Leeswijzer Wijk in beeld ‘s-Hertogenbosch
Voor de 14 wijken in ‘s-Hertogenbosch is een overzichtspagina gemaakt met monitoringcijfers van de
GGD Hart voor Brabant. Per wijk is er een factsheet met gegevens over de gezondheid van de jeugd
en een factsheet met gegevens over de gezondheid van volwassenen en ouderen.
Gegevens jeugd
De factsheet jeugd bevat cijfers over de gezondheid van de jeugd 0-11 jaar en van de 13-14 jarigen.
De cijfers voor de 0-11 jarigen zijn gebaseerd op de enquête van de GGD gezondheidsmonitor die in
2013 is uitgevoerd onder de ouders van de kinderen. De enquête is uitgevoerd onder een
representatieve steekproef van de gemeente. Voor de 13-14 jarigen zijn gegevens gebruikt van de
gezondheidsvragenlijst van JGZ, die de jongeren uit de gemeente in klas 2VO hebben ingevuld in het
schooljaar 2014/2015.
Gegevens volwassenen en ouderen
De factsheet volwassenen / ouderen bevat cijfers over de gezondheid van 18-65 jarigen en
65plussers. De cijfers zijn gebaseerd op de enquêtes van de GGD gezondheidsmonitor die in 2012 zijn
uitgevoerd onder een representatieve steekproef van zelfstandig wonende inwoners van de gemeente.
Algemene opmerking
De cijfers van de wijken zijn vergeleken met de cijfers van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Een
groene kleur betekentg dat de wijk gunstiger scoort ten opzichte van de gemeente. Een rode kleur
betekent dat de wijk ongunstig scoort ten opzichte van de gemeente. Geel is geen verschil.
Omdat de GGD gezondheidsmonitor is uitgevoerd bij een steekproef van de bevolking, geven de
percentages een schatting van de werkelijke percentages in de bevolking. In een aantal wijken is een
extra steekproef getrokken. Voor deze wijken worden de percentages per wijk gepresenteerd. Voor de
andere wijken zijn de aantallen te klein om een betrouwbaar percentage te laten zien. In deze wijken
wordt alleen met kleuren aangegeven hoe de wijk scoort ten opzichte van de gemeente. Een donkere
kleur geeft aan dat er een statistisch significant verschil is tussen het percentage in de wijk en het
percentage in de gemeente (d.w.z. niet op toeval berust). Een lichte kleur geeft aan, dat er een
verschil lijkt te zijn tussen de wijk en de gemeente, maar dat het niet significant is. Meer informatie
over de GGD Gezondheidsmonitor kunt u vinden in de gezondheidsatlas: www.ggdgezondheidsatlas.nl
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