeel hoger 
opgeleiden in de stad, ontwikkelt het beeld over 
gezondheid in Utrecht zich gunstig in de tijd. De 
toename van het aantal hoogopgeleiden maskeert 
daarmee soms een ongunstige ontwikkeling in  
de afzonderlijke opleidingsgroepen. Zo neemt 
bijvoorbeeld het aantal mensen met meerdere 
chronische aandoeningen toe in alle opleidings
niveaus. Toch zien we dit stedelijk niet terug, 
vanwege de grotere groep hogeropgeleiden  

waar deze problematiek (ondanks de toename) 
nog beduidend minder voorkomt. 

Trends in opleidingsniveau Utrechtse volwassenen  

(19+) op basis van de Gezondheidspeiling18

Trends in 2 of meer lichamelijke chronische  

aandoeningen totaal en naar opleidingsniveau (19+)19

Onder Utrechtse ouderen is het aandeel hoger 
opgeleiden minder hoog dan onder Utrechtse  
volwassenen. In Utrecht wonen naar verhouding 
ook meer lager opgeleide ouderen dan in Den 
Haag en Amsterdam. Utrechtse ouderen doen 
het, in tegenstelling tot volwassenen, in landelijke 
vergelijkingen niet bovengemiddeld op het gebied 
van gezondheid. 

Opleidingsniveau van 65plussers landelijk vergeleken10

10%

20%

30%

40%

50%

60%

hbo/wombo/havo/vwobo/lbo/mavo/
vmbo

Utrecht totaal

n 2008

n 2012

n 2016

7% 13% 22% 58%

basisonderwijs lbo/mavo/vmbo mbo/havo/vwo hbo/wo

 2003

 14%

 39%

 25%
 21%

Nederland Utrecht

n hbo/wo

n mbo/havo/vwo

n lbo/mavo/vmbo

n basisonderwijs

Amsterdam Den Haag Rotterdam

20%

29%

24%

25% 15%

22%

21%

19%

22%
18%

45%

35%

40%

39%
46%

12%

15%

18%

15% 21%
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Ervaren gezondheid en beperkingen vanwege gezond

heidsproblemen van Utrechtse volwassenen en ouderen 

landelijk vergeleken10

Wijkverschillen minder uitgesproken
Op wijkniveau zien we verschillende ontwikke
lingen, zowel negatief als positief. De verschillen 
tussen Utrechtse wijken lijken hierdoor onder de 
streep minder uitgesproken bij kinderen en vol
wassenen dan voorheen. Dit kan waarschijnlijk* 
voor een deel verklaard worden door verande
ringen in de bevolkingssamenstelling binnen de 
Utrechtse wijken. Maar kan ook komen door veran
deringen in factoren die de gezondheid beïnvloe
den, zoals eenzaamheid en psychische klachten.  
Ook verschilt de aard van de gezondheids
problematiek per wijk. 

In duidingsgesprekken wordt door professio
nals en inwoners vaak gewezen op de verschillen 
binnen de wijken op buurtniveau, deze zien wij 
ook bij bijvoorbeeld overgewicht van kinderen. Bij 
jongeren zien we vooralsnog min of meer dezelfde 
wijkbeelden. 

In Overvecht ervaren in 2016 minder volwassenen 
(62%) hun gezondheid als goed dan in 2012 (67%). 
Deze daling is zichtbaar onder alle opleidings
niveaus binnen de wijk. In Zuidwest, Zuid, Vleuten
De Meern en Noordoost ervaren ten opzichte van 
2012 meer inwoners hun gezondheid als goed4. 

Zie voor meer informatie over gezondheid in de 
Utrechtse wijken ook de wijkgezondheidsprofielen 
die samen met dit Utrechts gezondheidsprofiel 
verschijnen. 

Onder meer vanwege bovenstaande ontwikkelin
gen in de bevolkingssamenstelling, is het belang
rijk niet alleen naar de Utrechtse gemiddelden 
te kijken maar ook naar ontwikkelingen binnen 
verschillende Utrechtse bevolkingsgroepen. Ook 
daar zijn opgaven op het gebied van gezondheid 
te vinden.

* Meer onderzoek is nodig om dit aan te tonen, beide zijn  
plausible verklaringen genoemd in duidingsgesprekken
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Matig of slecht 
ervaren gezondheid

Beperkt vanwege
gezondheidsproblemen
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20162012

Trends in goed ervaren gezondheid onder volwassenen 

(19+) naar wijk4

Trends in ernstige eenzaamheid onder volwassenen 

(19+) naar wijk4

n Totaal Utrecht 
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De leefstijl van mensen kan een gunstige of juist 
ongunstige invloed hebben op hun gezondheid.
Gunstige leefstijlfactoren zijn onder meer gezonde 
voeding, voldoende beweging, gezond gewicht, 
voldoende slaap, matig alcoholgebruik en niet 
roken. Een gezonde leefstijl is belangrijk om de 
kans op hart en vaatziekten, diabetes, aandoenin
gen aan het bewegingsapparaat, kanker en psychi
sche klachten te verkleinen.

Roken veroorzaakt in Nederland 13% van het 
gezondheidsverlies door ziekte en vroegtijdige 
sterfte (ziektelast). Het is daarmee de leefstijl  factor 
die de meeste ziektelast tot gevolg heeft. Ook 
overgewicht, ongezonde voeding en onvoldoende 
bewegen zijn belangrijke oorzaken van ziektelast 
(RIVM, 2017). 

Positieve ontwikkelingen in overgewicht en 
voeding 
Sinds 2004 is het percentage 56 en 1011jarige 
kinderen met overgewicht gedaald. Bij 1011jari
gen zet de daling door. Het percentage 56jarige 
kinderen met overgewicht is sinds 2013 gestabi
liseerd. Het percentage volwassenen en ouderen 
met overgewicht blijft gelijk18. Uitzondering vormt 
de groep volwassenen met een middelhoge oplei
ding. Bij deze groep neemt het overgewicht toe.

Overgewicht onder Utrechtse kinderen20

De Utrechtse jeugd is gezonder gaan eten en 
drinken. Meer kinderen ontbijten elke dag en eten 
dagelijks fruit. Jongeren drinken minder zoete 
dranken. Hoogopgeleide Utrechtse volwassenen 
(19+) zijn vaker gaan ontbijten18.

Dagelijks fruit eten door kinderen21

Drinken van meer dan 2 zoete dranken door jongeren11

Leefstijl
Naast positieve ontwikkelingen in leefstijl, ook grote verschillen vanaf jonge leeftijd

n 56 jarigen overgewicht

n 1011 jarigen overgewicht 
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Utrechters met een migratieachtergrond of  
laag opleidingsniveau bewegen minder vaak 
voldoende
Voldoende bewegen is belangrijk voor de gezond
heid. Bewegen bevordert de conditie van het 
lichaam en beschermt zo tegen verschillende ziek
ten. 63% van de Utrechtse volwassenen beweegt 
voldoende5. Volwassenen met een migratieachter
grond en volwassenen met een laag opleidings
niveau bewegen minder vaak voldoende. Dit 
patroon zien we ook bij de jeugd22.

Positieve ontwikkelingen in alcoholgebruik  
en roken
Tussen 2006 en 2016 is het percentage Utrechtse 
volwassenen (19+) dat overmatig drinkt* afgeno
men. Het percentage rokers onder volwassenen  
is na een eerdere daling de afgelopen jaren  
gestabiliseerd; bijna een kwart van de Utrechtse 
volwassenen rookt. 

Roken door volwassenen18

18% van de 15/16jarigen heeft in de laatste vier 
weken alcohol gedronken en 4% rookt wekelijks7. 
Bij jongeren is het aantal alcoholgerelateerde 
ziekenhuisopnames sinds 2014 afgenomen. Ook 
hebben minder jongeren ooit waterpijp gerookt.

Aantal alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames onder 

jongeren24

Vaker geslachtsziekten gerapporteerd door 
volwassenen
Het percentage 19 tot 55jarige Utrechters dat 
rapporteert een geslachtsziekte te hebben, is sinds 
2006 vier keer zo hoog geworden. Van de 14 tot 
16jarigen geeft 6% aan geslachtsgemeenschap 
te hebben gehad7. Bijna een derde van hen heeft 
onveilig gevreeën. 

Rapporteren van geslachtziekten door 19 tot 55jarige 

Utrechters23

Bijna 1 op de 10 Utrechters heeft contact met 
huisarts over slaap 
De 24uurs economie en digitalisering kunnen 
invloed hebben op de kwaliteit en kwantiteit van 
onze slaap (VTV, 2018). Goed slapen is belangrijk 
voor de fysieke gezondheid (zoals fitheid en weer
stand), het concentratievermogen en de psychische 
gezondheid. De gegevens van de Utrechtse huis
artsen laten zien dat bijna één op de tien volwasse
nen contact heeft met de huisarts over slaap25.  

* Vrouwen drinken overmatig als zij meer dan 14 glazen alcohol per 
week drinken, voor mannen is dat bij meer dan 21 glazen.
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23%
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Utrechters (19+)5

Waterpijp roken door  

jongeren11 
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Uit het bewonerspanel blijkt dat 15% van de vol
wassenen (meestal) niet uitgerust wakker wordt50. 
Van de 10 tot 12jarige kinderen zegt 7% vaak 
slecht te slapen6.

Verschillen in leefstijl ontstaan al op jonge 
leeftijd
Duidelijke verschillen in leefstijl tussen groepen 
ontstaan soms al op jonge leeftijd. Belangrijk om 
bij stil te staan, want een ongezonde leefstijl op 
jonge leeftijd betekent vaak ook een ongezonde 
leefstijl op latere leeftijd. Driejarige kinderen van 
laag en middelhoog opgeleide ouders hebben 
vaker overgewicht dan kinderen van hoogopgelei
de ouders. Deze verschillen nemen toe met leef
tijd. Ook kinderen op het speciaal (basis)onderwijs, 
hebben vaker overgewicht dan kinderen op regu
liere basisscholen.

Bij beweeggedrag valt op dat meisjes met een 
migratieachtergrond minder vaak voldoen aan de
beweegnorm dan meisjes zonder migratieachter
grond.

Ook vóór de geboorte lopen kinderen een gezond
heidsrisico door een ongezonde leefstijl van de
moeder. Een belangrijk gezondheidsrisico voor 
ongeboren baby’s is roken tijdens de zwanger
schap. Vrouwen met een lagere opleiding zonder 
migratieachtergrond roken vijf keer zo vaak tijdens 
de zwangerschap als zwangere vrouwen in Utrecht 
gemiddeld.

Overgewicht (inclusief obesitas) onder kinderen naar opleidingsniveau van de ouders26

Overgewicht (inclusief obesitas) onder kinderen naar onderwijstype27 Roken tijdens de zwangerschap onder 

vrouwen naar opleidingsniveau en  

migratieachtergrond27

 Voldoende beweging onder meisjes en jongens in groep 7/86

10%
17% 19% 20%

30%

8%
12% 13% 15%

19%

7% 6% 7% 4% 6%

9%
13%

19%

39%

n 2 jaar

n 3 jaar

n 3 jaar en 9 maanden

n 56 jaar

n 1011 jaar

n Lager opgeleid, geen migratieachtergrond

n Lager opgeleid, westerse migratie

achtergrond

n Lager opgeleid, nietwesterse migratie

achtergrond

n Hoogopgeleid

n 56 jaar

n 1011 jaar

basisonderwijs/lbo/mavo/vmbo

Regulier basisonderwijs

mbo/havo/vwo

Speciaal basisonderwijs

hbo/wo

21% 18%

5%
1%

85% 89%

81% 85%

74% 89%

62% 76%

71% 84%

Geen migratieachtergrond

Surinaamse/Antilliaanse/Arubaanse achtergrond

Marokkaanse achtergrond

Turkse achtergrond

Overige migratieachtergrond

79% 88%

4%
Circa 200 rokende 

zwangere vrouwen
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De sociale omgeving bestaat uit alle mensen om 
iemand heen, zowel naaste als minder naaste 
contacten. Denk aan familie, vrienden, kennis
sen, collega’s en buren. Betekenisvolle, prettige 
sociale contacten hebben een positieve invloed 
op iemands psychische en fysieke gezondheid. 
De sociale omgeving kan echter ook zorgen voor 
conflicten of ervaren druk.

De sociale omgeving van mensen is veranderd 
in de loop der tijd (CBS, 2017). Individualisering 
speelt een grotere rol in de keuzes die mensen 
maken en de rol van de kerkgemeenschap is 
afgenomen (CBS, 2012 en SCP, 2014). Verder is 
de invloed van digitale media op sociale contacten 
groot. Allemaal ontwikkelingen die zorgen voor 
nieuwe mogelijkheden, maar die ons ook voor 
uitdagingen stellen.

Meer Utrechters voelen zich eenzaam
Eenzaamheid is iets van alle leeftijden. Uit de  
cijfers blijkt dat mensen die eenzaam zijn ook 
vaker een minder goed ervaren gezondheid heb
ben, een hoger risico hebben op een angststoornis 
en depressie, en vaker moeite hebben met rond
komen. Net als in andere steden is in Utrecht 
(ernstige) eenzaamheid onder inwoners van 19 jaar 
en ouder de afgelopen jaren toegenomen. Minder 
mensen geven aan zich verbonden te voelen,  
ze hebben minder contact met anderen dan ze 

wensen of missen een hechte band. In duidings
gesprekken geven professionals en inwoners 
aan dat de stijging in eenzaam voelen mede kan 
komen doordat mensen misschien gemakkelijker 
dan vroeger aangeven dat ze eenzaam zijn. Ook 
legt men linken met individualisering en langer 
thuis wonen door ouderen. Utrechtse volwassenen 
(19+) rapporteren niet dat ze minder contact heb
ben met familie, vrienden, kennissen en buren.

Vooral inwoners met middelhoge opleiding én een 
migratieachtergrond voelen zich vaker ernstig een
zaam dan gemiddeld. Ook kwetsbare Utrechters* 
voelen zich veel vaker ernstig eenzaam28.

Ernstige eenzaamheid onder volwassenen (19+)18

Sociale omgeving 

De sociale omgeving verandert onder andere door individualisering en digitalisering

* Mensen met een achtergrond van verslaving, psychische problemen 
en/of dakloosheid (Meetellen in Utrecht).

5%

10%

15%

2016201420122010200820062003

9% 14% 16% 12% 11%

1939 jaar 4054 jaar 5564 jaar 6579 jaar 80 jaar en ouder

 2012
 5%

 9%  12%  12%  10%

Ernstige eenzaamheid onder Utrechters naar leeftijd5
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Veel minder kinderen worden gepest, ingeschat
te homotolerantie onder vmboleerlingen met 
een migratieachtergrond relatief laag 
Pesten kan leiden tot depressie, angst, vermin
derd zelfvertrouwen en een slechtere fysieke 
gezondheid. Veel minder kinderen dan voorheen 
geven aan gepest te worden. Bij jongeren is hier 
de afgelopen twee jaar geen verandering in: 8% 
geeft aan in de afgelopen drie maanden gepest te 
zijn11. Opvallend is dat 15% van de jongeren denkt 
dat homoseksuele leerlingen op school niet eer
lijk kunnen uitkomen voor hun seksuele geaard
heid, ook niet tegen vrienden. Jongeren met een 
migratie achtergrond op het vmbo vallen hierbij 
extra op; ongeveer een derde van hen denkt dat 
homoseksuele leerlingen op school hier niet open 
over kunnen zijn.

Kinderen die gepest worden21 Jongeren die denken dat homoseksuele leerlingen op 

school niet eerlijk kunnen uitkomen voor hun 

seksuele geaardheid11

 2014/2015

 17%

 

 
20%

32%

6%

13%

vmbo  geen migratieachtergrond

vmbo  met migratieachtergrond

havo/vwo  geen migratieachtergrond

havo/vwo  met migratieachtergrond

Eenzaamheid onder volwassenen (19+) naar migratieachtergrond en opleidingsniveau5

basisonderwijs lbo/mavo/vmbo mbo/havo/vwo hbo/wo basisonderwijs lbo/mavo/vmbo mbo/havo/vwo hbo/wo

26% 14% 9% 4% 25% 19% 32% 15%

42%
40% 28% 23%

46%
45% 36% 36%

n Ernstig eenzaam     n Matig eenzaam

 2007

 27%

        14% 15%

Geen migratieachtergrond Migratieachtergrond

26



Utrechtse jeugd is positief over de relatie met 
hun ouders, één op de acht ouders voelt zich 
zwaar belast bij het opvoeden 
Utrechtse kinderen en jongeren ervaren de relatie 
met hun ouders als (heel) goed. Bij kinderen is 
dit de afgelopen jaren nog gestegen. Er zijn ook 
kinderen die problemen thuis ervaren: 8% ervaart 
veel ruzie thuis en 4% voelt zich thuis vaak alleen 
staan. Van de Utrechtse ouders voelt ongeveer één 
op de acht zich zwaar belast bij het opvoeden.
Dit geldt minder vaak voor hoogopgeleide ouders. 

(Heel) goed ervaren relatie met ouders door Utrechtse 

jeugd29

Zorgen over ervaren druk door sociale media  
en prestatiedruk bij jongeren en (jong)volwas
senen 
Digitale media zijn een belangrijk communicatie
middel. Professionals, beleidsadviseurs en onder
zoekers uiten in duidingsgesprekken hun zorgen 
over vooral jongeren, jongvolwassenen en jonge 

ouders die veel (prestatie)druk voelen, zeker 
gevoed door sociale media. Met name deze groe
pen willen altijd bereikbaar zijn en spiegelen zich 
aan de schijnbaar perfecte levens van anderen. Ook 
een gebrek aan onverdeelde aandacht vanwege 
een smartphone die afleidt, noemt men als punt 
van aandacht. Jongeren en jongvolwassenen moe
ten het ook goed doen op school/studie, hebben 
bijbaantjes en onderhouden een druk sociaal leven. 
Jonge ouders voelen de druk van carrière maken, 
kinderen opvoeden en sociale contacten onder
houden. Deze druk wordt in de duidingsgesprek
ken gelinkt aan psychische problemen en burnout. 
De prestatiedruk, de druk vanuit sociale media en 
de samenhang met psychische gezondheid, komen 
ook naar voren in de Volksgezondheid Toekomst 
Verkenning 2018 (VTV, 2018).

Problematisch gebruik van sociale media en gamen 
houdt verband met psychische gezondheid en
schoolprestaties. Eén op de twaalf 14 tot 16jarige 
meiden heeft moeite controle te houden op social 
mediagebruik. Bij jongens heeft een even grote 
groep moeite om hun gamegedrag onder controle 
te houden. 7% van de jongeren geeft aan in het 
afgelopen half jaar een ongewenst seksueel voor
stel te hebben gehad7. Ruim een derde van de 
10 tot 12jarigen heeft een negatieve internet  
ervaring gehad. Deze kinderen hebben vaker een 
verhoogd risico op sociaalemotionele problemen. 

Uit duidingsgesprekken
“De invloed van facebook en social media speelt, daar 

post je alleen dat het goed gaat. Het streef niveau is 

hoog; het moet goed gaan.” Professional

“Ze moeten meer ballen in de lucht houden; en een leuke 

vrouw zijn, en goed je werk doen en goed je kinderen en 

ook nog jezelf.” Professional

Negatieve internetervaring(en) in afgelopen jaar onder  

kinderen6

Vermoeden van gebrek aan controle over eigen game

gedrag en sociale mediagebruik onder jongeren naar 

geslacht7

7% 1%

3% 8%

n Gamen

n Sociale media

 

19% is lastiggevallen

16% is grof behandeld

15% is volledig genegeerd

15% is beledigd

11% is belachelijk gemaakt

10% is gekwetst

6% is gepest

36% 

Jongens Meisjes

 

Kinderen Jongeren

92%  

88%  

 2007

 2014/2015

 87%
87% 
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Een toegankelijke en goede gezondheidszorg kan 
aandoeningen of ziekten voorkomen, verminderen 
of genezen. Goede zorg kan ook de kwaliteit van 
leven met een chronische aandoening verbeteren. 
In vergelijking met andere landen doet de  
gezondheidszorg in Nederland het (zeer) goed 
(ECHI 2016, Lancet 2017). Door medische vooruit
gang en technologie is steeds meer mogelijk. De 
laatste jaren is veel in de organisatie van de zorg 
veranderd. Zorg en ondersteuning richten zich 
steeds vaker niet alleen op herstel en verzorging, 
maar ook op meedoen in de maatschappij (VWS, 
2014), en worden steeds vaker dichtbij huis  
georganiseerd. De gemeente heeft meer taken 
rond maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en 
de zorg voor jeugd gekregen. Huisartsen en 
gezondheidscentra geven vaker medische zorg  
die voorheen alleen in ziekenhuizen gegeven werd.

Inwoners die in aanmerking komen voor  
preventieve zorg, maken daar niet altijd  
gebruik van 
Utrechters kunnen gebruik maken van diverse 
vormen van preventieve zorg, maar doen dit niet 
altijd.

Meer dan 92% van de Utrechtse kinderen is gevac
cineerd tegen besmettelijke infectieziekten30. 
Opvallend is dat onder 5 en 10jarigen sprake is 
van een daling van het aantal

gevaccineerde kinderen. Uit gesprekken met 
de jeugdgezondheidszorg komt naar voren dat 
ouders vaker twijfelen of zij hun kinderen laten 
inenten door onbekendheid met de ernst
van de ziekten en door alle aandacht en ophef in 
(social) media.

58% van de 12 en 13jarige meisjes krijgt een 
HPVvaccinatie. Dit percentage is de laatste jaren 
stabiel. Baarmoederhalskanker is het gevolg van 
besmetting met het humaan papillomavirus
(HPVinfectie).

Vaccinatiegraad van 5 en 10jarigen31

Ongeveer één op de acht 0 tot 4jarigen verscheen 
in de periode 20142016 drie of meer keer niet 
bij een afspraak op het consultatiebureau zon
der afmelding. Dit gebeurt vaker bij ouders met 
kinderen ouder dan één jaar, zonder migratieach
tergrond, met een Marokkaanse achtergrond of bij 
kinderen uit eenoudergezinnen. En bij ouders met 
een laag opleidingsniveau, ouders die langdurig 
arbeidsongeschikt of werkeloos zijn en/of ouders 
met een psychiatrisch probleem27. 
Ongeveer een kwart van de Utrechtse kinderen 
ging niet voor periodieke controle naar de tand
arts. Dit is wel verbeterd ten opzichte van voor
gaande jaren.

Kinderen zonder periodieke controle bij tandarts33
 2012

 2010

 96%  95% 97%

Zorg 

Veranderingen in zorg en ondersteuning merkbaar in de stad

 

92% 26%92% 21%

95%

DKTP 5jarigen DTP 10jarigen UtrechtBMR 10jarigen Nederland

 35%
 29%
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In Utrecht is de opkomst voor screening lager dan 
in de rest van Nederland. De opkomst is echter 
vergelijkbaar met de andere drie grote steden.  
Er wordt gescreend op borstkanker, baarmoeder
halskanker en darmkanker. In 2012 maakte in 
Utrecht 67% gebruik van het bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker, landelijk 80%. En 56% liet zich 
screenen op baarmoederhalskanker, landelijk 64%. 
61% van de 60plussers haalde in 20162017 een 
griepprik, landelijk was dit 55%34.

Tevredenheid over nieuwe digitale  
mogelijkheden
Utrechters gebruiken nieuwe technologieën  
ter ondersteuning of verbetering van hun gezond
heid. 11% van de deelnemers aan het Utrechts 
bewonerspanel maakt inmiddels dagelijks gebruik 
van wearables; meetapparatuur die je bij je draagt. 
Vaak zijn deze wearables gericht op gezondheid 
en leefstijl, in het bijzonder bewegen. 80% van de 
gebruikers is hier (redelijk) tevreden over. Eén op 
de acht panelleden heeft digitaal contact met  
zorg of hulpverleners over inhoudelijke vragen, 
driekwart van hen is (redelijk) tevreden hierover35.

Utrechters zorgen ook voor elkaar 
In 2015 is veel veranderd in de langdurige  
zorg. Uitgangspunt bij de nieuwe Wmo 2015  
en de transitie van de jeugdzorg is dat mensen  
sneller geholpen worden en dat de geboden  
ondersteuning zoveel mogelijk aansluit op hun 
persoonlijke mogelijkheden, (thuis)situatie en  
sociale netwerk.

14% van de 65plussers geeft mantelzorg. Een 
kwart van hen voelt zich belast door de mantel
zorgtaken. Deze ervaren belasting is licht  
toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren.
Van alle Utrechtse volwassenen verlenen 55 tot 
64jarigen de meeste mantelzorg (26%). Onder 
volwassenen is het aantal mantelzorgers stabiel 
gebleven met 9%.

Mantelzorgers en ervaren belasting onder 65plussers23

Eén op de vijf 55plussers ontvangt hulp in de 
huishouding vanwege gezondheidsproblemen of 
ouderdom (19% ). Dit is een lichte toename ten 
opzichte van 2014 (18%). De hulp kregen zij niet 
alleen vanuit de Wmo/thuiszorg, maar ook van hun 
partner, kinderen en/of een particuliere hulp. In 
mindere mate springen vrienden, buren of vrijwilli
gers bij in het huishouden. 9% van de 55plussers 
geeft aan behoefte te hebben aan (meer) hulp in 
de huishouding vanwege gezondheidsproblemen 
of ouderdom.

Hulp in huishouding vanwege gezondheidsproblemen of 

ouderdom ontvangen door 55plussers van5:

20%

25%

7%

1%

19%

33% 

5%
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Kinderen, andere familie

Vrienden of buren

Vrijwilliger

Particuliere hulp

Wmo/thuiszorg

Overig

5%

10%

15%

20%

201620142012201020082006

n Niet tot enigzins belaste mantelzorger

n Tamelijk tot overbelaste mantelzorger
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Ook jonge kinderen geven hulp. Bijna één op de 
tien kinderen helpt hun ouders thuis met zorg
taken, zoals het maken van afspraken of beant
woorden van mails. 3% van de kinderen geeft aan 
minstens één ouder te hebben met ernstige psy
chische problemen en/of een verslaving. Met deze 
kinderen gaat het op diverse gebieden duidelijk 
minder goed. Ook de relatie met hun ouders 
ervaren zij minder goed dan hun leeftijdgenoten 
gemiddeld doen.

Kinderen die ouders helpen met mailen/lezen/maken 

van afspraken6

Ervaren problemen door kinderen met een ouder met 

psychische problemen of verslaving vergeleken met 

Utrechts gemiddelde36

Utrechters raken bekend met de buurtteams
Sinds drie jaar kunnen Utrechters met vragen rond 
zorg of ondersteuning terecht bij het buurtteam 
in de eigen wijk. 7% van de volwassenen (19+) gaf 
eind 2016 aan dat jaar contact te hebben gehad 
met een buurtteam. Lager opgeleide Utrechters, 
Utrechters met een migratieachtergrond,  
eenpersoonshuishoudens, eenoudergezinnen,  
40 tot 65jarigen en 80plussers geven vaker  
dan gemiddeld aan dat ze contact hadden met  
een buurtteam, variërend van 11% tot 33%5. 
Inwoners waarderen de ondersteuning van het 
buurtteam gemiddeld met een 7,837. Onder 
sociaal kwetsbare Utrechters* is dit percentage 

hoger; twee derde heeft contact (gehad) met een 
buurtteam. 69% van deze laatste groep is tevreden 
over de hulp die ze gekregen hebben38.

De buurtteams jeugd en gezin hebben in 2016 
contact gehad met 19% van alle gezinnen in 
Utrecht. Dit waren 8.600 gezinnen, wat neerkomt 
op 19.000 individuele klanten. In Overvecht, Zuilen 
en KanaleneilandNoord is het bereik het grootst39.

Individuele Wmovoorzieningen vooral  
toegekend aan ouderen
Utrechters van 80 jaar en ouder maken het meest 
gebruik van individuele Wmovoorzieningen. Het 
zijn vooral vrouwen die gebruikmaken van deze 
voorzieningen. De regiotaxi is de meest gebruikte 
individuele voorziening. 

Gebruik van individuele Wmovoorzieningen door 

80plussers in 201640

* Mensen met een achtergrond van verslaving, psychische problemen 
en/of dakloosheid (Meetellen in Utrecht).
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Kinderen met ouder 
met verslaving

Kinderen in Utrecht 
gemiddeld

Kinderen met  
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Zorggebruik is in Utrecht lager dan landelijk, 
maar neemt toe
Vergeleken bij de landelijke cijfers maken 
Utrechters relatief minder vaak gebruik van  
zorg en ondersteuning. Dat is voor een deel  
te verklaren door de bevolkingssamenstelling  
in Utrecht. Utrecht is een relatief jonge en hoog
opgeleide stad. Het gebruik van geestelijke 
gezondheidszorg is wel duidelijk hoger dan  

landelijk. Voor de Wmo geldt daarbij dat veel 
mensen worden geholpen en begeleid door het 
buurtteam, dit wordt niet in de zorgregistratie 
meegenomen. In andere gemeenten is dit anders 
geregeld en wordt ook deze basiszorg als zorg 
geregistreerd.

Zowel uit gegevens van inwoners zelf als uit zorg
registraties komt naar voren dat het zorggebruik 

in Utrecht licht toeneemt. Vrouwen, ouderen, lager 
opgeleiden, Utrechters met een Marokkaanse of 
Turkse migratieachtergrond en eenoudergezin
nen maken vaker gebruik van huisartsenzorg. 
Vrouwen, 40plussers, lager opgeleiden, eenou
dergezinnen en eenpersoonshuishoudens maken 
vaker gebruik van een medisch specialist. 82% van 
de Utrechters is tevreden over de huisarts of het 
gezondheidscentrum in de buurt51.

Gebruik van de zorgverzekeringswet per 10.000 verzekerden in 2015 landelijk vergeleken41

Gebruik van de jeugdwet, participatiewet en Wmo per 1.000 huishoudens in het  

eerste half jaar van 2017 landelijk vergeleken42 

Gebruik van huisartsenzorg en medisch specialistische zorg onder volwassenen en 

ouderen23
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Ruim 2.726 Utrechtse volwassenen wonen 
beschermd of in een opvangvoorziening. Bij 
deze Utrechtse volwassenen horen 285 kinderen. 
Daarnaast maakten 720 kinderen en jongeren
(tot 22 jaar) gebruik van jeugdhulp met verblijf. 
Meer dan de helft van hen woonde in een pleeg
gezin40.

Gebruik van beschermd wonen of opvangvoorzieningen 

onder volwassenen en kinderen43

Onduidelijkheden over toegang tot zorg en  
ondersteuning
Diverse landelijke rapporten (SCP 2015, RVS 2017, 
WRR 2017) beschrijven dat in Nederland de  
ongerustheid over de gezondheidszorg toeneemt, 
onder andere vanwege de vele veranderingen van 
de laatste jaren. Steeds meer mensen, ook hoger 
opgeleiden, verdwalen in het aanbod of vinden niet 
wat ze nodig hebben.

7% van de Utrechters geeft aan dat zij zelf of een 
gezinslid een behandeling niet ontvangen heb
ben die zij zelf wel nodig vonden. Dit komt vaker 
voor bij laagopgeleiden, eenoudergezinnen en 
Utrechters met een Marokkaanse migratieachter
grond5.

Diverse Utrechtse professionals en inwoners  
uitten deze zorgen ook in de duidingsgesprekken. 
Ze hebben vooral zorgen over onduidelijkheden 
rond toegang tot zorg en het mijden van zorg of 
ondersteuning. Hierbij noemen ze onder meer 
ouderen, migranten, Utrechters met psychiatrische 
problematiek of een verstandelijke beperking, 
laaggeletterden, digibeten en studenten. 

In duidingsgesprekken noemen Utrechters ver
schillende mogelijke oorzaken voor het niet ont
vangen of mijden van zorg. Zeker na alle verande
ringen kan het lastig zijn de weg te vinden in het 
nieuwe zorg en ondersteuningslandschap. Met 
name is dit ingewikkeld als er meerdere zorg en 
ondersteuningsvragen tegelijkertijd spelen, die 
vaak ook vanuit verschillende wetten worden gere
geld en gefinancierd. Dat steeds meer contact digi
taal verloopt, kan dit gevoel van onoverzichtelijk
heid versterken. Er bestaan veel regelingen, maar 
soms is het (te) ingewikkeld deze te vinden en er 
optimaal gebruik van te maken. Daarbij komt dat 
niet alle Utrechters in staat zijn goed te verwoor
den wat hun probleem of (achterliggende) vraag 
is. Kosten, bijvoorbeeld in de vorm van een eigen 
risico of eigen bijdrage, maken sommige mensen 
terughoudend om van zorg gebruik te maken. Ook 
spelen soms mee: wantrouwen, schaamte, zorgen 

om privacy, wars zijn van bemoeienis of het gevoel 
niet serieus te worden genomen. 

Uit duidingsgesprekken:
“De weg weten als je iets nodig hebt. De transitie heeft 

erin gehakt en mensen weten niet meer waar ze moeten 

zijn.” Wijkraad

“Mensen die kwetsbaar zijn, komen niet uit zich zelf.” 

Professional

“Er is veel onduidelijkheid over hoe de zorg is ingericht, 

ze weten niet waar ze heen moeten, wat de kosten zijn 

en wat de gevolgen zijn van het niet inschrijven bij een 

huisarts. Dan gaan ze echt pas naar de huisarts toe 

als het echt niet verder kan. Dat is zo met psychische 

problemen, maar ook gewoon als ze ergens pijn hebben. 

Dus de problemen stapelen zich op en worden steeds 

groter.” Student

“Participatie waar we in zitten vraagt een en ander van 

mensen, ook technologie. Kunnen ze het wel bijbenen? 

Kunnen ouderen alle digitale wegen wel vinden? Willen 

ze dat? Eng? Groep eronder (nog niet echt oud) heeft er 

al moeite mee.” Professional

1549

723

205/86

249/199

Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang

Nachtopvang

Crisisopvang

Opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties

n Volwassenen

n Kinderen
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Na jaren van crisis is de economie stevig aange
trokken. De werkgelegenheid neemt toe en de
koopkracht stijgt. (Vrijwilligers)werk, inkomen, 
onderwijs en vaardigheden zijn belangrijke
voorwaarden voor een gezond en sociaal 
leven (RIVM, 2014; Nibud, 2014; OECD, 2015). 
Andersom stelt gezondheid mensen in staat om 
te werken of studeren. Er is dus sprake van een 
wederkerige relatie.

Gezondheidsproblemen bij volwassenen die moeite 

hebben met rondkomen5

Werkloosheid daalt, wel verschillen tussen  
groepen
Werk  betaald of onbetaald  geeft zin en structuur 
aan het dagelijks leven en zorgt over het algemeen 
voor zelfvertrouwen en meer sociale contacten. De 
werkloosheid onder Utrechters daalde van 7,3% in 
2015 naar 6,0% in 2016. Er zijn 11.800 Utrechters 
in 2016 die willen en kunnen werken, maar geen 
baan hebben. Vooral Utrechters met een lager 
opleidingsniveau hebben minder vaak betaald 
werk dan gemiddeld44. In vergelijking met de ande
re drie grote steden doen Utrechters relatief vaak 
vrijwilligerswerk. Ook Utrechters in meer kwetsba
re situaties geven aan dat vrijwilligerswerk belang
rijk voor hen is*: 58% verricht onbetaald werk en 
82% heeft hier positieve ervaringen mee45.

Betaald werk onder volwassenen naar opleidings niveau44 

Vrijwilligerswerk door volwassenen landelijk  

vergeleken10

Toename van huishoudens met laag inkomen, 
maar de groei vlakt af
Financiële problemen hebben invloed op de 
gezondheid. Moeilijk rondkomen of schulden 
hebben kan bijvoorbeeld stress, slapeloosheid of 
depressies veroorzaken. Andersom geldt ook dat 
gezondheidsproblemen indirect financiële proble
men kunnen veroorzaken. In duidingsgesprekken 
benadrukken inwoners en professionals dit ver
band ook. Zij vertellen bijvoorbeeld over de impact 
van financiële problemen op stress, voldoende/
gezond eten en sociale contacten.

Maatschappelijke participatie 

Werkloosheid daalt; rondkomen, opleiding en vaardigheden zijn niet vanzelfsprekend

* Mensen met een achtergrond van verslaving, psychische problemen 
en/of dakloosheid (Meetellen in Utrecht).

n Komt 1 tot 2 keer zo vaak voor

n Komt 2 tot 3 keer zo vaak voor

n Komt 3 tot 4 keer zo vaak voor

Problemen bewegingsapparaat

Astma

Hart en vaatziekten

Angststoornis

Overspannen/nervositeit

Diabetes

Depressie

Ernstige eenzaamheid

42% 63% 86%

lbo/mavo/vmbo mbo/havo/vwo hbo/wo

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

65+1964

n Amsterdam

n Den Haag

n Rotterdam

n Utrecht

n Regio Utrecht

n Nederland

35

http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=7821878e-b09e-4ac9-a1c4-a5aaa82dcf3f&type=org&disposition=inline
https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Rapport-2014-Overkoepelende-blik-op-de-omvang-en-preventie-van-schulden-in-Nederland.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/6b8ca4c5-en.pdf?expires=1518760515&id=id&accname=guest&checksum=C76E33DC593DE144BD3D2E5E8477CC19


Bijna een kwart van de Utrechtse volwassenen 
geeft in 2016 aan moeite te hebben met rond
komen5. 11% van de Utrechtse volwassenen 
(19+) zegt schulden te moeten maken of spaar
geld te moeten aanspreken om rond te kunnen 
komen46. Naar schatting hebben tussen de 14.000 
en 35.000 huishoudens in Utrecht schulden. 
Ongeveer 3.800 huishoudens worden bereikt  
door de gemeente en Stadsgeldbeheer (september 
2016 – oktober 2017)46.

Van 2010 tot en met 2014 steeg het aandeel 
huishoudens met een laag inkomen (tot 125% van 
het Wettelijk Sociaal Minimum, WSM*) van 17,2% 
naar 18,3%. Deze groeiende armoede wordt volle
dig veroorzaakt door de groei van de huishoudens 
met een inkomen tot 101% WSM (bijstandsniveau). 
Binnen deze groep is vooral een groei in huis
houdens met langdurig een inkomen tot 101% 
WSM. 24.800 huishoudens in Utrecht leven in  
2014 van een laag inkomen. Naar schatting is 
het aantal huishoudens met een laag inkomen in 
2016 gestegen naar 25.200, maar de groei vlakt 
wel af. Bij deze huishoudens horen bijna 10.000 
kinderen. Het percentage kinderen dat leeft in  
een gezin met een inkomen rond bijstandsniveau 
steeg van 6,4% (3.700 kinderen) in 2010 naar 
8,4% (5.400 kinderen) in 201446.

Uit duidingsgesprekken:
“Door toenemende schulden veel stress, dat is echt ziek-

makend.” Professional

“Veel vrouwen hebben weinig geld voor extra’s, zij leven 

sober van een uitkering. Sommigen komen tekort voor 

de basisbehoeften, dit zijn vaker gezinnen met nog 

kinderen thuis. Een keer minder eten om rond te komen, 

komt voor.” Inwonersgroep

“Ook kunnen zij bijvoorbeeld geen cadeautjes voor de 

kleinkinderen bekostigen; dit kan tot schaamte leiden en 

hierdoor niet meer naar de verjaardag komen.” Inwoner

Kinderen die leven in een huishouden met een laag 

inkomen46

Minder voortijdig schoolverlaters, opleiding en 
vaardigheden zijn niet vanzelfsprekend
Onderwijs en goed ontwikkelde vaardigheden 
hebben een positief effect op gezondheid (OECD, 
2015). Belangrijke vaardigheden zijn bijvoorbeeld 
het cognitief vermogen en de kunde om infor
matie te verwerken. Een opleiding is niet altijd 
vanzelfsprekend. Er zijn jongeren die van school 
gaan zonder diploma op minimaal mboniveau 2 
of havo/vwoniveau; dit aantal voortijdig school
verlaters daalt wel sterk in Utrecht. 

Geschat wordt dat het aantal laaggeletterden 
in Utrecht tussen de 4.200 en 11.100 inwoners 
ligt32. Ook zijn er Utrechters die moeite heb
ben om schriftelijke gezondheidsinformatie te 
begrijpen, zoals brieven en folders van zorgver
leners. Dit geldt vooral voor volwassenen met 
een Marokkaanse, Turkse of andere nietwesterse 
achtergrond.

Voortijdig schoolverlaters landelijk vergeleken47

* Het wettelijk sociaal minimum (WSM) is het bedrag dat iemand mini
maal nodig heeft om van te leven. Hoe hoog dit bedrag is, stelt het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vast. Afhankelijk van 
leeftijd en leefsituatie (bijvoorbeeld of iemand samenwoont), is het 
WSM lager of hoger.
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Moeite met het begrijpen van schriftelijke gezondheids

informatie onder volwassenen naar achtergrond48

Meerderheid van Utrechters heeft aanpassings
vermogen en energie voor dagelijks leven
Naast cognitieve vaardigheden (denkvermogen) is 
ook het doenvermogen van mensen van invloed op
gezondheid (WRR, 2017). Denk bijvoorbeeld aan 
een plan kunnen maken, in actie komen en met 
tegenslag om kunnen gaan. Deze vermogens 
hebben mensen niet in gelijke mate en dit hangt 
slechts enigszins samen met opleidingsniveau.
81% van de Utrechtse volwassenen (19+) is in staat 
zich aan te passen aan veranderingen en 78% geeft 
aan voldoende energie te hebben voor het dage
lijks leven. Utrechters zonder migratieachtergrond 
en met een hoge opleiding geven dit vaker aan dan 
gemiddeld, net als 19 tot 40jarige Utrechters5.
In enkele gesprekken wordt door inwoners en  
professionals aangegeven dat meedenken en mee
beslissen niet altijd mogelijk is. Hoe complexer de 

problematiek hoe minder makkelijk dat gaat. Ook 
in onderzoek van het SCP (2018) wordt genoemd 
dat zelfredzaamheid niet of slechts zeer beperkt 
van toepassing is bij zeer kwetsbare groepen zoals 
bij mensen met psychiatrische problemen.

Uit gesprek met panel Meetellen in Utrecht:
“Soms kun je niet samen beslissen. Dan denk je: Hier  

heb je het op je bordje, laat mij even met rust. Er zijn 

situaties dat je zelf even niet kan meedenken.” 

Ook onder lager opgeleiden verschillen in 
gezondheid 
Als we op basis van vaardigheden en gezondheids
risico’s kijken naar de diversiteit binnen de groep 
lager opgeleiden, dan kunnen we een vijftal sub
groepen onderscheiden.

Met drie subgroepen gaat het momenteel op het 
gebied van gezondheid redelijk goed. Utrechtse 
volwassenen (1964 jaar) die:
a. werken, aanpassingsvermogen hebben en niet 

roken of
b. werken, energie hebben voor het dagelijks 

leven, maar wel roken of
c. actief zijn, maar geen werk hebben.
De subgroep b heeft gezien het rookgedrag wel 
grote gezondheidsrisico’s voor de toekomst. 

Tot slot zijn er twee groepen lager opgeleide 
Utrechters met meer gezondheidsrisico’s op het 
gebied van sociale contacten, leefstijl, aanpas
singsvermogen en rondkomen; zowel werkend als 
niet werkend.

 

Geen migratie
achtergrond

Marokkaanse 
achtergrond

Turkse 
achtergrond

Surinaamse/ 
Antilliaanse/
Arubaanse

achtergrond
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3% 37% 31% 4%
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achtergrond
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achtergrond
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34%

Lager opgeleiden: de kans om tot een bepaalde subgroep te behoren5

Werkend, 
met aanpassings

vermogen, nietrokend

Werkend, 
energiek, rokend

Actief, geen werk Werkend met 
risicofactoren

Niet werkend met veel risicofactoren

Kans van
1 op 6

Kans van
1 op 7

Kans van
1 op 7
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Kans van
1 op 3 
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Een gezonde leef en woonomgeving is...
Een gezonde leefomgeving is een omgeving die 
mensen als prettig ervaren, die uitnodigt tot 
gezond gedrag en waar de druk op de gezond
heid zo laag mogelijk is (RIVM, 2018). Deze brede 
opvatting hebben Utrechters zelf ook. Zij geven 
in het bewonerspanel aan dat het niet alleen gaat 
om een schone groene omgeving maar dat bij
voorbeeld ook contact, je goed voelen, speelruim
te en veiligheid meespelen. Twee derde van de 
Utrechters in het bewonerspanel rapporteert dat 
zij hun woonomgeving gezond vinden. 

Een gezonde woonomgeving...49

In Nederland wordt ongeveer 6% van de totale 
ziektelast veroorzaakt door een ongezond milieu. 
In stedelijke gebieden loopt dit op naar 12%. De 
invloed van een prettige, uitnodigende leef en 
woonomgeving is lastiger in gezondheidseffecten 
uit te drukken (RIVM, 2016; VTV, 2014).

Utrechters zijn tevreden over hun buurt,  
wel grote verschillen naar wijken
Prettig wonen draagt bij aan welzijn en dus ook 
aan gezondheid. Negen op de tien volwassen 
Utrechters zijn tevreden over hun woonomgeving. 
Daarmee waarderen zij hun woonomgeving hoger 
dan de bewoners van de andere grote steden. Wel 
bestaan er grote verschillen binnen de stad. In de 
wijken Noordwest, Overvecht, Zuidwest en Zuid 
zijn naar verhouding minder mensen zeer tevreden 
over hun woonomgeving.

De aanwezigheid van groen, fiets en wandelpaden 
nodigt uit tot gezond gedrag. 87% van de volwas
sen Utrechters is tevreden over het groen in hun 
buurt en negen op de tien zijn tevreden over 
de fiets en wandelmogelijkheden51. Ouderen 
zijn vaker zeer tevreden over de fiets en 
wandelmogelijk heden én over het groen in de 
buurt.

Tevredenheid over woonomgeving onder volwassenen 

landelijk vergeleken (rapportcijfer 6 of hoger)10

Tevredenheid over woonomgeving onder volwassenen 

naar wijk (rapportcijfer 8 of hoger)5

Leefomgeving 

Utrechters zijn tevreden over hun buurt, wel (milieu)druk op gezondheid

...is groen
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http://www.rivm.nl/onderwerpen/G/Gezonde_leefomgeving
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0172.pdf
http://www.eengezondernederland.nl/Een_gezonder_Nederland/Highlights/Trends_in_de_volksgezondheid


Voldoende speelplekken in eigen buurt volgens  

kinderen12

Kinderen zijn positiever over hun buurt
Kinderen zijn de afgelopen jaren over het  
algemeen hun buurt leuker gaan vinden; in 2007 
vond 69% de buurt leuk, in 2015 77%21. Ook zijn 
ze vaker tevreden over het aantal speelplekken in 
de buurt. Toch voelt één op de zes kinderen zich 
wel eens onveilig op deze speelplekken. Jongeren 
voelen zich vooral ’s nachts wel eens onveilig.  
Dit geldt vaker voor meisjes en vmboleerlingen 
zonder migratie achtergrond.

Jongeren die zich ‘s avonds of ’s nachts wel eens  

onveilig voelen naar geslacht7

Meeste Utrechtse ouderen zijn tevreden over 
hun woning, kwart denkt aan verhuizen
Een plek waar je je  ook als je ouder wordt   
prettig voelt, draagt bij aan gezondheid. Door  
veranderingen in de zorg is de verwachting dat 
mensen langer zelfstandig blijven wonen. De 
meeste 65plussers zijn tevreden over hun woning. 
Uit het bewonerspanel (2017) komt naar voren 
dat één op de vier 55plussers er aan denkt of van 
plan is om te verhuizen vanwege ouderdom50. 14% 
heeft de woning al aangepast of gaat dat nog doen 
en 13% denkt hier over na.

Tevredenheid over woning onder ouderen51 

Ruim een derde van de Utrechters is ontevreden 
over de verkeersveiligheid
Ruim een derde van de Utrechters is ontevreden 
over de verkeersveiligheid in de buurt51. Dit geldt 
vooral voor Utrechters met kinderen. Het aantal 
verkeersslachtoffers met letsel (incl. verkeers
doden) in Utrecht is sinds 2012 duidelijk toe
genomen. 

Vooral vmboleerlingen  

zonder migratieachtergond 

(21%)

9% 26%

88%
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Verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners landelijk vergeleken52
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n Nederland

67% is zeer tevreden

95%
is tevreden
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Geluidshinder neemt toe
In Utrecht is de ervaren ernstige geluidshinder 
door brommers en scooters en bouw en sloop
geluiden afgelopen jaren toegenomen. De grootste 
veroorzakers van ervaren geluidshinder blijven 
brommers en scooters, wegverkeer, bouw en 
sloopgeluid en buren. Ernstige geluidshinder  
verstoort het welzijn en de nachtrust; dat is  
niet goed voor de gezondheid.

Ernstige geluidshinder onder 19 tot 55jarigen23

Luchtkwaliteit is vergelijkbaar met andere  
steden, maar voldoet niet aan gezondheids
normen
De luchtkwaliteit in Utrecht is vergelijkbaar met 
die in andere grote steden in Nederland. De  
verbetering van de luchtkwaliteit in de afgelopen 
tientallen jaren zet zich ook in de toekomst door. 
De Europese grenswaarden (wettelijke normen) 
worden (bijna) overal gehaald, maar dit zijn geen 
gezondheidsnormen53. Het kan nog veel gezon
der als we de luchtvervuiling verder terugdringen. 
Verkeer in Utrecht is en blijft in de toekomst een 
belangrijke bron van luchtverontreiniging, al komt 
een groot deel van de totale verontreiniging van 
buiten de stad. 

Concentratie stikstofdioxide landelijk vergeleken54*
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n Ernstige hinder bouw en sloopactiviteiten
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Bijdrage aan roet in de lucht 2015 en 203053

* Dit is de (bevolkingsgewogen) gemiddelde concentratie van  
stikstofdioxide.
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Tenslotte
Dit Utrechts Gezondheidsprofiel is geen eindpunt. Er liggen veel vragen die om 
verdere verdieping of nader onderzoek vragen. Hoe spelen bijvoorbeeld factoren 
die gezondheid beïnvloeden samen op wijk of buurtniveau? Hoe is de relatie tussen 
gezondheid en veiligheid? Wat kunnen we leren van Utrechters met wie het goed gaat 
binnen risicogroepen, zoals laagopgeleide ouderen? Tot slot is de combinatie van de 
twee gezondheidsmodellen die we in dit profiel gebruiken nog volop in ontwikkeling en 
zullen wij in landelijke samenwerking de komende periode verder ontwikkelen tot een 
werkmodel voor praktijk en beleid. Dit gezondheidsprofiel is daarom ook een uitnodiging 
aan de stad en aan ons kennisnetwerk om samen verder te bouwen aan de kennis die we 
nodig hebben voor een gezonde toekomst. 

Meer weten?
Nu al nieuwsgierig naar meer? Naast dit samen
vattend Utrechts Gezondheidsprofiel zijn ook 
wijk profielen beschikbaar. Hierin wordt een beeld 
gegeven van de gezondheid van de Utrechters per 
wijk. 

Ga ook naar www.volksgezondheidsmonitor.nl. 
Hier staan nog meer bevindingen rond gezond
heidsthema’s beschreven. Ook kun je op de web
site zelf gezondheidscijfers vergelijken over de  
tijd en tussen de wijken. 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 
Schrijf je in voor de VMUnieuwsbrief.

Toelichting doelgroepen
Met kinderen bedoelen we 10 tot en met 12jari
gen, met jongeren 14 tot en met 16jarigen, met 
volwassenen 19 tot en met 64jarigen en met 
ouderen 65plussers, tenzij anders vermeld. 
Met Utrechters met een migratieachtergrond 
bedoelen wij Utrechters die zelf in het buitenland 
geboren zijn of van wie één van de ouders in  
het buitenland geboren is.
Indien mogelijk worden verschillen voor sub
groepen getoetst op significantie ten opzichte  
van het Utrechtse gemiddelde. 

Toelichting figuren
In de figuren van het Utrechts Gezondheidsprofiel 
staan de meest recente gegevens over Utrechters. 
Voor dit profiel is dit vaak 2016 of 2017 (zie hier
voor de bronnen). Met een  zijn, indien relevant, 
gegevens uit eerdere jaren toegevoegd aan de 
figuren om ontwikkelingen zichtbaar te maken. 
In de figuren zijn de meest opvallende resultaten 
terug te vinden, voor het volledige overzicht  

verwijzen we naar de website volksgezondheids
monitor.nl 

Dankwoord
Graag bedanken wij iedereen die bijgedragen heeft 
voor hun hulp. Het Utrechts Gezondheidsprofiel  
is opgesteld in nauwe samenwerking met vele  
professionals uit praktijk en beleid, zowel binnen 
als buiten de gemeente Utrecht. En ook inwoners, 
advies organen en kennisinstellingen die in 
gesprekken of door het invullen van een vragenlijst 
hebben bijgedragen. 
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Bronnen Utrechts Gezondheidsprofiel 2018
Voor de Volksgezondheidsmonitor Utrecht verzamelen wij veel verschillende datasets. 
Een selectie van deze data is gebruikt voor dit gezondheidsprofiel. Deze bronnen vindt u 
hieronder op volgorde van ‘eerste keer genoemd’. Meer informatie over deze bronnen én 
meer data kunt u vinden op volksgezondheidsmonitor.nl. 

1:  CBS/RIVM 2000 t/m 2014 op  
waarstaatjemeente.nl 2018

2:  CBS sterftecijfers 2011 t/m 2014 via GGD 
GHOR Nederland 2017

3: Jeugdmonitor 2007 & 2015, EMOVO 
2014/2015 & 2016/2017, Gezondheidspeiling 
2012 & 2016

4:  Gezondheidspeiling 2012 & 2016
5:  Gezondheidspeiling 2016
6:  Jeugdmonitor 2015 
7:  EMOVO 2016/2017 
8:  Jeugdmonitor 2015, EMOVO 2016/2017, 

Gezondheidspeiling 2016
9:  Gezondheidspeiling 2008 t/m 2016
10:  Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 

2016, GGD’en CBS en RIVM
11:  EMOVO 2014/2015 & 2016/2017
12:  Jeugdmonitor 2009 t/m 2015
13:  Gemeente Utrecht, Bevolkingsprognose 2017;  

Gemeente Amsterdam, Bevolkingsprognose 
 2016; Gemeente Den Haag, Bevolkings

prognose 2015, Gemeente Rotterdam, 
Bevolkingsprognose 20132030

14:  Gemeente Utrecht, Bevolkingsprognose 2017
15:  Wistudata, Gemeente Utrecht, 2017
16:  Utrecht Monitor 2017
17:  CBS 20062016 op www.statline.nl 2017
18:  Gezondheidspeiling 2003 t/m 2016

19:  Gezondheidspeiling 2008, 2010 & 2012
20:  Jeugdgezondheidszorg Utrecht 2004 t/m 2016
21:  Jeugdmonitor 2007 & 2015
22:  Jeugdmonitor 2015, EMOVO 2016/2017
23:  Gezondheidspeiling 2006 t/m 2016
24:  Registratie polikliniek Jeugd en Alcohol 

Diakonessenhuis 2017
25:  Huisartsendata 2016 Julius Huisartsennetwerk 

2018
26:  Jeugdgezondheidszorg Utrecht 2016
27:  Jeugdgezondheidszorg Utrecht 2012 t/m 2016
28:  Meetellen in Utrecht, 2014
29:  Jeugdmonitor 2007 & 2015, EMOVO 

2014/2015 & 2016/2017
30:  RIVM 2016 volksgezondheidenzorg.info
31:  RIVM 20122016 volksgezondheidenzorg.info
32:  Stichting Lezen en Schrijven, 2016
33: Vektis 20102015 op waarstaatjegemeente.nl 

2017
34: RIVM 2017 op volksgezondheidenzorg.info
35:  Bewonerspanel Gemeente Utrecht, december 

2017
36:  Jeugdmonitor 2011 t/m 2015
37: Jaarverslag buurtteamorganisatie Sociaal 2016
38:  Panel Meetellen, 2017
39:  Jaarverslag Lokalis 2016
40: Gemeente Utrecht, 2017
41:  Vektis 2015 op waarstaatjegemeente.nl 2018

42: CBS eerste half jaar 2017 op 
 waarstaatjegemeente.nl 2018
43: Monitor Daklozenopvang 2016,  Jaarverslag 

Tussenvoorziening 2016, Moviera 2016
44: Arbeidsmarktmonitor 2017
45:  Meetellen in Utrecht, 2015
46:  Armoedemonitor 2017
47:  www.onderwijsincijfers.nl 2017
48:  Gezondheidspeiling 2014
49:  Bewonerspanel Gemeente Utrecht maart 2017
50:  Bewonerspanel Gemeente Utrecht juli 2017
51:  Inwonersenquête Gemeente Utrecht 2016
52:  DVS 20102015 op
 www.waarstaatjegemeente.nl, 2018
53:  Gemeente Utrecht raadsbrief Luchtkwaliteit en 

gezondheid 3 1 2018   
54:  RIVM 2015 op www.waarstaatjegemeente.nl
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http://www.volksgezondheidsmonitor.nl/
http://www.waarstaatjegemeente.nl
http://www.statline.nl
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https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/Regionale_spreiding_van_geletterdheid_in_Nederland.pdf
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http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=31567b82-03fd-4833-9401-2270e0e8ad6b&EntryId=7a418c96-9cc0-42fa-821f-2c7306be93fd&searchtext
http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=31567b82-03fd-4833-9401-2270e0e8ad6b&EntryId=7a418c96-9cc0-42fa-821f-2c7306be93fd&searchtext
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
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