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1. Terwijde, De Wetering  (hierna genoemd Terwijde/Wetering)
2. Het Zand
3. Leidsche Rijn Centrum e.o. (hierna genoemd Leidsche Rijn Centrum)
4. Parkwijk, Langerak (hierna genoemd Parkwijk/Langerak)
5. Leidsche Rijn-zuid

Wie wonen in Leidsche Rijn?
 38.859 inwoners op 01-01-2019

In Leidsche Rijn wonen relatief veel gezinnen met jonge 
kinderen. Het opleidingsniveau is min of meer gelijk aan 
dat van de hele stad. De komende jaren neemt naar 
verwachting het aantal inwoners in Leidsche Rijn fors toe
door woningbouw.
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De subwijk Leidsche Rijn-zuid wordt buiten beschouwing 
gelaten bij de vergelijking van gezondheidscijfers. Van 
de gezondheid van de inwoners in deze subwijk zijn te 
weinig gegevens.

Dit wijkgezondheidsprofiel geeft een overzicht van  
de meest recente cijfers over de gezondheid van
volwassenen en ouderen in de wijk en subwijken. 
De data in deze factsheet is terug te vinden op 
www.volksgezondheidsmonitor.nl en  
www.wistudata.nl. Neem voor vragen contact  op 
met volksgezondheidsmonitor@utrecht.nl. 
De wijk Leidsche Rijn bestaat uit vijf subwijken:

Volwassenen en ouderen 
van 19 jaar en ouder 
Voor het eerst zijn cijfers beschikbaar over de gezond-
heid van inwoners van de subwijken in Utrecht. De 
meeste cijfers zijn van 2018. In verhouding doen minder 
mensen met een niet-westerse migratieachtergrond mee 
aan het onderzoek. In Terwijde/Wetering, Leidsche Rijn 
Centrum en Parkwijk/Langerak wonen meer mensen met 
een niet-westerse migratieachtergrond ten opzichte van 
Utrecht gemiddeld. De cijfers vallen hierdoor in deze 
subwijken waarschijnlijk positiever uit dan de gezondheid 
in werkelijkheid is.

De gezondheid van volwassenen en ouderen in Leidsche 
Rijn is op een aantal gebieden beter dan het Utrechtse 
gemiddelde. Tussen de subwijken in Leidsche Rijn zijn 
verschillen in gezondheid. Volwassenen en ouderen in 
Het Zand en Leidsche Rijn Centrum ervaren hun gezond-
heid vaker als goed dan gemiddeld in Utrecht en hebben 
minder vaak meerdere chronische aandoeningen. 
Inwoners van 19 jaar en ouder in Terwijde/Wetering en 
Het Zand roken minder vaak en zijn vaker tevreden met 
hun woonomgeving dan gemiddeld in Utrecht. 
Volwassen en ouderen in Parkwijk/Langerak eten minder 
vaak groente dan gemiddeld in Utrecht, maar hebben 
vaker wekelijks contact met hun buren.

Het zorggebruik in 2018 van volwassenen en ouderen in 
de wijk Leidsche Rijn is nagenoeg gelijk aan het 
Utrechtse gemiddelde. Acht op de tien volwassenen en 
ouderen in Leidsche Rijn bezoeken de huisarts en bijna 
zes op de tien ontvangen medisch specialistische zorg.

http://www.volksgezondheidsmonitor.nl
http://www.wistudata.nl
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Chronische ziekten 
en aandoeningen

Hart/vaatziekteAandoening 
bewegingsapparaat

Overspannenheid/nervositeit/
stress/burn-out

Migraine of 
ernstige hoofdpijn Depressiviteit Astma/COPD Diabetes 

82%  81% 86%  88%*  78% 78% Ervaart eigen gezondheid als (zeer) goed

79% 81% 82% 71%* 80% 76% Ervaart leven als betekenisvol

6%  4%  9% 8% Heeft onvoldoende regie over het eigen leven

9%  9% 11% 5%*  9% 12% Is zwaar belemmerd door aandoeningen in het 
dagelijks leven

34% 41% 28%  24%*  38% 37% Heeft minimaal twee chronische ziekten of 
aandoeningen

6% 7% 9%* 5% 7% Heeft een hoog risico op psychische problemen

28% 30% 27% 22%* 30% 28% Doet vrijwilligerswerk

8%  8% 8% 4%*  10% 11% Geeft intensieve mantelzorg (minimaal 3 maanden 
en/of minimaal 8 uur per week mantelzorger)

51% 41% 54% 50%* 59%  48% Heeft wekelijks contact met buren

11% 12% 12% 10%* 9% 10% Is ernstig eenzaam

68%  69%  73%  59%* 68% 60% Is (zeer) tevreden met woonomgeving

6% 5% Heeft contact met Buurtteam Jeugd en Gezin

79% 79% Maakt gebruik van huisartsenzorg

64% Ontvangt medicatie

57% 57% Maakt gebruik van medisch specialistische zorg

5% 6% 4%  - 7% 6% Heeft moeite met rondkomen 

39% 37% 42% 29%* 44% 36% Heeft overgewicht (incl. obesitas)

59% 61% 61% 64%* 53%  63% Eet dagelijks groente

49% 49% 44% 51%* 53% 50% Eet dagelijks fruit

3%  3%  2%  5% 7% Drinkt overmatig alcohol (norm 2006) 

13%  12%  9%  18%* 20% Rookt

59% 61% 61% 56%* 57% 60% Voldoet aan nieuwe beweegnorm

n Leidsche Rijn n Terwijde, De Wetering n Het Zand n Leidsche Rijn Centrum e.o. n Parkwijk, Langerak n Utrecht

   Dit is een statistisch getoetst verschil ten opzichte van het Utrechtse gemiddelde.
* Aantal observaties < 100

5% 5%* 

4% 

<1%* 

13% 

Data volwassenen en ouderen 

65%

https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/ervaren-gezondheid-utrecht/page18.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/zingeving/page581.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/regie-eigen-leven-utrecht/page199.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/dagelijks-functioneren-utrecht-algemeen/page197.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/dagelijks-functioneren-utrecht-algemeen/page197.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/psychische-gezondheid-utrecht/page70.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/armoede-en-rondkomen-van-inwoners-utrecht/page395.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/lichaamsgewicht-utrecht/page80.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/voeding-utrecht/page15.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/voeding-utrecht/page15.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/alcohol-utrecht/page114.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/roken-utrecht/page33.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/beweging-utrecht/page96.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/werk-en-vrijwilligerswerk-utrecht/page25.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/mantelzorg-utrecht/page49.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/sociale-contacten/page220.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/eenzaamheid-utrecht/page14.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/woonomgeving-in-utrecht/page17.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/buurtteams-utrecht-algemeen/page415.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/lichamelijke-gezondheid-in-utrecht/page69.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/basiszorg-utrecht/page416.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/medicatiegebruik-in-utrecht/page117.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/specialistische-zorg-utrecht/page419.html
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Chronische ziekten 
en aandoeningen

Migraine of 
ernstige hoofdpijnDepressiviteitDiabetesAandoening 

bewegingsapparaat Hart/vaatziekte Astma/COPD Overspannenheid/nervositeit/
stress/burn-out

63% 57% Ervaart eigen gezondheid als (zeer) goed

77% 77% Ervaart leven als betekenisvol

14% 14% Heeft onvoldoende regie over het eigen leven

18% 17% Is zwaar belemmerd door aandoeningen in het
dagelijks leven

65% 65% Heeft minimaal twee chronische ziekten of
aandoeningen

2% 5% Heeft een hoog risico op psychische problemen

63% 69% Heeft wekelijks contact met buren

10% 11% Is ernstig eenzaam

81%  72% Is (zeer) tevreden met woonomgeving

26% 28% Doet vrijwilligerswerk

19% 16% Geeft intensieve mantelzorg (minimaal 3 maanden
en/of minimaal 8 uur per week mantelzorger)

88% 89% Maakt gebruik van huisartsenzorg

87% 89% Ontvangt medicatie

9% 15% Maakt gebruik van wijkverpleging

86% 85% Maakt gebruik van medisch specialistische zorg

1% 1% Ontvangt zorg thuis vanuit de Wet Langdurige 
Zorg

19% 25% Heeft een toekenning voor de regiotaxi

8% 12% Ontvangt hulp bij het huishouden vanuit de Wmo

2% 5% Heeft een woonvoorziening of woningaanpassing 
toegekend gekregen

4% 5% Heeft een vervoershulpmiddel toegekend 
gekregen zoals een rollator of driewielfiets

4% 4% Heeft een rolstoel ontvangen vanuit de Wmo

67%  55% Heeft overgewicht (incl. obesitas)

48% 54% Eet dagelijks groente

62% 62% Eet dagelijks fruit

4% 11% Drinkt overmatig alcohol (norm 2006)

7% 13% Rookt

34% 38% Voldoet aan nieuwe beweegnorm

n Leidsche Rijn n Utrecht

   Dit is een statistisch getoetst verschil ten 
opzichte van het Utrechtse gemiddelde.

Ouderen van 65 jaar 
en ouder
Voor het eerst zijn cijfers op wijkniveau beschikbaar 
over de gezondheid van inwoners van 65 jaar en ouder 
in Utrecht. De cijfers zijn van 2018. 

Ruim zes op de tien ouderen in Leidsche Rijn ervaren 
hun gezondheid als goed. De cijfers van ouderen in 
deze wijk komen grotendeels overeen met het Utrechtse 
gemiddelde. Overgewicht komt bij ouderen in Leidsche 
Rijn vaker voor dan in Utrecht gemiddeld. Net als in de 
andere Utrechtse wijken hebben twee op de drie 
ouderen meerdere chronische aandoeningen. Een kwart 
van de ouderen doet vrijwilligerswerk en ruim zes op de 
tien ouderen hebben wekelijks contact met hun buren. 
Eén op de tien is ernstig eenzaam. Ouderen in Leidsche 
Rijn zijn vaker tevreden met hun woonomgeving dan 
gemiddeld in Utrecht.

Ouderen in de wijk Leidsche Rijn hebben in 2018 van 
een aantal typen zorg en ondersteuning minder gebruik 
gemaakt in vergelijking met het Utrechtse gemiddelde.  
Ouderen in Leidsche Rijn ontvangen minder vaak hulp 
bij het huishouden vanuit de Wmo en wijkverpleging. 
Ook hebben ze minder vaak een toekenning voor de 
regiotaxi dan gemiddeld in Utrecht. Net als in de andere 
Utrechtse wijken bezoeken bijna negen op de tien 
ouderen de huisarts.

Data ouderen

https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/ervaren-gezondheid-utrecht/page18.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/zingeving/page581.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/regie-eigen-leven-utrecht/page199.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/dagelijks-functioneren-utrecht-algemeen/page197.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/dagelijks-functioneren-utrecht-algemeen/page197.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/psychische-gezondheid-utrecht/page70.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/lichaamsgewicht-utrecht/page80.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/voeding-utrecht/page15.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/voeding-utrecht/page15.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/alcohol-utrecht/page114.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/roken-utrecht/page33.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/beweging-utrecht/page96.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/werk-en-vrijwilligerswerk-utrecht/page25.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/mantelzorg-utrecht/page49.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/sociale-contacten/page220.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/eenzaamheid-utrecht/page14.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/woonomgeving-in-utrecht/page17.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/lichamelijke-gezondheid-in-utrecht/page69.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/basiszorg-utrecht/page416.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/medicatiegebruik-in-utrecht/page117.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/specialistische-zorg-utrecht/page419.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/thuiszorg-utrecht/page418.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/thuiszorg-utrecht/page418.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/individuele-wmo-voorzieningen/page409.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/individuele-wmo-voorzieningen/page409.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/individuele-wmo-voorzieningen/page409.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/individuele-wmo-voorzieningen/page409.html
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/individuele-wmo-voorzieningen/page409.html



