
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezondheidsprofiel ’s-Hertogenbosch 
2007 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O&S 
December 2007 



 2



 3

Inhoudsopgave  

Inhoudsopgave _________________________________________________________________ 3 
Samenvatting ___________________________________________________________________ 5 
1. Inleiding________________________________________________________________ 9 

1.1 Aanleiding onderzoek ___________________________________________________ 9 
1.2 Organisatie ___________________________________________________________ 9 
1.3 Methode______________________________________________________________ 9 
1.4 Inhoud ______________________________________________________________ 10 

2. De gezondheidssituatie van volwassenen in ’s-Hertogenbosch _________________ 11 
2.1 Ervaren gezondheid____________________________________________________ 11 
2.2 Psychische gezondheid_________________________________________________ 12 
2.3 Huisartsenbezoek _____________________________________________________ 12 
2.4 Beweging en overgewicht _______________________________________________ 13 
2.5 Middelengebruik ______________________________________________________ 14 

3. De gezondheidssituatie van jongeren in ’s-Hertogenbosch_____________________ 17 
3.1 Gezondheid __________________________________________________________ 17 
3.2 Beweging en overgewicht _______________________________________________ 18 
3.3 Middelengebruik ______________________________________________________ 19 

4. De gezondheidssituatie van ouderen in ’s-Hertogenbosch _____________________ 21 
4.1 Ervaren gezondheid____________________________________________________ 21 
4.2 Psychische gezondheid_________________________________________________ 22 
4.3 Gebruik van zorgvoorzieningen / zorgbehoefte _______________________________ 22 
4.4 Beweging en overgewicht _______________________________________________ 23 

5. De gezondheidssituatie van niet-westerse allochtonen in ’s-Hertogenbosch ______ 25 
5.1 Ervaren gezondheid____________________________________________________ 25 
5.2 Beweging en overgewicht _______________________________________________ 26 
5.3 Middelengebruik ______________________________________________________ 26 

6. De gezondheidssituatie van allochtone jongeren in ’s-Hertogenbosch ___________ 27 
6.1 Ervaren gezondheid____________________________________________________ 27 
6.2 Beweging en overgewicht _______________________________________________ 27 
6.3 Middelengebruik ______________________________________________________ 28 

7. Geografische en sociaaleconomische gezondheidsverschillen in ’s-Hertogenbosch 29 
7.1 Ervaren gezondheid geografisch__________________________________________ 29 
7.2 Ervaren gezondheid sociaaleconomisch ____________________________________ 30 

Bijlage A: Begrippen en bronnen __________________________________________________ 31 
 



 4



 5

% ervaren gezond

88%

86%

79%

82%

79%

91%

94%

88%

77%

86%

76%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Regio Hart voor
Brabant

's-
Hertogenbosch

niet-w esters
allochtoon

w esters
allochtoon

laag

midden

hoog

12-17 jaar

18-24 jaar

20-64 jaar

65 jaar e.o.

et
ni

ci
te

it
op

le
id

in
gs

ni
ve

au
le

ef
tijd

sg
ro

ep
en

Samenvatting 
Met de gezondheid van de inwoners van ’s-Hertogenbosch gaat het minder goed dan met de regio 
Hart voor Brabant. En in de regio Hart voor Brabant is de gezondheid weer minder dan in de meeste 
andere regio’s van Nederland. Dit onderzoek heeft als doel om zoveel mogelijk aspecten van gezond 
zijn, gezond voelen en gezond leven in beeld te brengen. Deze gegevens kunnen zo een fundament 
vormen voor het lokale gezondheidsbeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het geeft aan waar 
de knelpunten liggen, en hoe de gezondheid van de bewoners zich in de loop van de jaren ontwikkelt.  
 
Ervaren gezondheid 
De subjectief ervaren gezondheid is een goede voorspeller van de algemene gezondheid van 
personen. In de gemeente ’s-Hertogenbosch ervaart 86% de eigen gezondheid als goed (of 
uitstekend). Dit aandeel is sinds 2001 stabiel gebleven. Ook in de aandachtsgebieden is de 
gezondheidsachterstand sinds 2004 tot staan gebracht. Met name laag opgeleiden, niet-westers 
allochtonen, 18-24-jarigen en ouderen ervaren 
de eigen gezondheid minder goed dan 
gemiddeld. Deze groepen, behalve de ouderen, 
hebben vaker dan gemiddeld een ongezonde 
leefstijl. Laag opgeleiden en niet-westers 
allochtonen hebben vaker overgewicht en 
sporten het minst. Laag opgeleiden en 18-24-
jarigen roken vaker. 
 
Overgewicht is één van de belangrijkste 
gezondheidsproblemen van het moment. 
Overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) 
neemt de laatste jaren in de westerse landen 
snel toe. Ook in Nederland is dit het geval. 
Bovendien blijkt de mate van overgewicht sterk 
toe te nemen. Bij volwassenen in de stad zien 
we nog steeds een stijgende trend in het 
overgewicht. Wel is het overgewicht in de stad 
lager dan dat in de regio Hart voor Brabant, 
maar nog steeds hoog. Van de volwassenen 
heeft 41% overgewicht, in de regio Hart voor 
Brabant is dit 46%. Van de Bossche jongeren 
tussen de 12 en 17 jaar heeft in 2006 14% 
overgewicht. Dit aandeel ligt hoger dan dat voor 
de regio Hart voor Brabant, waar 11% van deze 
jongeren overgewicht heeft.  
Onvoldoende beweging is een belangrijke 
verklarende factor voor overgewicht. In ’s-
Hertogenbosch is een stijgende tendens te zien 
van het aandeel sporters (minimaal 
maandelijks). Echter blijven bepaalde groepen 
achter. Vooral niet-westers allochtonen en laag 
opgeleiden sporten weinig. Respectievelijk 49% 
en 57% sport minimaal maandelijks. 
 
Ook andere leefstijlfactoren kunnen een bedreiging voor de gezondheid en het welbevinden zijn. Op 
dit gebied is voor de inwoners van ’s-Hertogenbosch nog veel gezondheidswinst te halen. Zoals 
bekend verkort roken en meeroken de (gezonde) levensverwachting. 35% van de volwassenen in ’s-
Hertogenbosch rookt. In vergelijking met de Nederlandse bevolking (28%) is dit aandeel zeer hoog. In 
2006 rookte 9% van de jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Van de oudere leeftijdsgroep (18-24 jaar) 
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rookt bijna een derde. Ook overmatig gebruik van alcohol is slecht voor de gezondheid. In 2005 
gebruikte 12% van de volwassenen (vooral mannen) overmatig alcohol. Ondanks dat het aandeel 
scholieren (onder de 16 jaar) dat de afgelopen 4 weken wel eens 5 glazen alcohol of meer heeft 
gedronken (‘binge drinken’) tussen 2003 en 2005 stabiel is gebleven, is dit aandeel (37%) zorgelijk 
hoog te noemen.  
 
In de onderstaande figuur zijn de verschillen in ervaren gezondheid tussen de wijken in beeld 
gebracht. De drie wijken die minder goed scoren hebben meestal een oververtegenwoordiging van 
één of meer van de achterstandsgroepen (ouderen, niet-westerse allochtonen of laag opgeleiden). In 
West wonen veel niet-westers allochtonen, in Noord veel laag opgeleiden en in Zuidoost veel 
ouderen. Wel zijn de gezondheidsachterstanden in de aandachtsgebieden tot staan gebracht. 
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Psychische gezondheid 
Naast subjectief ervaren gezondheid is de psychische gezondheid een belangrijke factor van 
gezondheid en welzijn. Psychische gezondheid hangt samen met gevoelens van geluk, somberheid 
en angst. Hiermee is het wat minder gesteld in 
’s-Hertogenbosch dan met de ervaren 
gezondheid, 82% ervaart de psychische 
gezondheid als goed (of uitstekend).  
 
Met name volwassen niet-westerse allochtonen 
voelen zich vaak psychisch ongezond. 
Wederom zijn het ook de laag opgeleiden, 18-
24-jarigen en ouderen die zich minder goed 
voelen dan gemiddeld. Bij alle groepen komt 
naar voren dat deze psychische ongezondheid 
samen gaat met gevoelens van eenzaamheid. 
 
Eenzaamheid is een belangrijke verklarende 
factor als het gaat om psychische 
ongezondheid. Bijna de helft van de ouderen 
voelt zich vaak eenzaam. Ook een zeer groot 
deel (29%) van de niet-westers allochtonen 
voelt zich vaak eenzaam.  
 
Jongeren tussen de 12 en 17 jaar lijken 
psychisch beter in hun vel te zitten dan 
gemiddeld. Echter zijn het alleen de jongens 
waar dit voor geldt. 16% van de meisjes in 
deze leeftijdscategorie voelt zich psychisch 
ongezond tegenover 10% van de jongens. 
Daarnaast voelen meisjes zich wat vaker 
somber of depressief dan jongens in deze 
leeftijdsgroep.  
 
Allochtone jongeren in deze leeftijd voelen zich 
psychisch even gezond als andere jongeren. 
Wel geven zij iets vaker aan zich wel eens 
somber of niet gelukkig te voelen dan hun 
autochtone leeftijdsgenootjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% psychisch gezond

85%

82%

53%

84%

75%

82%

89%

87%

79%

82%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Regio Hart voor
Brabant

's-
Hertogenbosch

totaal

niet-w esters
allochtoon

w esters
allochtoon

laag

midden

hoog

12-17 jaar

18-24 jaar

20-64 jaar

65 jaar e.o.

op
le

id
in

gs
ni

ve
au

le
ef

tijd
sg

ro
ep

en



 8

 
 
 
 
 
 
 
 



 9

1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding onderzoek 

In 2007 heeft het bureau Onderzoek en Statistiek in opdracht van de afdeling Welzijn voor de tweede 
keer een gezondheidsprofiel voor ’s-Hertogenbosch opgesteld. In 2003 werd dit voor het eerst 
gedaan. Aanleiding voor dat onderzoek was de ontwikkeling van het Actieplan Lokaal 
Gezondheidsbeleid door de afdeling Welzijn. De vernieuwde rapportage (2007) verschaft handvatten 
om het huidige beleid te evalueren en waar mogelijk bij te sturen. 
 
Dit lokale gezondheidsprofiel geeft een algemeen beeld van de gezondheid van de inwoners van ’s-
Hertogenbosch, waarbij extra aandacht besteedt wordt aan de analyse van de gezondheidssituatie 
van jongeren, ouderen en allochtonen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de gezondheid van de 
inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch nader bekeken. Met behulp van de uitkomsten van dit 
onderzoek kan worden gekeken in hoeverre het gezondheidsbeleid van de gemeente heeft 
bijgedragen aan deze ontwikkeling.  
 
1.2 Organisatie 

De opdrachtgever voor dit onderzoek is de afdeling Welzijn van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderzoek ligt bij het bureau Onderzoek en Statistiek 
(O&S) van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
 
1.3 Methode 

Bronnen 
Bij de beschrijving van de gezondheid van de inwoners van ’s-Hertogenbosch komen verschillende 
bronnen aan de orde. Een belangrijke bron is het gezondheidsonderzoek onder volwassenen van de 
GGD regio Hart voor Brabant. Daarnaast zijn ook onderzoeken die door Bureau Onderzoek en 
Statistiek onder de bevolking zijn gehouden als bron gebruikt. Voor de beschrijving van de 
gezondheidstoestand van de jeugd is gebruik gemaakt van de Jeugd- en Onderwijsmonitor maar ook 
van GGD gegevens. In bijlage A vindt u een beschrijving van de gebruikte onderzoeken en 
databestanden. 
 
Vergelijking 
Om inzicht te krijgen in de positie van ’s-Hertogenbosch ten opzichte van de rest van het land, zijn 
daar waar mogelijk de gegevens van ’s-Hertogenbosch vergeleken met landelijke of regionale 
gegevens of met gegevens van andere steden. De gegevens van de GGD Hart voor Brabant zijn, 
behalve voor de gemeente ’s-Hertogenbosch, ook beschikbaar voor de andere gemeenten van de 
regio.  
Naast een vergelijking tussen ’s-Hertogenbosch en andere gemeenten of regio’s is ook een 
tijdsvergelijking gemaakt. Voor zover mogelijk zijn alle indicatoren die gebruikt zijn bij de 
samenstelling van het gezondheidsprofiel van 2003 ingevuld met zo recent mogelijk onderzoek. Het 
gezondheidsonderzoek van de GGD Hart voor Brabant is onder ouderen gehouden in 2005 en onder 
volwassen in 2006. De Jeugd- en Onderwijsmonitor, het onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid en het 
Sportparticipatie onderzoek zijn alle drie gehouden in 2004 en in 2006. 
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1.4 Inhoud  

Het eerste deel van het onderzoek geeft een beschrijving van de gezondheidstoestand van de 
volwassen inwoners van ‘s-Hertogenbosch in het algemeen. In de volgende hoofdstukken komt de 
gezondheidstoestand van respectievelijk jongeren, ouderen en allochtonen aan de orde. 
De volgende onderwerpen zullen in de diverse hoofdstukken aan de orde komen:  
 
 Sociaal-economische en geografische gezondheidsverschillen 
 Ervaren gezondheid 
 Belemmeringen in functioneren door fysieke of psychische aandoeningen,  
 Voeding 
 Bewegen 
 Overgewicht 
 Risicovol gedrag zoals roken, alcohol- en druggebruik, gokken.  

 
Waar in dit rapport gesproken wordt over de regio, wordt de regio Hart voor Brabant bedoeld, tenzij 
anders vermeld. 
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2. De gezondheidssituatie van volwassenen in ’s-Hertogenbosch 
In dit hoofdstuk wordt de algemene gezondheidssituatie van de volwassenen (20-64 jaar) in ’s-
Hertogenbosch besproken. De belangrijkste bron voor dit hoofdstuk is de Gezondheidsenquête onder 
20-65 jarigen van de GGD, voor het laatst gehouden in 2005. Alleen wanneer anders vermeld zijn de 
gebruikte gegevens in dit hoofdstuk afkomstig van de GGD Gezondheidsenquête volwassenen 2005. 
 
2.1 Ervaren gezondheid 

Ervaren gezondheid 
Aan de respondenten is gevraagd hoe zij over het algemeen hun eigen gezondheid beoordelen. 86% 
van de volwassenen in de stad ervaart de eigen gezondheid als goed tot zeer goed, 2% van de 
volwassenen ervaart de eigen gezondheid als slecht en 12% matig. In vergelijking met 2001 zijn deze 
percentages gelijk gebleven. Zoals te verwachten, ervaren mensen de eigen gezondheid slechter 
naarmate zij ouder worden. Vooral mannen van 55 jaar en ouder en vrouwen van 40 jaar en ouder 
ervaren hun eigen gezondheid vaker slechter dan gemiddeld.  
 
Figuur 2.1 Ervaren eigen gezondheid matig of slecht naar leeftijd en geslacht. 
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Bron: GGD Gezondheidsenquête volwassenen 2005 
 
Lichamelijke beperkingen 
Daarnaast geeft een op de vijf volwassenen aan beperkt te zijn in dagelijkse bezigheden ten gevolge 
van de lichamelijke gezondheid. Dit zijn vooral vrouwen van 40 t/m 54 jaar (31%). Verder vinden 
mannen (6%) hun manier van leven vaker ongezond dan vrouwen (1%). Vooral jongere mannen (20 
t/m 29 en 30 t/m 39 jaar) geven relatief vaak aan dat hun manier van leven ongezond is 
(respectievelijk 8% en 9%). 
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2.2 Psychische gezondheid 

De psychische gezondheid is een schaal die is geconstrueerd uit vijf vragen. Deze vragen hebben 
betrekking op gevoelens van geluk, somberheid en angst. Van de volwassenen ervaart 18% de eigen 
psychische gezondheid als ongezond. Dit aandeel ligt hoger dan gemiddeld in de regio Hart voor 
Brabant (15%). Voor Tilburg en Oss zijn deze percentages 17% respectievelijk 16%. Vrouwen voelen 
zich gemiddeld iets vaker dan mannen psychisch ongezond. De psychische gezondheid van de 
inwoners van ’s-Hertogenbosch is sinds 2001 niet veranderd. 
 
Figuur 2.2 Percentage psychische ongezond naar leeftijd en geslacht 
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Bron: GGD Gezondheidsenquête volwassenen 2005 
 
2.3 Huisartsenbezoek 

In ’s-Hertogenbosch heeft bijna driekwart van de volwassenen in de twaalf maanden voorafgaande 
aan het onderzoek minimaal één keer contact gehad met de huisarts. Een derde heeft in de 
afgelopen 2 maanden contact met de huisarts gehad1. Gemiddeld hebben meer vrouwen dan 
mannen het afgelopen jaar contact met hun huisarts gehad. Alleen mannen tussen de 55-64 jaar 
consulteren de huisarts vaker dan vrouwen (respectievelijk 40% en 34%). 
 
Figuur 2.3 Contact met huisarts 
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Bron: GGD Gezondheidsenquête volwassenen 2005 

 

                                                      
1 Omdat in 2001 gevraagd is naar het huisartsenbezoek in de afgelopen 3 maanden (54%) is er geen tijdsvergelijking mogelijk. 
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2.4 Beweging en overgewicht 

Overgewicht is één van de belangrijkste gezondheidsproblemen van het moment. De laatste jaren is 
het aandeel mensen met overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) wereldwijd snel toegenomen. 
Ook in Nederland is dit het geval. Bovendien blijkt de mate van overgewicht sterk toe te nemen. 
Overgewicht is het gevolg van een verstoorde energiebalans: meer energie tot je nemen dan je 
gebruikt. Kortom: te veel eten en te weinig bewegen. Een gezond voedings- en bewegingspatroon is 
niet alleen belangrijk voor de preventie en bestrijding van overgewicht, maar ook van belang voor 
andere aspecten van de gezondheid. Overgewicht (vooral ernstig overgewicht) hangt samen met 
hart- en vaatziekten, suikerziekte, verschillende vormen van kanker en aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat (zoals artrose) en de ademhalingsorganen. Overgewicht hangt bovendien samen 
met lichamelijke beperkingen en een slechtere kwaliteit van leven. 
 
Beweging 
Onvoldoende beweging is dus een belangrijke verklarende factor voor overgewicht. 43% van de 
volwassenen voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (minstens vijf dagen per week 
een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit). Ondanks dat dit percentage nog aan de hoge 
kant is, is het wel een verbetering in vergelijking met 2001. In 2001 voldeed 54% van de inwoners van 
’s-Hertogenbosch niet aan de Norm Gezond Bewegen. In de regio Hart voor Brabant voldoet in 2005 
41% niet aan deze norm. Verder blijkt uit het sportonderzoek 2006 van de gemeente ’s-
Hertogenbosch dat 71% van de volwassenen minimaal maandelijks sport2.  
 
Overgewicht 
Om de mate van overgewicht te bepalen wordt de zogenaamde Body Mass Index, afgekort BMI, 
gebruikt. De BMI is gedefinieerd als het lichaamsgewicht (in kg) gedeeld door het kwadraat van de 
lichaamslengte (in m). Op basis van de BMI-waarde, worden de volgende groepen gevormd: 
 
Figuur 2.4 Indeling BMI-waarde 

 
 
 
 
Bron: CBS Statline 
 

De cijfers over overgewicht in dit onderzoek zijn gebaseerd op zelfgerapporteerde lengte- en 
gewichtgegevens. Het is bekend dat dit kan leiden tot een onderschatting; het daadwerkelijke 
percentage (ernstig) overgewicht zal waarschijnlijk dus nog wat hoger zijn dan hier gepresenteerd 
wordt. 
 
Volgens cijfers van CBS is in 2006 het aandeel Nederlanders van 20 jaar of ouder met overgewicht 
ongeveer 47%. Dit aandeel is de afgelopen jaren toegenomen. In ’s-Hertogenbosch hebben minder 
mensen overgewicht, 41%. Hiervan heeft 11% ernstig overgewicht (obesitas). In de regio Hart voor 
Brabant heeft 46% overgewicht. Ook in Tilburg (47%) en Oss (49%) hebben de volwassenen vaker 
overgewicht dan in ’s-Hertogenbosch. Uit onderstaande figuur blijkt dat mannen vaker overgewicht 
hebben dan vrouwen. Gemiddeld genomen heeft ongeveer de helft van de volwassen mannen 
overgewicht tegenover ongeveer een derde van de volwassen vrouwen.  

                                                      
2 Bron: Sportparticipatie 2006 

Ondergewicht BMI < 18,5 
Gezond gewicht BMI 18,5 tot 25 
Overgewicht  BMI 25 < 
Matig overgewicht BMI 25 tot 30 
Ernstig overgewicht (obesitas):  BMI 30 < 
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Figuur 2.5  Percentage met overgewicht naar leeftijd en geslacht 
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Bron: GGD Gezondheidsenquête volwassenen 2005 
 
Voeding 
Het eten van voldoende groenten en fruit wordt vaak als maatstaf gebruikt voor gezonde voeding. 
Ruim driekwart (77%) van de volwassenen voldoet niet aan de aanbeveling groenteconsumptie (200 
gram per dag). Daarnaast voldoet 82% niet aan de aanbeveling fruitconsumptie (2 stuks fruit of 1 glas 
vruchtensap en 1 stuk fruit). 90% eet gemiddeld minder dan de aanbevolen hoeveelheid groenten 
en/of minder dan de aanbevolen hoeveelheid fruit(sap). Dit aandeel is in vergelijking met 2001 licht 
toegenomen (86%). Als je deze cijfers vergelijkt met regio Hart voor Brabant ligt de groente- en 
fruitconsumptie in ’s-Hertogenbosch lager. In de regio eet drie kwart onvoldoende groente en een net 
zo grote groep eet te weinig fruit. Ook wordt er in ’s-Hertogenbosch minder ontbeten dan in de rest 
van regio Hart voor Brabant. In ’s-Hertogenbosch ontbijt 23% minder dan 5 keer per week en in de 
regio Hart voor Brabant is dit 19%.  
 
2.5 Middelengebruik 

Roken 
Volgens het RIVM rookt in 2006 28% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. In ’s-
Hertogenbosch ligt dit percentage hoger, 35% van de volwassenen rookt en 32% rookt dagelijks. Het 
aandeel rokers is sinds 2001 stabiel gebleven over de tijd. In vergelijking met de rest van de regio 
Hart voor Brabant (29% rokers en 26% dagelijks) roken inwoners van ‘s-Hertogenbosch relatief vaker. 
In Tilburg rookt 32% en in Oss 28%. Mannen roken over het algemeen vaker dan vrouwen. Vrouwen 
tussen de 30 en 39 jaar roken het minst. Onder mannelijke twintigers zijn de meeste rokers te vinden. 
Het aandeel zware rokers (rookt meer dan 21 sigaretten per dag) in ’s-Hertogenbosch is 4% en in de 
regio is dit 3%.  
 
Alcohol 
Als het gaat om alcoholgebruik zijn er verschillende definities die worden gehanteerd3. In dit 
onderzoek zal gebruik worden gemaakt van de definities die de GGD gebruikt. Allereerst de definitie 
van de ‘overmatige drinker’. Een man is overmatig drinker wanneer hij meer dan 21 glazen alcohol 
per week drinkt. Een vrouw is overmatig drinker wanneer zij meer dan 14 glazen alcohol per week 
drinkt. In ’s-Hertogenbosch ligt het aandeel ‘overmatige drinkers’ op 12%, in de regio Hart voor 
Brabant is dit 14%. Ook in Oss en Tilburg is het aandeel ‘overmatige drinkers’ iets hoger dan in ’s-
Hertogenbosch (respectievelijk 13% en 14%). Mannen zijn vaker overmatige drinkers dan vrouwen. 
Vooral mannelijke twintigers en mannelijke 55 plussers zijn vaak overmatige drinkers. 

                                                      
3 Omdat de definitie van overmatige drinker veranderd is sinds 2001 is er geen tijdsvergelijking mogelijk. 
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Naast de definitie van de overmatige drinker gebruikt de GGD ook nog de norm verantwoord alcohol 
gebruik. Mannen voldoen aan deze norm wanneer zij maximaal 21 glazen alcohol per week drinken 
met maximaal 5 glazen per drinkdag op maximaal 5 drinkdagen per week. Vrouwen voldoen aan 
deze norm wanneer zij maximaal 14 glazen per week drinken, met maximaal 3 glazen per drinkdag 
op maximaal 5 drinkdagen per week. Een derde van de bevolking drinkt meer dan deze norm, en 
voldoet hiermee niet aan de norm verantwoord alcohol gebruik.  
 
Figuur 2.6  Percentage overmatige drinkers naar leeftijd en geslacht 
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Bron: GGD Gezondheidsenquête volwassenen 2005 
Drugs 
Bij drugs kan onderscheid worden gemaakt in softdrugs en harddrugs. Cannabisproducten als hasj, 
wiet en marihuana hebben geen sterk verslavende werking. Deze middelen worden softdrugs 
genoemd. Van de volwassenen geeft 7% aan het afgelopen jaar softdrugs te hebben gebruikt. Voor 
de regio Hart voor Brabant ligt dit aandeel op 5%. Deze percentages zijn ongeveer gelijk gebleven in 
vergelijking met 2001. 
Amfetamine, XTC, LSD, hallucinerende paddenstoeltjes, (paddo's) cocaïne en heroïne zijn harddrugs. 
Deze middelen zijn (zeer) verslavend en schadelijk voor de gezondheid. Zowel in ’s-Hertogenbosch 
als in de regio Hart voor Brabant heeft 2% van de bevolking harddrugs gebruikt in het afgelopen jaar.  
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3. De gezondheidssituatie van jongeren in ’s-Hertogenbosch 
In het gezondheidsbeleid vormen jongeren een aparte categorie. In het kader van het lokaal 
gezondheidsprofiel wordt de leefstijl van de jongeren in de leeftijdscategorieën 12-17 jaar en 18-24 
jaar onder de loep genomen.  
 
3.1 Gezondheid 

Fysieke gezondheid 
88% van de jongeren tussen de 12 en 17 jaar beoordeelt de eigen gezondheid als (zeer) goed. In 
vergelijking met 2001 is dit aandeel gelijk gebleven. Daarnaast komt dit percentage overeen met dat 
van de volwassenen. De oudere jeugd (18-24 jaar) beoordeelt de eigen gezondheid in 2006 wat 
minder vaak goed, 77% vindt de eigen gezondheid goed. Deze leeftijdsgroep beoordeelt de eigen 
gezondheid ongeveer hetzelfde als de volwassenen van 55 jaar en ouder. 
 
Psychische gezondheid 
13% van de 12 t/m 17 jarigen voelt zich psychisch ongezond (matig of (heel) slecht). De jongeren 
tussen de 18 en de 24 jaar voelen zich iets vaker ongezond, 21% van deze groep voelt zich matig of 
(zeer) slecht. In vergelijking met de volwassenen hebben de jongeren tussen de 12 en 17 jaar een 
betere psychische gezondheid en de 18 t/m 24 jarigen een slechtere psychische gezondheid. Meisjes 
van de 12 t/m 17 jaar voelen zich psychisch ongezonder dan jongens in dezelfde leeftijdscategorie 
(respectievelijk 16% en 10%). Tussen jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 18 t/m 24 jaar zijn 
geen duidelijke verschillen te zien wat betreft psychische gezondheid. 
 
Figuur 3.1  Percentage fysiek en psychisch ongezond naar leeftijd 
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Bron: JOM Jeugd- en Onderwijsmonitor 2006 
 
Psychische kenmerken 
Van de 12-17 jarigen voelt 15% zich ‘best vaak somber of depressief’ en van de 18-24 jarigen is dit 
18%. Deze percentages komen ongeveer overeen met die van 2002. Meisjes voelen zich wat vaker 
somber of depressief dan jongens. Dit geldt voor beide leeftijdsgroepen.  
De eenzaamheid onder jongeren is wel licht toegenomen sinds 2002. 12% van de jongeren tussen de 
12 en 17 jaar voelt zich vaak eenzaam en een op de vijf jongeren tussen de 18 en 24 jaar voelt zich 
vaak eenzaam. Wat betreft eenzaamheid zijn er geen duidelijke verschillen tussen jongens en 
meisjes te ontdekken.  
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3.2 Beweging en overgewicht 

Beweging 
Jongeren gaan steeds minder sporten als ze ouder worden. Wel is het aandeel sporters per 
leeftijdsgroep toegenomen sinds 2002. Van de jongeren tussen de 12 en 14 jaar sport nog 88% vaker 
dan 1 keer per maand en is ruim driekwart lid van een sportvereniging. Van de jongeren tussen de 18 
en 24 jaar sport nog maar tweederde vaker dan 1 keer per maand en is nog maar 43% lid van een 
sportvereniging. Volwassenen sporten minder vaak dan jongeren tussen de 12 en 17 jaar, maar 
ongeveer even vaak als jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Verder blijkt dat lidmaatschap van een 
sportvereniging verder afneemt naarmate mensen ouder worden. Zoals eerder bleek is nog 38% van 
de volwassenen lid van een sportvereniging.  
 
Figuur 3.2  Percentage dat meer dan 1x per maand sport en lid van sportvereniging naar leeftijd 
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Bron: JOM Jeugd- en Onderwijsmonitor 2006 
 
Overgewicht  
Net als bij volwassenen wordt de mate van overgewicht bepaald door de Body Mass Index (BMI4). De 
indeling voor wanneer jongeren overgewicht hebben, verschilt van de volwassenen en per levensjaar.  
 
Figuur 3.3 Indeling overgewicht naar leeftijd 
Leeftijd Overgewicht bij een BMI-waarde 
12 en 13 jaar > 21,5 
14 jaar > 22,5 
15 en 16 jaar > 23,5 
17 jaar > 24,5 
 Bron: De Nederlandse Hartstichting 
 
De cijfers over overgewicht in dit onderzoek zijn gebaseerd op zelfgerapporteerde lengte- en 
gewichtgegevens. Er is bekend dat dit kan leiden tot een onderschatting; het daadwerkelijke 
percentage (ernstig) overgewicht zal waarschijnlijk dus nog wat hoger zijn dan hier gepresenteerd 
wordt. Van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar van de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn geen lengte 
en gewicht gegevens bekend, en kan er ook geen BMI worden berekend van deze groep. 
 
Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat in 2006 een op de negen jongeren onder de 18 jaar 
overgewicht heeft in Nederland. Van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar is dit zelfs een op de 6. In 
’s-Hertogenbosch ligt dit percentage 12-17-jarigen dat kampt met overgewicht wat hoger dan het 
landelijk gemiddelde. 14% van deze groep heeft overgewicht5. 

                                                      
4 De BMI is gedefinieerd als het lichaamsgewicht (in kg) gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte (in m). 
5 Cijfers zijn afkomstig uit de JOM (2006). 
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Voeding 
Een goed ontbijtpatroon is onderdeel van een gezonde leefstijl. Van de jeugd tussen de 12 en 17 jaar 
ontbijt 86% minimaal 5 keer per week. Driekwart van deze jongeren ontbijt zelfs elke dag. Jongeren 
tussen de 18 en 24 jaar ontbijten aanzienlijk minder, toch is het ontbijtgedrag van deze groep 
verbeterd ten opzichte van 2002. Ongeveer driekwart van de 18 tot 24 jarigen ontbijt minimaal 5 keer 
per week en ongeveer de helft ontbijt elke dag. Jongeren tussen de 18 en 24 jaar zijn wel vaker gaan 
ontbijten dan in 2002 het geval was. Toen ontbeet 60%  
De warme maaltijd wordt over het algemeen vaker gebruikt door jongeren. Van de 12-17-jarigen geeft 
97% aan minimaal 5 keer per week warm te eten en 86% dagelijks. Van de jongeren tussen de 18 en 
24 jaar doet 96% dit minimaal 5 keer per week en 72% dagelijks. 
 
3.3 Middelengebruik  

Rookgedrag 
Van jongeren in de leeftijdsgroep 12-17 jaar rookt gemiddeld 9% in 2006. Dit geldt voor zowel 
jongens als meisjes. In 2002 rookte 7% dagelijks. Van de oudere leeftijdsgroep (18-24 jaar) rookt in 
2006 net als in 2002 bijna een derde. De gemiddelde leeftijd waarop de jongeren beginnen met roken 
is 14 jaar.  
 
Alcoholgebruik 
Uit een vergelijking met cijfers van de landelijke Health Behaviour of School-aged Children (HBSC) 
studie uit 2005 blijkt dat het alcoholgebruik in de hele groep scholieren van 12 tot en met 16 jaar 
tussen 2003 en 2005 stabiel is gebleven. Ook het aandeel scholieren dat in de afgelopen 4 weken 
wel eens 5 glazen alcohol of meer bij 1 gelegenheid heeft gedronken (‘binge drinken’) is tussen 2003 
en 2005 stabiel gebleven. Aangezien de gevolgen van het overmatig drinken van alcohol onder 16 
jaar aanzienlijk kunnen zijn (geheugenproblemen, hartaandoeningen, nierfalen, etc. 6), is het aandeel 
binge drinkers in deze leeftijdscategorie hoog te noemen, namelijk 37%.  
In ’s-Hertogenbosch drinkt in 2006 43% van de jongeren van 12-17 jaar wel eens alcohol. Van de 
oudere leeftijdsgroep (18-24 jaar) is dat 87%. Gemiddeld hebben de jongeren van 12-17 jaar op vier 
dagen gedronken in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek en is 14% hiervan in diezelfde 
periode minimaal 1 keer aangeschoten of dronken geweest. De 18-24 jarigen hebben gemiddeld op 7 
dagen gedronken en zijn twee keer aangeschoten of dronken geweest.  
 
Drugsgebruik 
Van de totale groep 12-17 jarigen en de 18-24 jarigen in ’s-Hertogenbosch heeft respectievelijk 6% en 
19% hasj gebruikt in de afgelopen 4 weken voorafgaande aan het onderzoek. Het hasjgebruik van de 
18-24 jarigen is toegenomen sinds 2001, toen 13%. Een klein deel gebruikt (ook) wel eens harddrugs 
(paddo’s, cocaïne, amfetamine en XTC). Van de 12-17 jarigen gebruikt 2% wel eens harddrugs. Van 
de 18-24 jarigen is dit ongeveer 4%. Voor beide leeftijdsgroepen geldt dat jongens vaker drugs 
gebruiken dan meisjes.  
 

                                                      
6 Bron: www.alcoholpreventie.nl, Stichting Alcoholpreventie (STAP). 
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Figuur 3.4  Percentage drugsgebruik naar leeftijd 
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Bron: JOM Jeugd- en Onderwijsmonitor 2006 
 
Gokken 
Het afgelopen jaar heeft 20% van de jongeren tussen de 12 en 17 jaar wel eens geld in een gokkast 
of fruitautomaat gegooid. Van de 18 tot 24 jarigen heeft 25% dit gedaan. Jongens hebben vaker dan 
meisjes geld in een gokautomaat gegooid.  
 
Figuur 3.5  Percentage gegokt naar leeftijd en geslacht 
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Bron: JOM Jeugd- en Onderwijsmonitor 2006 
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4. De gezondheidssituatie van ouderen in ’s-Hertogenbosch 
In het gezondheidsbeleid vormen ouderen (65+) vaak een aparte doelgroep. Immers, hun gezondheid 
is vaak niet zo goed meer als die van volwassenen. Naast de gezondheidssituatie wordt ook 
ingegaan op de zorgbehoefte van ouderen. Een belangrijke informatiebron voor dit hoofdstuk is het 
leefbaarheid en veiligheidsonderzoek van 2006. 
 
4.1 Ervaren gezondheid 

Driekwart (76%) van de 65-plussers beoordeelt de eigen gezondheid als goed, zeer goed of 
uitstekend. Dit is nog altijd lager dan bij de volwassenen (86% van de volwassenen voelt zich 
gezond). Wel is het aandeel ouderen dat zich gezond voelt toegenomen sinds 2000, toen 61% van de 
ouderen zich gezond voelden. Dat zo’n groot deel van de ouderen zich gezond voelt is opmerkelijk, 
aangezien een bijna even groot deel (71%) van deze ouderen te kampen heeft met één of meer 
chronische ziekten of aandoeningen. Vrouwen hebben relatief vaker dan mannen een chronische 
aandoening (respectievelijk 75% en 67%). 
 
Figuur 4.1 Percentage ouderen met 1 of meer chronische ziekten/aandoeningen en ervaren gezondheid 
goed tot uitstekend. 
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Bron: GGD Gezondheidsenquête ouderen 2004 
 
Zelfredzaamheid 
Om de zelfredzaamheid te bepalen is een schaalscore berekend van een drietal stellingen. Hoe 
hoger de score op deze schaal, hoe groter de zelfredzaamheid. De stellingen die aan de mensen zijn 
voorgelegd zijn de volgende: ‘Ik kan alles goed aan’, ‘ik kan prima voor mezelf opkomen’ en ‘ik weet 
goed mijn recht te halen’. Gemiddeld scoort de oudere inwoner van ’s-Hertogenbosch een 7,2 op de 
schaal voor zelfredzaamheid. Dit is ongeveer 1 punt lager dan de zelfredzaamheid van volwassenen. 
Toch geeft dit aan dat het merendeel van de ouderen in ’s-Hertogenbosch zich zelf nog goed kunnen 
redden. Mannen hebben gemiddeld een hogere zelfredzaamheid dan vrouwen. Ook blijkt uit de 
gegevens dat de zelfredzaamheid afneemt naarmate mensen ouder worden. 65-74 jarigen scoren 
gemiddeld een 7,6 en de ouderen van 75 jaar en ouder scoren gemiddeld een 6,6 
 
Figuur 4.2 Schaalscore zelfredzaamheid (0 = lage zelfredzaamheid, 10 = hoge zelfredzaamheid) 
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Bron: Leefbaarheid en Veiligheid 2006 
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4.2 Psychische gezondheid 

Eén op de vijf 65-plussers geeft aan een slechte psychische gezondheid te hebben. Vrouwen zijn 
twee keer zo vaak geestelijk ongezond als mannen (respectievelijk 25% en 12%). Oudere vrouwen 
zijn wat vaker psychisch ongezond dan de volwassen (20 t/m 64 jaar) vrouwen. Dit in tegenstelling tot 
de mannen. Oudere mannen voelen zich psychisch gezonder dan de volwassen mannen. 
 
Eenzaamheid 
Om de mate van eenzaamheid te bepalen is gebruik gemaakt van een elftal stellingen. Iemand die 
drie of meer van deze stellingen negatief heeft beantwoordt, wordt als eenzaam gecategoriseerd. 
Bijna de helft van de 65-plussers is eenzaam. Vooral 75-plussers voelen zich vaker eenzaam. 
Eenzaamheid draagt over het algemeen niet bij aan een goede psychische gezondheid. Het blijkt dan 
ook dat bijna 70% van de mensen die aangeven zich psychisch ongezond te zijn zich ook vaak 
eenzaam voelen. 
 
Figuur 4.3 Percentage eenzame ouderen 
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Bron: GGD Gezondheidsenquête ouderen 2004 
 
4.3 Gebruik van zorgvoorzieningen / zorgbehoefte 

58% van de ouderen in ’s-Hertogenbosch heeft in de laatste twee maanden voorafgaand aan het 
GGD onderzoek voor zichzelf de huisarts bezocht7. Vooral 75-plussers hebben de huisarts relatief 
vaak bezocht, 60% van de mannen en 68% van de vrouwen. Verder heeft een op de vijf 65-plussers 
professionele zorg8 en 18% ontvangt mantelzorg9. Daarnaast geeft nog 10% aan dat zij meer 
behoefte aan hulp of zorg hebben. 
 

                                                      
7 Een tijdsvergelijking is hier niet mogelijk omdat er in 2000 gevraagd is naar het huisartsenbezoek van de afgelopen 3 
maanden. 
8 Ontvang momenteel één of meer van de volgende vijf vormen van professionele (betaalde) zorg: huishoudelijke verzorging, 
persoonlijke verzorging, verpleging, dagopvang/verzorging, dagbehandeling.  
9 Het ontvangen van hulp of zorg van gezinsleden, familieleden of mensen uit de naaste omgeving.  
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Figuur 4.4 Percentage dat professionele- of mantelzorg ontvangt en het aandeel dat meer behoefte aan 
hulp/zorg heeft dan men momenteel heeft. 
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Bron: GGD Gezondheidsenquête ouderen 2004 
 
4.4 Beweging en overgewicht 

Zoals te verwachten, ligt de sportdeelname van de oudere bevolking wat lager dan het gemiddelde. 
Wel is het aandeel sportende ouderen fors toegenomen sinds 2004, waar slechts 39% minimaal 
maandelijks sportte. In 2006 sport 60% van de 65-plussers minimaal maandelijks, 38% sport 
helemaal niet. Verder voldoen ouderen minder vaak aan de bewegingsnorm dan jongeren. In de 
zomer wordt door 51% van de 65-plussers deze norm gehaald en in de winter door 36%. 
Overgewicht komt gemiddeld vaker voor onder 65-plussers. Ruim 40% van deze groep heeft 
overgewicht. Eén op de tien ouderen heeft zelfs ernstig overgewicht.  
 
 Figuur 4.5 Percentage 65-plussers met overgewicht 
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Bron: Sportparticipatie 2006 
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5. De gezondheidssituatie van niet-westerse allochtonen in ’s-
Hertogenbosch 
De gezondheid van niet-westerse allochtonen10 wordt met behulp van verschillende bronnen 
bekeken. Omdat allochtonen in de meeste databestanden ondervertegenwoordigd zijn, is het niet 
mogelijk om verschillen tussen groepen allochtonen in kaart te brengen. Wel wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen niet-westerse en westerse allochtonen.  
 
5.1 Ervaren gezondheid 

Niet-westerse allochtonen in ’s-Hertogenbosch beoordelen de eigen gezondheid minder vaak als 
‘goed’ dan de rest van de bevolking. 80% van de niet-westerse allochtonen voelt zich gezond 
tegenover 89% van de autochtonen en 87% van de westerse allochtonen. Het aandeel niet-westers 
allochtonen dat zich goed voelt is wel toegenomen sinds 2001.  
De zelfredzaamheid van de niet-westerse allochtoon is goed te noemen. Zij scoren een 7,7 op de 
schaal van zelfredzaamheid. Autochtonen scoren een 8,1 op deze schaal. 
 
Figuur 5.5 Ervaren gezondheid 
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Bron: Leefbaarheid en Veiligheid 2006 
 
Psychische gezondheid 
De niet-westerse allochtoon voelt zich geestelijk minder gezond dan gemiddeld. 47% van de niet-
westerse allochtone bevolking voelt zich geestelijk ongezond tegenover 16% van de rest van de 
bevolking. Daarnaast zijn niet-westers allochtonen ook vaker eenzaam.  
Uit een nadere analyse blijkt dat psychische ongezondheid onder volwassenen voor een groot deel 
verklaard wordt door eenzaamheid. 
 
Figuur 5.6  Eenzaamheid 
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Bron: GGD Gezondheidsenquête volwassenen 2005 
 

                                                      
10 Iemand wordt tot de allochtonen gerekend als ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren. Tot de niet-
westerse allochtonen worden diegenen gerekend die hun herkomst hebben in Turkije of in een land in Afrika, Latijns-Amerika 
of Azië, met uitzondering van voormalig Nederlands-Indië / Indonesië en Japan. 
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5.2 Beweging en overgewicht 

De helft van de niet-westerse allochtonen in ’s-Hertogenbosch sport niet of nauwelijks, tegenover een 
kwart van de autochtone bevolking. Een kwart van de niet-westers allochtonen is lid van een 
sportvereniging of sportclub, terwijl dat voor de rest van de bevolking ongeveer 40% is. Het aandeel 
niet-westerse allochtonen dat niet aan de bewegingsnorm voldoet wijkt weinig af van de rest van de 
bevolking. Wel is het percentage niet-westers allochtonen dat geen enkele dag beweegt groter dan 
dat van de rest van de stad. In de zomer is dit percentage voor de niet-westers allochtoon 7% en in 
de winter 14% tegenover respectievelijk 3% en 4% voor de autochtoon. Daarnaast hebben niet-
westers allochtonen vaker overgewicht dan de rest van de inwoners van ’s-Hertogenbosch11.  
  
Figuur 5.6 Sportparticipatie 
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Bron: Sportparticipatie  2006 
 
5.3 Middelengebruik 

Het aandeel niet-westers allochtonen dat het afgelopen jaar alcohol heeft gedronken, ligt aanzienlijk 
lager dan voor de rest van de bevolking. Ook bevinden zich minder rokers onder de niet-westerse 
allochtonen dan gemiddeld. Het aandeel niet-westers allochtonen dat ooit cannabis heeft gebruikt is 
lager dan de rest van de bevolking. Deze uitkomsten zijn opvallend omdat niet-westerse allochtonen 
zich over het algemeen (geestelijk en lichamelijk) ongezonder voelen. Hieruit kun je opmaken dat 
eenzaamheid en lichaamsbeweging belangrijker zijn voor iemands gezondheid dan middelengebruik. 
 
Figuur 5.7 Middelengebruik 
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Bron: GGD Gezondheidsenquête volwassenen 2005 
 
 
 
 

                                                      
11 Vergelijking op basis van het databestand Sportparticipatie 2006 van de Gemeente ’s-Hertogenbosch. 
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6. De gezondheidssituatie van allochtone jongeren in ’s-Hertogenbosch 
In dit hoofdstuk wordt de gezondheidssituatie van allochtone12 jongeren (12-17 jaar) nader bekeken. 
Er wordt alleen gekeken naar de situatie van jongeren tussen de 12 en 17 jaar omdat er te weinig 
allochtonen tussen de 18 en 24 jaar in het bestand zitten om er conclusies aan te verbinden. De 
belangrijkste bron voor dit hoofdstuk is de JOM Jeugd- en onderwijsmonitor 2006. Daarnaast zijn er 
ook gegevens gebruikt van het Trimbos Instituut.  
  
6.1 Ervaren gezondheid 

Fysieke gezondheid 
Allochtone jongeren ervaren de eigen gezondheid even goed als de rest van de jongeren in ’s-
Hertogenbosch.  
 
Psychische gezondheid 
Ook de psychische gezondheid van allochtone jongeren komt overeen met die van de allochtone 
leeftijdsgenoten. Wel geven allochtone jongeren wat vaker aan somber en niet gelukkig te zijn dan de 
gemiddelde jongere.  
 
Figuur 6.1 Percentage ‘ja’ op psychische kenmerken e.d. naar etniciteit 
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Bron: JOM Jeugd- en Onderwijsmonitor 2006 
 
6.2 Beweging en overgewicht 

Beweging 
De sportdeelname van allochtone jongeren (79%) ligt iets lager dan die van de autochtone jongeren 
(84%). Dit geldt ook voor het aandeel dat lid is van een sportvereniging. Van de allochtonen is 61% lid 
van een sportvereniging en van de autochtonen is dit 70%. 
 
Overgewicht 
Verder heeft 19% van de allochtone jongeren (ernstig) overgewicht. Dit aandeel ligt wat hoger dan dat 
van de gemiddelde jongere (14%). Het aandeel met ernstig overgewicht is voor beide groepen 
ongeveer gelijk.  
 
Voeding 
Van de allochtone jongeren ontbijt ongeveer driekwart minimaal 5 keer per week. Dit aandeel ligt veel 
lager dan dat van de rest van de jongeren in ’s-Hertogenbosch (86%). Wel komt dit aandeel overeen 
met dat van de jongeren tussen 18 en 24 jaar. Ook de warme maaltijd wordt door allochtone minder 
vaak gebruikt dan door autochtone jongeren (respectievelijk 91% en 97%). 

                                                      
12 Iemand wordt tot allochtoon gerekend als tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen westerse en niet-westerse allochtonen. 
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6.3 Middelengebruik 

Roken 
Onder allochtone jongeren wordt minder gerookt (5%) dan door de rest van de jongeren (9%) in ’s-
Hertogenbosch. Allochtone jongens lijken iets vaker te roken dan de allochtone meisjes. 
 
Alcoholgebruik 
Volgens landelijk onderzoek van het Trimbos Instituut (2005) ligt onder leerlingen van Marokkaanse 
en Turkse herkomst (12-16 jaar) het alcoholgebruik beduidend lager dan onder autochtone leerlingen 
(respectievelijk 8% en 15% versus 63%). Leerlingen van Surinaamse herkomst nemen een 
tussenpositie in (47%). De hoeveelheid die per keer gedronken wordt, verschilt echter niet tussen de 
etnische groepen. 
Ook in ’s-Hertogenbosch is het verschil in alcoholgebruik tussen allochtone en autochtone jongeren 
groot. Van de allochtone jongeren drinkt 26% wel eens alcohol. Van de autochtone jongeren geeft 
43% aan dit wel eens te doen. Daarnaast zijn allochtonen ook minder vaak dronken. 8% van de 
allochtonen geeft aan dat zij in de afgelopen 4 weken voorafgaand aan het onderzoek dronken zijn 
geweest. Voor autochtonen is dit percentage bij twee keer zo groot (14%). Verder hebben de 
allochtone jongeren die alcohol drinken net als de autochtone jongeren gemiddeld 4 dagen in de 4 
weken voorafgaand aan het onderzoek alcohol gedronken.  
 
Drugsgebruik 
Het drugsgebruik van de allochtone jongeren wijkt niet af van dat van de gemiddelde jongere. 7% van 
de allochtonen geeft aan in de afgelopen 4 weken voorafgaand aan het onderzoek hasj te hebben 
gebruikt, en 2% heeft in diezelfde periode (ook) harddrugs gebruikt.  
 
Gokken 
Het afgelopen jaar heeft 15% van de allochtone jongeren wel eens geld in een gokkast of 
fruitautomaat gegooid. Autochtone jongeren gokken iets vaker, een op de vijf autochtone jongeren 
heeft het afgelopen jaar gegokt. 
 
Figuur 6.2 Middelengebruik naar etniciteit 
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Bron: JOM Jeugd- en Onderwijsmonitor 2006 
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7. Geografische en sociaaleconomische gezondheidsverschillen in ’s-
Hertogenbosch 
 
7.1 Ervaren gezondheid geografisch 

Naast gezondheidsverschillen tussen leeftijdsgroepen en etnische groepen, zijn er ook 
gezondheidsverschillen te vinden tussen wijken13. In vergelijking met 2004 is de eigen gezondheid 
naar eigen zeggen gelijk gebleven. De wijk waar inwoners zich minder gezond zijn gaan voelen sinds 
2004 is Zuidoost. Dit is ook gelijk de wijk waar mensen zich het minst gezond voelen. Waarschijnlijk 
komt dit doordat er in deze wijk veel ouderen (65-plussers) wonen. Andere wijken die minder goed 
scoren op gezondheid zijn West en Noord. In West is de mogelijke reden dat er relatief veel niet-
westerse allochtonen en in Noord is het opleidingsniveau lager dan gemiddeld. Eerder in dit 
onderzoek kwam al naar voren dat deze groepen (niet-westerse allochtonen, laag opgeleiden en 
ouderen) hun eigen gezondheid minder goed beschouwen dan de rest van de Bossche inwoners. 
 
Figuur 7.1 Percentage ervaren gezondheid goed naar wijken en aandachtsgebieden 
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Bron:  Leefbaarheid en Veiligheid 2006 

 
 
 
 
 
 

                                                      
13 De percentages in deze figuur kunnen iets afwijken van eerder gerapporteerde percentages, omdat er een andere bron is 
gebruikt. 
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7.2 Ervaren gezondheid sociaaleconomisch 

De sociaaleconomische status (SES) is een belangrijke verklarende factor wanneer het gaat om 
ongezondheid, veelal het gevolg van een ongezonde leefstijl. Belangrijke kenmerken die vaak als 
indicatoren van SES dienen, zijn opleiding, beroep (werkend / werkloos) en inkomen. Vooral de factor 
opleiding speelt een belangrijke rol. In deze paragraaf wordt dan ook gebruik gemaakt van het 
opleidingsniveau.  
 
Mensen met een laag opleidingsniveau voelen zich minder vaak gezond dan mensen die hoger 
opgeleid zijn. Daarnaast hebben laag opgeleiden vaker overgewicht en roken zij vaker dan hoger 
opgeleiden. Verder blijkt nog uit het sportparticipatie onderzoek 2006 dat slechts 57% van de laag 
opgeleiden minimaal maandelijks sport. 
 
Figuur 7.2 Percentage dat zich goed voelt, rokers en overgewicht naar opleidingsniveau 
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Ook wat betreft de psychische gezondheid zien we dezelfde effecten. Mensen met een laag 
opleidingsniveau voelen zich vaker psychisch ongezond en eenzaam. 
 
Figuur 7.3 Percentage dat zich psychisch goed voelt en dat zich eenzaam voelt naar opleidingsniveau 
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Bijlage A: Begrippen en bronnen 
 
Regio Hart voor Brabant: 
De regio Hart voor Brabant (begin 2001 ontstaan) bestaat uit de ‘oude’ regio ’s-Hertogenbosch (Sint-
Michielsgestel, Boxtel, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Schijndel, Heusden, Vught) inclusief gemeenten in 
Midden-Brabant en Brabant-Noordoost. In totaal vallen hier 30 gemeenten onder, te weten: 
Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, ’s-
Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en St. Hubert, 
Oisterwijk, Oss, Ravenstein, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Tilburg, 
Uden, Veghel, Vught en Waalwijk. 
 
Gebruikte databestanden 
 
 GGD Gezondheidsenquête ouderen 2004, databestand afkomstig van de GGD Hart voor 

Brabant. Het bevat o.a. gegevens over de gezondheid, leefstijl en zorgbehoefte van mensen van 
55 jaar en ouder. 

 GGD Gezondheidsenquête volwassenen 2005, databestand afkomstig van GGD Hart voor 
Brabant. Het bevat o.a. gegevens over de gezondheid, leefstijl en zorgbehoefte van mensen van 
20 t/m 64 jaar. 

 Leefbaarheid en Veiligheid 2006, databestand verzameld door de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Het bevat o.a. gegevens over leefbaarheid, veiligheid en welzijn binnen ’s-Hertogenbosch. 

 Sportparticipatie 2006, databestand verzameld door de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het bevat 
gegevens over de sportparticipatie van de inwoners van ’s-Hertogenbosch. 

 Jeugd- en onderwijsmonitor 2006 (12 t/m 17 jaar en 18-24 jaar), databestanden afkomstig van 
Edudat. Bevat gegevens o.a. gegevens over gezondheid en leefstijl van jongeren van 12 t/m 24 
jaar. 

 
Gebruikte andere bronnen 
 
 www.trimbos.nl is de website van het Trimbos-instituut. Dit is het landelijk kennisinstituut voor de 

geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg.  
 www.statline.cbs.nl is de website van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Hierop zijn 

landelijke cijfers te vinden. 
 Onderzoek: De leefsituatie van ouderen 2006, afd. O&S gemeente ‘s-Hertogenbosch. 
 GGD Tabellenboeken. Deze bevatten alle rechte tellingen van ’s-Hertogenbosch in vergelijking 

met de regio Hart voor Brabant. 
 www.nationaalkompas.nl is de website van het RIVM (Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu). Hierop kunt u informatie vinden over de Nederlandse volksgezondheid. 
 Bon-Martens MJH, Eck ECM van, Hogendoorn SM, Hoogen PCW van den, Oers JAM van 

(eindredactie). Gezondheid telt! In Hart voor Brabant, Regionale Volksgezondheid Toekomst 
Verkenning 2006. 's-Hertogenbosch, GGD Hart voor Brabant, 2006. 

 www.alcoholpreventie.nl, Stichting Alcoholpreventie (STAP). 
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