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KInd & Jeugd
Rookt dagelijks 
gedaald, uitgezonderd 
Someren

Onvoldoende 
beweging

Ooit drugs gebruikt
sterke stijging in 
subregio’s

Lage weerbaarheid Afgelopen 3 maanden
gepest op school

Voortijdig afgesloten
trajecten binnen 
de Jeugdzorg
varieert tussen de 

6% en 14%
 

Meer dan 3 uur actief
op social media 
per dag

88%

Geen dagelijks 
ontbijt, minder dan
5x per week

SAMENGEVAT
Het terugdringen van overgewicht, het toenemend drugsgebruik (met 
name lachgas) en mentale gezondheid bij jongeren zijn in deze regio 
grote uitdagingen. Er zijn momenteel diverse onderzoeken gaande naar 
de mentale gezondheid van jongeren. Het advies is om in de preven-
tie-akkoorden de voornoemde knelpunten op te nemen en regionale 
afspraken te maken over de aanpak.

NB De toename van de mentale problematiek bij jongeren tussen
12 en 18 jaar is van voor Covid-19.

(Ernstig) 
overgewicht

(Heel) blije gevoelens

Voelt zich psychisch 
ongezond

Afgelopen 12 maanden
suïcide overwogen

Is eenzaamSlechte fysieke 
gezondheid 
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StabielStabiel

Eindhoven heeft 
veel gezinnen met 
bijstandsuitkering 

8% 
In subregio’s 
vergelijkbaar met  
landelijk gemiddelde 

4%

Jongeren die 
binnen de Jeugd-
zorg gebruik maken 
van de maatwerk-
voorzieningen ligt

10%
lager dan het 
landelijk gemiddelde

Er is geen trend in 
het Zvw zorggebruik 

Huisartsenzorg en 
mondzorg gebruik is 
minder dan landelijk 
gemiddeld

MSZ gebruik hoger dan 
landelijk gemiddeld

Het aantal HAP-  
verrichtingen ligt 
voor kind en jeugd 

50% hoger 
dan gemiddeld 
voor de regio 

1. Trauma 
2. Koorts
3. Huidklachten
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De keuze is gemaakt om 2019 als referentiejaar te gebruiken, waardoor de invloeden en effecten van Covid-19 buiten beschouwing blijven en de beschikbare data voorhanden is. Het regiobeeld is mede mogelijk gemaakt door CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.  


