
Hoofdstuk 4 uit Meerjarenstrategie van de GGD.  
 
4 Gezondheidssituatie inwoners1  
De regie over het eigen leven neemt af met de leeftijd. Van de 65-plussers heeft in Gelderland-Zuid 
14% onvoldoende regie over het eigen leven. In West Betuwe is dat ook 14%. 
 
Jeugd en gezondheid  
De ervaren gezondheid van de jeugd in Gelderland-Zuid is zeer goed (97%). In West Betuwe is dat ook 
97%. 
 
In Gelderland-Zuid heeft een kleine 10% van de kinderen van 5/6 jaar en ongeveer 15% van de 10/11-
jarigen, overgewicht.  
In West Betuwe heeft 9% van de 5/6 jarigen overgewicht en 15% van de 10/11 jarigen.  
 
16% van de kinderen in Gelderland-Zuid drinkt gemiddeld minstens 3 suikerhoudende drankjes per 
dag. In West Betuwe is dat ook 16%.  
 
18% van de kinderen in Gelderland-Zuid drinkt nooit water of thee zonder suiker. In West Betuwe is dat 
ook 18%.  
 
Zo’n 7% van de kinderen (4 tot 12 jaar) in Gelderland-Zuid is (meestal) niet weerbaar. In West Betuwe 
ligt dat op 8%. 
 
Van de 0 t/m 11 jarigen in Gelderland-Zuid eet 44% iedere dag groente (in West Betuwe is dat 34%).  
En 64% eet iedere dag fruit (in West Betuwe 55%).   
In Rivierenland wordt duidelijk minder groente en fruit gegeten dan in Rijk van Nijmegen.  
Gemiddeld in regio Rivierenland eet 37% van de 0 t/m 11 jarigen iedere dag groente en 57% iedere dag 
fruit. (In regio Nijmegen eet 50% iedere dag groente en 70% eet iedere dag fruit).2 
 
Volwassenen: 
Volwassenen in West Betuwe eet 43% iedere dag groente (Gelderland-Zuid 47%). Iedere dag fruit in 
West Betuwe 42% en in Gelderland-Zuid 38%. 
Iedere dag groente in Rivierenland 41% en regio Nijmegen 51%. Iedere dag fruit in Rivierenland 38% en 
in de regio Nijmegen ook 38%. 
 
Het beeldschermgebruik van de 4- tot 12-jarigen neemt toe. 
 
We zien een toename van het mediagebruik: ongeveer 50% van de kinderen van 8 t/m 11 jaar kijkt 
meer dan 2 uur per dag tv of gamet of computert. Daarnaast gaat 1 op de 4 kinderen nooit te voet of 
zelf fietsend naar school. In West Betuwe ligt dit ook op 50%.  
 
De vaccinatiegraad (2 jarigen) varieert in Gelderland-Zuid: van 51% in Neder-Betuwe tot 96% in 
Beuningen. In West Betuwe ligt de vaccinatiegraad voor 2 jarigen op 88,6 %. 
 
Volwassenen: roken, alcohol, overgewicht  
Op het gebied van leefstijl zien we een lichte daling van roken en alcoholgebruik bij volwassenen. In 
2016 rookte 21% van de volwassenen. In West Betuwe ligt dit op 19%. 
 
het overmatig alcoholgebruik daalde naar 18%. WB idem 
 
Van de jongeren in de leeftijd van 13-16 jaar rookt 9% rookt wekelijks of vaker.  

                                                           
1 Alle cijfers komen uit de kindermonitoren van de GGD Gelderland-Zuid, behalve de cijfers over overgewicht. Die komen uit de 

JGZ-registratie 
2 Zie ook de factsheet Voeding vanuit de Kindermonitor: https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2019/10/GGD-

factsheet-Kindermonitor-2017-2018-Voeding.pdf 
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In Geldermalsen is dat 12%, in Neerijnen 3%. Kinderen uit Lingewaal gaan naar school in Leerdam of 
Gorinchem, daar zijn enquêtes uitgezet door GGD Zuid Holland Zuid. In het najaar 2019 is nieuw 
onderzoek uitgevoerd: Gezondheidsmonitor Jeugd. Rond de zomer van 2020 zijn deze cijfers bekend, 
dan ook voor West Betuwe. In dit nieuwe onderzoek zijn de leerlingen die in regio Zuid Holland-Zuid op 
een school zitten die heeft meegedaan aan de Gezondheidsmonitor, meegenomen.  
 
Circa de helft van de volwassenen kampt met overgewicht (Rivierenland 53% en West Betuwe 52 %),  
waaronder 15% (West Betuwe ook 15%) obesitas. In de regio Nijmegen heeft 45% van de volwassenen 
overgewicht waaronder 12% obesitas).  

 

Bij volwassenen heeft 6% (West Betuwe 5%) een hoog risico op angst en depressie en 9% (West 

Betuwe 7%) is te beschouwen als (ernstig) eenzaam. 


