
ZUID

Behaalde resultaten Wat is de volgende stap in de wijk? 

Wat heb je er samen van geleerd?

Welzijn op Recept Hoograven
GLI voor volwassenen, groepen in Hoograven en Lunetten
BOKS, leefstijl voor kinderen met hun ouders
GGZ, groepsbijeenkomsten stress bij millennials
Nieuwsbrief voor wijkprofessionals, elkaar op de hoogte 
houden wat er speelt in de wijk

Welzijn op Recept borgen en monitoren
Moskeedag met thema “Fit en Gezond”
GGZ-groepsbijeenkomsten “Stress” aanvullen met 
psychosomatisch fysiotherapeut
Wijkbewoners nog beter bereiken

Communicatie is het allerbelangrijkste. Blijven delen wat georganiseerd wordt – zowel met professionals 
als wijkbewoners – en motiveren om deel te nemen. 

Data van de wijk
Eenzaamheid (jong)volwassenen en ouderen

18-plussers met minimaal 1 psychische klacht

Thema’s in Zuid

Eenzaamheid
De helft van de 18-plussers in de wijk is eenzaam. Onder  
65-plussers (55%) en jongvolwassenen (64%) liggen de 
percentages nog hoger, waarbij de ouderen in Nieuw 
Hoograven opvallen. Jongvolwassenen zijn vooral 
emotioneel eenzaam (missen hechte relaties), terwijl 
volwassenen en ouderen emotioneel (kwaliteit van sociale 
relaties) én sociaal (aantal sociale relaties) eenzaam zijn. 

Overgewicht en bewegen
Zuid lijkt qua overgewicht en bewegen een gemiddelde wijk. 
Inzoomend op de subwijken blijkt dat kinderen uit Nieuw 
Hoograven en Bokkenbuurt veel vaker overgewicht hebben in 
vergelijking met het Utrechtse gemiddelde, terwijl kinderen 
uit Lunetten, Oud Hoograven en Tolsteeg daar juist ruim 
onder zitten. Ook bij volwassenen en ouderen uit Nieuw 
Hoograven-Zuid komt overgewicht veel vaker voor. 

Mentale gezondheid
In Zuid hebben 18-plussers vaker ten minste één psychische 
klacht, met name in Lunetten. Van de jongvolwassenen 
heeft de helft psychische klachten. Zij ervaren vaker een 
(redelijk) hoge prestatiedruk. 
Wat opvalt is een groep jonge vrouwen met veel stress, 
meerdere chronische aandoeningen (lichamelijk en 
psychisch) en een hoog risico op psychische problemen.
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