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Tabel 1: Sociaal economische status       

       

Indicator  Ridderkerk Afwijkend 
t.o.v 

 Subregio Nederland 

Sociaal economische status (SES)  % / aantal subregio / 
regio 

NL % / aantal % / aantal 

Percentage hoogopgeleiden (personen met een afgeronde hbo- 
of wo-opleiding)  

19 tot 65 jaar 23 ▼  29  

Percentage hoogopgeleiden (personen met een afgeronde hbo- 
of wo-opleiding)  

65 jaar en 
ouder 

12   15  

Percentage laagopgeleiden (personen met basisonderwijs, 
v(m)bo, mavo of mbo-1) 

19 tot 65 jaar 37   33  

Percentage laagopgeleiden (personen met basisonderwijs, 
v(m)bo, mavo of mbo-1) 

65 jaar en 
ouder 

71   67  

Besteedbaar inkomen (x €1000)  20 -  - 20 

Percentage huishoudens onder de lage-inkomensgrens  4,8 ▼  6,4 7,6 

Het percentage kinderen van 0 tot 18 jaar dat opgroeit in een 
meerpersoonshuishouden, met een inkomen tot 120 procent van het sociaal 
minimum. 

9 ▼ ▼ 11 12 

Percentage met een betaalde werkring  19 tot 65 jaar 78   78 77 

Percentage werklozen 19 tot 65 jaar 3   4 4 

Percentage dat moet rondkomen van AOW 65 jaar en 
ouder 

16   18 21 

Percentage dat moeite heeft met rondkomen 19 tot 65 jaar 21   21 25 

Percentage dat moeite heeft met rondkomen 65 jaar en 
ouder 

8 ▼  10 14 
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Tabel 2: Ziekte en aandoeningen       

       

Indicator Leeftijd Ridderkerk Afwijken
d t.o.v. 

 Subregio Nederland 

Chronische aandoening  % subregio NL % % 

Percentage met minimaal één chronische aandoening 4 tot 12 jaar 24  - 24 14 

 19 tot 65 jaar 40   38 38 

 65 jaar en ouder 76   77 78 

Suikerziekte       

Percentage met suikerziekte 19 tot 65 jaar 1,8 ▼  4 3,6 

 65 jaar en ouder 13   14 16 

Beroerte, hersenbloeding of herseninfarct       

Percentage dat ooit een beroerte, hersenbloeding of 
herseninfarct heeft gehad  

19 tot 65 jaar 2,1   1,6 1,6 

 65 jaar en ouder 9   9 8 

Hartinfarct       

Percentage dat ooit een hartinfarct heeft gehad  19 tot 65 jaar 2,2   1,7 1,4 

 65 jaar en ouder 10   10 10 

Ernstige hartaandoening       

Percentage met een andere ernstige hartaandoening (zoals 
hartfalen of angina pectoris) in de afgelopen 12 maanden 

19 tot 65 jaar 1,3   1,0 1 

 65 jaar en ouder 4,5   6,3 7 

Kanker       

Percentage dat ooit kanker (kwaadaardige aandoening) heeft 
gehad  

19 tot 65 jaar 5,7   4,4 4 

 65 jaar en ouder 19   18 18 

Migraine of ernstige hoofdpijn       

Percentage met migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn 
(door arts vastgesteld) in de afgelopen 12 maanden 

4 tot 12 jaar 2,0  - 1,0 2,6 

Percentage met migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn in 
de afgelopen 12 maanden 

19 tot 65 jaar 21   19 19 

 65 jaar en ouder 8   7 8 

Hoge bloeddruk       

Percentage met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden 19 tot 65 jaar 13   13 13 

 65 jaar en ouder 42   41 42 

Vernauwing bloedvaten in buik of benen       
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Percentage met vernauwing bloedvaten in buik of benen in 
de afgelopen 12 maanden 

19 tot 65 jaar 1,4   1,6 1,6 

 65 jaar en ouder 6   7 8 

Luchtwegklachten       

 4 tot 12 jaar 9  - 9 6,4 

Percentage met Astma of COPD (chronische bronchitis, 
longemfyseem) in de afgelopen 12 maanden 

19 tot 65 jaar 9   8 8 

 65 jaar en ouder 10   11 13 

Psoriasis       

Percentage met psoriasis in de afgelopen 12 maanden 19 tot 65 jaar 2,1   2 2,8 

 65 jaar en ouder 2,2   3,5 3,9 

Eczeem       

 4 tot 12 jaar 14   12 5,7 

Percentage met chronische eczeem in de afgelopen 12 
maanden 

19 tot 65 jaar 9 ▲ - 6 6 

 65 jaar en ouder 4,5   3,7 4,2 

Duizeligheid met vallen       

Percentage met duizeligheid met vallen in de afgelopen 12 
maanden 

19 tot 65 jaar 3,6   3,1 3,6 

 65 jaar en ouder 7   7 8 

Ernstige of hardnekkige darmstoornissen       

Percentage met ernstige of hardnekkige darmstoornissen 
langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden 

19 tot 65 jaar 5,9   4,6 4,4 

 65 jaar en ouder 5   6 6 

Onvrijwillig urineverlies       

Percentage met onvrijwillig urineverlies (incontinentie) in de 
afgelopen 12 maanden 

19 tot 65 jaar 6   5 4,8 

 65 jaar en ouder 14   14 16 

Gewrichtsslijtage       

Percentage met gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van 
heupen of knieën in de afgelopen 12 maanden 

19 tot 65 jaar 9   10 10 

 65 jaar en ouder 34   34 37 

Chronische gewrichtsontsteking        

Percentage met chronische gewrichtsontsteking (ontstekings-
/chronische reuma, reumatoïde artritis) in de afgelopen 12 
maanden 

19 tot 65 jaar 4,9   4,1 4,2 

 65 jaar en ouder 9   10 12 
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Rugaandoening       

Percentage met een ernstige of hardnekkige aandoening van 
de rug (incl hernia) in de afgelopen 12 maanden 

19 tot 65 jaar 11   10 10 

 65 jaar en ouder 15   14 17 

Aandoening nek of schouder       

Percentage met andere ernstige aandoening van nek of 
schouder in de afgelopen 12 maanden 

19 tot 65 jaar 7   7 10 

 65 jaar en ouder 8   10 14 

Aandoening elleboog, pols of hand       

Percentage met andere ernstige aandoening van elleboog, 
pols of hand in de afgelopen 12 maanden 

19 tot 65 jaar 8 ▲  5 6 

 65 jaar en ouder 8   9 11 

Belemmerd door ziekte of aandoening       

Percentage dat in lichte of sterke mate belemmerd is door 
chronische aandoening 

4 tot 12 jaar 17  - 18 - 

Percentage dat in enige of sterke mate belemmerd is door 
chronische ziekte of aandoening 

19 tot 65 jaar 34  - 32 - 

 65 jaar en ouder 49  - 51 - 

Beperkingen       

Percentage met minimaal 1 beperking op gehoor, zicht of 
mobiliteit 

19 tot 65 jaar 9 ▼  12 11 

 65 jaar en ouder 26   29 30 

Percentage met beperking op gehoor 19 tot 65 jaar 1,8   2,8 3,0 

 65 jaar en ouder 7   8 8 

Percentage met beperking op zicht 19 tot 65 jaar 3,1 ▼  6 4,9 

 65 jaar en ouder 6 ▼  10 9 

Percentage met beperking op mobiliteit 19 tot 65 jaar 7   7 6 

 65 jaar en ouder 19   22 23 

Percentage met beperking bij huishoudelijke dagelijkse 
activiteiten  

65 jaar en ouder 20  - 23 - 
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Tabel 3. Functioneren en kwaliteit van leven         

         

Indicator Leeftijd Ridderkerk Afwijkend 
t.o.v. 

Subreg
io 

Nederland Vergelijking met 
2008 

Ervaren gezondheid  % Sub 
regio 

NL % % % wijkt af 

Percentage dat gezondheid als gaat wel tot slecht ervaart 4-12 jaar 5  - 5 3   

 19 tot 65 jaar 17   20 19   

 65 jaar en ouder 35   38 39   

Psychische gezondheid         

Percentage met (een verhoogd risico op) psychosociale 
problemen (SDQ) 

4-12 jaar 10  - 10 -   

Percentage met matig en hoog risico op depressie of 
angststoornis 

19 tot 65 jaar 44   41 40 35 ▲ 

 65 jaar en ouder 46   45 38 46  

Percentage met hoog risico op depressie of angststoornis 19 tot 65 jaar 8   6 6 4,1 ▲ 

 65 jaar en ouder 3,0   4,6 4,3 4,4  

Emotionele problemen         

Percentage dat vaak van streek is/ snel huilt   2 jaar 4 - - - -   

Percentage dat neerslachtige/ verdrietige indruk maakt 2 jaar 0 - - - -   

Tevredenheid met leven         

Percentage dat niet of helemaal niet gelukkig is 19 tot 65 jaar 7  - 9 -   

 65 jaar en ouder 6  - 10 -   

Percentage dat een onvoldoende geeft voor tevredenheid met 
het leven 

19 tot 65 jaar 5  - 6 -   

 65 jaar en ouder 5  - 6 -   

Percentage dat een ruime voldoende (>7) geeft voor 
tevredenheid met het leven 

19 tot 65 jaar 71  - 70 -   

 65 jaar en ouder 71  - 70 -   

Percentage dat gevoel heeft voldoende regie te hebben over 
eigen leven 

19 tot 65 jaar 92  - 93 -   

 65 jaar en ouder 89  - 86 -   
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Tabel 4. Leefstijl        

        

Indicator Leeftijd Ridderker
k 

Afwijke
nd t.o.v. 

 Subregi
o 

Nederlan
d 

Vergelijking met 
2008 

Lichaamsgewicht  % subregio NL % % % 

Percentage met matig overgewicht (excl. obesitas)- zelfrapportage 4-12 jaar 12  - 11 9,7  

Percentage met matig overgewicht (excl. obesitas)- zelfrapportage 19 tot 65 jaar 36   37 34 36 

Percentage met matig overgewicht (excl. obesitas)- zelfrapportage 65 jaar en 
ouder 

44   44 43 46 

Percentage met ernstig overgewicht (obesitas) 4-12 jaar 3   3 2,9  

Percentage met ernstig overgewicht (obesitas)- zelfrapportage 19 tot 65 jaar 18 ▲  13 12 15 

Percentage met ernstig overgewicht (obesitas)- zelfrapportage 65 jaar en 
ouder 

17   16 16 17 

Roken        

Percentage ouders dat het acceptabel vindt als een kind jonger dan 
16 af en toe roken uitprobeert 

4-12 jaar 4  - 5 -  

Percentage dat dagelijks rookt 12-13 jaar 0 - - - 0,5 - 1,9  

 14-15 jaar - - - - 5,4 - 9,8  

Percentage dat rookt 19 tot 65 jaar 24   24 26 25 

 65 jaar en 
ouder 

10   13 13 13 

 mannen 23   24 26 27 

 vrouwen 18   19 20 17 

Alcoholgebruik        

Percentage ouders dat het acceptabel vindt als een kind jonger dan 
16 af en toe alcohol drinkt 

4-12 jaar 7  - 8   

Percentage dat wel eens alcohol heeft gedronken 12-13 jaar 42  - - 35,4 - 
53,4 

 

 14-15 jaar - - - - 69,2 - 
83,1 

 

Percentage dat alcohol heeft gedronken in de afgelopen 4 weken 12-13 jaar 10  - - 7,6 - 18,0  

 14-15 jaar - - - - 32,4 - 
59,0 

 

Percentage dat meer dan vijf glazen alcohol heeft gedronken bij de 
laatste gelegenheid 

12-13 jaar 6   - 3,3 - 9,5  

 14-15 jaar - - - - 19,1 -  
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40,7 

Percentage dat alcohol heeft gedronken in het afgelopen jaar 19 tot 65 jaar 81,6   80,4 84  

 65 jaar en 
ouder 

76,5   78,3 77  

Percentage met overmatig alcoholgebruik 19 tot 65 jaar 4,2 ▼  6,4 12  

 65 jaar en 
ouder 

9,2   8,9 6  

Percentage met zwaar alcoholgebruik 19 tot 65 jaar 6,8   8,2 8  

 65 jaar en 
ouder 

6,2   5,9 8  

Percentage dat alcoholafhankelijk is 19 tot 65 jaar 7,8  - 9 -  

 65 jaar en 
ouder 

7,4  - 7,5 -  

Percentage dat alcoholafhankelijk en overmatige drinker en/of zware 
drinker is 

19 jaar en 
ouder 

2,5  - 3,9 -  

Drugsgebruik        

Percentage dat softdrugs heeft gebruikt in de afgelopen 4 weken 12-13 jaar 0,4 - - - 0,2 - 2,9  

 14-15 jaar - - - - 4,0 - 10,1  

Percentage dat cannabis heeft gebruikt in de afgelopen 4 weken 19 tot 65 jaar 0,8  - 2,6 -  

Percentage dat cannabis heeft gebruikt in de afgelopen jaar 19 tot 65 jaar 2,3  - 4,3 -  

 19 tot 65 jaar 0,4  - 1,0 -  

Percentage dat harddrugs heeft gebruikt in de afgelopen jaar 19 tot 65 jaar 0,5  - 2,1 -  

Voeding        

Percentage dat minstens 5 dagen per week ontbijt 4-12 jaar 99  - 97 -  

Percentage dat dagelijks fruit eet 4-12 jaar 40  - 40 -  

Percentage dat voldoet aan de fruitnorm 12-13 jaar 26 - - - -  

 14-15 jaar - - - - -  

 19 tot 65 jaar 32  - 37 -  

 65 jaar en 
ouder 

61  - 61 -  

Percentage dat dagelijks groente eet 2 jaar 40 - - - -  

 4-12 jaar 24 ▼ - 29 -  

Percentage dat voldoet aan de groentenorm 19 tot 65 jaar 40  - 41 -  

 65 jaar en 
ouder 

52  - 50 -  

Lichamelijke activiteit        

Percentage dat minstens 5 dagen per week buiten speelt 4-12 jaar 76  - 76 -  
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Percentage dat minstens 1 dag per week bij een sportvereniging 
sport 

4-12 jaar 74 ▼ - 80 -  

Percentage dat lid is van een sportvereniging 4-12 jaar 62   65 -  

Percentage dat bewegen of sporten belangrijk vindt  19 tot 65 jaar 83  - 85 -  

 65 jaar en 
ouder 

76  - 79 -  

Percentage dat aangeeft zelf (zeker/meestal wel) voldoende te 
bewegen  

19 tot 65 jaar 67  - 69 -  

 65 jaar en 
ouder 

79  - 78 -  

Percentage dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen  19 tot 65 jaar 60   63 65  

 65 jaar en 
ouder 

68   69 69  

Seksueel gedrag        

Percentage dat wel eens geslachtsgemeenschap heeft gehad 12-13 jaar 0,9 - - - 3  

 14-15 jaar - - - - 16  

Percentage met losse seksuele contacten dat niet altijd condooms 
gebruikt  

19 tot 65 jaar 3  - 3,9   

Percentage dat zich in de afgelopen 6 maanden heeft laten testen op 
een soa  

19 tot 65 jaar 4,2  - 4,4   

Percentage dat zich in de afgelopen 6 maanden heeft laten testen op 
hiv  

19 tot 65 jaar 2,8  - 3,9   
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Tabel 5. Fysieke en sociale leefomgeving         

         

Indicator Leeftijd Ridderker
k 

Afwijke
nd t.o.v. 

 Subregi
o 

Nederlan
d 

Vergelijking met 2008 

Binnenmilieu  % / aantal subregio NL % % % wijkt af 

Percentage dat blootstaat aan vocht en/of schimmel in woon- 
en slaapkamer  

19 tot 65 jaar 4  - 5,2 -   

 65 jaar en ouder 0,3 ▼ - 2,4 -   

Percentage dat in afgelopen week is blootgesteld aan 
sigarettenrook in huis 

4-12 jaar 10  - 9 -   

Percentage dat dagelijks blootgesteld is aan sigarettenrook in 
huis 

19 tot 65 jaar 19  - 16 -   

 65 jaar en ouder 11  - 12 -   

Buitenmilieu         

Percentage dat ernstige geluidhinder ondervindt (7 
geluidbronnen) 

19 tot 65 jaar 29  - 29 -   

Aantal inwoners langs drukke binnenstedelijke wegen (<50m) 
of snelweg (<100m) 

 2.054  - 28.844 -   

Percentage inwoners langs drukke binnenstedelijke wegen 
(<50m) of snelweg (<100m) 

 4,5  - 4,4 -   

Aantal inwoners op 100-300m van snelweg  3.101  - 22.682 -   

Percentage inwoners op 100-300m van snelweg  6,8  - 3,5 -   

Woonomgeving         

Percentage dat buurt geschikt vindt voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd 

4-12 jaar 89  - 88 -   

Percentage dat ruim voldoende geeft voor tevredenheid met 
woonomgeving (rapportcijfer ≥ 8)  

19 tot 65 jaar 66  - 63 -   

 65 jaar en ouder 83  - 80 -   

Percentage dat ruim voldoende geeft voor tevredenheid met 
woning (rapportcijfer ≥ 8) 

19 tot 65 jaar 80 ▲ - 75 -   

 65 jaar en ouder 81  - 78 -   

Percentage dat ruim voldoende geeft voor het groen in de 
buurt (rapportcijfer ≥ 8) 

19 tot 65 jaar 52 ▲ - 45 -   

 65 jaar en ouder 65 ▲ - 59 -   

Percentage dat vindt dat er voldoende groen in de buurt is 19 tot 65 jaar 72  - 70 -   

 65 jaar en ouder 80  - 81 -   



Bijlage 2 GGD onderzoek 

 

Percentage dat het belangrijk vindt dat er groen in de buurt is 19 tot 65 jaar 93  - 92 -   

 65 jaar en ouder 97  - 97 -   

Eenzaamheid         

Percentage dat matig tot (zeer) ernstig eenzaam is 19 tot 65 jaar 38   39 37 30 ▲ 

 65 jaar en ouder 44   46 55 45  

Percentage met emotionele eenzaamheid 19 tot 65 jaar 15   14  8 ▲ 

 65 jaar en ouder 15   17  16  

Percentage met sociale eenzaamheid 19 tot 65 jaar 27   29  23  

 65 jaar en ouder 33   33  26  

Plek in samenleving         

Percentage dat moeite heeft zich te redden in de samenleving 19 tot 65 jaar 13   14    

 65 jaar en ouder 24   28    

Percentage dat (zeer) vaak het gevoel heeft buiten de 
samenleving te staan 

19 tot 65 jaar 3,9   4,1    

 65 jaar en ouder 4,5   4,2    

Percentage dat matig tot sterk sociaal uitgesloten is 19 tot 65 jaar 3,5  - 5    

 65 jaar en ouder 2,4  - 2,5    

Pesten         

Percentage dat vaak met andere kinderen vecht of ze pest 4-12 jaar 10  - 9    

Percentage dat wordt getreiterd of gepest door andere 
kinderen 

4-12 jaar 18  - 19    

Huiselijk geweld         

Percentage dat in het afgelopen jaar slachtoffer is geweest 19 tot 65 jaar 0,6   1 0,9   

 65 jaar en ouder 0,3   0,3 0,3   

Percentage dat in de afgelopen 5 jaar slachtoffer is geweest 19 tot 65 jaar 2,7   2,4 2,4   

 65 jaar en ouder 0,3   0,5 0,6   

Percentage dat ooit slachtoffer is geweest 19 tot 65 jaar 6   8 8   

 65 jaar en ouder 2,1   3 3,8   

Aantal meldingen ASHG en LTHG  230   1.396 -   

Aantal meldingen ASHG en LTHG per 10.000 inwoners  51   52 -   

 

 


