Wie wonen in Noordoost?
38502 inwoners op 01-01-2017
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van de moeders rookte tijdens de
zwangerschap
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is minimaal een uur per dag actief bezig of
speelt buiten
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ervaart eigen gezondheid als goed

502

4914

geborenen in 2016
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eet dagelijks fruit
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heeft een verhoogd risico op sociaalemotionele problemen

Wijk Noordoost
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57%

krijgt minimaal drie maanden borstvoeding
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69%

zit op zwemles of heeft al een zwemdiploma

94%

83%

is lid van een sportvereniging of sportclub

Inwoners van de wijk Noordoost zijn relatief

5%

23%

16%

25%

kijkt meer dan twee uur per dag naar een
beeldscherm
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heeft een chronisch zieke ouder, broertje of
zusje

gezond. Kinderen in deze wijk voelen zich meer

laag opgeleid
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Migratieachtergrond:

12%

79%

van de peuters komt in aanmerking voor
voor- en vroegschoolse educatie

Percentage kinderen met overgewicht of obesitas
per subwijk (2012-2016)
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Tuindorp, Voordorp
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n Marokkaans

Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt
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3%
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menteergedrag zien dan in andere wijken. Ze drinken vaker alcohol,
dat geldt ook voor roken en blowen. Verder valt op dat zij vaker
Volwassenen voelen zich over het algemeen gezond en het deel van

wordt gepest op school

de inwoners dat zich gezond voelt, is gestegen ten opzichte van
vier jaar geleden. Zij hebben in vergelijking met de gemiddelden

n Overig niet-westers

in de stad minder chronische aandoeningen. Echter, 8% heeft

23%

26%

onvoldoende regie op het eigen leven. Dit percentage schuift op

heeft in het afgelopen jaar geen
tandartscontrole gehad (2-17 jaar)

richting het stadsgemiddelde, waarmee het verschil tussen de wijk
Noordoost en de stad wat kleiner wordt. Overmatig alcoholgebruik
komt vaker voor dan gemiddeld in de stad. Sociale eenzaamheid is

21025 huishoudens:

20%

zijn lid van een sportvereniging. Jongeren laten wel meer experi-

opgroeien in co-ouderschap.

n Turks

56%

dan gemiddeld gezond. Ze spelen vaker buiten en veel kinderen

18%

5%

ten opzichte van vier jaar geleden toegenomen. In gesprekken werd

1%

genoemd dat de groep pensioengerechtigden naar verhouding

Zwangeren, baby’s,

peuters

Kinderen

(5-6 jaar)

Kinderen

(10-12 jaar)

snel toeneemt in de wijk en dat bij hen het wegvallen van werk hier
mogelijk voor zorgt.

Alleenstaand

Paar zonder
kinderen

Paar met
kinderen

Eenoudergezin

Overig

In Noordoost wonen naar verhouding veel mensen zonder
migratieachtergrond en hoogopgeleiden. De leeftijdsverdeling
over de wijk is min of meer gelijk aan die in de hele stad.

De meeste baby’s hebben een gezonde start; roken tijdens
de zwangerschap komt bijna niet voor en relatief veel
moeders geven minimaal drie maanden borstvoeding.

Kinderen hebben een gezonde leefstijl. Ze bewegen veel,
eten voldoende fruit en hebben minder overgewicht dan
gemiddeld in de stad.

13% van de kinderen ( 7%) en 12% van de jongeren ( 8%)
groeit op in co-ouderschap: zij wonen afwisselend bij één
van beide ouders.
28% van de kinderen heeft weleens alcohol gedronken
( 20%).

Onder de groep volwassenen die mantelzorg verleent, is relatief
vaak sprake van ‘intensieve’ mantelzorg. Zij voelen zich daarbij
vaker zwaar belast dan in andere wijken.
: staat voor Utrechts gemiddelde

83%

81%

ervaart eigen gezondheid als goed

92%

81%

ervaart eigen gezondheid als goed

20%

23%

heeft moeite met rondkomen

51%

ervaart eigen gezondheid als goed*

86%

81%

is >1 uur per dag lichamelijk actief

8%

9%

heeft onvoldoende regie op het eigen leven

33%

33%

heeft overgewicht

21%

heeft onvoldoende regie op het eigen leven*

15%

10%

heeft alcohol gedronken in de afgelopen
vier weken

6%

9%

is zwaar belemmerd door aandoeningen in
het dagelijks leven

10%

8%

drinkt overmatig alcohol

23%

is zwaar belemmerd door aandoeningen in het
dagelijks leven*

19%

12%

heeft weleens gerookt

6%

7%

heeft een hoog risico op psychische
problemen

19%

23%

rookt

71%

heeft minimaal twee chronische ziekten of
aandoeningen*

5%

6%

heeft een gebrek aan controle over sociale
mediagebruik

26%

33%

heeft minimaal twee chronische ziekten
of aandoeningen

31%

38%

had in de afgelopen twee maanden contact
met de huisarts

12%

is ernstig eenzaam*

86%

88%

heeft een goede relatie met ouders

11%

11%

is ernstig eenzaam

71%

66%

vindt de eigen woonomgeving (redelijk)
gezond

22%

gaf in het afgelopen jaar mantelzorg*

Gezondheid in de
Utrechtse wijk Noordoost
Onder meer Tuindorp, Voordorp en Wittevrouwen

Chronische ziekten en aandoeningen (19-64 jaar)

22% 21%
Overspannenheid
nervositeit/stress/
burn-out

11% 16%

16% 21%

Migraine/
Aandoening aan
ernstige hoofdpijn bewegingsapparaat

13% 12%

4% 11%

Depressiviteit

Hart- en vaatziekten

6%

8%

Astma/COPD

2%

n Noordoost

Jongeren

(13-16 jaar)

Experimenteergedrag komt hier vaker voor:
- Blowen in de afgelopen vier weken: 7% ( 4%)
- Bingedrinken in de afgelopen vier weken: 7% ( 4%)

Volwassenen
Professionals en bewoners geven aan veel gescheiden
gezinnen te zien. ‘Uit elkaar gaan levert veel stress op en
het heeft ook financiële gevolgen’.
Relatief veel mensen in deze wijk geven intensieve mantel
zorg (langer dan drie maanden meer dan 8 uur per week).

3%

Diabetes

n Utrecht

(19-64 jaar)
Eenzaamheid is toegenomen. Professionals geven aan
dat veel voorzieningen met een ontmoetingsfunctie
in de afgelopen jaren zijn verdwenen. Zoals kleine
buurtwinkeltjes en cafés.

Ouderen

65 jaar en ouder

* Wegens te kleine aantallen kunnen geen percentages voor de wijk Noordoost

2018

worden weergegeven. De cijfers betreffen daarom het gemiddelde van de stad.

Wil je meer informatie? Kijk op de website
www.volksgezondheidsmonitor.nl.

www.volksgezondheidsmonitor.nl

