TRENDS RISICOGROEPEN 19 JAAR EN OUDER
De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages.
Risicogroep 2 categorieën

Hollands Midden
Subregio
Midden Holland
Zuid Holland Noord
Gemeenten
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas

2012
12

2016
12

12
12

12
12

13
8
16
13
11
9
12
18
12
9
10
11
9
10
10
10
10
11
9

11
10
14
11
8
10
11
18
11
10
10
11
10
12
8
12
14
9
10

rood = significant ongunstiger dan voorgaand peiljaar
groen = significant gunstiger dan voorgaand peiljaar

Definities gezondheidspeiling 2016
KWETSBARE GROEPEN
risicogroep (2 of meer risicokenmerken)

heeft twee of meer van de volgende kenmerken: alleenstaand, laag opleidingsniveau,
laag huishoudinkomen (max 16.100 euro), moeite met rondkomen of heeft een nietwesterse etniciteit

kwetsbaar

is kwetsbaar volgens de TFI (Tilburg Frailty Indiactor); de TFI bestaat uit vijftien vragen
waarbij ingegaan wordt op de mate van kwetsbaarheid. Deze vragen gaan over
lichamelijke, psychische, en sociale zaken in het leven.

65+

extra kwetsbaar

is kwetsbaar volgens de TFI in combinatie met financiële problemen (enige tot grote
moeite met rondkomen en/of risicovolle of problematische schulden)

65+

niet vitaal

lage of zeer lage score voor vitaliteit; gemeten met de door TNO-RIVM ontwikkelde en
gevalideerde vitaliteitsvragenlijst (Vita-16 ©, 16 vragen over de drie kerndimensies van
vitaliteit te weten energie, motivatie en veerkracht)

Definities gezondheidspeiling 2016
ACHTERGROND
gezin

burgerlijke staat

opleidingsniveau

etniciteit

twee partners
twee partners en kinderen

woont samen met een partner, zonder kinderen of andere volwassenen
woont samen met een partner met één of meerdere kinderen

eenoudergezin

woont zonder partner of andere volwassene met één of meerdere kinderen

alleenstaand

woont alleen

bij ouders

woont bij één of beide ouders

anders

woont met andere volwassenen samen

gehuwd, samenwonend

is gehuwd of samenwonend

nooit gehuwd geweest

is nooit gehuwd geweest en woont niet samen

gescheiden

is gescheiden of leeft gescheiden

weduwe/weduwnaar

is weduwe of weduwnaar

LO
MAVO, LBO

heeft nooit op school gezeten of alleen de basisschool afgerond
heeft maximaal lager beroepsonderwijs afgerond (lbo, vmbo, mavo, ivo)

HAVO, VWO, MBO

heeft maximaal middelbaar beroepsonderwijs, hbs, mms, havo of vwo afgerond

HBO, WO

heeft hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs afgerond

autochtoon
westers allochtoon

beide ouders zijn in Nederland geboren (ongeacht geboorteland respondent zelf)
minimaal één ouder is in een westers land geboren en de andere ouder en de respondent
zelf niet in een niet-westers land. Westerse herkomstlanden: Europa (m.u.v. Turkije),
Noord-Amerika, Oceanië, Japan, Indonesië (met inbegrip van het voormalige
Nederlands-Indië)
minimaal één ouder is in een niet-westers land geboren. Niet-westerse herkomstlanden:
alle landen behalve Europa (m.u.v. Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Japan, Indonesië
(met inbegrip van het voormalige Nederlands-Indië)

niet-westers allochtoon

