Toelichting op indicatoren wijkprofiel
De indicatoren in het wijkprofiel zijn vastgesteld met onderzoekers en
beleidsmedewerkers van GGD Zuid Limburg en gebaseerd op de wensen van
gemeenteambtenaren in de regio Zuid-Limburg.
INDICATOR

BESCHRIJVING

Inwoneraantal

CBS Open data StatLine; aantal inwoners op 1 januari 2017

Geslacht

CBS Open data StatLine; man/vrouw verdeling op 1 januari 2017

Leeftijdsverdeling

CBS Open data StatLine; leeftijd in categorieën op 1 januari 2017

Etniciteit

CBS Open data StatLine; etniciteit op 1 januari 2017

Opleidingsniveau

Categorische indeling op basis van de vraag ‘Wat is uw hoogst voltooide
opleiding?’ met als antwoordopties: ‘Laag (Lager Onderwijs)’, ‘Midden 1
(VMBO, MAVO, LBO)’, ‘Midden 2 (HAVO, VWO, MBO)’, en ‘Hoog (HBO, WO)’

Eénpersoonshuishoudens

Eénpersoonshuishouden, gebaseerd op de vraag ‘Met welke personen woont u
momenteel samen?’

Arbeidsongeschikten

CBS Open data StatLine; aantal arbeidsongeschikten op 1 januari 2017

Werklozen

CBS Open data StatLine; aantal werklozen op 1 januari 2017

Bijstandsontvangers

CBS Open data StatLine; aantal bijstandsontvangers op 1 januari 2017

Moeite met
rondkomen

‘Enige tot grote moeite’ gebaseerd op de vraag ‘Hebt u de afgelopen 12
maanden moeite gehad om van het inkomen van uw huishouden rond te
komen?’ met als antwoordopties: ‘nee, geen enkele moeite’, ‘nee, geen
moeite, maar ik moet wel letten op mijn uitgaven’, ‘ja, enige moeite’ en ‘ja,
grote moeite’

Goede ervaren
gezondheid

‘Goed tot zeer goed’ op basis van de vraag ‘Hoe is over het algemeen uw
gezondheid?’ met als antwoordopties: ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘gaat wel’, ‘slecht’
en ‘zeer slecht’

Geluksscore 8 of
hoger

Score 8 of hoger op basis van de vraag ‘Hoe gelukkig voelde u zichzelf de
afgelopen maand?’ (score 0-10)

Chronische
aandoening en
beperkt in
activiteiten

Combinatie van 2 vragen: Heeft één of meer langdurige ziekten of
aandoeningen én is vanwege problemen met gezondheid sinds 6 maanden of
langer matig tot ernstig beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen

Afg. jaar contact
medisch specialist

In de afgelopen 12 maanden voor zichzelf contact gehad met een medisch
specialist (ja/nee)

Afg. jaar zorg
gemeden om
financiële redenen

‘Minstens één keer in de afgelopen 12 maanden’, gebaseerd op de vraag ‘Hoe
vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u géén gebruik gemaakt van zorg, of
een medisch advies niet opgevolgd omdat u het geld nodig had voor andere
dingen?’ met als antwoordopties: ‘nooit’, ‘één keer’, ‘twee keer’ en ‘meer dan
twee keer’

Is eenzaam

‘Eenzaam tot (zeer) ernstig eenzaam’ gebaseerd op de schaalscore van de
De Jong-Gierveld eenzaamheidsschaal; 11 items, zoals ‘Ik mis mensen om mij
heen’ met 3 antwoordopties: ‘ja’, ‘min of meer’ en ‘nee’
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Is (zeer) ernstig
eenzaam

‘(Zeer) ernstig eenzaam’ gebaseerd op de schaalscore van de De JongGierveld eenzaamheidsschaal; 11 items, zoals ‘Ik mis mensen om mij heen’
met 3 antwoordopties: ‘ja’, ‘min of meer’ en ‘nee’

Heeft risico op
angststoornis of
depressie

‘Matig tot ernstig risico’ gebaseerd op de schaalscore van de Kessler
Psychological Distress Scale (‘K10’); 10 items, zoals ‘In de afgelopen 4 weken,
hoe vaak had u het gevoel dat alles veel moeite kostte?’ met 5
antwoordopties: ‘altijd’ tot ‘nooit’

Veel regie over
eigen leven

‘Veel regie’ gebaseerd op de schaalscore van de Pearlin & Schooler Mastery
Scale; 7 items, zoals ‘Ik heb weinig controle over de dingen die me
overkomen’ met 5 antwoordopties: ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal niet
mee eens’

Fysiek kwetsbaar

‘Enigszins kwetsbaar tot kwetsbaar’ gebaseerd op de totaalscore van de Fried
Frailty Index; 5 criteria: (1) Gewichtsverlies (ongewenst gewichtsverlies:
>4,5 kg. afgevallen in afg. jaar); (2) Handknijpkracht (problemen in dagelijks
leven door weinig kracht in handen); (3) Loopsnelheid (tragere loopsnelheid:
kan niet snel genoeg zebrapad oversteken); (4) Uitputting (Hoe vaak het
gevoel niet op gang te komen?) (5) Fysieke activiteit (weinig fysiek actief:
gebaseerd op vragen over beweegfrequentie en -duur)

Beperkt in
huishoudelijke
activiteiten

‘Kan 1 of meer HDL-activiteiten niet zelfstandig uitvoeren’; gebaseerd op de
Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen schaal uit de Groningen
Actviteiten Restrictie Schaal (GARS): 8 items die ingaan op hoeverre men op
dit moment de HDL actviteiten kan uitvoeren, zoals: ‘Kunt u, geheel
zelfstandig, ontbijt of lunch klaarmaken?’ met als antwoordopties: ‘ja, zonder
enige moeite’ tot ‘nee, alleen met hulp van anderen’

Rookt

Of iemand weleens rookt (alle soorten tabaksproducten, maar niet een
elektronische sigaret) (ja/nee)

Drinkt overmatig
alcohol

Voldoet aan nieuwe norm voor overmatig alcoholgebruik: meer dan 14
(mannen) dan wel 7 (vrouwen) glazen per week; gebaseerd op het gemiddeld
aantal dagen per week dat alcoholhoudende dranken worden gedronken en
het gemiddeld aantal glazen per keer

Voldoet aan
beweegnorm

Voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB): ten minste vijf
dagen per week 30 min. matig intensieve lichaamsbeweging; gebaseerd op de
Short QUestionnaire to ASses Health enhancing physical activity (SQUASH):
11 items over lichamelijke activiteit bij woon-/werkverkeer, op werk of school,
huishoudelijke activiteiten, vrije tijd en sport (aantal dagen per week en
gemiddelde tijd per dag die men hieraan besteed)

Heeft (ernstig)
overgewicht

Body Mass Index (BMI) van 25 of hoger (gebaseerd op zelfgerapporteerde
gegevens over gewicht en lengte)

Doet vrijwilligerswerk

Doet vrijwilligerswerk (werk dat in georganiseerd verband (bijvoorbeeld
sportvereniging, kerkbestuur, school) onbetaald wordt uitgevoerd) (ja/nee)

Matig of sterk
sociaal uitgesloten

‘Matig tot sterk sociaal uitgesloten’ gebaseerd op de schaalscore van de
Sociale uitsluitingsindex; 18 items die ingaan op sociale participatie, materiële
deprivatie, toegang tot sociale rechten en normatieve integratie

Is mantelzorger

Is mantelzorger volgens de definitie (geeft mantelzorg gedurende minimaal 3
maanden en/of minimaal 8 uur per week)

Afg. jaar
mantelzorg
ontvangen

Heeft in de afgelopen 12 maanden mantelzorg ontvangen (ja/nee)
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