
NOORDWEST

Behaalde resultaten Wat  is de volgende stap in de wijk? 

Wat heb je er samen van geleerd?

1. Project chronische stress en schulden heeft opgeleverd 

dat bewoners nu ingezet worden om andere bewoners 

met schulden richting hulpverlening te bewegen

2. Eenzaamheid is onder de aandacht gebracht via een 

wijkcollege waarbij bewoners vertelden over hun 

eenzaamheid

3. OmU: oa. Implementatie OZO-verbindzorg

• 1e stap GWA: Persona gericht onderzoeken van oplossingen in 

aanpak lachgasgebruik; 

• Informatie op orde en rol & taakverdeling wie doet wat bij 

kinderen & jongeren met overgewicht;

• Betere afstemming tussen bewonersinitiatieven en organisaties

• Informeren en agenderen mentale gezondheid Jongeren

• Interprofessionele samenwerking vraagt ook een 

interprofessionele portemonnee

Samen hebben we geleerd dat in de aanpak en analyse van mogelijke vraagstukken een beeld moet 
ontstaan op basis van de input van de bewoners en professionals in combinatie met de data

Data van de wijk

Mentale gezondheid 16-25 jarigen

Percentage jongeren (18-25 jaar) dat ooit lachgas heeft gebruik

Percentage volwassenen dat (zeer) moeilijk rond kan komen

Thema’s in de wijk

L achgasgebruik

39% van de 
jongeren tussen 

16-25 jaar in 
Noordwest 

hebben ooit 
lachgas gebruikt.

Jongeren 16-25 jaar

Relatief veel jongeren in Noordwest 
hebben te kampen met psychische 

problemen. Het aantal aanmeldingen 
voor GGZ zorg neemt toe. 77% van de 

jongvolwassenen ervaart een grote 
prestatiedruk. Drugsgebruik is hoger 

dan in Utrecht gemiddeld

Eenzaamheid en thuiswonende senioren (55+)

De ouderen die in Noordwest wonen hebben 
minder vaak een goed ervaren gezondheid dan in 

Utrecht gemiddeld. Daarnaast hebben ze vaker 
overgewicht en voldoen ze minder vaak aan de 

beweegnorm. Veel ouderen in Noordwest voelen 
zich (zeer) ernstig eenzaam.

Ch ronische stress en 

sc hulden

7% van de inwoners van 
Noordwest kan (zeer) 

slecht rondkomen. Dat 
gaat vaak gepaard met 

chronische stress.

O vergewicht jeugd

Veel kinderen en jongeren uit Noordwest hebben overgewicht. Het 
percentage kinderen dat lid is van een sportvereniging en dat minimaal         

vijf dagen per week een uur beweegt blijft achter bij het Utrechts        
gemiddelde.

Grote gezondheids-welzijnsvraagstukken in de wijk
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