Wie wonen in Binnenstad?
17932 inwoners op 01-01-2017
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4%

van de moeders rookte tijdens de
zwangerschap

68%

69%

is minimaal een uur per dag actief bezig of
speelt buiten

94%

92%

ervaart eigen gezondheid als goed

140

4914

geborenen in 2016

*%

77%

eet dagelijks fruit

9%

11%

heeft een verhoogd risico op sociaalemotionele problemen

63%

57%

krijgt minimaal drie maanden borstvoeding

*%

69%

zit op zwemles of heeft al een zwemdiploma

91%

83%

is lid van een sportvereniging of sportclub

11%

23%

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

30%

25%

kijkt meer dan twee uur per dag naar een
beeldscherm

1%

9%

heeft een chronisch zieke ouder, broertje of
zusje
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Migratieachtergrond:
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Percentage kinderen met overgewicht of obesitas
(2012-2016)
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*

4%
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n Surinaams/Antilliaans

* Te kleine aantallen

16%

n Marokkaans

14%

niet zo vaak buiten en geven aan dat zij in de buurt onvoldoende
speelplekken hebben. Wel sporten zij vaker bij een sportvereniging
meer experimenteergedrag zien dan in andere wijken. Ze drinken

wordt gepest op school

vaker alcohol en roken ook vaker.
De meeste volwassenen voelen zich gezond. Ten opzichte

n Overig niet-westers

van vier jaar geleden is de groep die zich gezond voelt echter

31%

26%

afgenomen. Eenzaamheid is in de afgelopen jaren toegenomen,

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

dat komt overeen met het beeld in de rest van de stad. Overmatig
alcoholgebruik komt vaker voor dan gemiddeld in Utrecht, evenals
roken (24%). In gesprekken werd dit in verband gebracht met het

12128 huishoudens:

20%

zijn relatief gezond. Kinderen uit groep 7 spelen naar verhouding

en komen zo mogelijk toch aan hun beweging. Jongeren laten hier

n Turks

71%

De inwoners van de Binnenstad, zowel kinderen als volwassenen,

6%

2%

relatief grote aantal jonge mensen, waaronder studenten.

1%

Aangezien de Binnenstad naast een woonfunctie bij uitstek ook

Zwangeren, baby’s,

peuters

Kinderen

(5-6 jaar)

Kinderen

(10-12 jaar)

een verblijfsfunctie heeft en er dus vele bezoekers komen, geven
inwoners in gesprekken met professionals vaak aan dat het zoeken

Alleenstaand

Paar zonder
kinderen

Paar met
kinderen

Eenoudergezin

Overig

Er wonen relatief veel jonge en hoogopgeleide mensen.
Het is één van de snelst groeiende wijken.

Deze wijk heeft het laagste aantal kinderen. Het
geboortecijfer (aantal geboorten per 1000 vrouwen)
is 2,4 ( 5,4).
Slechts 7% van de inwoners is onder de 18 jaar.

Het aantal kinderen in de Binnenstad is laag, daarom
zijn niet van alle onderwerpen percentages beschikbaar.
Professionals geven aan dat het algemene beeld van de
kinderen in de wijk is dat zij relatief gezond zijn.

Lang niet alle kinderen vinden het leuk om in de Binnenstad
te wonen; 63% vindt de eigen buurt (heel) leuk ( 77%),
17% geeft aan dat de buurt onvoldoende speelplekken
heeft.

is naar de balans tussen leefbaarheid en levendigheid.

: staat voor Utrechts gemiddelde

83%

81%

ervaart eigen gezondheid als goed

87%

81%

ervaart eigen gezondheid als goed

11%

23%

heeft moeite met rondkomen

51%

ervaart eigen gezondheid als goed*

75%

81%

is >1 uur per dag lichamelijk actief

2%

9%

heeft onvoldoende regie op het eigen leven

21%

33%

heeft overgewicht

21%

heeft onvoldoende regie op het eigen leven*

24%

10%

heeft alcohol gedronken in de afgelopen
vier weken

7%

9%

is zwaar belemmerd door aandoeningen in
het dagelijks leven

14%

8%

drinkt overmatig alcohol

23%

is zwaar belemmerd door aandoeningen in het
dagelijks leven*

19%

12%

heeft weleens gerookt

3%

7%

heeft een hoog risico op psychische
problemen

25%

23%

rookt

71%

heeft minimaal twee chronische ziekten of
aandoeningen*

-%

6%

heeft een gebrek aan controle over sociale
mediagebruik

28%

33%

heeft minimaal twee chronische ziekten
of aandoeningen

42%

38%

had in de afgelopen twee maanden contact
met de huisarts

12%

is ernstig eenzaam*

94%

88%

heeft een goede relatie met ouders

9%

11%

is ernstig eenzaam

65%

66%

vindt de eigen woonomgeving (redelijk)
gezond

22%

gaf in het afgelopen jaar mantelzorg*

Gezondheid in de
Utrechtse wijk Binnenstad

Chronische ziekten en aandoeningen (19-64 jaar)

19% 21%
Overspannenheid
nervositeit/stress/
burn-out

10% 16%

17% 21%

Migraine/
Aandoening aan
ernstige hoofdpijn bewegingsapparaat

10% 12%

7% 11%

13% 8%

12% 7 %

Depressiviteit

Hart- en vaatziekten

Astma/COPD

Chronisch eczeem

n Binnenstad

Jongeren

(13-16 jaar)

Relatief veel jongeren geven aan te experimenteren met
roken en drinken. 40% van de leerlingen uit de vierde klas
heeft in de afgelopen vier weken alcohol gedronken ( 18%).
32% heeft wel eens vijf of meer glazen alcohol gedronken
op één dag ( 13%).

Volwassenen
Veel volwassenen zijn positief over hun gezondheid.
Wel drinken relatief veel Binnenstadbewoners alcohol.
Eenzaamheid is in de afgelopen jaren toegenomen, dat
komt overeen met het beeld in de rest van de stad.

n Utrecht

(19-64 jaar)
De meeste volwassenen zijn tevreden met hun woon
omgeving. 97% geeft deze een (ruime) voldoende ( 89%).
Relatief veel mensen ervaren (geluids)overlast. Een bewoner
geeft daarover aan “In de Binnenstad wonen mensen nu
eenmaal dicht op elkaar. Voor een deel hoort geluid er dus
bij…”.

Ouderen

65 jaar en ouder

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

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

