
WEST

Data van de wijk
Percentage ouderen dat minstens een half jaar ernstig beperkt is in het 

dagelijkse leven door gezondheidsproblemen

Percentage volwassen met minimaal 2 chronische ziekten of 
aandoeningen

Percentage volwassenen dat in de afgelopen vier weken (heel) veel 
stress heeft gehad…..

Thema’s in de wijk

Ch ronische aandoeningen

Chronische aandoeningen 
vormen een grote belasting 

voor huisartsen in West, 
waaronder voor diabetes en 

kanker.

Mentale gezondheid

Volwassenen in West kampen 
vaak met psychische problemen 

waaronder stress, depressie en 
angst. Met name in de subwijk

Lombok komt GGZ-
problematiek vaker voor. 

Jeugd

Jeugd in West heeft vaak 
overgewicht. Ze bewegen minder 

vaak en hebben meer schermtijd 
dan voor corona. Daarnaast zijn er 

zorgen over een toename van 
psychische klachten.

Leefstijl

Bewoners van West hebben 
gemiddeld een gezonde leefstijl. 

Toch zijn er grote verschillen tussen 
subwijken op belangrijke thema’s 

zoals slapen, roken en bewegen.

O u deren (65+)

Ouderen in de wijk West scoren op een aantal gezondheidsindicatoren 
ongunstig in vergelijking met Utrecht gemiddeld. Zo voelen zij zich vaker 

beperkt in het dagelijks leven door gezondheidsproblemen. Ouderen in West 
zijn vaker eenzaam. 57% van de ouderen heeft overgewicht.

Grote gezondheids-welzijnsvraagstukken in de wijk
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Behaalde resultaten Wat  is de volgende stap in de wijk? 

Wat heb je er samen van geleerd?

• De data is interessant om een beeld van de 
populatie te krijgen, 

• heeft nog niet geleid tot belangrijke input 
op lopende projecten

• Proces heeft aan te pakken punten in de 
samenwerkingscultuur en infrastructuur 
bloot gelegd.

• Gerichter tijd nemen om beschikbare 

data benut te krijgen voor projecten
• Eerst de basis op orde: Afspraken maken 

over voldoende capaciteit bij de trekkers 
en de kerngroep en inbedding van dit 

proces in de wijk

• De bijeenkomsten in het kader van WDWD kunnen een goede aanleiding zijn om toekomstig 
gezondheidsbeleid te bespreken

• Het is moeilijk om de geleverde data goed te interpreteren en vaak nog moeilijker om er beleid op 
te baseren 

• Zonder een goed lopend, wijkbreed en multidisciplinair netwerk is het werken aan een gezamenlijk 
proces als deze nog een stap te ver.


